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EESTI Nsv FLooRA VtlI KÕtTEs KÄSITLETUD LIIKIDE
sÜSTEMAATI LlNE NIMESTlK

28. sELTs NA|STEPUNALAADSED - GUTI'ĮFERlįEs

l. sugukond naistepünalised - Hgpericaceae A. L. Juss.

l. perekond naistepuna - HgperĮcum L.
l. seļ<tsioon HgperĮcum

1. alamsektsioon oįįgostetlra Boiss.
Lamav naistepuna - Hųpericum' humifusum L. .

2. ala'msektsioon Homotaelr.įam R. Keller
Karvane naistepuna - Hgperīcum hįrsutum L.
Kandiline naistepuna - Hgpericum macuļatum Cranlz
Mägi-naistepuna - Hgperįcunt montanum L. . '

3. alamsektsioon Hgpericunt

5. Liht-naistepuna - Hgpericurn perforatum L.

29. SELTS KANARBIKULAADSED - ERICALĖS

l. sugukond kanarbikulised - Erįcaceae A. L. Juss.

l. perel<ond kail - Ledum L.
Sookail - Ledum paįustre L. .

2. pereļ<ond küüvits - āndromeda L'
Küüvits - Andromeda poĮifoĮia L.

3. perekond hanevits - Chama,edaphne Moench
Hanevits - Chamaedaphne caĮųcuĮata (L.) Moench .

4. perekond leesikas - Arctostaphylos Adans
Leesiļ<as - ArctostaphgĮos uaa'ursj (L.) Spreng.

5. perekond kanarbik - Caįįun a Sa'Iisb.

Kanarbik _ Calįuna uulgaris (L.) Hill .

2. sugukond mustįkalised - Vaccįnįaceae Lindl.

l. perekond mustikas - Vaccįnįum L.

Hariļik mustikas - Vaccįnįum nartįįļus L.
Sinikas - Vaccįnįunt uĮiginosurn L.

2. perekond pohl - Rhodococcan (Rupr.) Avr.

Harilik pohl - Rhodococcunt aįtįs-įdaea (L.) Avr. .

3. perekond jõhvikas _ oxųcoccas Adans.

Harilik jõhvikas - oxgcoccus palrislris Pers.
Väikeseviljaline jõhvikas - oxgcoccus mĮcrocarpus Turcz.
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3. sugukond uibulehelised _ Pgrolaceae Lindļ'
l. perekond uibuļeht - PgroĮa L.

l. Rohekas uibuleht - PgroĮa uįrescens Schweigg.
2. Umaralehine uibuleht - PgroĮa rotundif oĮĮa L.
3. Keskmine uibuleht - PgroĮa nedįa Swartz .
4. Väike uibuleht _ PgroĮa mįnor L.

2. perekond kuningaküb ar - Moneses Salisb.
20 l. Kuningakübar - Moneses unĮfĮora (L.) A. Gray ..

3. perekond lakkleht - Ramįschia opiz
l. Harilik lakkleht - Ramįschįa secunda (L.) Garcke .

4. pereį<ond taļvik _ Chitnaphįla Pursh
l. Harilik talvik - ChimaphiĮa umbeĮįata (L.) Nuti.

4. sugukond seenlillelised _ Monotropaceae Nutt.

l. perel<ondr seenlill * Monotropa L.
l. Harilik seenlill - Monotropa hgpopitgs L,

5. sugukond kukemarjalised _ Empetraceae S. F. Gray
l. perekond kuļ<emari * Empetrum L.

l. Harilik kukemari - Empetrum nigrunL L.

30. SELTS SARRATSEENIALAADSED - S.4RR.4CENIALES

l. sugukond huulheįnalised _ Droseraceae Salisb.
l. perekond huulhein * Drosera L.

ļ. Umaralehine huulhein _ Drosera rotundifoĮia L.
2. Pikalehine huulhein - Drosera angĮica Huö,s.
3' Vahelmine huulhein _ Drosera įntermedįa Hayne

3I. SELTS LINALEHIKULAADSED - SANTALALES

l. sugukond llnalehikulised - SantaĮaceae Ę. Brown

l. pereJ<ond linalehik - 'ļ'hesįum L.
l. Püst_linalehik _ Thesįum ebracteatum Hayne
2. Alpi linalehik - Thesįum aĮpinum L.
3. Haruline linalehik - Thesįunt ranĮosum Hayne
4. Siberi linalehiļ< - Thesįum refractunt C. A. Mer
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32, SELTS NELGILAADSED - CENTROSPERMAE

l. sugukond ööõielised - Ngctaginaceae Lind|'

l. perekond imelilrl _ Mįrabįįįs L.

Ą l. Lõhnatu imeliļl - MįrabįĮįs įaĮapa L.
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2. sugukond rebasheinalised - Amaranthareae A' L' Juss'

l. perekond mātashari - Ceįosįa L'

Ą l. Kõrge mätashari _ Ceįosįa pĮwnosa hort. .

A 2. Madal mätashari - Cetosįa crisįata L-

2. perekond rebashein - Atttaranįhus L.

* l. Sinkjas rebashein _ Amaranthus Įįaįdus L.
* 2. Valge rebashein - Amaranthus aļbw L.

* 3. Thellungi rebashein _ Amaranįhus TheĮLungianac (Nevski) .

* 4. Kreeka rebashein _ Amaranįhus graccįzl'lį.s L" -

* 5. Lamav rebashein _ Anaranthus bļįtoįdes S. Wats.
40 * o. Tähkjas rebashein - Atnaranthus retroflexus L.

* 7. Värd-rebashein _ Amaranįhus hgbri.dus L.

* 8. Laiuv rebashein - Amaranįhus patuĮus Bertoļ. .

Ą 9. Pöörisjas rebashein _ Arnaranthus panįcuĮatus L-

Ą l0. Longus rebashein _ Amaranįhus caudatus L. '-

3. perekond gonrffeena - Gomphrena l,'

A t. Kerajas gomĪreena _ Gomphrena gĮnbosa !-.
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3. sugukond maltsallsed - Chctnpodiaceae Yent.

l. alamsugukond ChenoPodioideae

l. triibusĮ B etae Moq'

l. perekond peet - Beta L-

Harili,k peet _ Beta ouĮgaris L-

2. įriibus Chenopodįede C. A. Mey.

2. perekond hanemalts - Chenopodįum l'
l. sektsioon BotrEoides C. A' MeY.

l. aļamsektsioon Botrgs (C- Koch) Aell. et M. Iljin

Kobar-hanematts - Chenopodium botrgs L.

2. alamsektsioon TeĮoxgs (Moq.) Aell. et M. Iljin

oga-hanemalįs - Chenopodium arįstatun L.

2. sektsioon Agathophgtan (Moq.) B'enth. et Hook'

Tervelehine hanemalts - Chernpodįum bonus-Henricus L' '

3. sektsioon Bįįtum (L.) Puusepp

l. aļamsektsioon Bļįtum

Vits_hanemalts _ Chenopodiwrl foĮlosum (Moench) Asch.

2. aļamsektsioon _ Capitata Kowal

Peajas hanemaļts - Chenopodium' capitatum (L.) Asch. .

4. sektsioon Pseudoblįtum Benth. et Hook. iiļ.' em. Aell.

l. alamsektsioon Vįrįdįa Prod'-

Punane hanemalts _ Chenopodįum rubrum L.

2. alamsektsioon GĮauca Prod.

į48

149
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t57
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7. Vesihaljas hanemalts - Chenopolium glaųcunį L.
5. sekįsioo* ChercopodĪum

1. alamsoktsioon - Grossefoueata Aelį. et M. Iljin
8. Värd-hanemalts - Cherca'podīum hgbrĮdum L.

2. aĮamsektsioon _ PaĮųsperma Kowal
9. Paljuseemneline hanemalts, - Chenapodium polgspermunt L.

3. aįa,msektsįoan Undata Aeįl. et M. Iljin
l0. Müür-hanemalts - Chenopodium mura[e L' .

4' aįamsektsioon CeĮļuĮata (Aell. et M. Iljin) Aell.
lļ. Roheļine hanemalts - Chenopodįum vįrįde L.

5. ala.msektsiaon Acunįnata Ae|l. et M. Iljin
* l2. Teravatipuline hanerna.lts _ Chenopadium aeumįnatiarn Wiļld. .

6. alamsektsįoon Leįosperma Ae|l' et M. Iljin
* 13. Võõr-hanemalts - Chenopodiunl praterĮcolo Ryoķ. .

60 ļ4. Linn-hanemalts - Chenopodium urbįcum L-
l5. Valge hanemalts - CĮteno,podĮun albun L- .

3. triibus l tripĮiceae C' A. Mey.
3. perekon,d. spinat - Spinacįa L.

Ą 1. Aedspinat - SpĮnacia oĮeracea L.

4. pereļ<ond malts _ AtrįpĮex L-
l. sektsioon Dichosperma Du,mort.

ļ. Aedmaįts - AtripĮex hortensįs L-.
2. Läikmalts - AtripĮex nįlens Schkuhr

2, sektsįoon AĮripĮex

3. Harilik maįįs - AtripĮex patuĮa L.
4. Varajane malts - AtripĮex praecuc Hülph. .
5. Väiį<e nraįts - AtripĮex Įongipes Drej.
6. odalehine nraįts ..- AtripĮex hastata L.
7. Randmalts - AtripĮex tįtoraįįs L.

70 8. Noollehine rlalts - AtripĮex caĮoįheca (Rafn) Fr. .

9. Sile malts * AtripĮex gĮabriuscuĮa Edm'
'3. sektsioon ScĮerocaĮgmma Asch.

* l0. Tatari rrralts - AtripĮex taįarįca L.

4. sektsioon Obione C. A. Mey.

* ll. Siberi maįts - AtripĮex sįbįrįca L'
5. perekond aksüüris _ Axgris L'

* l. Aasia aksüüris - AxųrĮs arnaranthoįdes L'
6. pere,kond soolmalts * Halįm'įone Aell.

l. Hall soolmalts - HaĮįmīone peduncuĮata (L.) Aelt. .

4. triibus Canpharostneae Moq.
7. perekond įondeesia - Londesia Fisch. et Mey.

* ļ. Karvaseõieline londeesia - Lond'esįa erįantha Fisch. et Mey.
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80

* l. Vits-ogamalts - Saįsoįa ruįhenįca M. Iljin
2. Rand-ogamalts - SaĮsoįa kaĮį L'

* 3. Kink-ogamalts - SaĮsoļa coįlļna Paļ|.

t. Harilik nälghein - SperguĮa araensįs L. s' str
2. Külvi-nälghein - SperguĮa satiaa Boenn'
3. Suur nälghein -. SperguĮa ttaxįma Weihe

90 * 4. Kevad-nälghein - SperguĮa oernaĮįs willd' '

8. perekon.d kohhi a - Kochįa Roth

Aedkohhia - Koch'įa scoparĮa (L.) Schrad.
Siwersi kohhia - Ķochįa SįeoersĮana (PalĪ.) C. A' Mey. .

5. triibus C orisPertnea e Moq.

9. perekond lurssvili - Corįspelffįum L.

Siberi lurssvi|i - Corispermum sįbįrįcum M' Iljin .

6. triibus SaĮįcornieae Dumort.

l0. perekond soolarohi- salįcornia L.

Hariļik sooļarohi - Saļįcornįa europaea L'

2. alamsugukond SalsoIoideae Lek.

7. triibus Suaedeae Reichenb.

ll. perekond soodahein - Suaeda Forsk.

Rand-soodahein - Suaeda marįtįma (L.) Dumort.

Soolak-soodahein - Suaeda salsa (L.) Pall. .

8. t.riibus S aĮsoļeae C. A. Mey.

12. perekond ogamaļįs - Salsoįa L.

l. sektsioon (ali (Adans.) Ulbr.

204

205

201
203

2lļ
212
2t4

208
209

4. sugukond reiarohulised - ļĮĮecebraceae Lindl.

l. triibus P aronųchįeae Pax

l. perekond reiarohi- HernįarįaL'

Sööt-reįarohi - Hernįarįa gĮabra L. .

5. sugukond nelgilised - CargophųĮĮaceae A' L' Juss'

l. alamSugukond Aļsįnoideae (DC') Vierh'

l. triibus S pergįļLeae Yierh'

l. perekond nälghein - SperguĮa L'

2Į6

2. perekond sõlmhein - Sperguįarįa (Pers') J' et C' Presļ

l. Lääne-sõļmhein - SperguĮaria nargįnata (DC') Kittel '

2. Punane sõlmhein - Spergularia rubra (L.) .l. et C. Presl

3. Rand-sõlmhein - SperguĮaria saįįna J. et C. Presl .

22+
225
22ī
227

23t
232
233
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2' tri j bus ā Įsįneae Pax et Hofirn.
3. perekond mef įhumur - įĮonchenųa Ehrh.

l. Merįhumur _ Honckenga pepįoįdes (L.) Ehrh. .

4. pere'ļ<ond kesaļ<ann - Sagina L.
l. sektsioon Sagina

1. Lamav kesakann - Sagina procumbens L.

2. sektsioon SpergeĮĮa Reicherrb.
9. Rand-kesakann * Sagina marįtįma G. Don
3. Sõlmine kesakann - Sagina nodosa (L.) Fenzl

5. perekond liivka nn _ Arenaria L.
l. alamperekond Arenarįa

ļ. Harilik liivkann _ Arenarįa serpųĮĮifoĮia L. .

2. alamperekond Eremogone Fenzl

=F 2. .Palu-liivkann _ Arenarįa stenophgĮĮa Led,.

6. perekond tähthein _- SįeĮLaria L'
l. sektsioon SteĮĮarįa

100 l. Salu_tähthein _ Steįįarįa nemorum L.
2. Vesihein - SteįĮarįa ruedia (L.) Yi||'
3. Kahvatu tähthein * Steįlarįa paĮĮida (Dumort.) Pirė
4. Mets_tähthein - SteĮ.Įarįa hoĮostea L.
5. Turd-tähthein - SteįĮaria crassifoĮia Ehrh.
6. oras_tähthein _ StelĮaria graminea L.
7. Soo-tähthein - Steļįarįa paĮustris Retz.
8. oja-tähthein _ Stellarįa aĮsįne G.rimm
9. Varju-tähthein - SteĮįaria ĮongifoĮia Mühlenb. ex Willd.

7. perekond võsalill -. Moehringia L.
l. Harilik võsalill - Moehringia trįnetuįa (L.) Clairv. .

1ļ0 + 2. Ida-võsalill - Moehringia Įaterif Įora (L.) Fenzl
B. perekond vesitāhtheīn _ fuI gosoton Moench

ļ. Vesitähthein * Mgosoton aquaticum (L.) Įtoench
9. perekond kadakļ<aer - Cerastįum L.

l. alamperekond Cerastįurn
ļ. Kevad_kadakkaer _ Cerastįutl semįdecandrum L'
2. Mad'a| ļ<adakkaer _ Cerastįunl gĮutīnosum Fr.
3. Ilarilik kadakļ<aer - Cerastium hoĮosteoįdes Fr.

=ts4. Mägi_kadakkaer _ Cerastįutl lanatum Lam,
5. Põld-kadakkaer _ Cerastįum aruense L.

Ą6. Biebersteini kadakkaer - Cerastįun Bįebersteįnįį DC. .

A 7. Karvane kadakkaer _ Cerastįum tomentosum L.

3. triibus ScĮerantheae Vierh.
l0. perekond ļ<aderohi -. Sc ĮerantļLus L.

l. Hall kaderohi - Scleranthus perennī,s L.
120 2. Põld_ka,derohi - ScĮeranthus annuus L'

2. alamsugukond SįĮenoįdeae (Lindl.) A. Braun
1. triibus D įanįh eae (Reįchenb.) Pax et Hoffm.
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ll. perekond kipslili - GgpsophiĮa L.

l. alamperekond' Rokeįeka (Forsk.) Graebn.

t. Kännas-kipsļill _ GgpsopltiĮa fastigiata L'

^,*2. 
Pööris-kipsĮill _ GgpsophiĮa panīcuĮata'L.

A 3. Kaunis kipslill _ GgpsophiĮa eĮegans Marsch.-Bieb.

2. alamperekond Macrorrltįzae Boiss.

4. Müür-kipslill _ GųpsophiĮa rrturaĮįs L.

12. perekond nelk _ Dįanthus L.

l. alamperekond Armeriastrum Ser.

A 1' Kartuusia neļk - Dįanthus carįhusįanorum L.

A 2. Habenelk _ Dįanthus barbatus L'

2. alamperekond Dįanthus

Ą 3. Hiina nelk _ Dįanthus chįnensįs L.
4. Nurmnelk - Dįattthus deļtoįdes L.

A 5. Aednelk _ Dįanthus cargophgĮĮus L.
130A6.Sulgnelk - Dįantltus plumarius L.

7. Nõmmnelk - Dįanthus arenarįus L.
8. Aasnelk - Dįanthus superbus L.

l3. perekond lehrnalill - Vaccarįa Med'

* t. Põld-lehmaliļl _ Vaccarįa pgramidata Med.

14. perekond seebiļill - Saponaria L.

Ą l. Harilik seebiliļl _ Saponaria officinaĮis L. '

2. triibus L gch.nideae (Relchenb.) A. Braun

1. alamtriibus Cucubaįįnae Pax et Hoffm'

15. perekond puguliļl _ Cucubalus L'

Ą l. Pugulil| - Cucubalus baccifer L.

2. a|amtriibus S įlenįnae Pax et Hofim.

16. perekond hädaras - EĮisanlįe Reicherub.

* 1. Pihkane hädaras _ EĮįsanthe uļscosa (L.) Rupr. .

2. Õöhädaras - Eįīsanthõ noctifĮora (L.) Rupr.

17. perekond pusurohi - MeĮandrįan Roehļ.

1. Punane pusurohi - Meįandrįun rubrurn (Weig.) Garcke
2. Valge pusurohi - Meįandrįurn aĮbum (Mill.) Garcke

18. perekond tuļine1k - Lųchnis L.

ļ40A 1.Helkiv trrlinell< - Lgchnįs fuĮgens Fisch.
A 2. Loitev tulineļk _ Lųchnis chaįcedonįca L'

19. perekond ļ<äokann -- Cotonarįa A' Braun

1. Harilik käokann - Coronarįa fĮos'cucuĮi (L.) A. Brautr

20. pereļ<ond põisrohi - Sįįene L.

1. alamperekond Behen (Moench) Bunge

l. Harilik põisrohi - Sįįene cucubaĮus Wibel

2. alamperekond Sįļene

* 2. Harkjas põisrohi - SįĮene dįchotoma Ehrh.
f 3. Palu-põisrohi - SįĮene chįorantha (Wilr|d.) Ehrh.
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=Ė 4. Tatari põisrohi _ SįĮene tatarįca (L.) Pers. .

5. Longus põisrohi - SįĮene nutans L.

3. alamperekond oįįtes (Adans.) Schischk'
* 6. Liiv_põisrohi - SiĮene pseudollles Bess.

2l. perekond tõrvaliļl _ Vįscario RoeĻļ.
l. Harilik tõrvalill _ Vįscarįa uulgaris Roehl. .

22. perekond äiakas -. ,4 grostemma L.
150 1. Harilik äiakas - Agrosterrlma githago L. .

334
Õr) /

337

340

342

344
345

347
349,

349.

354

362

364
õo/

l.
2.

6. sugukond portulakilised _ Portuįacaceae A. L. Juss.

l. perekond alliļ<rohi * IvIontįa L.
Läikt,iljaline allikrohi _ .Montįa Įamprosperma Cham.
oja-allikrohi - Monįįa rįouļarįs K. Gmel.

2. per ekondl portulak -. PortuĮaca L'
Harilik portulak - Portuįaca oļeracea L.
Aed_portulak _ Porįuįaca satį,aa Haw.
Suureõieline poltulak - Porįuįaca grandĮ|Įora Hook,

33. sELTs NÕGESELAADSED * URTICALES

*1.
A9

43.

AIAį.
2.

l. sugukond mooruselised - Moraceae Link
l. perekond mooruspuu -, Morus L.

Ą l. Valge mooĪuspuu - Morus aĮba L. .

2. sugukond kanepilised * Cannabaceae Endl

l. perekond humaL _ HuftļuĮu8 L.
Hariliļ< humal - Hurnuįus ĮupuĮus L.

2. perekond kanep * Cannabįs L.
Hariliļi kanep - Cannabįs sqtfua L. .

Metsik kanep - Cannabįs ruderaļįs Janisch.

ļ60 I
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3. .sugukond nõgeselised - ĮJrticaceae A. L. Juss.

l. pereļ<ond nõges _ ĮJrtįca L.
Raudnõges - ĮJrtįca urens L.
Kõrvenõges - ĮJrtįca dįoįca L.

4. sugukond jalakalised * [Jlmaceae Mitb.

1. perekond jalakas _ ĮJļmus L.

l. sektsioon BĮepharocarplrs Dumort.

Künnapuu - Uįmus ļaeuįs Pall. .

2. sektsioon Madocarpus Dumort.

ļ. alarrsektsįoon Foįįaceąe Sohneid.
Põldjalakas - Uļrnus carpinifoĮia Gled. .

2. alamsektsioon GĮabrae Schneid.
Harilik jalakas - Uįmus gtabra Huds. .
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34. SELTS TATRALAADSED - POLYGONALES

l. sugukond tatralised - Polggonaceae A. L. Juss.

l' alamSugukond P oĮų gonoįdeae Meisn.

1. triibus R umice ae Dumort.
l. perekond rabarber - Rheun L.

Kurdlehine rabarber - Rheum rhabarbarum L.
Harilik rabarber - Rheurn rhaponticum L.

2. perekond põhjaoblikas - oxgriaHill
Harilik põhjaoblikas _ oxųria diggna (L.) Hill .

3' perekond obliļ<aS - t umex L.

1. sektsioon Acetoselįa Meisn'

Väike oblikas - Runex acetoseļļa L. .

Ahtalehine oblikas - Rumex tenutfoĮius (Wallr.) Ā. Löve .

2. soktsioon Acetosa (Mill.) Campd.

Hapu oblikas - Rumex ucetosa L.

Aasoblikas - Rumesc thgrsifĮorus Fing.

3. sektsioon Rumex
Koduoblikas - Rumex Įongi[oĮius DC.
Soome oblikas - Ęumex fennĮcus (Murb.) Murb.
Vesioblikas - Rumetc aquaticus L. . .
Hobuoblikas - Ęumesc confertus Willd. .

Spinatoblikas - Ęumex patientia L. .

Kärnobļįkas - Rumex crispus L. .

Idaoblikas - Rurrtex stenophgĮĮus Led.
Jõgioblikas - Ęurnex hgdroĮapathum Huds. .

Tömbilehine oblikas - Rumex obtusifoĮius L.
Merioblikas _ Rutnex marįtįmus L.

2. triibus PoĮggoneae Dammer

4. perekond kirburohi _ PoĮggonum L.

L sektsioon Polggonwn

Rand-kirburohi _ PoĮggonuftĮ oxgsperįnum C. A. Mey. et Bunge
Erilehine ļinnurohi _ PoĮggonum aaįcuįare L.
Ahtalehine ļinnurohi - PoĮggonum negįectun Bess.
Harilik ļinnurohi - Polggonum arenastruru Bor.
Lamav linnurohi _ PoĮggonun caįcatunį. Lindm.

2. sektsioon Persįcarįa (Mill.) Meisn.
Vesi_kirbrrrohi _ PoĮggonunl anphibium L'
Harilik kirburohi _ PoĮggoatm persĮcaria L.
Kahar kirburohi - Polggonunt lapathifoĮiurn L.
Lina-kirburohi - PoĮggonutrt. lįnįcoĮa (A. Schwarz) Sut.
Mõru kirburohi _ PoĮggonurn hųdropiper L.
Väike kirburohi _ Polggonurrl mįnus Huds.

3. sektsioon Aconogonon Meisn.
Weyrichi kirburohi - Potggonunt. \(egrichii Fr. Schmidt
Alpi kirburohi _ PoĮggonum aĮpinurn A|1.

4. sektsioon Bįstorta (Mill.) Meisn.
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14. Ussitatar - PoĮggonum bįstorta L.
l5. Pung-kirburohi _ PoĮggonum aĮaiparum L.

5. sektsioon Tįnįarįa Meisn.

16. Konnatatar _ PoĮggonum conaoĮrluįus L.
17. Võsa-kirburohi - PoĮggonum dumetorum L.

Ą 18. Vooljas kirburohi - PoĮggonum cuspidatum Sieb. et Zucc.
:]00A 19. Sahhaļini kirburohi - PoĮggonutn sachaĮįnense Fr. Schmidt

5. perekond tatar - FagopArum Moench

Ą l. Harilik tatar - Fagopgrum escuįentum Moench
2. Īdatatar _ Fagopgrunt' tatarį'cum (L.) Dumort. .

35. sELTs TINAJUURELAADSED - PLUMBAGĮNALES

l. sugukond tinajuurelised - PĮumbagĮnaceae A' L. Juss.

1. perekond meriļ<ann - Arrrlerla Wiļld.
Ęoosa merikann - Armerta elongata (Hoffm.) C. Koch

36. SELTS NURMENUKULAADSED - PRIMULALES

l. sugukond nurmenukulised - Prįmuįaceae Yent.

459
46ļ

463
465
465
468

469
471

475
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i. triibus į gsimachįeae Reichenb.

1. aļamtriibus įgsimachįįttae Pax

l. perekond metsvits - į aSįmachįa L'

l. sektsioon Nwnmularįa (Gil.) Klatt

Roomav metsvits - Lgsimachia nummul.arįa L. .

2. sektsioon Lgsirnachia
Hariliļ< metsvits - Lgsimachia uulgaris L'

2. petekond ussiliļl - NauftįburgĮa'Moench
Ussilill - Naumburgia thgrsifĮora (L.) Reichenb.

3. perekond laanelill - TrįentaĮįs L.

Harilik ļaanelill - TrįentaĮįs europaea L.

4. perekond rannikas - GĮaux L.

Rannikas _ GĮaux marįtįma L.

2. a|amtriibus ÄnagaĮįįdįnae (Dumort.) Pax
5. pereļ<ond varsapõlv - AnagaĮĮis L.

Põld-varsapõlv - AnagaĮĮįs aruensįs L.

6. perekond pisikas - Centunculus L.
Põldpisikas - CentuncuĮus mįnįmus L.

2. triibus Prįmuįeae Dumorl.

7. per ekond nuf menukk - Prįmula L,

l. alamperekond Prįmula

Varretu priimula - Prįnuįa auĮgaris Huds.
Kõrge priimula - PrįmuĮa eĮatior (L.) Hill .
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3. Harilik nurmenukk - PrįmuĮa uerįs L.

2. alamperekond Aįeurįįįa (Duby) Wendelbo

4. Pääsusilm - Prįmul,a farinosa L.

8. perekond nõmmkann * Antįrosace L.
l. Harilik nõmnrkann - Ancļrosace septentrionaĮīs L'

9. perel<ond vesisulg - Hoįtonia L.
l. Harilik vesisulg - Hottonįa paĮusĮris L.

3. triibus Samoįeae Reichenb.

l0. pef ekond randpung _ Samoįus L.
* 1. Liht-randpung - Samoļus Vaļerandįį L'

37. sELTs PAJULAADSED * SALĮCALES

l. sugukond pajulised _ Saįįcaceae Mirb.

l' pereltond pappel - PopuĮus L.

l. sektsioon PopuĮus

1. alamseļ<tsioon PopuĮus

Hõbepappel _ PopuĮus aļba L.
Hall pappel - PopuĮus )(canescens J. E. Smith

2. aļamseļ<tsioon Trepidae (Dode) Tamm

Harįlik haab .- PopuĮus tremuĮa L.

2. seļ<tsioon Aigeiros Duby

l. alamsektsioon Aīgeiros

Must pappel - Populus nigra L. .

Iiaalia pappe| - PopuĮus puramįdaįįs Roz. .

2. alamsektsioon Amerįcanae Bug'
Kanada pappel - PopuĮus deįtoįdes Marsh. .

Euroameerika pappel - PopuĮus ;., euramericana (Dode) Guin.

3. sel<tsioon Tacamahaca Spach

1. alamsektsioon Tacamahaca

Palsamipappe| - PopuĮus tacamahaca M|ll. .

Korea pappel - PopuĮus koreana Rehd. .

ontaario pappel - PopuĮus Xgįļeadensįs Rou|. ,

Lõhnav pappel _ PopuĮus suaaeoĮens Fisch. .

Tumedalehine pappel - PopuĮus lrislls Fisch.

498

499

502

504

506

ar.
^9

220 3.

44.
45.

46.
L7.

AB.
Ae.

a t0.

a 11.

At2.

522

525
527

518
520

528
531

535
536
537

538
541

543
545

547
549
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230A l3. Loorber'pappe| - Populus ĮaurifoĮia Led.
Ą 14. Hiina pappel - PopuĮus Sįmonįį Carr.
Ą l5. Hatuseviljaline pappel - PopuĮus trichocarpa Torr. et Gray ex Hook
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2. perekond paju - SaĮįx L.

l. sdktsioon Pentandrae Dumort,

Ęaudremmelgas - SaĮįx pentandra L.

2. sektsįoon Salįx

Höberenlmelg as - SaĮįx aĮbņ L.
Rabe remmelgas - Saįįx fragiĮis L' '

3. sektsioon Trįandrae Dumort.

Vesipaju - SaĮįx trįandra L.

4. sel<įsioon MgrtĮĮĮoĮdes Botr'
Mustikpaju - Saįįx mgrttĮloides L.

5. sektsioon VįĮĮosae Anderss.

Lapi paju - Saįįx Įapponum L.

6. sektsioon PhglĮcifoliae Dumort.

Kahevärviline paju - SaĮĮx phgĮicifoĮįa L'

7. sektsioon Nigricantes Borr.

Ivlustjas paju - SaĮix mgrsinifoĮĮa Sa|isb'

8. seļ<tsioon Vetrįx Dumort.

Raagremmelgas - Saįįx caprea L.
Tuhkur paju - SaĮįx cįnerea L'
Kõrvpaju - Salįx aurįta' L.
Verkjas paju - Saįįx Starkeana Wilļd'

9. sektsioon Įncubaceae Dumort"

Hundipaju - Saįix rosmariniiolia L'
Hanepaju - SaĮįx repens L. s. str.
Liivpaju - Saįįx arenarįa L'

'l0. sekisioon Vįmen DumorI.

Vitspaju - SaĮįx tlįnįnaĮįs L. s. str.
Vene paju - SaĮįx rosslca Nas.
Pikalehine paju - SaĮix dasųcĮados Wimm.

ll. sektsioon Helįx Dumort'

Punapaju - SaĮįx purpurea L.

l2. sektsiooņ DaplutoĮdes Dumolt.

Härmpaju - Saįįķ daphnoides Yil|. .

Halapaju - Saįįx acutīfoĮia Willd. .
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, EESSÕNA

<Eesti NSV floora> VIII köites jätkatakse tulikalaadsetest põlvnevate
seļtside käsitlemist, alustades naistepunalaadsetest ja lõpetades pajulaad-
setega. Et käsitletavaid seltse on kümme: naistepunaļaadsed, kanarbiku_
laadsed, sarratseenialaadsed, linalehikulaadsed, nelgilaadsed, nõgeselaad-
sed, tatralaadsad, tinajuurelaadsed, nurmenukulaadsed ia pajulaadsed,
siis on nende ehituses ka mitmeid erinevaid arengusuundi. Seitsis ErįcaĮes
ļeiame peamiselt mükotroofse või saprofüütse toitumisega ja kseromorfsete

ttlnnustega (lehtede taandareng) kääbuspõõsaid ja rohttaimi; esineb sek-

r'eedimahuteid (eriti sigimikuaĮune meeketas). Mitmes seltsis (UrticaĮes,
Saįįcaįesjt.) on vaļdavad puud ja põõsad. Õied on kõļgil käsitletud seļtsi-
del tavaliselt enam või vähem aktinomorfsed, ühe- või mõlemasugulised;
õiekate võib olla lihtne, kaheli või taandarenenud. Õied asetsevad üksi-
kult või õisikutena, tipmiselt või lehekaenaldes. Toļmukad on vabad r'õi

osaliselt kokku kasvanud. Sigimik on ühe- või mitmepesaline. Viļi on

ntari, kuivvili või viļikond, ühe või paljude seenrnetega; taimed on ühe_ või
kahekojalised. Levinud on nii puiuk- kui ka tuul'tolmlemine'

Maīerjali esitus käesolevas köites on analoogiline eeļmiste köidetega.

Nomenklatuurse osa Vormistamiseļ on järgitud viimaste ralrvusvaheliste
botaanikakon gresside seisukohti.

Kaheksandas köites käsitletud taksonite valik on ana1oogiiine vaļikttga
varasemates köidetes. Liikide diagnoosid on enamasti koostatud kohaliku
materjali alusel. Liigi levik Eesti,s on kantud T., Lippmaa-. taimegeograa-
filise liigestusega kaardile.

Uldlevikut on kirjeldatud analoogiliseli eelmiste köidetega, lähtudes

<<Nõukogude Liidu floora>> floristiļis-taimegeograafiļistest va1dkon11adest.

Töö autorite vahel oli jagatud järgmiselt:
ööõielised, reiarohuļised, nelgilised ja portuļaki1ised - S. Talts, bio-

Įoogiakandidaat, ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Institrrudi vanem tea_

duslik töõtaja;
naistepunalised, kanepilised ja nõgeselised - M. Kask, bioloogiakan_

cįidaat, ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi vanem teaduslik töö-

taj a;

uibuļehelised (välja arvatud per'ekond talvik), mustikaiised, kanarbiku-
lised, seenlilleļised, kukemarjalised ja huulheinalised - V. Masing, bio-

loogiadoktor, professor, Tartu Riiklik Ulikooi;'
uibulehelised, perekond talvik - K. Kalamees, bioloogiakandidaat'

ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi noorem teaduslik töötaja;
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Iinalehi'kuĪised -- K. Eichwald, bioloogiadoktor, professor, Tartu Riik-lik Ulikool;
maltsalised _- v. puusepp, ENSV TA zooroogia ja Botaanika Insti-

tuudi vanemlaborant;
rebasheinalised - A- Remmel, endine Tartu Riikliku Ulikooli töötaja;

_ _mooruselised ja jalakalised - A. paivel, bioloogiakandidaat, ENSV iAĪaļlinna Botaanįkaaia sektorijuhataja;

._ -tatraļįsed, tinajuurelised ja nurmenukulised _ V. Kuusk, bioloogiakan-
didaat, ENSV TA Zoo\aagia ja Botaanika Instituudi noorem teadusļik
töötaj a;

pajulised, perekond papper - u. Tamm, bioroogiakandidaat, Eesti Met-
samajanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimisį Instituūt;'

pajulised, perekond paju - H. Kraļl, bioloogiakandidaat, ENSV TA
Z,oaloogia ja Botaanika Instituudi vanem teadustĪik töötaja, ja L. Vilja_
soo - ENSV TĖ Zoolaagia ja Botaanika Instiįuudi noorem teadusļik tāö_
taja.

Joonised on valmistanud kunstnikud Eevart Arrak, v. Maavara,
G. Muuga ja S. Tuulse.

Kciitā toimetas bioloogiakandidaat H. Rebassoo.

Selļes köites kasutatavad märgid.
Liigi nimetuse ees:

Liigi kirjelduse ees

* -- juhuslik tulnukas,
f -- looduskaitsealune ļiik,
A - ainult kuļtuuris esinev liįk

h - puu,

Ļ - põõsas,
4 - püsik (mitmeaastane rohttaim),
O - kaheaastane taim,
o - üheaastane taim.



28. SELTS NAISTEPUNALAADSED - GUTTĮFERALESI

A. Grossheimi järgi hõlmab se|ts Guttiferales l0 sugukonda - Dįlle'
niaceae, ochnaceae, Medusaggnacea,e, Eucrųphiaceae, Cargocaraceae,
Mar cgr au iaceae, Qutinacea.e' T heaceae, G uttif er ae (CĮusiaceae Ļ H y p erĻ
caceae) ja Dipterocarpaceae; neiļe on iseloomulik putuktolmlemine ja troo-
piline või holarktiline ļevik. Naistepunaļaadsed tuletatakse seĮtsi Parįe'
taįes vahendusel (millega mitmed autorid teda liidavad) tulikalaadsetest.
lļesti fļooras on naistepunalaadsed esindatud ainult naistepunaliste sugtt

konnaga, väga harva võib ilutairnedena ļ<ohata ka teiste sugukondade
esinda jaid.

Eluvormili domineerivad seļ,tsis puittaimed, harva on rohttaimi. oma-
pärane on sekreedimahutite esinemine lehtedes ja teistes organites. Õied
on harilikuit mõļemasugulis,ed, aktinomorfsed, harva sügomorfsed. Toļmu-
kaid sageli arvukaļt, nende niidid vabad või aļusel kokku kasvanud.
L]makkond apokarpne või tsönokarpne. Karakteerne on üļemine, tavaliselt
paljupesaline sigimik, mis on enamasti t,sentraal-nurkmise, harva parie'
taalmarginaalse platsentatsiooniga. Seemnealgmed apotroopsed ning kam-
pülotroopsed (e. käändunud) või anatroopsed (e. kõverdunud). Endo-
sperm, kui see esineb, sisaldab proteiiniterakesi ja rasva, mitte kunagi aga

tärklist. Kahest integumendist on välimine,mõnikord l'ühenenud (Marcgra'
aiaceae) või puudub (mõnel Theaceae sugukonna esindaja1). Seemned
vahel arilli ga (DiĮĮeniaceae)' harilikult väikese iduga.

Dįįlenįaceae (dilleenialised) sugukonna (mida käsitatakse ka omaette
seltsina) esindajaid leidub mõlema poolkera troopikas ja subtroopikas.
Enamasti on need puuį ja põõsad, mõnikord liaanid. Sageli arvatakse
sellesse sugukonda ka perekond Actįnįdįa (aktiniidia), miile liigid on levi-
nud peamiselt Hiinas, Korea poolsaarel, Jaapanis ja Nõukogude Liidu
Kaug-Idas. Mõnede ļiikide viljäd on söõdavad ja neid ļiike kultiveeritakse.
Eestisse on harva esinevate ilutaimedena introdutseeritud peamiselt süda'
jat aktiniidiat (A. koĮomikta Max.); teravahambalist ĮA. arguta (Sieb. et

2ucc.) Miq.], hiina (ā. chįnensįs Planch.) ja jaapani aktiniidiat |A. polų-

gama (Sieb. et Zucc') Max.] leidub vaid üksikutes dendraariumides.
Troopiline on ka ochnaceae Sugukond, milļe esindajaid on eriti arvu-

kalt Lõuna-Ameerikas. Needki on enamasti puittaimed. Mitmeteļt liikidelt
saadakse tarbepuitu. Medusaggnaceae on esindatud üheainsa endeemse

I Koostanud M. Kask.
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põõsaliigiga Seychelles'i saartel (Aafrikasi idas). Ķa sugukon d Eucrgphia-
ceae (mida käsitatakse ka hoopis teise seltsi kuuluvana) on esindatud
vaid 5 puuliigiga, mis kasvavad Austraalias ja Tšiilis. Troopilises Ameeri-
kas esineb väike Cargoca,raceae sugukond, miļle mõnede liikide rasvarik-
kaid seemneid tarvitatakse röstitult toiduks. Marcgrauį,q,ceae sugukonda
kuuļub troopilises Ameerikas ligi l20 liiki põõsaid, väikesi puid la juur_
ronijaid. Iseloomuļik on vegetatiivsete osade, eriti lehtede dimorfišm' Tol_
meldajateks on putukad ja linnud. Väike QuiĮnaceae sugukond pärineb
samuti troopilisest Ameerikast.

SugukonnastTheaceae (teepõõsalised) on tuntud eeskätt hiina tee_
p õ õ s a s - Thea sįnensįs L. ehk Cameįlįa sinensis (L.) Kuntze, mida
kasvatatakse peamiselt Jaapanis, Hiirias, Jaava saarel, Lrdo-Hiina ja Hin-
dustani poolsaarel ning Kaukaasias, aga ka mujal subtroopikas ja troopi-
iistel mägialadeļ. Mõned CameįĮįa 1iigid (näit ' C. japonica L.) įn ilutäi_
med, tei,ste seemnetest saadakse ra,svõļi.

Rohkem kui S50_liigiline igihaljaste puude ja põõsaste sugukond C/a-
sįaceae on ļevinud peaaegu eranditu1t troopikamaades. Iseloomulik on
ühesuguliste õite esinemine. Paljud liigid leiavad kohalikku või l,aiemat
majanduslikku kasutamist. Nende puitu tarvitatakse ehitu,smaterjalina
(Harungana, Sgmphonia) ja palsamite valmistamįseks (CatophgĮĮum),
vilju aga toiduks (Mesua, Mammea, Rheed.įa, PĮ,atonįa, darctniaj. rur-
tuim neist on perekond Garcįnįa (gartsiinia) . G. Hanburųi Hook. ĪĪ1.
annab mürgist palsamvaiku, nn. gummigutti, mis leiab kasutamist tehni-
kas, maalikun'sti,s ja meditsiinis; G. mangostana L,, mille kerajad, tume-
punase välispinnaga viljad on väga magusaį ning aromaatsed, kasvata_
latkse viljapuuna' Clusįaceae sugukonnale on väga lähedane pisut enam
arenenud Hgpericaceae (naistepunalised) sugukond. Enamasti käsitļetak-
segi neid kahte koos.

Paljud tähtsad met,sapuud troopiiises Aasias ja lähedastel saartel kuu_
luvad Dipterocarpaceae (kaksiktiibviljakulised) sugukonda (22 perekonda

1ohkem kui 400 liigiga). Tähtsamad ehituspuitu āndvad perekonnad on
Dipterocarplzs (kaksiktiibviljark) , Anisoptera, Drųobalanops, Hopea' Pen-
tacme ja Shorea (šoorea).

' l. sugukond naistepunalised - Hgperįcaceae A. L. Juss.
(Guttiferae auct., p. p.),

Naistepr.rnaliste sugukonda kuuluvad puud, põõsad, poolpõõsad ja
rohttaimed. Lehed on lihtsad, vastakud või mänāastes, abilehĮa puuau_
vad. Õied mõlemasugu1ised, tsükliļised, korrapärased, tsümoossetes õisiku-
tes' Tupplehti enama,sti 4 või 5; kroonlehed vabad, neid on niisama palju
kui tupplehti. Tolmukaid harilikult palju, vabad või (enamasti) niitĮpidi
kimpudeks kokku ka,svanud. Emakkorrd tsöno,karpne, viljalehti 3 või 5.
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Sigimik ühepesaiine või pesade arv vastab viljalehtede arvule. Seemne-
algmeid palju. Ematkakaelu niisama palju kui vilja1ehti, vabad või aļusel
kokku kasvanud; suudmed sageli laiad, nõgusad, terveservalised või
hõļmised. Viļi on septitsiidne kupar või marjataoline. Seemned arvukad,
väikesed, i1ma toitekoeta, sirge või kõverdunud iduga. Iduļehed sageli
väga nõrgaļt arenenud, mõnikord isegi puuduvad.

Sugukonda kuulub B perekonda ligi 360 1iigiga, mis on ļevinud
mõlema poolkera troopilisteļ, sr-rbtroopilistel ja parasvöötme a1adel, pea_

nriselt aga põhjapooļkera parasvöötmes. Nõukogude Liidus on esindatud
2 perekonda 57 |iīgiga. Eesti NSV loodusļikus llooras esineb neist ainult
perekond Hųpericurrl 5 liigiga.

Majanduslitku tähtsusega liike on vähe. Mõningaid para'svöötmes kas_
vavaid rohtseid liike kasutatakse ravimtaimedena, põõsaid ja poolpõõsaid
ilutaimedena.

l. perekond naistepuna - HųpericumI L'
Sp. Pl. 783. 1753.

Püsikud, poolpõõsad või põõsad, mõnikord puud, harva üheaastased
rohttaimed. Vars ruljas, kandi1ine või tiivuļine. Lehed vastakud (meie
1iikidel), terved, terveservalised, rootsutud või ļühirootsu1ised, sageli õli-
näärrnete tõttu läbipaistvalt täpilised. Õied enamasti koondunud pööris-
jaks õisikuks, harva üksikult. Tupp sügavaļt viieļõhene, viljumise ajal
säiļiv; tipmed ühetaoiised või erinevad. Kroonlehti 5, väga harva 4; hari1i-
kult on nad kolļased, sage'li ebasümmeetrilised, nupuseisundis keerclunud.
T'olmukad rohkearvulised, vabad, enamasti aga 3 või 5 kimbuna kroon_
lehtedega kohakuti; toļmukotid introorsed. Viljalehti 3 või 5; ülemine
sigimik täielikuļ't või ainuļt aļu.mises osas 3- või 5-pesaline, roh'kete Seem_

nealgmetega. Emakakaelu 3 või 5; nad on niitjad, vabad või aiumises
osas üļ<steisega kokku kasvanud, jäävad vilja külge; emakasuudmed pea_

jad või tõlvjad, harva ketasjad. Viļi on enamasti 3_ või 5-pesaline nahk_
jate seintega kupar, harvemini marjataoline, Seemned arvukad, väikesed,
pikiikud, ebatasase välispinnaga.

Perekonna ligi 200 ļiiki asustavad parasvöödet, subtroopikat ja iroo-
pika mägialasid. Eriti rohkesti on neid Vahemeremaadel; Arktikas ja

Antarktikas puuduvad. Paljusid liike kasvatatakse ilusate õite tõttu aeda-

des. Tüüpliik on H, perforatum L.
Nõukogude Liidus esineb 56 ļiiki, neist 5 liiki on konst'ateer'itud ka Ees-

tis. Kõik meie vabariigi naistepunad kuuļuvad sektsiooni Hųpericum
(Euhųpericum), mida iseĮoomustab tolmukate paigutus (5-30-kaupa koļ'
mes kimbu's), 3 emakakaela esinemine ja kolmepesaline kupar.

l Taime nimi Pliniusel, Hippokrateseļ ja Dioskorideseļ. Tõenäoliseļt tähistati selļega
Kreekas ļaialt ļevinud liiki ä. crispum L. Tuletatud l<reekaļ<eelsetest sõnadest hųper _
peal' ereihotl - ļ<anarbiļ< või karrarbikutaoļine taįm; nreelei,aldseļt - nõmmei kasvar'.
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LĮIKIDE MĀÄRAMIsE TABEL

Vars püstine 
2Vars lamav või tõusev, peaaegu kahetahuļine, peenike, paljas. Tupp_

lehed tömbid, näärmelise ogatipuga, mõnikorį hõredalį näärmekalt
narmastunud

ļ. Lamav naistepuna - Hųpericum humifusum L'
2' Kogu taim ļ<arvane

2. Karvane naistepuna - Hųpericum h'įrsutum L.
Taim paljas

3. rupptentüe serval näärmeļiseā ,ip.r,įa 
3

4' Mägi_naistepuna Hųpericum montanum L.

4. Vars nelja kandiga. Tupplehed tömbiti'pulised
3. Kandiline naistepuna - Hųpericu'm maculatum Crantz

Vars kahe kandiga. Tupplehed väga terava tipuga
5. Liht-naistepuna - HųperĮcum perforatum L.

l. aļamsekt'sioon oĮigostema Boiss. Fl. or. l: 786. l867; Gorschk. inFl. URSS l5: 2lg. i949. - Tupplehed erisugused. Toļmukad vähesearvu-
iised, 3-7-kaupa kimpudena, püsivad. Kupar pikivaoline; seemned peenelt
pikikärjelised. Taimed väikesed.

l. Lamav naistepuna - Hgpericum humifusumt L. sp. pr. 7BS. r75B;Led. Fļ. Ross. l:447.1842; Wied. et Web. Beschr. phrn.-ėuw. Esth_, Liv-u. Curl. 440' 1852; Schmaļh. rD,r. Cp. ll Ioxg' Pocc. l : l70. lB95; Hegif,Illusįr. Fl. Mit.t.-Eur.5 (l):5l4. l925; Gorschk. in Fl. URSS rs: zrsi. rs+ĮiSnarsk', Vad. Liet. aug.541. 1954. - 3repo6oft pacūpocTepruIi. (l. joon.,
c ia d.)

ų' Taim enamasti pa ljas; vars enam või vähem harunenud 312 cm pikk. Lehed väga lühikese rootsuga, elIiptilised, 5-l5 mm pikad,2,5*5 mm laiad, tömbi tipulised, servaļ (harvade ) mustade punktjatenäärmetega, pinnal läbipaistvait punkteeritud Õied vähesearvulised
1'upp 3-5 mm pikk; tupplehed 0,5-1,,3 mm laiacl, suuruselt ja kujulf eri-nevad, süstjad, kõikidel pinnal mu,stad punktjad näärmed, üļal väikeįeravik ja must nä äre, serval mõnikord harvad hambakesed. Kroonļehedkahvatu'koļlased, umbe's 6 mm pikad ja 2 mm ļaiad, tömbid, ülemises oSaSserval punktjad mustad nä ärmed. Tolmukaid 15-20, 3-5-kau pa kimpu-des, kroonlehtedest lühema d. Sigimi'k, munajas, emakakaeļu 3, peaaeguniisama pikad kui sigimik Kupar munajas, pruun, 5-6 mm pikk ja
2,5 mm lai; seemned 0,b mm pikad, ruljad, peen elt pikikärjelised, tume_pruunid

. . .Į. .humĮfusunt' (lad,' Ļ.) - maapinnal laiuv; sõnadest hunus - muld, pind, fusutt _laiali laotunud, välja sirutunud.
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1. joon' Karvane naistepuna (Hgpericum hirsutum\: a - taime üļemine

osa, ä __ karvad lehe aļumisel pinnal pealtvaates ja läbtļõikes; lamav

riaistepuna (H. humī|usum): c - taime üldkuju, d - seeme."
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2' joon. Lamava naistepun.a (Hgpericum humīfusurnJ hävinud leiukohad (į) Eestis ja
kontro1limata ļeiukoht (o) Laadoga-Ilmeņį valdķonna".

Õitseb juunist septembrini.
Eestis Varem k3s11ra Rapla rajoonlst Veļisett ja Võru ümbrusest;

r'älja-spool vabariigi piiri Irboska ja 
-Pankjavitsa 

.ruh"it. Vanemate kirjan-duslike aļļikate põhjal on esinenud ka Sāaremaal, Paldiskis ja Haimres.(2' joon.) Lähemad ļeiukohad on Leedu NSV-s 1, I-or"" noot,sis. Eestitläbib järelikult liigi areaali põhjapiir.
Üldlevik. Levinud Nõukogude Liidu Euroopa-<lsas Ülem-Dnepri jaUlem-Dnestri valdkonna-s. Atįantilises ja Kesk-Euroopas ning sķrnĮinrļ_viamaade lõunaosas, mõnede allikate järgi ka Aasia parasvöötmes ja

Lõuna-Aaf rikas. Ka'svab niisketeļ liivāstel kohtadel: ,iitrd.l, poldudĖl,
karjamaadel, kesadeļ, kõnnu,maadel'

Majanduslik tähtsus. Kasutatav ravįmtaimena.
2' alamsektsioon Hontotaenįum R. Keller in Engl. et Prantl, Pfļanzen_

fam, 3 (6): 2l2. lB95; Gorschk, in Fļ. URSS t5: 2ž3. 1949. -- Tupplehed
įerveįe ning näärmetute või näärnrelishambuļiste servadega. Tolmukaid
ļ|, t<ļml9dena. Ķupar l0-20 pikivaoga, seemned ,rurįuā, näsalised võikärjelised.

2' Ķarvane naistep.una 
_-Hųper:lcum hirsutu,mI L.Sp. Pl. 786. 1753;Led. Fl. Ross' l : 449' IB42; Wied. et Web. Beschi. phan. äew. Esth-, Liv_
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u. Curļ.440' 1852; Schmaļh. on. Cp. n Ioxg. Pocc. l: |7|. 1895; Hegi'
I11ustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (l): 5l5. l925; Gorsclrk. in F'ļ. URSS l5:227'
1949; Jaud z. jn Latv. f ļ. 3: 2g7 , 1957 . - 3nepo6cü xecTKoBoJiocncrltfi'
(1. joon., a ja b.)

4. Taim 40-80 cm kõrge, roofl]aval lisajuurtega risoomiga. Va'rs

sirge või alusel pisut tõuse\r ning juurduv, sageli aļumises osas steriilsete

r,õJldega, ruljai, tihti kollakas, punakas või pruunikas, ruskjasvalge
kähara kar'r,astusega, mis Varre aļumises oSaS on sageli nõrgem' Lehecl

ļühikarvased, elliptiĮised (harVa piklik-ellipt11i."6 rlõi munajad) , 2,5-
5 cm pikad, !-|,7 (2,:2) cm ļaiad, tömbid, sämpunucl tipuga, ripsmelise

..ruuģu, hajusalt 1äbipaistvalt puntteeritud, aļumisel pinna1 heļedamad

ning īihedamate karvadega, väga ļühikese rootsuga. Õied rohkearvuļįsed,

hõrādas kitsaspüramiidjas õisikus, mille pikkus on 5-15 (25) cm ja laius
3-5 cm; oieraād karvased. Kõrglehed süstjad või lineaaļsüstjad, väiļ<esed,

teravad, musta näärmeļishambulise Servaga. oietupp 3-4 (5) mm pikk;

tupplehed süstjad, suuru,selt ja kujult erinevad, hariļikuļt 1 (0,6-l,4) mm

trira 1itma nāärmeteta), teravavõitu, paljad, musįa näärmeļishambulise

,.rurgä. Krooniehed kahvatuko1lased, kitsad, 0,B-l,2 cm pikad, nende

iilemises osas enamasti hõredaļt asetsevad peajad mustad ja1akesega

näärmed. Toļmukad rohkearvuļised, koļme kimbuna, kroonļehtedest ainult

r-eidi lühemad. Sigimik munajas, pikenenud emakakaeltega. Ķupar muna-

jas, helepruun, enamasti 6 mm pikk ja 4 mm lai; seemned väikesed'

lmbes l mm pikad, ruljad, heiepruunid, sametja pinnaga, mõļemas otsas

ümardunud.
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3. joon. Karvase naistepuna (HųpericLtrrt' hirsututtt) leiuļ<ohad Eestls

25



$\
D4

ę t

į,Ą
c,

osi

s\ oŅ

4. joon. Karvase naistepuna (Hgpericum hirsutum) leviktt
põhjapiir Euroopas. (Huliėni järgi, täiendatult.)

Õitseb pearniselt juulis.
Esineb Lääne-Eesti ja saarte puisniitudel ning võsastikes. (3. joon.)

Lubjalembene. Lähemad ļeiukohad on Ahvenamaal, Irboska ümbruses ja
Daugava jõe piirkonnas. Liįk on meie aļal oma areaaļi kirdepiiril
(4. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas (välja arvatud põhjapoolsed
a1ad), Kaukaasias, Lääne-Siberi lõunapooļsemates rajoonides, Ida_Siberis
Angaraa-Sajaani valdkonnas, Kesk-Aasia põhjapoolsemates rajoonides.
Skandinaaviamaades, Kesk_ ja atlantilises Euroopas, Kašgaariās, Mon-
goolias. Ķasvab kuristikes, põõsastikes, mägede kõrgrohustuil, stepilistel
ja metsastunud nõlvadel, met,saservadel, kivistel stepiniitudeļ, sooļaku_
lagendikel ja luhtadel, jäätmaadel; mägedes kuni 2800 m kõrgusel.

Majaneluslik tähtsus. Lehtedes on (vastavalt eri autorite andmeile) 60,
l0l,3-l20 või 300 mg0/o askorbiinhapet. Taime peetakse mürgiseks; and_
nied söödavuse kohta on erinevad.

3. Kandiline naistepuna - Hgpericum macuļatum1 Crantz, Stirp.
Austr. ed.2.2: 98. l769; Hegi, Iļlustr. Ft. Mitt._Eur. 5 (l): 5l7. l925;
Jaudz' in Latv. fl. 3: 298. 1957. - H. quadranguĮum auct. - Led. Fl.
Ross. 1: 44B. |B42; Schmalh. Õ.rr. Cp. H loxu. Pocc. l: |7l. lB95;
Gorschk. in Fl. URSS 15: 242. 1949. - H. dubįum Leers, Fl. Herborn.
165. |775' - 3eepoõoit uerupexrpauHuli. (5. joon.)
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5. joon. Kandilirre traistepuna (HgperĮcurn macuĮatum\i o' - taime ülenrine

osa (orig.), Ö * taime alumine osa, c - sigimiku ristlõige, d - varre ristlõige.



4. Taim paljas, peaaegu horisontaaļselt ļaiuva võsundiļise risoomiga,
niis annab steriiļseid võsusid. Vars püstine, harva pisut tõusev, õõnes,
neljakandiline, kantidel mustade täpikeste või kriipsukestega, sageli alu-
mises osas või üļeni punakas, 30-70 (90) cm kõrge. Varrelehed rootsutud,
mõnikord pooieldi varreümbrised, enamasti elliptilised, 1-4 cm pikad ja
0,7-l,9 (2,3) cm laiad, tömbitipulised, lamedad, harvade mustade punkt-
jate näärmetega, aiumised lehed 1äbipaistvate näärrnetäppidega ja mõni-
kord nõrgalt täkilise servaga. Õied koondunud hõredaks pöörisõisiku'ks,
mille pikkus on 5-20 (30) cm ja laius 3-B cm. Kõrglehed elliptilised,
3 mm pikad, tömbid. Õietupp 3,5-4,5 mm pikk, tupplehed elliptilised,
terveservalised, l,5-2,5 mm ļaiad, tömbid või veidi teravad, enamasti
väheste, vahel rohkemate mustade punktjate näärmetega. Kroonļehed
ļ<uļdkoļlased, piklik_ellipiilised, enamasti l0-l2 mm pikad ja 3-5 mm
iz:iad, tömbitipulised, rohkete mustade punkti- ja kriipsutaoļiste näärme-
tega. Tolmukaid arrvūkalt, koondunud 3 kimbuks. Sigimik munaja,s, kolme
tem'ast pisut pikema emakakaelaga. Kupar munajas või piklikmunajas,
tume-rohekaspruun, 6-8 mm pikk ja 4-5 mm lai; seemned väikesed,
0,6-0,8 mm pikad, pruunikad, ruijäd, pikuti peenelt kärjelised, mõļemas
otsas tömbid.

Õitseb juuni lõpust augusti lõpuni.
Tavaline kogu Eesti niitudel, puisniitudel, metsaservadel (ka hõreda-

mates metsades), põõsastikes, teepervedel, kraavi_ ja jõekallastel. Eelis_
tab kergemat kuivemat pinnast.

Üldlevik. Levinud Nõukogude Liidus i3uroopa_osas (välja arvatud
kõige põhja_ ja lõunapoolsemad valdkonnad) ning Siberis obi, Ulem-
Toboli ja Angaraa-Sajaani vaļdkonnas. Skandinaaviamaades' Kesk- ja
atļantiļises Euroopas. Kasvab metsades, metsaservadeļ ja -lagendikel,
rohumaadel, jõgede, järvede ja kraavide kaļlastel' jäätmaadel, põldudel ja
aedades. Mägedes esineb kuni 2500 m kõrgusel.

Majanduslik tähtsus. Kasut,atav värvi-, parkaine- ja ravimtaimena.
Sisaldab mõningal määraļ C-vitamiini, kuid üldine söödaväärtus on väga
madal.,

Liigisisestest taksonitesi on Eestis selgepiirilisena konstateeritud vaid
tüüpvarieteet .- var. maculatum.

*+. Mägi-naistepuna - Hųpericum montanumI L. Fļ. Suec. 2: 266.
1755; Led. Fl. Ross. 1: 450. 1842, p. p.; Schmalh. <D"rr. Cp. u IOxu. Pocc.
l: 17lr. lB95; Vilb. Eesti taim. ed. 2. l60. l925; Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt.-Eur.
5 (|):52a. l925; Gorschk. įn Fļ. URSS l5:245. l949; Snarsk., Vad. Liet.
aug. 543. l954. - 3lepo6oü ropuntü. (6. joon.)

4. Taim paljas. Vars iihtne, veidi tõusev või püstine, sile, ruljas,
sageli ruske, 25-60 (B0) cm kõrgė. Lehed terveservaļised, munajad või
piklikmunajad, l,5-6 cm pikad ja 0,8-2,3 (3,4) cm laiad, tömbilt teritu-
nud, enam või vähem kareda alumise pinnaga, peaaegu südaja alu,sega,
pooleldi varreümbrisecl, Sert,adeļ mustade prrnktjate näärmetega;. ülemis-
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6. joon. Mägi-naistepuna (Hgpericum rnontanum):
a - taime ülemine ja alumine osa, Ö - üksik tupp-

leht, c - õitsemise lõpetanud õis.



įel, väiksematel lehtedel tihedaļt väikesi läbipaistvaid näärmetäppe. Õied
vähesearvulised, lroondunud tihedaks munajaks pöörisõisikuks pi'kkusega
2-4,5 (9,5) cm ja iaiusega 2,5-4,5 cm. Kõrglehed väikesed, lineaalsüst_
jad, teravad, musta näärmelishambulise Servaga. Õietupp 7 (5-7,5) mm
pikk; iupplehed 1ineaalsüsijad või süstjad, enamasti l-2 mm laiad (ilma
näärmehammasteta), musta näärmelishambulise SerVaga. Kroonlehed kah_
vatukollased, ha,rilikult l1-12 mm pikad, 2-4 mm ļaiad, näärmeteta. Toļ_
nrukaid arvukaļt, 3 kimbuna, veidi ļühemad kui kroonlehed. Sigimik
munajas, pruun, koļme temast veidi pikema emakakaelaga. Ķupar hele_
pruun, laimunajas,6-8 mm pikk ja 5 mm lai; seemned väikesed, umbes
0,7 mm pikad, ruljad, pruunikad, kärjeliselt täpilised, mõlemas otsas lühi_
keselt teritunud.

Õitseb juulis' augustis.
Lubjalembene ning enam-vähem valguselembene metsataim. Kasvab

lrõredates metsades, raiesmikel ja põõsastikes. Seni kindlaļt teada ainuļt
Saaremaaļt. (7. joon.) Eestis avastati liik nähtavasti aļļes üsna mööģu-
nud sajandi lõpul, milļisest ajast pärineb nii kirjanduse andnreid kui ka
herbaarmaterjali. Lähemad leiukohad on Leedus, Gotlandiļ ja Soome
lõunaosas (l ieiukoht). Eestis on ļiik oma areaaļi põhja_ (kirde-) piiri1.
{8. joon.)

Üldlevik. Kohati (Baltikrrmi, Ulem- ja Kesk-Dnepri ning Musta mere
valdkonnas) Nõukogude Liidu Euroopa-osas ja Kaukaasia lääneosas.
Skandinaaviamaade lõunaosas, Kesk- ja atļantiļises Euroopas, Vahemere_
maadel, Baļkanil ning Väike-Aasias. Kasvab metsades, põõsastikes, nįitu_
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7. joon. Mägi_naistepuna (Hgpericum montanurrt) ļeiukohad Eestis.
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8. joon. Mägi_naistepuna (HgperĮcum montanum) leviku
põhjapiir Euroopas. (Hultėni järgi, täiendatult.)

del, enama'sti huumus- ja lubjarikkal pinnasel (mägedes kuni 2000 m
kõrgusel).

Eestis esineb ainult var' scabrum Ķoch, miļle lehed on alumiselt pin-
ttalt näsajate karvakeste tõttu karedad.

3' alamsektsioon Hųpericurrį. - Heterotaenįum R. Keller in Engl. et
Prantl, Pflanzenfam. 3 (6): 213. lB95; Gorschk. in Fl. URSS tS: 247.
1949. - Tupplehtede Serv harvade mustade punktjate näärmetega r,õi
nrust ning näärmelishambuline. Tolmukaid 15-:25, kimbuna. Kupar paral-
leelsete vaokestega, külgedeļt puhetunud. Seemned pikikärjelised.

5. Liht-naistepuna - Hųpericum perforatum, L. Sp. Pl. 7B5. 1753;
Wied' et Web. Beschr. phan' Gew. Esth-, Liv_ u. Curļ. 439. lB52; Led. Fl.
Rcss. l:447. 1842; Schmalh. @.rr. Cp.u IOxn. Pocc. l: l7l. lB95; Hegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (l): 526. Ig25; Jaudz. in Latv. fl.3: 298. l9b7;
Gorschk. in Fl. URSS l5: 248. 1949. - H. uuĮgare Lam. Fl. Franc. 3: l5l.
1778. - H. ueronense Schrank in Link, Enum. pl. hort. berol.2: 276. lgZI.
-- 3nepoõoü rrpoĀuplņleuuuü, 3. npoH3el.IHur:r. (9. joon.)

4. Taim paljas, väheste või rohkete mustade näärmetäppide või
-kriipsukestega. Peenike harunenud risoom lisajuurtega. Vars püstine või
veidi tõusev, alusel puitunud, sageli punakas, ļil1akas või kollane, Seest
säsikas, ristvastakuļi kahekandiline, harvade mustade näärmetäpikeste või

l perforatum (lad. k.) - mulgustunud, perforeerunud (läbipaistvate näärmete tõttu
lehtedes).
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9. joon. Liht-naistepuna (Hgpericwn perforatunt'): a ja b - tainre alumine ja ülemine
osa' c - õie diagramrn, d - avanenud kupar, e - õis pikiĮõiltes; f - seeme' 9 - tol-

mukatekimp ja sigtmik.
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_kriipsukestega, üĮaosas harunenud, 30-70 (B0) cm kõrge. Varrelehed
piklik-etliptiļīsed või elliptilised, harva tömbilt munajad, serval mustade

näarmeteģa, tipus ümardunud, vahel ogatipukesega, alusel pooleldi var)re-

įimbrisedīuni väga ļühirootsulised, alumisel pinnal hõredamalt või tihe-

damalt läbipaistvate ja mustade näärmepunktikes'tega. Lehelaba lame või

servaļ veidi alia{<eerdunud, I-25 (4) cm pikk ja 0,4-l,l (l,6) cm ļai.

Õied kolļased, arvukad, koondunud laipöörisjaks, peaaegu kännasjaks õisi-

kuks, miĮle pikkus on 15 cm ja laius 3-13 cm; kõrglehed süstjad, 0,5 cm

pikaä, teravad. Õietupp (3,5) 4-6,5 (7,5) mm pikk; tupplehed enamasti

Įt.t3rd, (0,7) 0,9-l,6 (2,0) mm laiad, teravatipulised; harva on nende

...u tip, ļähedal saagjassopiline või ripsmeline, narma'stunud, enam või

r,ähern rohkete heleda,te ja mustade punktjate ja kriipsjate näärmetega'

Kroonļehed enamasti 1l-14 mm pikad ja 3._6 m,m laiad, servadeļ ja üla-

osas arvukate punktjaie ning kriipsjaie mustade ja pinnal paljude hele-

date näärmeteģa. īolmukad rohkearvulised, ļ<roonļehtedest lühemad,

koļme kimbuna, ainuļt alusei kokku kasvanud. Sigimik munajas, 3 emaka_

kaelaga. Ķupar Samu,ti munajas,6-8 (l0) mm pikk ja 3t5-5 mm lai,

pruun. Seemned ruĮjad, pruunid, umbes l mm pikad

Õitseb juuni teisest poolest augusti lõpuni'
Harilik liik'kuivema1, sageli ļiivasel või kivisei pinnasel; eelistab vaļ"

gusrikkamaid kasvukohti: niite, põllu- ja teeservi, raudteid, kraavikaldaid,
ĮĮõrgendikke ja nõlva'kuid, ka nõmmesid või sööte, harvemini kasvab met'

sades ja põõsastikes. Levįnud üle kogu Eesti.
Üldlevik. Nõukogude Liidus ļevinud Euroopa-osas (vä'lja arvatud kõige

põhja_ ja kirdepooļsemad a1ad), Ķaulkaasias, Lääne-Siberis, Ida'Siberis

10. joon. Liht-naistepuna (Hųpericunt' perforaturn') |eviku
põhjapiir Euroopas. (Hultėni järgi, täiendatu1t.)
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ll. joon. Liht_naistepuna (HgperĮcurn perforaturn) areaal. (Eilarti jt. järgi.)

Angaraa-Sajaani valdkonnas ja SuuremaS osaS Kesk-Aasiast (välja
arvatud Karakumi ja Kõzõļkumi valdkond). Väljaspool Nõukogude Lįįįu
kogu Euroopas (l0. joon.), Põhja-Aafrikas, ņatķĻnit, Väike_Aašias, Iraa-
nis, Īndo-Himaalajas, Džungaaria-Kašgaarias, Mongoolias ja Hiinas (l l-
ļ9on.) ; Põhja- ja Lõuna-Ameerikasse ning Austrāaliasse sisse viįdu cļ-
Kasvab valgusrikastes metsades, põõsastikes, rohumaadel, kivisįel nõļva_
del. Eelmäestikes, m^ä^estikrrmetsades ja subalpiinseteļ niitudet. Įtägedes
võib esineda kuni 2300 m kõrgusel.

Majanduslik tähtsus. Liht-naistepuna on nii rahva seas kui ka tehnikasja meditsiinis kasutatav taim. Maapealsetest osadest saab vastavalt eri
menetļusteļe värvaineid, mis annavad siidi ja eriti villase värvimisel kol_
ļaseid ja punaseid toone, aga ka peaaegu musta. Ravimite valmistamisel<s
kasutatakse naistepunaürti - Herba Hgperici, mis sisaldab vaigutaolisija muid aineid, fütontsiide, antibiootikume, eeterlikku õli, rohkesti park-
aineid ja karotirni, saponiine, flavoonglükosiide jm. Naisteprn, pi*pr_
raate kasutatakse adstringeeriva ning toniseerivā vahendinį hinģarnis_
tee_de, maļ<sa- ja põiehaiguste ning mitāesuguste seedehäirete puhul, väļis_
pidiselt aga haavade ja põietuste raviks. Naistepunaürdist valmistatakse
ka antibakįeriaaļset ravimii imaniini, mida tarvitutrk.. põletuste, haavan_
dite, paisete, nina ja kurgu ļimaskesta ägeda põletiku ning põseltoopa-
põletiku ravimisel. Rahvameditsiinis kasuīatakie droogi teena, õli_ või
viinaleotisena' Droog on peale muu ka rahustava toimega. on leidnucļ
li-asutamist samuti koduļoomade ravimisel. Loomad seda talme eriti ahneļt
ei söö, võib esineda isegi mürgitusjuhtumeid, eriti valgetel ja valgelaigu_jisteļ loomadeļ, keda muudab valgustundlikuks taimes leiduv fluorestsįe_
riv värvaine hüperitsiin. Nahaparkimisel on naistepuna Samasuguse toi_
mega nagu paju.
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Hgpericum perforaturn L. s. l. on .võrdlemisi polümorfne takson, mis
varieerub õite arvult, õite ja õieosade suuruselt, lelrtede kujult ja suuru-
selt jm. Nende tunnuste aļusel on eralriatud uusi väiksemamahu1isi liike
ja liigisiseseid ühikuid. Eesti materjali 1äbitöötamisel konstateeriti seļļes
kaks järgmist teisendit:

var. perforatum (var. auĮgare auct. pl., ssp. perforatum) - õied 25-
35 m,m ļäbimõõdus, hariļikuļt rohkete mustade näärmekriipsukeste ja
-täpikestega; õietupp kuni 7,5 mm pikk; tupplelred enamasti Į-l,5 mm
laiad; hariļik, kõikjal levinud teisend;

var. angustifolium DC. Issp. angustifoĮium (DC.) Gaud.] - õied kuni
20 mm läbimõõdus, kroonlehed väheste mustade näärmepunktidega, pea'
miselt serval, õietupp tavalise1t mustade näärmeteta, tupplehed 0,7-
l,l mm laiad; varreļehed piklik-el1iptiļised; harva konstateeritud teisend
(kogutud näit. Hiiumaalt Sarveļi, Pühajärve k/n. piirest ja Viljandi järve
kaldalt).

Varasemas kirjanduses mõningase küsitavusega märgitud tiib-naiste-
puna - Hųpericum acutum Moench (H. tetrapterum Fr.) esinemine meie
alal pole kinnitust leidnud. Seļļe tiivuļiselt neljakandilise varre ja tera-
vate tupplehtedega liigi lähimad leiukohad asuvad Leedus ja Rootsi lõu'
naosas.

29. SELTS KANARBIKULA,ĄDSED -- ERICALES1

Põõsad, kääbuspõõsad, harvemini madalad puud või mitmeaastased
rohttaimed, enamasti mükotroofsed (toituvad sümbioosis seentega), mõned
klorofüllita saprof üüdid (toituvad kõdust). Lehed valdavaļ enamikul liiki-
dest vahelduvad, alati terved, abilehtedeta. Lehtedel esineb sageli ksero-
morfseid jooni (tugev kutiikuļa, a1ļakäändunud se'fv, vahakirme alumisel
pinnal), mõnikord, täieliku krrivalembesuse korral aga on lehed taand-
arenenud väikesteks soomusjateks või okasjateks moodustisteks. Õied
mõlemasugulised (harva ühesugu1ised), korrapärased või veidi sügo'
morfsed, enamasti liitlehised. Toļmukad vabad, kinnituvad sigimiku alu-

sel. Iseloomuļik on tolmupesade avanemine tipmiste pooride kujul, mis või-
vad paikneda torujatel kasvunditel. Tolmukad sageli varustatud putuk-

įoļmlemist soodustavate sarvjate jätketega (sel1est tu1eneb seltsi vara-
semaid nimetusi Bįcornes - kahesarvelised). Tolmukotid piklikud, tihti
torujalt väljaveninud tipuga. Toļmuterad neljakaupa (tetraadidena).
Emakkond isönokarpne, ühe lihtsa emakaga; sigimik üļemine või alu-

mine, kolme- kuni mitmepesalįne. Seemnealgmed tavaliselt anatroopsed,

lihtsa integumendiga; endosperm tselļuļaarne. Idu väike, mõnikord ala-

arenenud.
Fülogeneetiļiseļt moodustavad kanarbikulaadsed võrdlemisi tervikļiku

rühmituse, mille piiritlemisel pole olnud suuri 1ahkarvamusi. Kitsama
käsituse puhul, nagu A. Engleri <<Syllabus'e>> viimases väljaandes (1964)

Koostanud V. Masing.
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ja paljudes floristilis'ies teostes, kuulub seļtsi 5 sugukonda: Clethraceae,
PgroĮaceae, Ericaceae, Empetraceae ja Epacridacīae. Laiema käsituse
puhul, mis saab algu'se H. Hallieri töödest ja mida toetab praegusaegne
nimekaim nõukogude süstemaatik A. Tahtadžjan (l966), ühendatakse sel_
iesse seļtsi ka üheperekonnaiine sugukond Saurauįaceae ja kaheperekon-
rtaline sugukond Actinįdiaceae kui primitiivsemad lülid, mis seovad kanar-
bikuļaadseid naistepunalaadsetega. Sugukondade seisundi täpsustarnineja mahu vähendamine on' viinucļ seļļeni, et iseseisvatena käsitatakse
kanarbikuļaadsete seļtsis ka sugukondi Monotropaceae, CgriĮĮaceae ja
Grubbįaceae. Viimasel ajal on üha sagedamini sugukonnast Erįcaceae
eraldatud alumise sigimiku poolest erinevad mustikaiise d (vaccintaceae).
Kõiki neid põhjendatud täpsustusi on arvestatud ka käesoļevas teoses.
_ oeldu põhjal kuuluvad Eesti floora kanarbikulaadsed 5 sugukonda:
Ericaceae, Vaccįnįaceae, PgroĮaceae, Monotropaceae ja Empetraieae'

Geoloogiiises minevikus on enamik meie kanarbiįulaadseid sissJ rän-
nanud idast, oļļes päritolult taigametsade või mägede subalpiinse vööndi
ja mäestikusoode liigid, mis vallutasid tasandike metsavööndi pärast soo_
jalembeste tertsiaari met,sade hävingut, tundra_ ja metsatundra aga veelgi
lriljem, SeoSeS põhjapoolkera korduvate jäätu,miitega.

SUGUKONDADE MĀÄRAMI.S E TABEL

l. Taimed kļorofüļļita, vai,kjad
4. sugukond seenlillelised - Monotropaceae Nutt.

Taimed roheliste lehtedega . 22. Õied kolmetised, vähearenenud õiekattega (kroon1elre pikkus alla-
2,5 mm), ühesugulised

5. sugukond kukemarjalised _ Empetraceae S. F. Gray
Õied neljatised või viietiseci, suuremad, mõlemasugulised 33. Sigimi'k aļumine. Vili _ väikeste ,seemnetega mari

2. sugukond mustikalised * Vaccįnįaceae Lindl.
Sigimik ülemine' Vili _ paljuseemneline kupa'r või viie luuseemnega
marjataoline luuvili . 44. Mitmeaastased väheseļehised rohttaimed. Pärisļehed ligistikku maa-
pinna lähedal või männasjalt kõrgemal; õisi kandev Varreosa ainult
soomusjate kõrglehtedega

3. sugukond uibulehelised - PgroĮaceae Lindļ.
Puitunud rohrkeļehised kääbuspõõsad. oksad ühtlaselt lehistunud ka
õisi kandvas oSaS

l. sugukond kanarbikulised - Erįcaceae A. L. Juss.
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l. sugukond kanarbikulised - Erįcaceae A. L. Juss.1

Kääbuspõõsad, põõsad, harvemini väikesed puud väikeste tervete,
vahelduvate, vastakute või männastena asetsevate lihtlehtedega. Lehed
valdavaļt nahkjad, mitmeaastased., harvemini üheaastased, abilehtedeta,
lehelaba tavaliselt väike, sageli koguni redutseerunud okasjaks või soo-
musjaks. Õied tipmistes kännas-, pööris- või kobarõisikuis, harvemini
üksikult ļehekaenlais. Õiekroon korrapärane, harvemini nõrgalt sügomorf-
ne, kolmetine kuni viietine, enamasti liitlehine, õieiupp nelja- või viietipme-
line. harva ļahklehine. Tolmukaid vastavaļt kroonlehtede arvule või kaks
korda t'ohkem, kõik ühesugused ja kinnitunud emakaaluse meeketta ser_
vale. Tolmukaniidid enamasti vabad, tolmukotid kinnituvad keskkohal või
alusel, on pöördunud sissepoole ja vahel varustatud kahe sarvja jätkega.
T'olmukotid avanevad enamasti poorid'e varal. Emakaid üks, sigimik üle-
mine, kahe- kuni viiepesaline. Seemneaļgmeid igas pesas üks kuni palju;
emakakael saab alguse sigimiku tipus olevast lohust ja kannab hõlmist
või jagunemata emakasuuet. Vili - rohkeseemn'eline kupar või vähese-
seemneline luuvili. Seemned väikesed, sirge iduga.

Sugukonda kuuļub ligi 40 perekonda rohkem kui l400 liigiga. Nõuko-
gude Liidu fļooras on 2I perekonda 50 liigiga. Suurim ja ühtlasi tüüp-
perekond on Erica, mille liikide enamik on levinud Lõuna-Aafrįkas, üksi-
kud ka Vahemore- ja Atlandimaadei. Seaļ'sed liigid on enamikus lagedate
semiariidsete alade kserofüüdid. Uks liik - mudakanarbik (Erica tetraĮ.įx
L.) on iseloomulik atlantilistele ttõmmedeļe, üksikud idapoolsed hajusad
leiud (Lätis Liepaja lähedal, Ida-Soomes Kuhmo lähedal) viitavad liigi
varasemale ļaiemale levikule (tõenäoliselt atlanti1isel kliimaperioodil).
Eesti alalt on ebaiäpseid teateid varase,mast ajast ja teade ühes't leiust
Haapsalu ļähedalt, kus liik juba lB54. aastal oli hävinud.

Põhjapoolkera kanarbikuļiste enamik on seotud tundra ning taiga ja
mäestike vastava'te kõrgusvöönditega. Õkoloogiliselt on enami'k neid liike
kseromorised oksülofüüdid, mis eeļistavad metsavööndis varjukaid niis-
keid kuni märgi kasvukohti, tundravööndis ja mägedes aga on levinud ka
avatud nõlvadel.

Tundrates levinud perekondadest on tuntumad kivikanarbik PhgÜo-
doce, kaljupoh'l Lotseleuria ja soomuskanarbi'k Cassiope. Rohkesti on
kanarbikuļisi ka Põhja-Ameerikas (KaĮmia, Leucothoe, Epigaea).

Mägedes levinud perekondadest pakub suuremat huvi rododendron
(Rhododendron L'), mida vanemas kirjanduses on nimetatud ebaõnnes'
įunult a.lpiroosiks e. roosipuuks. Suurte silmatorkavate õite poolest pae-

lub see perekond tähelepanu looduses ning paljusid liike on kultuurista-
tud. Kultuuris on nad nõudlikud pinnase happesuse suhtes (vajavad turba_

nlulda), on meil külmahellad ja neid tuleb talveļ hoida katte aļl või jahedas

kasvuhoones. Ka Eestis on korduvalt katsetatud rododendroniie kasvata-
mist avamaal (juba 19. sajandil), kuid viimase ajani võrdlemisi väheste
tuiemustega, mille tõttu need liigid lähemat käsitļust <Floora> raames

I Koostanud V. Masing.
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veel ei õigusta. Viimasei aastakümneļ' eriti Tallinna Botaanįkaaias ja
Luua dendraariumis saadud kogemuste põhjal peetakse meie tingimustäs
sobivamaiks kultuuris (talvel kaetult) kasvatamiseks järgmisi liik;. Kaug-
Idast pärinevad dauuria rododendron (Rft. dahurįcim r-.l -- heitļehiāe
põõsas enne lehtimist puhkevate roosade õitega; võrseid kasutatakse aja_
įamiseks alates jaanuarist; kamtšatka rododįndron (Rh. kamtchatįcim
Pall.) - heitlehine kääbuspõõ,saS Suuremate purpurseĮe õitega. Alpidest
pärinevad ruske rododendron (Rh. ferrugįneum L.) - igihaįas' prrprr-
punaste õitega, ja karedakarvane rodõdendron (Rh. hįrsuturnl') -igihal-jas,roosadeõitega. Kaukaasiast on päritkolļanerododendron [Rft. įiteum
Sweet (AzaĮeapontica L.) ] -heitlehinepõõsas koļlaste õitega, ja Smirnovi
rododendron Ģn. Smįrnouįį Trautv.) -- suur igihaljas põõsas punakas_
violetsete õitega. Põhja-Ameerikast pärineb virgiinia rocļodendion (Rh.
cataabįense Michx.) - igihaljas põõsas purpurpunaste õitega. Rododėncį_
ronite krrltuur on meil aianduses tiķa rõķķįm poolehoidu võitmas ning
katseid avamaal kasvatamiseks on tehtud luba figi 100 liigiga.

Spetsiifiliste ökoloogiiiste nõudluste tõttu pole teised įūarbikulised
leidnud Eestis kasutamist iluaianduses.

Rahvameditsiinis on kasutusel sookail ja lianevits, eriti aga leesikas.
Mürgiste sisaļdiste tõtįu on esimeste tähtsus farmakoloogias 

*vähenenud,

viimase -- leesika tarbimine aga näib üha suurenevat ja kohati on selle
looduslikud varud agara korjamise įõįtu kahanemas. Ravįmtaimedena
'kasutatakse kohati ka teisi kanarbikulisi' Eeterļikke oīisid sisaldavad
rododendronite õied on tooraineks kosmeetikatööstuses. Puukujuliste maa,-
sikapuude ja rododendronite puitu on tarvitattrd mööbļitööstuses; nende
parkained leiavad kasutamist nalraįööstuses.'' Vanimad paleobotaanilised andmed kanarbikuliste kohta pärinevad
ülem-kriidist.

Sugukonnas eristatakse 3 alamsuguk onda: Rhododendroįdeae, Arbu-
to.įdeae ja Ericoideae; neljas, VarelT} ālamsugukonnrįr- įr.;į;į;ā' V";;;-
nįoįdeae on uuemal ajal enamasti eraldaįud iseseisvaks sugukonnaks
Vaccįnįaceae. Nõukogude Liidu fļoorade eeskujul käsitatakse ka-siin mus_
įikalisi eraldi sugukonnana.

PEREKONDADE MĀĀRAMISE TABEL

l. Kroon ļahkļehine, õisi'k - rohkeõieline sarikatab1ine kännas. Lehed
aiumiseļt pinnalt roosteviltjad

l. perekond kail _ Ledum L.

Kroon ļiitlehine. Lehed pole roosteviltjad 2
2. Kroon neljatine, nahkjas, liļlakas, püsib ka pärast õitsemist. Lehed

väikesed (alla 3 mm pikad)
5. perekond kanarbik _ CalĮuna Salisb.
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I(roon valge või roosakas, pole nahkjas, ei püsi pärast õitse_
mist. Lehed suuremad 3

3. Õicd ühekülgsetes tipmistes kobarates. Võrsed,ja lehed kaetud väi-
keste soomustega

3. perekond hanevits - Chamaedaphne Moench

Õied tipmistes kännastes. Lehed soomusteta 4

4' Viļi - kupar, lehed süstjad, alumisel pinnal valge vahakihiga
2. perekond küüvits - Andromeda L.

Jahukas luuvili; lehed äraspidimunajad või talbjad, alumiselt pinnalt
heledamalt rohelised

4. perekond leesįkas _ ArctostaphgĮos Adans'

l. perekond kail - Leduml L
Sp. Pļ. 39l. 1753.

Igihaljad mükotroofsed kääbuspõõsad vahelduvate lineaaļsete kuni
süstjaĮe näärmekarvaste lihtlehtedega. Õietupp väike, viietipmeline, püsiv.

Õįekroon sekundaarselt lahklehine, viietine, valge. Tolmukaid 5-l0;
tolmuļ<otid avanevad tipus pooridega. Sigimik viiepesaline, arvukate seem_

nealgmetega. Vili - kupar, mis avanemisel lõheneb altpooit üles. Seem-

rled väga väikesed, piklikud, kilejate servadega, ļevivad tuule abiļ.
Perelionna B liigist (kõik põhjapoolkeral) esineb Euraasias 5, Nõu-

Įtogude Liidus 3 ļiiki, neist Eestis l liik; viimane on ka perekonna tüüpliik.

l. Sookaiļ - Ledum palustre 'L. Sp. Pļ. 39l. 1753; Led. Fļ. Ross. 2:

923, 1844-1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.
ZZS. iA52; Br.-Bl. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (3): 1623. 1926; E.

Busch in Fļ. URSS 18: 28. 1952; Tolm. in Not. Syst. 15: 200. 1953; Galen.
rn Latv. Ī|.4: |7.1959; Czern. in O.n. Myprur. o6n.4:2B7. |959; Takht. in
o.ņ. Jlegunrp. o6.n. 4: |3. 1965. - Exs.: Lippm. et K. Eichw. Eesti taimed

2, n'78. l935. - Eary.nluuN 6oloruuü. (12. joon.)

h lgihaljas (l0) 30-60 (l40) cm kõrge, tugerlasti harunev põõsas

või kääbuspõõsas. Noored võrsed tihedalt kaetud roostepruunide näärme-
Į<arvadega, vanemate varte koor on haļl. Vars juurekaela kohal kuni
l,5 cm läbimõõdus. Lehed vahelduvad, lühirootsulised, ļineaalsed, harva
įineaalsüstjad, allapooļe käändunud terve Servaga, nahkjad, pealmiselt
pinnalt rohelised kuni pruunikasrohelised, madalate kolļakate näärmetega,
.alumisel pinnal įihedalt kaetud punakaspruunide näärmekarvadega. Lehed

on väga varieeruvate mõõtmetega: viljuvail okstel 10-30 (46) mm pikad

'|zl 2-|0 mm laiad, vegetatiivsetel võsudel (eriti põõsa alumisest osast

t !.edon, tedos (kr. k.) - vill (viltjate lehtede tõttu), taime nimetus Vana-Kreekas.
2 palustre (lad. k.) - soo-, soos kasvav.
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12. joon. Sookail (Ledum paĮustre): a -- õitsev võsu, D - viljuv võsutipp, c - võsu
sama aasta ja eelmise aasta varisenud viljadega, d - õis ļäbilõikes, e _ 3-aastane

juveniil. (Peale d kõik orig.)



üļeskasvavail asendusvõsudel) uļatub ļaius l,5 cm-ni. Õied kännastena
o'kste tippudes, õisikus on neid 20-30. Õieraod (5) 10-30 mm pikad,
algul näärmekad, hiljem (viljumise ajal) tagasi käändunud. Tupp väike,
5-7 imardunud tip'mega, 0,3-0,6 mm pikk. Kroon lahklehine, valge,
5 äraspidimunaja kroonlehega, rnis on 4-B mm pikad ja 2,5-5 mm
1aiad. Tolmukaid l0, 7-B mm pi'kad, seesmised ļühemad; tolmukaniit
valge, ripsmeline, tolmukapead kollased, hiljem pruunikad. Emakas valge
kaelaga, 4- või 5-haruļise suudmega ning alusel näärmeka sigimikuga.
Vili - kupar, 3-7 mm pikk, viiepesaline, kinnisena ellipsoidne. Seemned
rohkearvuļised, l-l,5 mm pikad, lineaalsed.

Õitseb mai lõpust juuni lõpuni.
Liigi täisõitseng kestab 2_-3 nädalat ning on väga sil'mapaistev,

aspekti kujundav. Õied on algul proterogüünsed, hiljem homogaamsed,
lõhnavad ja rohke nektariga, putukatele hästi ligipääsetavad; neid külas-
tab rikkaļik toļmeldav fauna' eriti kahetiivalised, ka libļikaļised, mardi-
kaļised ja kiletiivalised (mesilased). Viljad vaļmivad septembris, Seem_

nete varisemine kestab kaua. Harva toimub teistkordne (osaline) õitse-
mine hilissügisel.

Levinud 'kogu Eestis sobivate kasvukohtade ļeidumisest oleneva sage-
dusega (selle tõt'tu Lääne-Eestis veidi hajusamalt)' Rabamännikutes ja
puisrabades on sookail domineeriv karaktertaim; väiksemate kogumikena
kasvab ļiįk ka rabastuva'tes 1aanemetsades, siirdesoodes mätasteļ ja lage_
rabades (viimases asu'kohas on sookailu vegetatiivsete osade mõõtmed
mär,ksa väiksemad ja õisi vähem). Eriti lopsakalt kasvab liik kohati raba-
servadeļ mineraalmaa piiril mändide varjus ja rabamännikute põlendi_
keļ. Tavalisel.t paljuneb vegetatiivselt - aļumistest (niiskes sa'mblas ole-
vatest) varreosadest tekivad uued osapõõsad. Kohati, eriti põlendike niis-
kel turbal, paljuneb hästi ka see'mnetega. Idane,miseks vajab seeme val-
gust. Idandite lehed on suhteliselt laiad ja üksikute pikkade näärmekar-
vade tõttu hästi eristatavad'

o'koloogiliste_ļ't nõudlusteļt on sookail mesooligotroof , kuid eelistab
rarjūkamaid ja kuivemaid kasvukohti kui teised rabataimed.

Üldlevik. Levinud kogu maaiļmas tundravööndi lõunaosas, peaaegu
kogu Euraasia metsavööndis (lõuna poole harvenedes), Kesk-EuroopaS
hajusalt (looduskaitse all), Alpides kohati. Ilmselt ļevinud jääajajärgsete
periglatsiaalsete metsatundrate laiumise ajal ja on nüüd taandu'mas kli-
nraatilistel ja antropokultuurilistel põhjustel.

Majanduslik tähtsus. Lenduvate eeterlike õļide tõttu levitab sookail
(eriti pa1avatel suvepäwadel) vänget, peavalu tekitavat ļõhna. Eeterii-
kud õļid, sisaldades ledooļi (C15H26o), on tugevasti mürgised, sa'muti on

mürgine lehtedes o1ev andromedotoksiin (CgrHsoorg). Kariloomad soo-

kailu ei söö. Rahvapruugis on värsket kailu kasutatud hiirie, koide, kir-
pude ja ļutikate tõrjēks, vees keedetuna taimekaitsevahendina, ka veteri-
naarias. Õitsevaid latvu on kasutatud d,roogina (Herba Ledi paĮustri);
rahvameditsiinis on sookail ļeidnud mitmekülgset, kuid võrdlemisi mõõ-

dukat kasutamist, sest sellega on tihti seotud mürgitusoht. Varasematel
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aegadeļ SegaSid skandinaavlased (meil saar1ased) kailuekstrakti kodu_
õļļe huļka' mis kutsus joobeseisundis isikuil esile erilise motoorse rahu-
tuse ja kaklushimu. Võima1ik, et seļlise kasutusviisiga on seotud kailu
nimeta,mine kohati porsaks, sest mõnel pool kasutati ka porssa Varem
õļle valmistamisel humaļate asemel. Närvisüsteemile mõjuva andromedo-
toksiini tõttu on korduvalt proovitud sookaiļusį ravimeid valmistada, kuid
seni erilise eduta.

2' perekond küüvits - Andromeda| L.

Sp. Pl. 393. 1753.

Igihaljas mükotroofne kääbuspõõsas vaheļduvate paljaste lihtļehte-
<iega. Õietupp viietine, õiekroon kupjas., samuti viietine. Tolmukaid Ļ0.
"Iolmukotid iseloomuliku ehitusega: tipus veninud aļusel avanevaks toru-
jaks jätkeks. Ķupar ümmargune, viiepesaline, avaneb viie lõhe moodus-
įu,mise teeļ. Seemned ļäikivad, nritmesuguse kujuga.

Varem suurena käsitatud perekonda on nüüd jäänud ainuļt ļ ļiik;
seega monotüüpne perekond, ntis on levinud tsirkumpolaarseļt kogu
Holarkįises.

l. Küüvits - Andromeda polifolįa2 L' Sp. Pl. 393' 1753; Led. Fl.
Ross. 2: 910. iB44-1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv-
u. Curl. 222' |B52; Br.-Bl. in Hegi, Iļļustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (3): l65l.
1926; E. Busch in Fl. URSS 18: 74. 1952; Galen. in Latv. f l. 4: 18. 1959;
Czern. in O;r. Myptut. o6n. 4: 298. 1959; Takht. in Or. JIeHuHrp. o6.rr.4: 13.

1965. - Exs.: K. Eichw. Eesti taimed 3, n" l22. lg3}. - floa6e.rr MIIoĮ-o_

,rncruķtü. (l3. joon.)

h. Igihaljas, 5-40 cm kõrge mükotroofne kääbuspõõsas tõusvate
väheharunevate okstega. Lamavad ją substraadis oļevad varred annavad
rohkeid lisajuuri, peajuur hääbub varakuļt. -Lehed ļühirootsulised, nahk-
jad, lineaalsed kuni lineaalsüstjad, teritunud tipu ja allakäändunud ser-
vadega, 6-40 mm pikad, 0,B-B mm laiad, pealmiselt pinnalt läikivad,
sinakasrohelised, soonistuva pearooga, alumiselt pinnalt vahakihisi tin-
gitult valged, väljaulatuva pearooga. oied kuni 6:õielistes kännastes, eel-
mise aasta võrsete tippudes, õitsemise ajal longus.. Õieraod l0-30 mm
pikad, valged kuni roosad. Tupp väike, 4- või 5-tipmeline, |-2 mm pikk,
punakas. Kroon munajalt kupjas, viietipmeline, algul roosakaspunane,
hiljem valkjasroo'sa või valge, 5-B mm pikk. Toļmukaid 5, 2,5 mm pikad,
tihedaļt karvased, alusel iaienenud; toļmukotid punased. Emakas ulatub
peaaegu krooni neeĮuni, seda peaaegu sulgedes. Viļi - püstįne kerajas
viiepesaline ļokulitsiidne (pesiti avanev) paljuseemneline kupar, 3-5 mm
läbimõõdus, algul roheline, valguse käes muutub pruunikaspunaseks, hil-

I Andromeda - naiskuju kreeļ<a mütoļoogiast.
2 poĮifoĮia _ poĮg (kr. k.) _ palju, või poĮios (kr. k.) - hall, foĮium (lad. k.) -

leht; seega paljulehine või hallilehine.
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13. joon. Küüviįs (Andromeda poĮĮfoĮia): a - taļm õitsemisajal' ä _ õis, c _ õis läbi-
ļõikes, d - emakas, e - 3-aastane juveniil. (a' b ja e _ ofig.)



jem kuivab pruuniks. seemned mitmesuguse suurusega, enamasti muna-
jad, kuni 1,5 mm pikad, suurelt osalt idudeta.

Õitseb mais, juunis.
Küüvitsa täisõitseng kestab 2-3 nädalat ja sel ajal iĮmestab liik

aspekti. Õied on homogaa,msed, väga nõrga lõhnaga. Õie ehituse iseära_
suste tõttu on neid külastav launa liigivaene ja tolmeldajatena tuļevad
arvesse peamiselt kimalased, mesilased, mõned ļiblikate ja kahetiivaliste
liigid' Viljad vaļmivad augustis, varisevad kogu sügise vāit.l. Sageli esi-
neb sügisel teist'kordne õitsemine.

Laia ökoloogilise a,mplituudiga sootaim, mida leidub peaaegu kõiki_
des sootüüpides ja soometsades kogu Eestis. Eriti eelistab küüvits läbi_
vooluga ja alaliselt märgi kasvukohti rabades. Nõrga konkurentsivõime
tõttu on enamasti esindatud kidurate, kuid visalt kasvukohta säilitavate
taimedega. Rikkalikult õitseb valgusrikastel märgadel kohtadel älvestel,,
rabanirede ja kraavide ääres. Paljunemine peaaegu eranditult vegeta-
tiivne, pikkade, noorena punaste maasiseste võsundite varal. Seemned
vajavaģ idanemisēks valgust. Idandeid leidub harva ja need arenevad
aeglaselt.

Üldlevik. Tsirkumpolaarselt levinud tundravööndi lõunaosas ja met_
savööndis kogu Holarktises. Mägedes sa.muti laialdaselt levinud, ulatu_
des Alpideni. Soodeļ levides tungib kohati metsastepivööndisse.

Majanduslik tähtsus. Andromedoįoksiini sisalduse tõttu mürgine kari_
loo'mad'ele ja inimesele. oļi kasutusel väheseļ määraļ ka rahvameditsiinis
(naistehaiguste puhul; sellest nimetus naistepaju). parkainesisalduse
tõttu kasutati vanasti musta värvi saamiseks.

3. pere'kond hanevits - Chamaedaphne 1 Moench
Meth. pl. 457. t794.

Talvehaljas mükotroofne kääbuspõõsas vahelduvate soomuŠkarvaste
lehtedega. Õietupp viietine, õiekroon munajalt kupjas, viietipmeline. Tol_
mukotid 'tipus sarvetaolise jätkega, avanevad viimase tipus poori varal.
Kupar viiepesaline, avaneb viie lõhe moodu'stumise teeļ. Seemned väike_
sed, kandiļised, ļäikivad.

Perekonnas on üksainus isirkumpolaa,rne ļiik, mille tunnused geograa_
filistest tingirmustest olenevalt ei varieeru ja mis on ļevinud põhjapool-
kera metsavööndis.

l. Hanevits - Chamaedaphne calgculata2 (L.) Moench, Meth. pl.
457. 1794; Br.-Bl. in Hegi, Iliustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (3): 1654. 1926;
E. Busch in Fļ. URSS 18: 76. 1952; Galen. in Latv. Īl.4:20. 1959; Czern.

t chamaė (kr. k.) _ rnaa peal (madala|); daphne (kr. k.) * loorber.
z caĮųcuĮata (lad. k.) - kandeleheline; sõnast caĮųcuĮus _ välistupp (siin ilmselt

õietupele ligistunud kandelehekeste järgi).
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14. joon. Hanevits (Chamaedapllne calgcuĮata): a - õitsev võsu, ä - õis, c - õis
ļäbiļõikes, 'd - vilj, e - 2-aastane juveniil. (orig')

įn o;r. Mypr'ņ. o6n' 4: 299. 1959; Takht, in <Dn. Jlerrnrrrp. o6n. 4: 14. 1965.

- Andromeda caĮųcuĮata L. Sp. Pl. 394' |753; Wied. et Web. Beschr.
phan. Gew. Esth-, Liv- u. Cur|. '222. lB52. - Lgonia caĮgcuĮata-Reichenb.
Fl. Ger'm. exc. 4|4. lB30. - Cassandra caĮųcuĮata D. Don - Led. Fl.
Ross.2: 911. 1844-1846. - Exs.: Lippm. et K. Eichw. Eesti taimed 2,
n" 79. l935. - Xarrne4aQHe 6o.noruax, x. ttpltųBeTHllĪļKoBaf' 6olotllrI1
:uupr. (14. joon.)

h. Kääbus- või madal põõsas ületalve püsiva,te lehtedega, kõrgus
l0-B0 cm üle samblapinna, Varred jätkuvad Sambla- ja turbakihis, juur.
dudes roh'kete lisajuurte varal. Vanemas eas moodustub põõsas rohketest
harvalt paiknevatest viltu kasvava'test va'rtest (alusel ligi l cm läbįmõõ-
cius), millel puudub eļus kontakt esmase varre ja peajuurega; selles,t alga-
vad ka püstihoiduvad asendusvõrsed. Koor vanemateļ okstei hall, lõhe-
nev, kestendava epidermiga. Noored oksad (nagu lehed ja õietupedki)
kaetud väikeste ümarate värvuseta soomustega, üheaastased võrsed ka
madalate tihedate karvadega. Lehed kaheaastased, nahkjad, algul hall-
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roheļised (halli kirme attnavad soomused), taļveļ ntuutuvad oliivpruuniks,
kevadel omandavad taas (nüüd tumedama) halļrohelise värvuse. Le}red
püstiselt varrest eemalehoiduvad, ellipįilised, munajad või munajassüst-
jad, tipus ümardunud või ļįihidalt teritunud, alusel ahenevad aeglaselt
!-2 mm pikaks leherootsttks. Leheserv veidi alla käändunud, ebaühtla-
selt pisut saagjas. Lehtede SuuruS varieerub vastavalt asendiĮe võrsel:
aastakasvu keskosas on nad suurimad [kLrni 15 mm ļäbimõõdus ja 32
(40) rnm pikad]. Õisi kandvaiļ võrseiļ kahaneb lehtede Suurus tipu suu-
nas, järsumaļt esimeste õite kohal. Õied paiknevad längus tipuvõrseil,
ülespoole hoiduvate ļehtede kaenļas rippuvalt, moodustades ühekülgse
kobara. Õieraoļ 2 soomusjat kandeleļrekest, mis hoiduvad tupe lähedale.
Oieraag 1,5-2,5 mm pikk, madalakarvane. Tupp viietine, nahkjas, ser-
vast ripsmeline, tuppļehed munajad, 2-4 mm pikad. Kroon valge, pik-
likult (munajalt) kupjas, 4,5-B mm pikk ja 3,5-4 mm lai, tagasikään- 

'
dunud tipmetega. Toļmukaid l0, tolmukaniidid alusel laienenud; tolmu-
hotid piklikud ja varustatud torujate jätketega, mis tipus kaldulõigatult
avanevad pooridena. Emakakael sirge' lameda suudmega, õitsemise lõpul
r-rlatub napilt krooni neeļust välja. Kupar lamekerajas, 2-3 mm pikk ja
4-4,5 mm ļai; seemned varieet'uva Suurusega, pruunid.

Õitseb april1i lõpust mai lõpuni.
Õiepungad vaļmivad suve lõpul, talvituvad suletult, avanevad alates

aprilli lõpust võrse aļuselt tipu SuunaS. Õisi tolmeļdab vähene arv kile-
ja kahetiivalisi ning ļibļikaid. Sügisel võib esineda osaļine teistkoi'dne
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l5. joon. Hanevitsa (Chamaedaphne calųcuĮata) leiuliohad Eestis.



õitsemine. Viljad valmivad ja seemned varisevad hilissügisel; okste puu-
cĮutamisel vabanevad viljad tervikuna.

Lääne-Eestis ja saartel puudub, Ida_ ja Kesk-Eesti rabades hariļik
ļiik. (l5. joon.) Levikupiir on suhteliselt stabiiļne, sest hanevits levib
väga visalt. Läänepoolseimad eelpostid (Nätsi rabas) ei näita leviku o1u-
list laienemistendentsi. SelĮe liigi püsivat areaalipiiri on aluseks võetud
mitmesugustel geobotaanilistel ja sooteaduslikel rajoneeringutel.

Flanevits on rangelt oligotrooine sootaim, piirdudes rabakoosluste või
äärmisel juhul nende fragmentidega siirdesoomätastel. Kõrgema kasvu
saavutab rabamännikuis, kus on sookaiiu kõrvaļ kondominandiks või
subdominandiks. Tihedamalt ja ainuvalitsevana esineb mõningatel lage-
datel läbivooluga rabaaladel. Sookailuga võrreļdes talub kõrgemat vee_
seisu ja lageriaid kasvukohti, kuid tiheda Sphagnum fuscunt-kaltega lage-
rabas ei saa kasvada. Viljub ka kiduralt kasvavana, kuigi viimasel juhul
õite arv kahaneb. Paljunemine on peaaegu eranditult vegetatiivne. See,m-
netega paijunemist võib leida rabapõlendikeļ. Idanemiseks vajavad Seem-
ned valgust ja pidevalt niisket substraati.

Üldlevik. Levinud tsirkumpolaarseļt kogu põhjapoolkera metsavööndis,
L,uraasias Skandinaaviast Kaug-ldani.

Majanduslik tähtsus puudub. Nõrgalt mürgine (andromedotoksiini
sisalduse tõttu); kariloomad ei söö. Rahvameditsiinis on olnud kasutusel
hingamisteede haiguste raviks. Liigi raviomadusi on vähe uuritud.

Rahvasuus nimetaįakse lranevitsa tihti küüvitsaks.

4. perekond leesikas - ArctostaplLųlosl Adans
Fam. pl. 2: 165. 1763.

Igihaljas maadjas kääbuspõõsas tihedalt asetsevate vahelduvate ļeh-
tedega. Õietupp viietine, püsiv. Õiekroon viietine, munajalt kupjas, vari_
seb pärast õitsemist. Tolmukad elliptiliste tolmukottidega ja pikkade haru_
rtevate jätketega. Vili - marja meenutav luuviļi viie seemnega.

Perekonda kuulub I liik, mis esineb isirkumpolaarselt metsatundras
ja metsavööndis. Varem siia loetud alpi leesikas A. aLpina (L.) Spreng.
ja tersed heitlehised liigid on nüüd eraldatud iseseisvaks perekonnaks
Arctous (A. Gray) Nied.

l. Leesikas - ArctostaphgĮos uaa-ursi1 (L.) Spreng. Syst. 2: 2B7.
lB25; Led. Fl. Ross.2:909. lB44-1846; Br.-Bl. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-
Eur.5 (3): 1656. 1926; E. Busch in Fl. URSS 18: 83. 1952; Galen. in Latv.
tl. 4: 21. 1959; Czern. in On. Myprvr. o6n. 4: 300. 1959; Takht. in @.n.

,IIeHnHrp. o6n.4: 14. 1965. - Arbutus uaa-ursį L. Sp. Pl. 395. t753. -ArctosĮaphgĮos officinalfs Wimm. et Grab. Fl. Siles. 1:39l. lB27; Wied.

ļ arctos (kr. k.) - karu; staphgtos (kr. k.) _ mari. Sama tähendus on ka ļadina-
keelsel liigiepiĮeedļt uo a-ur si'
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16' joon' Leesikas 
'o"'J'|ļ'Į,?|ļi'"u:,":T2^?r*JĮ::",#su' 

Ö - taime maapealne

et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.',223. 1852. - Exs.: Lippm.
ei K. Eichw. Eesti taimed 2, n" 80 et BOa. 1935. - To.noķuggķa o6ķtķuo_
EeHHan. (16. joon.)

h Maadjas kääbuspõõsas, mill,e oksad maapinnal roomates eemal_
duvad radiaalseļt juurekaelast 0,l-l,B m kaugusele. Võrsed harunevad,
tu,mepruuni koorega. Lehed paksud, nahkjad, enamasti kaheaastased,
äraspidimunajad kuni talbjad, ümardunud tipu ja sujuvalt aheneva alu-
sega, terveservalised, 10-30 mm pikad ja 4-10 mm laiad, pealmiselt
pinnalt paljad, läikivad, tumerohelised' alumiseļt heledamad, eenduvate
roodudega, 2-5 rrlm pikkuse rootsuga. Õied 3-lO-kaupa tipmistes rippu-
vates kobarates 5 mm pikkustel raagudel, alusel süsija kandelehe ja raol
2 soomusja kandelehekesega. Tupp viietipmeline, punane, valgete kile-
jate servadega, kroon kupjas, koļ<kukasvanud lehtedega, 4-6,5 mm
pikk, viie väljapöördunud tipmega' roosa või valge, neeluosas roosakas,
seesmiselt pinnalt karvane. Emakas kroonist lühem; ümbritsetud l0 tol-
mukaga, mis ulatuvad emakakaela keskkohani. Tolmukaniidid karvased ja
aļuseļ veidi laienenud, tolmukotid punased, väljapoole suunatud jätke-
tega. Punane, läikiv, jahukas luuvili on 5-B (kuni l0) mm ļäbinrõõdus,
4 mm pikkuse kõva, küigedelt lapiku luuga.

Õitseb mais.
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Sookailu (Ledutn paĮustre) õitšev võsu. Foto A. Marvet'

Hanevitsa (Chamaedaphne caĮgculata) õitsev võsu. Foto A' Marvet'



Kanarbįku (CaĮĮuna ouĮgaris) õitsev võsu. Foto F. Jüssi.

Hariliku lrukemarja (Empetrunt' nīgrunt) võsutipp isasõiega. Foto A. Marvet



Õied on homogaamsed; neid tolmeldavad kimalased ja teised kiļeiii-
r'alised. Võimalik on ka isetolmlemine.

Tingitult 1iivaalade jaotusest ja 1iigi ļevimise aeglusest esineb haju-
salt üle kogu Eesti.

Kasvab laiuvate padjanditena lagedatel liivastel aladel: luideteļ, mõh-
nade lagedel tüüpilise valguselembese kserofüüdina; varjus jääb kidu-
raks.

Vegetatiivselt paljuneb varreharude abil. Seemneiega paljuneb harva;
liõvade seernnete idanemist soodustab mõõdukas pinnatuli ja linnu seede_
kulgla läbimine.

Üldlevik. Tsirkumpolaarselt metsatundras ja metsavööndis kogu maa-
iļmas.

Majanduslik tähtsus. Leesikas (nimetatud ka seapohlaks) on ļaiaļda-
selt kasutatav ravimtaim, mille lehtedest vaļmistatud teed tarvitatakse
erituselundite haiguste (põiepõletiku, neerukivitõve jt.) puhul. Droogiks
kogutakse lehti taime õitsemise ajal, kuivatatakse ja seejärel peenesta-
takse' Lehed sisaļdavad ligi 3,5% glükosiidi arbutiini, peale selle metüül-
arbutiini, flavonooli, väga mõru erikoliini ja teisi vähetuntud ühendeid.
Į)arkaineid on lehtedes kuni 350/ņ. organismis lõhustub arbutiin glükoo"
siks ja antiseptilise toimega hüdrokinooniks. Arbutiin ja flavonool avalda-
vad ka' tugevat diureetiļist toimet. Tööstuses kasutatakse lehti pehmete
nahkade parkimisel ja värvimisel (koos maarjaga saadakse tumeroheline,
koos vasksulfaadiga hallikaskollane värvus). Noortest võrsetest ja lehte-
dest on toodetrrd ļ<a hüdrokinooni, mida fotograafias tarvitatakse ilmuti
oļu1ise koostisosana.

Et leesikas visaļt paljuneb, on laialdase kasuta'mise tõttu tema varud
hävimisohus. Seepärast tuleb ļeesikalehtede korjamisel jä1gida, et ei kis-
įaks üļes tugevamaid varsi ega kahjustataks juuresiikku.

5. perekond kanarbik - CaĮįuna 1 Saļisb
Saļisb. in Trans. Linn. Soc. 6: 317. 1802.

Igihaljas kääbuspõõsas väikeste ristvastakute lehtedega. Õisikud -
tipmised, õierohked, kobarjate harudega pöörised. Õie ehitus kanarbikuliste
jaoks erandlikult neljatine; nii tupp kui ka kroon on neljalõhesed, kilejad,
ühetaoļiselt helevioletsed, säilivad ka viljumise ajal. Toļmukotid keelja
aļļasuunatud jätkega, kinnituvad alusel. Viii septitsiidselt avanev
kupar.

Sugukonnas isoleeritult asetsev monotüüpne perekond; levinud pea'
aegu kogu Euroopas.

l. Kanarbik - 'Calįuna uulgaris ' (L.) Hiļl, Brit. Fl. ed. 2. l: |l4,
ļB0B; Led. Fl. Ross. 2: 9l4. 1844-1846; Wied. et Web. Beschr. phan.

Į kaĮuneįn (kr. k.) - pühkima (luuaga), puhastama.
2 auĮgaris (lad' k.) - hariļik' tavaline.
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17. joon. Kanarbik (CaĮĮuna uulgaris): a - õitsevvõsu, ü -osa lehis-
tunud kaheaastasest võsust, c _ õis eestvaates, d - õis kõrvaltvaates,

e - idand, f _ 2-aastane juveniil. (Peale c kõik orig.)

Gew. Esth-, Liv_ u' Curl.207' lB52; Br.-Bl. in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt._Eur-
õ (3): 1689. 1926; E. Busch in Fl' URSS 18: BB. |952; Czern in O.n. Myprr.
c6n. 4:305. 1959; Takht. in on. JIeuIlHrp. o6n. 4: t5. 1965. - Erįca auĮga-
rįsL. Sp. Pl.352. 1753. - Exs.: K. Eichw. Eesti taimed 3, no 123. l93B. -Bepecx o6ķtķHoseĮĪumk. (l7. joon.)

h' Igihaljas l0-60 cm kõrge, rohkesti harunev kääbuspõõsas eemaļe_
lroiduvate, tõusvate varreharudega. Vanemad varred pruunikoorelised,
kuni l,B mm ļäbimõõdus; kõrvaļharudest püsivad vaid tugevaimad. Noo-
red võrsed tihedaļt ļehistunud. Lehed väikesed, rootsutud, lineaaļsed, kol-
metahuļised, l,5-2,5 mm pikad ja 0,3-0,7 mm laiad, asetsevad tavaliselt
ļähestikku nelja reana, katusekivide įaoļiselt; noore taime kiirekasvulistel
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võrsetel on ,lehed eemale_ ja ristilroiduvad. Tipmisteļ võrsetel rohkesti
õisi, rņį5 asetsevad üksikult lehekaenlais ning 'on 4 munaja kandeleheke'

sega. Õietupp kilejas, ļär,liv, 3-4 nrm pikk, õiekroon kellukjas, roosakas'
violetne, tupest lühem (12,5_3 mm pikk). Toļmukaid B. Ernakakael sirge,

ulatub veidi õiest välja. Tupp_ ja kroonlehed säiļivad ka viljumise ajal.

Ķupar munajas, madalakarvane, väikeste ürnmarguste seemnetega.

Õitseb juuli lõpust septembri alguseni.
Liigi täisõitseng on augusti algu1. Õied sisaldavad rohkesti nekta"

rit ja meelitavad j uurde arvukalt putukaid. Ka mesiļased küļastavad
massiliseļt kanarbikku. Viljad vaļmivad septembris.

Kõikjal vabariigis harilik. Laialdastel liivastel aladel (näit. Vihter'

trialus) pea'mine maastikku iseloomustav liik.
Kanarbįk esineb domineeriva liigina nõmmedeļ, nõmmemetsades, kui_

vemates rabades (eriti rabapõ1endikel) ning annab nime vastavatele
metsa_ ja nõmmekooslustele. oitsenrisajal i1mestab hilissuvist aspekti.

\/alguselembene oksülofüüt, oligotroof, kuid kohati toorlruumuseļ kasva'
cles võib tungida ka mesotroofsetesse tingimustesse. Põļendikel ja raies-

mikel paljuneb kiiresti seemnetega; Varjus õitseb nõrgait, varred venivad
i,älja ja taim hävib'kergesti. obligaatselt mükotroofne.

šuurtel kanarbikuaĮadel (näit. Võru-Kubija1) leidub peale tüüpvormi
üksikute isenditena valgeõielist Vormi Ī. alba G. Don.

Mõned eksemplarid on tihedamalt karvastunud, ļähenerles teisendiļe
tar. hįrsuta J. Presļ.

Uldlevik. Peaaegu kogu Euroopa's, välja arvatucl Vahemere saartel,

Lõuna-Itaalias ja Kreekas. Nõukogude Liidu Euroopa-osas uiatub stepi'

vöönclini, Aasia-osas ļevik katkend1ik; kohati uļatub obi ja Altai vald'
lronn ani.

Majanduslik tähtsus. Hästi tuntud meetaim, mis annab rohkesti tume_

dat, vįidi .mõrkjai mett. Seetõttu soovitatakse kanarbiku õitsemisajaks
paigutada tarud raba- ja nõmmeservadele. Loomasööda vähesuse korraļ

on olnud kasutusel ļehissöödana. Dekoratiivsuse tõttu kohane kauapüsi_

vate 1il1ekimpude valmistamiseks; aiataimena ļ<asvatatav ainult ļiiva"
aladel.

2' Sugukond mustikalised - Vaccįnįaceae Lindl'\

Ķääbuspõõsad, harvemini põõsad, maadjate või püstiste varie ja vahel-

cļuvate lihtlehtedega. Õied üksikult, kännastes või kobarates võrsete

tipus, korrapärased, mõ1emasugu1ised. Kroon liitļehine, nelja_ või viie_

tipmeline, tkupjas või kellukjas, harvemini torujas või ratasjas, harva pea-

,.gr .ļahkļehine, tagasikäänduvate kroon1ehtedega. Tolmukaid B-l0.
Toīmukotid torujate jät'ketega' mille tipus o1evate pooride kaucįu vabane-

vad toļmuterad nelikutena (tetraadidena). Sigimik alumine, nelja- või

viiepesaline, igas pesas rohkesti seemnealgmeid. Vili - rohkete seemne-

I l(oostanud V. Masing
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tega lihakas mari, milļeļ vaļminuļt viljapesade vahemikud on vähe mär_
gatavad. viljakesta moodustab tupp, mis on sigimiku seinaga kokku kas-
vanud; tupe tipmete jäänuseid on märgata marja tipus. Seemned väike-
sed, skulptureeritud välispinnaga.

Sugukonda kuulub 35 perekonda ligi 1000 liigiga, milļest enamik kas-
vab Ameerikas, peamiselt parasvööttnes, mäestikes ja tundrates. Nõuko-
gude Liidu fiooras on 3 lähedast perekonda ning üks hübriidne perekond
l0 liigiga, mida varem käsitati koos ühise suure perekonnana VaccįnįtLm
L. Tüüpperekond on Vaccįnįum.

Majandusliku tähtsuse sugukonnaļe annab asjaolu, et kõik liigid on
marjataimed. Marjadest toituvad rohkeļt ka ulukid. Marjad sisaīdavad
rohkesti kasulikke orgaanilisi happeid (kaasa arvatud nende säilimist või-
maļdav bensoehape), mõningaļ määral ka vitamiine.

Mustikaliste paleobotaanilisi ļeide on teada alates eotseenist.

PEREKONDADE MÄÄRAMISE TAB EL

l. Täiskasvanud taimed heit1ehised. Viljad sinised või sinakasmustad
(harva purpurpunased või valged)

l. perekond mustikas - Vaccįnįurn L.

Lehed igihaljad. Valminud viljad punased z
2. Eeļmise aasta võrsed püstised. Lehtede alumiseļ pinnal näärmetäpi-

kesed. Õiekroon kellukjalt kupjas, ļiiįļehine
2. perekond pohl - Rhodococcun (Rupr.) Avr.

Eelmise aasta võrsed lamavad. Lehtede aļumine pind vahakiimega,
näärmetäpikesteįa. Õiekroon lahklehine, tagasikäänduvate kroonleh-
tedega

3. perekond jõhvikas - oxgcocclrs Adans.

l. perekond mustikas - Vaccįnįurnl L.
Sp. Pl. 349. 1753.

Kääbuspõõsad; vegetatiivseļt paljunedes moodustavad iseseisva juu-
restikuga uusi, hiljem eralduvaid osapõõsaid (partsiaalpõõsaid). Juuretip_
pudes esineb mükoriisa. oied l -, 2- või 3_kaupa võrsetippudes. oiekroon
kupjas, 4' või 5-tipmeline, poolkerajas või ellipsoidne. Tolmukaniidid on
paljad. Sigimik viie-, harvenrirri neljapesaline. Viļi - sinine või sinakas-
ntust vahakirmega mari; erandjuhtudel jääb mari purpurpunaseks või
valkjaks. Marjad varisevad pärast valmimist, ei püsi üļetalve.

Pereļ<onda ļoeti varem ka jõhvikas ja pohl; sellisesse laiamahulisse
perekonda kuulub ligi 200 ļiiki, niillest enamik kasvab põhjapoolkeral,
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vähemik troopikamaade mäestikes. Kitsamahuļisena käsitatud perekonda

Vaccįnįum kuuļub Nõukogude Liidu flooras 6 ļiiki, neist Eesiis 2 hästi
tuntud ļiiki - mustikas ja sinikas (V' mgrtĮĮĮus L. ja V. uĮiginosum L.\;
perekonna tüüp1iik on V. mųrtilĮus L-

l. Aastavõrsed kandiļised, talvituvad roheļistena. Õied (r'iljad) üksikult
lehekaenļais

l' Harilik mustikas - Vaccįnįum mųrtiĮĮus L.

Aastavõrsed ruljad, talvituvad helepruunidena ('korgistunult). Õied

(viljad) ühe- või mitmekaupa ļehituteļ lühivõrsetel
2. Sinikas - Vaccįnįum ulīginosurn L.

l. rįarilik mustikas - Vaccįnįum mųrtilĮus ļ L. Sp.Pl.349. 1753; Led.

Fl. Ro,ss. 2:902. lB44-1846; Wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv'
u. Curļ. 205. lB52; Br.-Bļ. in Hegi, Iļļustr. Fļ. Mitt.-Eur.5 (3): |674. |926;

N. Busch in Fļ. URSS 18: 97. 1952; Avr. in o.n. Mypu. o6n. 4'. 307. 1959;

Galen. in Latv. Ī1. 4: 23' 1959; Takht. in (Dn. JleHuurp. o6n' 4'. lB. 1965. -.
Exs.: Lippm' et K. Eichw. Eesti taimed 2, n" Bl. 1935. - Ųepuura MHpTo'

ilhcTĻĮa'r. (lB. joon.)

rz. Kääbuspõõsas 2, mille kõrgus samblapinnalt on kuni 30 (50) cm;

koheva samblakihi puhul on osa vartest mattunud ,ja moodustanud lisa'
juuri. Maapealsed võrsed tõusvad või püstised, paljad, 3-4 aasta vanu'

ļeni teravakandilised ja rohelised, sümpodiaaļsed; Vanemas eas korgistu-

vad ning muutuvad ümmargusemaks ja lrelepruuniks. Esmane peajuur

ja varre alus elavad umbes 10 aastat. Vanemaist võsudest (mis on mat-

įunud samblasse või kõdukihti) arenevad kahesugusecį võrsed: horison'

taaļsed väheharunel,ad maa-alused võsundid (risoomid), mis l0-40 cm

kaugusel annavad alguse uutele osapõõsastele, ja püstised või tõusvad

aseādusvõrsed; esimeūel on lehed redütseerunud soomusteks, mis nooreļt

on roosad ja elasised; teised on ļehistunud normaalselt. osapõõsas eļa'b

B-l0 aastäi; üksikud võrsed on suhtelise1t lühiealised (2-5 aastat).

Lehed munajad või elliptilised, normaaļsetel võsudel 4-24 (28) mm

pikad ja 3-20 mm laiaā, peensaagja Sel'vaga' mõlemalt pinnalt puhas'

iohelisįd, heļedate näärmetõga roodudeļ ja nende tippudes. Täiskasvanud

taimed heitlehised, noorteļ īaimedeļ püsivad lehed üļetalve. oied üksi'

kult, longus, ]ühikestel raagudel eeļmise aasta võrsetel. Tupp ebamää_

raste tipāetega, lainja ..ruāgu. Õiekroon kupjas, rohekasvalge või veidi

roosakaį, ą_ voi 5-tiįmeline, 4-7 mm läbimõõdus. Toļmukaid B-l0, tol'
nrukottide torujätkeā emakakaela poole pöördunud. Sigimik 5_pesaline.

Viļi - ümmargune (lrarvemini pikļik või pirnjas) tumesinine mari (6_
12 mm läbimõõdus), lameda tipuga, mida ääristavad tupe tipmete jäänu'

1 mgrtiĮĮus (lad. k.) - mürdilehine; sõnast Mgrtus * mürt.
, Mįstika lugemine eluvormilt poolpõõsaks, nagu tehakse sageli õppe- ja teadusli"

kus lrirjanduses, įohlneb eļ<siatvamusel, nagu oleks ta aastavõrse valdavaļt üheaastane'

Kuigi Äustika võised on roheļised ja ialveks peaaegu ei puitu, on need siiski mitmeaas_

iased ning ei hävi talvel nagu poolpõõsail.
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t8, joon. Harilik mustikas (Vaccinium nųrtiĮĮus)'. a - iaime maapealne osa õitsemis-
ajal' b - võsutipp viljadega. (orig.)
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19. joon. Hariliku mustika (Vaccinium mgrtiĮĮus) vana osapõõ_

sas ja sellest väljakasvanud noor osapõõsas.

sed; kaetud sinakashalli vahakir,mega, mis mõnikord võib puududa (f.

epruįnosum Asch. et Magn.). Viljaliha intensiivselt värvunud. Harvemini
teidub valkjashalle, antotsüaanita marju (Ī. leucocarpum DŪrnort.\.

Õitseb mai lõpus, juunis.
Mustikat tolmeļdavad peamiselt į<ahe- ja kiletiivalised, teiste seas ka

mesilased. Viljad valmivad juulis ja varisevad enamasti suhteliselt kii-
resti. Mustika marju söövad rästad, 'laanepüüd ja teised metsalinnud,

tevitades sellega seemneid. Seemned idanevad ainult valgustatud ja kül-
laļt niisketes kohtades - teeradade ääres, kännuõõnsustes, turbal jm.;

selle tõttu on mustikakogumikes endis idandeid ja noori taimi harva leida.

Ēsikohal on vegetatiivne paljunemine. (19. joon.)

Mustikas, Eestis sagedamaid metsataimi, on tüüpiline oksüļofüüt -
happelise metsahuumuse taim, mis eelistab niiskeid, mõõdukalt varjukaid
]<asvukohti. optimaalsed on tugevasti ļeetunud ja rabastumistendentsiga
mullad' milles pinnasevesi ,on halva liikuvusega ja suhteliselt maapinną-
ļähedane. Mustikat peetakse laialdaselt vastavate metsakasvukohtade

indi'kaatortaimeks; siiski on nn. mustikatüiip suhteliseįt laia kasvukoha-
tingimuste amplituudiga, ulatudes keskmiselt leetunud kuusikutest rabas-

tunud männikuteni. Peale selle esineb mustikat ohtralt (isegi dominan_

dina) mõningates palumetsades (väheviljuvana ja madalana) ning kui-

vendatud siirdesoo- ja rabametsades. Raiesmikel mustikas ei talu tugevat
valgust ning hävib konkurentsis rohttaimedega.

Üldlevik. Levinud Euraasia ja Põhja-Ameerika metsa- ja metsatundra_

vööndis, mägedes esineb metsavööndis't alpiinse vööndini. Põhja pool ja
mäestikes esineb ka väljaspooļ metsakoosļusi ja võib asustada märksa
kuivemaid ning valgusrikkamaid kasvukohti'kui metsavööndis' Euroopas

trruudub vaid Pürenee poolsaare lõunaosas ja Vahemere saartel.
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Majanduslik tähtsus. Musiikas on väärtuslikemaid ja kasutatavamaid
nrarjataimi. Marju tarvitatakse nii toorelt ,kui ka keedetult. Neist valmis-
tatakse mahlu, ļ<eediseid, kisseļļe. Kuivatatud marjad säilivad lrästi ja on
laiaļdaselt tuntud rahvaravimina (eriti mao- ja soolehaiguste pur,ut;.
Varem kasutati marju sageli riidevärvimisel; koos maarjaga saacli li1la,
koos vasksulfaadiga punane värvus. Praegusajaļ kasutatakse mustikat
värvitaimena ainult veini vaļmistamiseļ. Marjasaak mustikametsades on
väga kõikuv, uļatudes kuni 500 kglha (Läti andmeil); keskmiseks võib,
lugeda 200 kglha. Hiļised ööküļrnad õitsemisajal võivad saagi kol-raįi hoo_
pis hävitada. Marjad sisaldavad umbes 70/o parkaineid pürokatehhiinide
rühmast, 5-20010 pektiinaineid ja suhkruid, sidrun- ja õunhapet, vähe_
sel hulga1 vitamiine. Ęavi- ja parkainena on ,kasutatud ka mustika lehti_

Eestis on peamiselt ļevinud liigi tüüpiline vorm - Ī. mųrttĮlus'

2. Sinikas - Vaccįnįum uĮiginosumI L. Sp. Pļ. 350. 1753; Led. Fi.
Ross. 2: 904. 1844-1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv-
u. Curl.205. tB52; Br.-Bl. in Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (3): 168l' l926;
N. Busch in Fl. URSS 18: 96. 1952; Avr. in O"n. Mypi,r. o6n. 4:308. 1959;
Galen. in Latv. Īl. 4: 24. l959; Takht. in Õ.rr. JleHaurp. o6n. 4: lB. Į965. -Hxs.: Lippm. et K. Eichw. Eesti taimed,2, n" 82. lg35. - lony6axa, ro'o-
6o6elķ. (20. joon.)

h Kuni 0,7 (l,0) m kõrge kääbuspõõsas. Esmane peajuur ja juure-
liael püsivad kauemat aega (juure läbimõõt kuni l2 mm); samb1as ja met_
sakõdus kasvavatel taimedeļ mattub osa võrsetest ja annab lisajuuri.
Uinuvatest pungadest tekivad asendusvõrsed, mis moodustavad uusi osa_
põõsaid. Horisontaaļseid risoome ei esine, seļle tõttu kasvab kompaktsete,.
aegĮaselt ļaienevate kogumikena. Lehed paljad, jäigad, sinakasrļhelisecl,
a.lumiseļt pinnalt heledamad ja hästi märgatavate võrkroodudega, kes'k_
miselt 8-20 (30) mm pikad ja 4-20 mm laiad. Lehelaba kuju varieerub
aastakasvu piires ümarmunajast äraspidimunaja või e11ipti1iseni. Lehe-
roots lühike, leheserv (vähemalt basaaļses osas) violetsete näärmetega.
Õied eeļmise aasta lühivõrsete iipus l-3_kaupa, longus, 3-B mm pik-
kadel raagudel. Õie kandelehed paarilised, 2-5 mm pikad. Õietupp 4 või,
5 terava tipmega. Õiekroon piklik, kupjas kuni peaaegu ruljas, 4-6 mm
pikk, va1ge, kolla'ka või roosaka varjundiga, tipmed tagasi käändunud.
Ī'oļmukotid piklikud, torujätked suunduvad krooni neelu poole. Sigimik
4- või 5-pesaline. Vili - sinine vahakirmega kaetud mari, kujult variee_
t'uv' enamasti veidi korrapäratult kerajas; viļjaliha sinakas või roosakas.

Õitseb mai lõpu1 või juuni algul.
Sinika õied on algul' proterandrilised, hiljem homogaamsed, nõrga

lõhnaga. Õisi tolmeļdavad kahe- ja kiļetiivalised (eriti mesilased), ļiblika-
lised. Marjad valmivad juu1is ja püsivad suhteliseļt kaua; neid söövad ja,
levitavad ļinnud. Seemnetega paljunemine toimub lagedatel niisketel koh_
tadel, eriti põlendike servadeļ. Noortel taimedel püsivad lehed üļetalve
nagu mustikalgi; see viitab päritolule igihaljastest eellastesi.
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20. joon. Sinikas (Vaccinium uĮiginosum)'' a. - osa õitsevast taimest, Õ - võsutipp
viljadega, c - õis, d - 2-aastane juveniil. (orig.)



Sinikas on Eesįis kõikjal sage rabaservade ja siirdesoode taim. Niisku-
selembene oksülofüüt. Metsadest eelistab rabastuvaid männikuid. Eriti
lopsakalt kasvab mõningatel metsa-. ja rabapõlendikel. Saak on keskmi-
seļt 300 kglha, soodsates tingimustes aga kuni 1200 kg/ha.

Üldlevik. Kasvab Euraasia ja Põhja-Ameerika metsa_' metsatundra- ja
tundravööndis; levinud veelgi laialdasemalt ,kui musti,kas, eriti Ameerikas
ja lda-Aasias. Euroopas puudub vaid Vahemeremaade lõunaosas. Seotud
niiskete metsade ja soodega, tundrates ja mäestikes aga esineb ka metsa-
piirist kõrgemal.

Majanduslik tähtsus. Marjataimena pakub sinikas kasutamiseks sama_
suguseid võimalusi nagu mustikas, kuid on vähem kasutatav. Sinikas ei
ole mürgine, kuid võib ohtral toorelt tarvitamisel mõnedel inimestel esile
kutsuda iiveldust ja joobetunnet. Keediste ja veini valmistamiseks on
sinika näol kasuta,mata veel suured,marjavarud.

2. perekond pohl - Rhodococcumt (Rupr.) Avr
Avr. in Ķar:. ceu. flo.nrpuo-anlu. 6or. caĀa

13: 5l. 1958. - Vaccįnįum $ 2. Rhodococcum
Rupr. Fl. Ingr. 6&5. 1860.

Kääbuspõõsa.d pika maa-aļuse risoomiga, miļļest ļähtuvad püstised
r,õrsed, moodustades hajusalt osapõõsaid. Lehed talvituvad, nahkjad,
terve või ebakorrapäraseļt saag.ja Servaga' 2 või 3'paari hammastega, üle_
miselt pinnalt ļäikivad, tumerohelised,.alumiselt kahvatud, läiketud, rohe_
lised, hajusate heledate, hiljem punakas,pruunide näärmeliste ripsmetega.
Noored võrsed, pungad, rood ja lelre alus karvased. Õied taļvitunud võr-
sete tipus kobarana. Õiekroon ļiitlehine, kellukjas. Tolmukaniidid karva-
sed. Sigimik 4_, harvemini 5_pesaline. Vili - kaua põõsal püsiv punane
mari.

Enamik <<Fļ.oorasid> käsitab pohla kuuluvana perekonda Vaccįnįutn.
Ķuid punaseviljaliste liįkide erinevused, sealhulgas ka oļuļised tunnused
õie ehįtuses, õigustavad nende eraldamist iseseisva perekonnana. N. Brit_
toni (l906) soovitatud perekonnanimi Vitįs-Idaea kui kahesõnaļine ei ole
kooskõlas botaanilise nomenklatuuri reegliiega. Seetõitu soovitäb N. Avro_
rin (l95B) kasutusele võtta perekonnanimena Ęuprechti esitatud süno_
nüümi Rhodococcun. Perekonna liikide koguarv maailmas ulatub arvata_
vasti veidi üļe l0. Nõukogude Liidu flooras esineb 2 või 3 ļiiki, neist
Eesti flooras I liik.

l. Harilik pohl, palukas - Rhodococcum aįtįs-įdaea2 (L.) Avr. in
Kar. ceu. flo.napuo-alrn.6or. ca4a 13: 51. 1958 et in On. Mypm. o6n.4:
314. 1959. - Vaccįnįum aįtįs-įdaea L. Sp. Pl. 35l . |753 (pro max. parte);

I rhodon (kr. k.) - roos, süt rhodo - roospunane; kokkos (kr. k.) - mari.
2 Vįtįs (lad. k.) - viinapuu, Vįtįs įdaea - viinapuu lda mäelt (Ķreeta saarel)
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2l. joon. Harįlik pohl (Rhodocaccunl aįtįs-įdaeaJ.' a -osa õitsevast taimest, Ö - võsuiipp viljadega, c - õis'
(Orig.)



Led. Fļ. Ross.2:90l. lB44-l846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
I-iv- u. Curl. 206. lB52; Br.-Bl. in Hegi, Iliusįr. Fļ. Mitt.-Eur. 5 (3): 1669.

1926; N. Busch in Fl. URSS 18: l00. 1952; Galen, in Latv. fļ. 4: 25. 1959;

Takht. in on. JlenuHrp. o6n. 4: 17' 1965. - EpycHnxa o6ltķHogeuHag.
(21. joon.)

h. Igihaljas, 5-25 (30) cm kõrge kääbuspõõsas 1. Esmane põõsas
peajuure ja esimeste monopodiaalsete võrsetega suhteļiseļt lühieaiine
(10-15 aastat) . 4.-5. aastal saavad uinuvatest pungadest alguse hori-
sontaalsed maa-alused võsundid (risoomid), millest tekivad 10-50 cm'

kaugusel uued osapõõsad. Risoom algul valge või roosaļ<as, hiijem hele-
pruun, hõredalt kaetud kilejate soomustega (alalehtedega). Vasiandina,
mustikale ei tõuse pohlal risoom kunagi maapinnale; maapealsed võrsed
tekivad risoomi püstiste harudena, on monopodiaalsed, algul heleroheli_
sed' siis pruunid, ruljad, kasvavad 3-5 aastat ja lõpetavad oma arengu
õitsenrisega. Asendusvõrsed tekivad 4 või 5 korda (osapõõsa elu ei kesta
üļe l5 aasta). Lehed äraspidinrunajad, nahkjad, veidi tagasikäänduva
servaga, B-20 (35) mm pikad ja 5-15 mm laiad (esimesed ja viimased
ļe.hed aastakasvul märgatavalt väiksemad). Lehe iga 2-4 aastat. Lehe_

roots l-3 mm pikk. Õied 3-l2-kaupa tipmises kobaras. Õ,ietupp vaĮk-
jasrohe1ine või roosakas, ļai-kolrrrnurkseie tipmetega. Õiekroon 4- või
S-tipmeline, kellukjas või kupjas, ļaialt avatud neeluga, 4-6,5 mm pikk;

emakakael ulatub kroonist r,älja. Vili -- kerajas mari, 7-|2 mm ļäbi-
mõõdus, algul valge, roosakas, vaļminult ere- kuni tumepunane (kobaras
üļemised viljad väiksemad, alumised suuremad).

Õitseb mai lõpul, juuni algul
Pohļa ļaialt avanenud õitel on rolrkesti tolmeldajaid, muuhulgas ka

mesiļased. Marjad vaļmivad augustis-septembris ja püsivad talveni, osalį
jäävad üļeta1ve. Marju söövad nritmesugused metsaiinnud, kes sellega
ļevitavad seemneid. Järeļkasvu seemneist leidub harva ja ainult niiske-
matel lagedatel kohtadel, peamiselt aga paljuneb pohl vegetatiivselt. (22.

joon.) Mõneļ aastal esineb sügisel teistkordne õitsemine.
PohĮ on hästi õhustatdd värsketel 1iiv- ja saviliivmuļdadel ļ<asvavate

männimetsade karakteriiik. Taoļisi metsi nimetatakse Lõuna-Eestis sageli
paludeks, millest ka paluka nimetus. osaliseļt langeb ökoloogiline ampli_

tuud pohlal ja musti,kal kokku, selle tõttu esineb pohl sageli mustikamet-
sades. Et pohl mustiĮ<aga võrreļdes nõuab rohkem valgust ja talub kuive_

maid muldi, kasvab ta ka nõmme_ ja loometsades. Märgades metsades.

kasvab kännumättaiļ, siirdesoodes ja rabades samblamättail, eriti
levides pärast raiet, metsapõ1emist või kuivendamist. Keskmine saak.

pohlarikastes metsades on 250 kg/ha, maksimaalne ligi 500 Į<g/ha. Levi-
nud üle kogu vabariigi, eriti aga liivmuldade aļadel.

Üldlevik. Pohļa areaal langeb peaaegu kokku sinika areaaliga: hõl-
niab ligemale kogu Euroopa, o,kasnretsa- ja tundravööndi Aasias ja Põhja_

Ameerikas, Kaug-Idas aga ulatub segametsade alale (Korea poolsaar,.

, Õppe_ ja teaduslikus kirjanduses on pohla peetud poolpõõsaks; seda ei saa lugeda
õigeks' sest pohla võrsed on mitmeaastased ja talvel ei hävi.
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22. joon. Hariliku pohla (Rhodococcuįrį uitis-idaea) osapõõsaste teļtkimine risoomist.

Jaapan). Mäestikes kasvab okasmetsade, subalpiinses või mägitundra ja
alpiinses vööndis.

Majanduslik tähtsus. Pohl on kõrgeväärtuslik marjataim, sest sisaldab
soodsas vahekorras suhkruid, pektiinaineid ja orgaanilisi happeid (õun-,
sidrun-, bensoe- jt. happeid). Bensoehappe sisalduse tõttu (0,035-0,095%)
säilivad pohlad nii tooreļt kui ka keedisena paremini kui teisecl metsa_
marjad. Vitamiinidest sisaļdavad marjad sügisel askorbiinhapet. Pohli
kogutakse suureļ hulgal keediste valmistamiseks, ka konservitööstuse tar-
beks. Pohla ļehed sisaldavad glükosiide (arbutiini 5-70į, flavonooli 0,5-
0,6%) ja parkaineid ning on kootava toimega. Neid kasutatakse teena ja
I ahvameditsiinis.

3. perekond jõhvikas - oxgcoccllsļ Adans.
Fam. pl. 2: 164. 1763.

Roomavad kääbuspõõsad peenikesļe nõrkade võrsetega, mis teisel aas-
tal puituvad ja kestendades kaotavad osa koort. Lehed vahelduvad, igi-
haljad, pealmiselt pinnalt tumeroheļised, tihti punaka varjundiga, aiumi_
selt vahakihi tõttu valkjad. Õied ja viljad Eesti ļiikidel üksikuļt või mit-
mekaupa eelmise aasta 1ühivõrsetel, püstistel õieraagudel; õieraol 2
kandeļehekest. Tupp neljahatnbaline, kroon sügavalt neljajagune, näiļi_
kult lahklehine, ereroosade tagasikäänduvate kroonļehtedega. Tolmukaid
E, toļmukaniidid karvased, toļmukotid ilma sarvjätketeta, tipus välja veni-
rrud toruks, mis avaneb ülaosas pooriga. Sigimik neljapesaline. Vili -punane kuni purpurlilla hapu mari, püsib kaua taimei.

Põhjapoolkeral tkasvab 3 lähedast liiki; suur (o. macrocarpus Pursh)
ja väikeseviljaline jõhvikas (o' mīcrocarpus Turcz.) on vanad hästi eris-
tatavad diploidsed liigid; kolmas, hariļik jõhvikas (o. paĮustris Pers.) aga
on kujunenud hiljem (tõenäoliseļt ühel jääaegadest) eelmiste ļiikide aļļo-
polüploidina, omandades kaks korda Suurema (tetraploidse) kromosoo-
nride arvu. Hariliku jõhvika tunnused on märksa varieeruvamad ja kom_
bineerunud mitmes vahekorras suure ja väikesevilja1ise jõhvika tunnustest.
Perekonna tüüpliik on o. paĮuslris Pers.

I oxgcoccus (kr' k.); sõnadest o)cas - terav, hapu; hokhos _ mari.
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Paremini kui 'kõik teised kanarbikulaadsed on jõhvikad kohastunud
(ilmselt väga ammu) kasvamiseks iausalisel sammalkaitel, eriti kogu
aeg juurdekasvaval vettpidaval turbasamblavaibal. Kõik liigid eelistavad
Įagedaid samblasoid ning on tihti samblakamara asustajad, alates seļle
kujunemisest järveõõ,tsikuil ja siirdesoomätastel.

Jõhvikad kuuluvad põhjapoo1kera rkõige väärtus1ikumate marjade
hulka. Majanduslikult tähtsaim on suur jõhvikas, mida Põhja-Ameerikas
kasvatatakse laiaļdaselt kuļtrruris (üleujutatavateļ a1adel); selle liigi soo_
janõudlikkuse tõttu ei ole ta massiline kasvatamine Eestis perspektiivne,
kuid aretustööks pakub ta kaheldamatult huvi. Peamiselt korjatakse meiļ
hariļikku jõhvikat, mille varud ja kaitse vajavad senisest suuremat täheļe-
panu. Jõhvikamajanduse ja -kasvatuse probleeme uuri,taį<se Eestis Nigula
Riiklikuļ Looduskaiisealaļ.
l. Lehed üļe 5 mm pikad ja üļe 3 mm laiad. Õieraag karvane,,kande-

lehekesed selle keskkohal või kõrgemal
l. Harilik jõhvikas - oxųcoccus paĮustris Pers.

Lehed keskmiselt 2 korda väiksemad: 3-6 mm pikad ja kuni 3 mm
ļaiad. oieraag paljas, kandelelrekesed a1lpooļ keskkohta

2' Väikeseviljaline jõhvikas - oxųcoccus microcarpus Turcz.

l. llarilik jõhvikas, kuremari - oxųcoccus palustrisl Pers. Syn. pl.
l:419. lB05; Led. Fl. Ross.2: 905. l844-1846; 'Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Esth-, Liv- u. Curļ.206" lB52, p. p. - o. quadrĮpetaĮrzs Gil. F'1. Lith.
l: 5. l7&2; E. Busch in Fļ. URSS l8: 103. 1952; Gaļen. in Latv. ĪI' 4: 26.
l959. - o' quadripetalus Gil. ssp. rluĮgaris Blytt - Br.-Bl. in Hegi,
Iļlustr. Fļ. Mitt.-Eur. 5 (3): 1686. 1926. - Vaccįnįum oxacoccos L' Sp. Pl.
35l. 1753, p. p. KIrcķsa o6r,txgogenHag'' 'lx. ĮļeTbIpexfleĪĪecTnal.

(23. joon.)

h. Roomav kääbuspõõsas nõrkade maadjate vartega. Lühivõrsed ja
õieraod püstised' Varre 1äbimõõt 0,B-2 mm; aastakasvud enamasti kar.
vased, rohelised, hiljem punakaspruunid; veidi puitunud kahe-kolmeaas-
įased võrsed kestendavad, rohkete lisajuurtega. Lehed munajad, terava
kuni ümardunud tipuga, lamedad või (eriti kuivades) kumeraks tõmbu-
vad, lehe pikkus (5) B (l5) mm, |aius 2-7 mm; lühivõrseil lehed veidi
väiksemad (keskmine pikkus 7 mm). Õieraod tihedali kuni hõredalt kar_
vased, 2-l0 cm pikad; õierao keskkohaļ 2 kandelehekest, 0,7-l,5 mm
pikad, 1usikjad, ripsjad. Õied l-4-kaupa, ligi l cm läbimõõdus, roosad
kuni karmiinpunased, kroonlehed 7 mrn pikad. Vili - mari, algul valk-
jasroheline, hiljem yalkjasroosa kuni tume-vioļettpunane, 7-16 mm ļäbi-
mõõdus.

oitseb juuni teisel ja kolmandaļ dekaadil.
Õienupud on punased, õieraod algul püstised, hiljem longus. Kroon-

lehed algul haraļi, hiljem tagasi käändunud. Tolmukad moodustavad oma
Įiarvaste niitidega sigimiku ümber suletud vöõ, selļe tõttu pääsevad nek-
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23. joon. Hariļik jõhvilras (oxgcoccus paĮustris): a - õitsev võsu' Ö - võsu noorte
viljadega, c - vili altvaates, d - piklik marja vorm, e - 2-aastane juveniil. (orig.)

tari juurde vaid pikkade suistega putukad tolmukaid eemaļe tõugates
(mesilased, kimalased, mõned kahetiivaļised) või neid läbi närides. Sel-
lega seletub jõhvikat tolmeldavate putukate vähene arv. Marjad säilivad
üļetalve ja on toiduks kasutatavad aasta ringi. Seile tõttu etendavad
nad ka 1indude toitumisel eriti oļulist osa. Jõhvi,Į<as paljuneb vegetatiiv-
seļt. Seemnetega paļjunemist on ļeitud harva, peamiselt rabapõ1endike
niisketes ļohkudes ja paljandunud turbal.

Harilik jõhvikas kasvab kogu vabariigis kõikideļ soodeļ, o1enemata
viimaste pinnase viljakusest ja reaktsioonist. Eelistab valgusrikkaid
hõreda rohustu ja lopsaka turbasarnmalkattega märgi siirdesoid ja raba-
sid; varjukamail kasvukohtadel ei õitse' Kuivendamisei hävib, selļe tõttu
on kuivendusastme indikaatoriļ<s. Soodsatel kasvukohtadeļ (rabaservad,
lagedad siindesood) on jõhvikasaak keskmiseļt 300 kglha, maksimaalselt
irga üle Į000 kg/ha.

Üldlevik' Levinud kogu Põhja- ja Ķesk-Euroopas (välja arvatud
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IsĮand ja osa Briti saari) Alpide lõunapiirini, Lääne- ja Kesk-Siberis,
Põhja-Ameerikas kogu taigavööndi ulatuses, Mandžuurias.

Majanduslik tähtsus. Väärtuslik taim maitsvate ja hästi säilivate mar-
jade iõttu, mida võib korjata aasta ringi. Peamiseks marjakorjamis_
ajaks on sügis septembrist lumetulekuni. Kevadel korjatud, lume all olnud
marjad on vähem kibedad, kuid sisaldavad vähem vitamiine ja ei säili nii
trästi. Marjade säilivus oleneb bensoehappe sisaļdusest. Jõhvįkaid kasuta-
takse koduses majapidamises jookide, keediste, tarretiste jm. valmistami-
seks, ka maitseainena kapsaste hapendatnisel jm. Konservitööstuses val-
rriistatakse neist mahla, ekstrakti, keediseid jm. Konservitööstuse aastane
įarvidus ulatub meie vabariigis üle tuhande tonni; kui ļisada eksporditav
ja individuaaltarbijate poolt korjatav kontingent, siis selgub, et jõhvika-
varud leiavad intensiivset kasutamist ning et jõhvikasoode kiire kahane.
tnine kuivendustööde tõttu nõuab jõhvi'ka kasvukohtade kasutamises ran-
gema korra kehtestamist. Jõhvikat kahjustab röövkogumine rehataoliste
kaabitsatega (nn. kombainid), mis kisuvad taimed sambļast lahti, ja

kasvukohtade taļlamine. Jõhvikasaakide säilitamiseks on hädavajaiik pii-
rata kuivendustöid, mis ļikvideerivad kõige paremaid kasvukohti Soo-

servadeļ ja lagedatel siirdesoodel. Tuļeb arvestada, et jõhvikavarum:ne
on kümneid kordi tuļusam kuį (paremal juhul) V boniteedi rabamänni'
kute kasvatamine.

Marjade kuju ja värvuse alusel eristatakse liigil rohkesti teisendeid.
L. Ervi, lähtudes hariliku jõhvika marjavormide analüüsist, uuris nende
teisendite levikut Soomes ja leidis mõnesuguseid geograafilisi seadus-
pärasusi. Nii on marja ümmargune vorm levinud ida pool, ovaalne _
edelas ja loodes, pirnjas - ribataoļiselt edela-kirde suunas, õunjas _
(lamendunud) hajusalt kõikjal jne. Ka meil on aļustatud jõhvika marja_

vormide leviku selgitamist. Nende teisendite, samuti oletatavate hübriid-
sete vormide nomenkļatuuri täpsustamine nõuab aga Eestis eksperimen'
taalgeneetilisi uuringuid. Nigula Riiklikul Looduskaitsealaļ on alustatud
jõhvika massilist kuļtiveerimist ärakasutatud freesturbarabade taimestami-
seks.

2. Väikeseviljaline jõhvikas - oxųcoccus microcarpus l Turcz. ex

Ęupr. in Beitr. Pflanzenk. Russ. Reich. 4: 56. lB45; E. Busch in Fl.
URSS 18: 104. 1952j Avr. in Qr. Myprvr. o6.n. 4: 318. 1959; Galen. in
L.atv. fl. 4:27.l959. - o. quadrĮpetaļus Gil. ssp. microcarpus (Turcz.)
Br.-Bl. in Hegi, Iliustr. Fļ. Mitt.-Eur. 5 (3): l687. l926. - Vaccįnįum
oxĮļcoccus ssp. microcarpum (Turcz.) 11. Caj., Su-om. Kasv. 452. 1906. _
Kflrcķsa MeJIKoIIJIoĀruan. (24' joon.)

h Igihaljas roomav kääbuspõõsas, peenikeste (0,4-0,6 mm läbi-
mõõdus) vartega' Vars punakaspruun' 10-30 (harva kuni 50) cm pikk,
paljas või ainuĮt noorena karvane. Õitsevad võrsed samuti lamavad.
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r\lustika (Vaccittiuttt tttgrtĮĮĮus) õied. Foto .,\. t\'larvet.

I(iįül-itsa (Androtneda poĮĮ|oĮia) liogrrnlili. Foto P. Pere



Hariliku jõhvika (oxgcoccus paĮustrīs) õied. Foto A. t\larvet

Umaralehise uibulehe (PųroĮa rotundifoĮĮa) õis. Foto A. I(erm

Ümaralehine huulhein (Drosera rotundifoĮīa). Foto V. Masing

Leesika (ArctostaphgĮos uaa-ursi\ õied. Foto A. Marvet.
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24. joon. Väikeseviijaline jõhvikas (oxųcoccus v1ię76gqlpus)'. a ja b - õitsevad
võsutipud, c - vili. (orig.)

Į.ehed nahkjad, munajad või kolmnurkselt mūnajad, aļlakäändunud ser-
vaga, 2-.6 (7) mm pikad, l,5-3,5 ļĪm ļaiad, Serval 2 või 3 madalat
hammast. oieraod üksikult, harvemini 2- või 3-kaupa lühivõrsetel, pal-
jad, l-3 crn pikad. Õierao alusel või keskkohast allpool kaks 0,5-l mm
pikkust kõrglehte. oied longus, väikesed, umbes 5 mm läbimõõdus; tupp
neljatine, kroon neljatine, foosapunane, üļespoole käänduvate tipmetega;
kroonlehed 3-4 mm pikad. Vili - mari,5-B (10) mm pikk ia 4-7
(9) mm lai, ümmargune või vėiai pit<tit<' punane kuni tume-purpurpunane'
varieeruva kujuga.

oitseb juunis, umbes nädal aega varem 'kui harilik jõhvikas.
Tolmeldav fauna on vaene. Liik paljuneb vegetatiivselt; seemnest kas-

vanud noori taimi leidub harva ja nad on raskesti eristatavad.
Väikeseviljaline jõhvikas on eriti iseloomuļik kui vanade rabamassii-

vide keskosadega seotud rabatainr. Ta kasvab rabades tihedaiļ Sambla_

mättail (Sphagnun fuscum, S' acutifolium, S. rubelĮum). Nende kasvu-
kohtade samblapinnas on vaesem, happelisem ja suhteliselt kuivem kui
mättavahedes ja tasastel samblapindadel, kus eeļistab kasvada harilik
jõhvikas. Levinud Eestis hajusamalt kui eeļmine liik, kuid arvatavasti on
reel paljud leiukohad registreerimata. (25. joon.)

Üldlevik. Esineb Euraasia taigavööndis Skandinaaviast ohhoota
mereni, Põhja-Ameerikas Alaskast Hudsoni ļaheni. Kesk-Euroopas ula-
tub kaugemale lõunasse (Alpideni), peale seļie esineb Islandil ja Šoti-
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25. joon. Väikeseviljalise jõhvika (oxgcoccus mĮcrocarpus) leiukohad Eestis.

maal; Põhja-Euroopas ulatub tundravööndini' Mägedes kasvab mägi-
tundra- või vastavas subalpiinses'kõrgusvööndis.

Majanduslik tähtsus on märksa väiksem kui harilikul jõhvikal, sest
viljad on väiksemad ja mõrkjashapud. Kasutatakse samuti nagu eelmise
liigi vilju.

3. sugukond uibulehelised - Pgrolaceae Lindl.l

Mitmeaastased talvehaljad rohttaimed, tavaliselt roomava risoomiga.
Mükoriisa tõttu on juurestik tihįi redutseerunud. Lehed vaheļduvad, uār_
įakud või juurmiseks. ļehekodarikuks koondunud, terve või pisut täkilise
servaga. Õied kobarate, sarikate või kännastena, harvemini įk.ikrlt, ko._
rapärased (vahel tendentsiga sügomorfsusele), mõļemasugulised. Tupp-
lehti 4 või 5, püsivad ka viljal. Kroonlehti 5, harvemini 4, aluseļ kokįu
kasvanud või vabad. Toļmukaid l0, harvemini B; tolmukotid avanevad
tipmiste pooride abiļ. Toļmuterad 4_kaupa või üksikult, ehituseļt läheda-
sed kanarbikuļiste toļmuteradeļe. Emakasuue viiehõļmaļine. Sigimik üle-
mine, koosneb 5 viljalehest, mittetäielike vaheseintega jaotatud 5 pe-
saks, rohkearvuliste seemnealgmetega. vili _ lokuļitsiidne (pesiti ava-
nev) kupar. Seemned väikesed, idu vähe arenenud.

A. Tahtadžjani järgi on uibuleheļised tuletatavad kanarbįkuliste kõige
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lahklehisemast harust (Rhododendroideae), millele on samuti omane
lokulitsiidne kupar ja teisi jooni. Primitiivseim perekond - talvik (C/zi-

maphiĮa) on säilitanud kõige rohkem kanarbikulistele iseļoomuliku elu-
vormi _- igihalja kääbuspõõsa tunnuseid' Edasises evoļutsioonis on
progresseerunud mükotroofsus (eriti tkaugele selles suhtes on jõudnud
uibulehelistest tuletatavad seenlillelised), lehed on kaotanud nahkja
jäikuse ja õiie arv on kahanenud. Kõige kõrgemaks astmeks selles reas
on üheõieļine kuningatkübar (Moneses) '

Varem loeti samasse sugukonda kuuļuvaks ka seenlille perekond
(.Monotropa). Praegusaegses mahus kuulub sugukonda 4 perekonda ligi
50 liigiga, mis on levinud põhjapoolkera parasvöötmes, peamiselt taiga-
vööndis, ainult üksikud liigid ulatuvad mägedes troopikani (Kesk-Amee-

rikas, Ķagu-Aasias) ' Nõukogude Liidu flooras leiduvad kõik 4 perekonda

kokku Į2 liigiga, neist Eestis 7 lilki. Tüüpperekond on' PųroĮa L.

PEREKONDADE MÄÄRAMISE TABEL

l. Varrel üksainus ratasjas õis
2. perekond kuningakübar - Moneses Saļisb.

Õisi varrel rohkem . 2

2. Õied sarikjas õisikus, roosad; lehed varrel männasjalt
4. perekond talvik - Chintaphįļa Pursh

Õied kobarõisikuis, Įehed varrel vahelduvalt või rkoondunud juur-

miseks kodarikuks 3

3. Kobarad ühekülgsed; juurmised ļehed piklikmunajad, teritunud
tipuga, 1ühirootsulised

3. perekond lakkleht - Ramįschia opiz

Kobarad pole ühekülgsed, juurmised lehed ümardunud, enamasti
pikarootsulised

l. perekond uibuleht _ Pųrola L.

l. perekond uibuleht _ PųrolaI L'

Sp. Pl. 396. 1753.

Juurmise lehekodarikuga talvehaljad rohitaimed. Õied mitmekülgseis
kobarais. oisįkuvarval üksikud kilejad kõrglehed. Õied korrapärased või
nõrgalt sügomorfsed. Tupp sügavalt 5-jagune, paljas, tupplehed terveser-
valised. Kroon kellukjas või veidi kupjas, valge, roosakas või rohekas.
Tolmukaniidid paljad, tolmukotid avanevad tipus pooridega. Tolmuterad
neljakaupa (tetraadidena). Emakakael sirge või kõverdunud, emakasrtue

I pųrus (lad. k.) - pirn (mõnede liikide leht meenutab kujult pirnipuu lehte).
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viiehõlmaline või viisnurkne. Meeketas puudub. Viļi kupar, veidi
lamendunult kerajas, valminult jaguneb 5 osaks. Kupra jagunemine algab
alumisest osast, mis rippuva vilja tõttu ei võimalda seįmĻete väliaviju-
mist, vaid eeldab levitamisel<s tõuget või varre vibreerimist. Seemned
väga väikesed, idu eristumata osadega.

omapärane ja teistelegi uibulehelistele iseloomulik on selļe perekonna
morfogenees, mida on uurinud I. Serebrjakov jt. PgroĮa rotuidtfoĮia L.
ovaaJne idu koosneb 1igi 30 rakust. Varre kasvukuhiku alge on seiļes
märksa nõrgem kui juure kasvukuhiku piirkond. idanemisel hakkavad
idu juurmiSe oSa rakud intensiivseļt jagunema,,moodustades peajuure
algrrre ja sellest peajuure. Varrea1ge seejuures ei arene ega väljugi seem_
nekestast. Tekkinud juure alusel kujuneb üks või mitu liiapunga, millest
arenevad maapealsed varred. Seega on eslĪane vars täielikuļt kadunud
ja kogu taim kujuneb tegelikult lisapungadest juurtel, olles seega algu-
sest peale tervenisti juurevõsu. Samasugust morfogeneesi on sedastatrrd
ka lakklehel, kuningakübaral ja seenlillel.

Uibuļehtede edasine kasv toimub samuti juurest väljakasvavate võsun-
dite abil. Viimased on monokarpsed ja polütsüklilised, sest nad arenevad
?'_4 aastat vegetatiivsetena, tekitades järjest ļehekodarikke, ja alļes oma
elutsükli lõpuĮ moodustavad ühekordselt õisi kandva varva' miilega nende
areng lõpebki (26. joon'). Lehekodariku alusel jäävad ellu lisāpungad,
mis tekitavad uue, kirjeldatud tsüklit kordava maa-aluse võsundi' VegĮta-
tiivne paljunemine on tugevalt domineeriv.

Võsundi tungimisel maapinnale tekib esimeseļ aastal ļühivõrse 3-5
väiksema pärislehega ja tipmine pung; järgmisel kevadel pung avaneb,
pungasoomused jäävad alaļehtedena alles ning eraldavad uue leheko-
dariku eelmiseļ aastaļ tekkinust. Nii kordub see 3 või 4 aastat, kuni pun-
gast pärislehtedega ļühivõrse asemel väljub pikkvõrse - õisikuvarb
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įaandarenenud kõrglehtedega. Arengutsükļi normaaļseks ļäbimiseks vaja-
vad uibuļehed madalaid talvetemperatuure. Lehed püsivad rohelistena
lume all ületalve ja jäikavad kevadel assimi1eerimist. Lehtede iga on lii-
giti mõnevõr,ra erinev.

Uibulehed (eriti PgroĮa rotundifoĮįa L. ja P. minor L.) on tüüpilised
taigataimed, mis pärinevad, samuti nagu Euraasia taiga okaspuudki, Ida-
Siberi mägipiirkondadest, kust nad kļiima halvenemisel kvaternaari algul
ļevisid arktotertsiaarsest fļocrast vabanenud ļaialdastele boreaalsetele
tasandikele.

Perekond hõlmab ligi 40 liiki. Nõukogude Liidu flooras on uibulehti
7 liiki, neist Eestis 4 liiki. Perekonna tüüpliik on P. rotundifolia L.

LII KIDE IV1ÄÄRAMISE TABEL

l' Õis korrapärane. Emakakael ļühike, sirge või peaaegu sirge, kroon
kupjas r . 2

Õis märgatavalt sügomorfne, pika, allakaarduva emakakaelaga,
kroonkellukjas. .3

2. Õied väikesed, kuni 6 mm ļaiad; emakakael l-2 mm pikk, ei ulatu
kroonist välja; tupplehed koļmnurksed, aļuseļ ei ole pikkusest laie-
mad. Emakasuudme aļusel pole rõngasjat paksendit

4' Väike uibuleht - PgroĮa mįnor L.

Õied suuremad, kuni B mm laiad; emakakaeļ 4-5 mm pikk, ulatub
veidi kroonist välja; tupplehe pikkus ļaiusest Suurem. Emakasuudme
alusel rõngasjas paksend

3. Keskmine uibuleht - PgroĮa medįa Swartz

3. Õiekroon kollakasroheline, tupplel-red 4-5 korda kroonlehtedesi lühe-

mad, hoiduvad vastu krooni. Lehelaba läbimõõt alļa 3 cm
l. Rohekas uibuleht - PųroĮa oįrescens Schweigg.

Õiekroon valge, vahel roosaka varjundiga, tupplehed kroonlehtedest
2-3 korda ļühemad' tagasikäänduvate tippudega

2. Ümaralehine uibuleht - PųroĮa rotundifoĮia L.

l. Rohekas uibuleht - PųroĮa oįrescens ļ Schweigg., Spec. Fl. Erlang.
l, Add. 154. lB04; N. Busch in Fl. URSS 18: 9. 1952; Galen' in Latv' fl'
4:7. |959. - P' aįrens Schweigg. _ Takht' in o,n. JleHuurp. o6.rr. 4: 6.

1965. - P. chįorantha Swarlz in Vet. Akad. Handl. Stockh. 3l: l90. l8l0;
Led. Fļ. Ross. 2: 929. 1844-1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.

Esth-, Liv- u. Curl. 224. 1852; Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. 5 (3): l5B0'

1926; Czern. in o.rr. Myprur. o6n' 4: 277 '' |959. - lpyurauKa 3eJleHeloųaf'
r. 3eJļeHoIļBeTKoBarI. (27. joon')

I aįrescens (lad. k.) * rohekas, rohetav
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27. joon. Rohekas uibuleht (PgroĮa oirescens); a _ õit-
sev võsu, ä __ õis ļäbilõikes, c - vili' (orig.)



4. Võsundiline rohttaim, 10-28 cm kõrge. Maapealne vars terava-

kandiline (õisiku kohal peaaegu kolmetahuline), punakas, l-3 väikese

lineaalse, alusel aheneva Soomusega (kõrglehega). Pärislehed (neid on

2-5) juurmise kodarįkuna, nahkjad, pikarootsulised. Lehelaba ümmar-

gune' ümarmunajas või äraspidimunajas, nõrgalt sämpunud, ümardunud
r:õi väga lühidalt teravneva tipu ja pikalt aheneva alusega, pealmiselt
pinnalt tumeroheļine, alumiselt heleroheline, (l) 2-3,5 cm pikk ja 0,5-
3 cm ļai, ebaselgelt täkilise Servaga. oisik hõre,2-B (t0) õiega. Õieraod
5-l2 mm pikad, algul hoiduvad rõhtsalt, õitsemise lõpuĮ kaarduvad alla_

poole. oie kandeļehed piklikmunajad, teravatipulised, õieraost ļühemad.

Tupplehed koļmnurksed või ļąimunajad, lühidaļt teritunud tipuga, kroo-

nile ligistunud. Kroon rohekasvalge, kuni l5 mm läbimõõdus, laialt ava-

įud; krooniehed ļaimunajad, nõgusad, 4-5 korda tuppiehtedest pikemad.

I'olmurkaid 10, kroonlehtedest lühemad, veidi ülespoole Suunduvad; tol_

mukotid ahenevad tipus lütiikeseks toruks, mis lõpeb pooriga. Siginfik
kroonist pikem, uļatub sellest välja, allapoole suunatud, viiehõlmaļise
emakasuudme aluseĮ rõngasjalt paksenenud. Kupar laikerajas, 3,5-6 mm

pikk ja 6-8 mm lai.
Õitseb juuni lõpul. Viljad valmivad augustis.
Seemned Varisevad nõtke varre vetrumisel.
Kasvab kuivades ja värsketes männimetsades, eriti vane,nrates palu-

ja nõmmemetsades koos pohla,. leesika või põdrasamblikega, moodusta-

įes väikesi vegetatiivselt laienevaid 'kogumikke, või üksikult (sambliku-

männikuis).
Hajusalt levinud üle kogu vabariigi.
Üldlevik. Esineb Skandinaaviast Kamtšatkani lä-bi kogu taigavööndi,

analoogiliselt ka Põhja_Ameerikas; Euroopas laialehiste metsade vööndis
ja mäestikes.

2. Ümaralehine uibuleht - Pgrola rotundifolia 'L.Sp.Pl.396. t753;

Led. Fļ' Ross. 2: 92B. 1844-1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.

Esth-, Liv- u. Cur|. 224. 1852; Hegi, Iļļustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (3): l5B5.

1926; N. Busch in Fl. URSS 18: 10., 1952; Galen. in Latv. fl. 4: B. 1959;

Czein. in O.u. Myprrr. o6n. 4: 278. 1959; Takht. in o.n. Jleunurp. o6n. 4: 6.

.1965. - fpyuranra Kpyrrlonncruan. (28. joon.)

4. Võsundiļine rohttaim, l0-32 cm kõrge. Õisikuvarb kandiline, l
või 12 (3) munaja, pruunika, kuni l cm pikkuse Soomusega (kõrglehega).

Pärisļehed juurmise kodarikuna, veidi nahkjad, pealmiselt pinnalt läiki_

vad, pikarootsulised. Leheļaba ümmargune kuni elliptiline, ļühidalt teri_

tunud tipu ja järsult aheneva, valrel veidi südaja alusega, l,5-4,5 cm

lai ja umbes niisama pikk või veidi pikem; leheserv ebaselgelt täkiline.
Õisik hõre, (6) B-l5 õiega; õieraod eemaldu.vad või allakaarduvad, 4-
l0 mm pikad. Õie kandelehed kilejad, süstjad, niisama pikad kui õieraag
või veidi pikemad. Tupplehed piklikmunajad 'kuni süstjad, 1aiusest mitu

t rotundįĪoįįa (lad. k.) -- ümaralehine.
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28. joon. Ümaralehine uibuleht (PgroĮa rotundifoĮia): a _ õitsev
võsu, ä - õis läbilõikes, c _ vili. (orig.)

I

ko1d1 pikemad, tipud tagasi käändunud. Õiekroon valge, roosaka' lillaka,
v_ahel roheka varjundiga, laialt avatud, kuni 23 *. ūķi*oõdus, lõhnav.
Kroonlehed ümarmunajad, paksud, nõgusad, 7-ll mm pikad, I,5_3
korda tupplehtedest pikemad. Toļmukaid l0, õiekroonist lühemad, üles_
poole suunatud' Tolmukottide lühikesel torujal tipul poorid. Emakakaelaļla käändunud, umbes niisama pikk kui atumine kioonļeht. Sigimiku
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tipus rõngasjas paksend, mis on 5-hõlmalisest emakasuudmest ļaiem.
Kupar laikerajas, 3,5-5,2 mm pikk ja 5,5-9 mm ļai.

Õitseb juuni lõpul. Viljad valmivad augusti lõpul.
Seemned paiskuvad laiaļi kuivava varre nõtkumisel.
Ķasvab väga mitmesugust tüüpi metsades ja põõsastikes, kus on

küļlaļdaseļt metsavaret. Eelistab vanu okas- ja segapuistuid, levib kii_
resti tka kuivendatud siirdesoometsadesse, kus võib oļla kuivenduse
efektiivsuse näitajaks. Märgadel kasvukohtadel (lodud, siirdesood) leidub
ainuļt kännumätastel. Säilib ka mõnda aega pärast metsa kadumist
raiesmikel ja karjamaadel.

Sagedamaid metsataimi Eestis.
Üldlevik. Laiaļdaselt ļevinud metsatundrast Gröönimaa1 ja Põhja-

Euroopas metsasteppideni. Metsavööndis leidub Atlandi ookeanist Bai-
kali järveni, ka Põhja-Ameerikas. Mäestikes (Krimm, Suur-Ķaukasus)
kasvab metsavööndis.

Majanduslik tähtsus. Meeldiva lõhna tõttu korjaiakse ja müüakse
õitsemisajal. Rahvameditsiinis kasutati ļehti teena diureetiļise toime
tõttu.

Õie ehituses ilmneb varieeruvus, mida Eestis pole veel uuritud, on
võimalik mõningate pisiliikide oļemasolu.

3. Keskmine uibuleht - Pųrola nedįa l Swartz in Vet. Akad. Handl.
Stookh. 257. lB04; Led. Fl. Ross. 2: 929. 1844-1846; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 225. lB52; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-
Eur. 5 (3): 1583. 1926; N. Busch in Fl. URSS 18: :12. 1952; Galen. in
Latv. fļ. 4: 9. l959; Czern. in @.rr. Myprur. o6.rr. 4: 282. l959; Takht. in
(>.rr. .Ileuuurp' o6l. 4: 7. 1965. - fpyurarrKa cpeĀHgfl. (29. joon.)

4. Võsundiline rohttaim, 10-30 cm kõrge. Õisikuvarb peenevaoline,
vahel veidi keerdunud, roheline või pisut punakas, l (harva 2) süstja
soomusja kõrglehega õisiku all. Pärislehti 3-l0, juurmise kodarikuna,
veidi nahkjad. Lehed ümmargused, laimunajad või laielliptilised, kesk-
miselt l,5-3 cm pikad ja umbes niisanra laiad, lühidalt teravneva tipu
ja aheneva alusega. Leheroots lehelaba pikkune või lühem, leheserv täki-
line, leheroodude tipud lõpevad väikese teravikuga' Õisik suhteliseļt
lühike, 3_l0-õieline, õied longus' Õie kandelehed kilejad, süstjad, tera_

vatipulised, õierao pikkused või veidi pikemad. Tupplehed l,5-2,5 mm
pikad, koļmnurkselt munajad, teritunud, enamasti tagasikäändunud
tipuga, punaka varjundiga. Kroonlehed valged, alumiselt pinnalt roo-
sakad, ümardunud, 6-8 mm pikad, tupplehtedest 3-4 korda pike-
mad. Kroon korrapärane, kellukjalt kupjas, pooleldi avatud. Toļmukad
sirgete niitidega või ainult veidi üļeshoiduvad, tolmukotid avanevad tipus
suhteļiselt suure pooriga. Emakakael sirge või nõrgalt allapoole kaldu,
ulatub veidi kroonist välja; sigimikul emakasuudme alusel rõngatao-

ļ medįa (lad. k.) _ keskmine.
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29. joon. Keskmine uibuleht (PųroĮa media): a _ õitsev võsu, ä -õis ļäbiļõikes, c - vili. (orig.)

line, suudrne hõļmadest laiem paksend. Kupar laikerajas, 4-5 mm pikk
ja 6-8 mm ļai.

Õitseb juuni lõpul, juulis. Viljub augusti lõpul, septembris.
Kasvab varjutkates laanemetsades ja võsades vaesematel muldadel.

Levinud üle kogu Eesti, kuid esineb ee1misest liigist harvemini. (30.
joon.)

a
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30. joon. Keskmise uibuļehe (PųroĮa media) leiukohad Eestis.

Üldlevik. Levinud kogu Euraasia taigavööndis Skandinaaviast Ida-
Siberini, samuti mäestike (Krimm, Kaukasus) metsavööndis. Lõuna'
Luroopas uiatub Püreneede ja Bulgaariani.

4. Väike uibuleht - PgroĮa rrlįnor'L.Sp.Pl.396. 1753; Led. Fl.
Ross. 2: 930. 1844-11846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv-
u. Curļ. 225. lB52; Hegi, Illustr. Fi. Mįtt.-Eur. 5 (3): |577 ' 1926; N. Busch
in Fl. URSS 18: 13. 1952; Galen. in Latv. fl. 4: B. 1959; Czern. in Q.rr.

Mypr'ņ. o6n' 4:2B4. 1959; Takht. in On. .Ilerrnurp. o6;r. 4: 7. 1965. _
lpyruanxa Marrar. (31. joon.)

4' Võsundiline rohttaim, 10-28 cm kõrge. Õisikuvarb peenevaoline,
roheline, puna{ka või lillaka varjundiga; õisiku aļl l või 2 (3) pruunikat
soomusjat, lineaalsüstjat, teravatipulist kõrglehte. Pärislehti 3-l0, juur_

mise kodarikuna, veidi nahkjad, laielliptilised, harvemini ümmargused või
munajad, vähemärgatava saagja Servaga, l-5 cm laiad ja umbes nii-
sama pikad; leheroots enam-välrem ļehelaba piĮ<kune. Õisik suhtelise1t
tihe, 4-l5 (20) õiega, õied longus. oite kandeļehed kilejad, õieraagu'
desi pikemad, kitsassüstjad, teravatipulised. Tupplehed kolmnurksed' l-
2 mm pikad ja niisama laiad, nende tipud kroonile ligistunud. Kroonlehed
roosakasvalged, harva valged, 4-5,5 mm pikad, 3-4 korda tupplehte-
dest pikemad, tugevasti nõgusad, mille tõttu kroon on kupjas, vähe ava-
tud. Tolmukaniidid sirged, tolmukotid avanevad tipus suhteļiselt suurte
pooridega. Emakakael sirge, ei uļatu kroonist välja, ilma rõngaspaksen-

ļ mįnor (lad. k.) - väiksem.
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3l. joon' Väike uįbuļeht (Pgrola nįnor)| a - õitsev võsu
(orig.)' Ö _ õis läbiļõikes.
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dita suudme all. Kupar peaaegu kerajas, 3-6 mm pikk ja 3,5-6,5 mm
1ai.

Õitseb juuni lõpuĮ ja juulis, viljad valmivad augusti lõpu1 ja sep_
tembris.

Samuti nagu teistel uibulehtedel, soodustab ka sellel liigil seemnete
levimist nõtkelt viipuv vars.

Levinud üle kogu vabariigi, kasvades väga mitmesugustes metsatįiü-
pides. Näib eelistavat vanemaid hõredamaid metsi ja häile. Säiļib mõnda
aega ka raiesmikel ja võsades.

Uldlevik. Areaal on laialdasem kui ühelgi teisel uibulehel: peaaegu
kogu Euroopa, Siber Kaug-Idani' Kesļ<-Aasia mäestikud, Põhja-Hiina ja
Jaapan, Põhja-Ameerika (ka metsavöönd). Seotud taigavööndiga, kuid
uļatub ka tundratesse ja laialehistesse metsadesse.

2. perekond kuningakübar - Moneses l Salisb.

Salisb. in A. Gray, Brit. Arrang. 2: 403. t82ļ.

Perekonnasl Pųrola eraļdatud monotüüpne perekond, mille eritunnu-
seks on ainult ühe longus õie esinemine maapealse varre tipus. Mitme-
aastased võsundilised madalad rohttāimed. Lehed vastakud; kroon suur,
valge, ļaiaļt avatud; tupplehed ripsmelised; tolmukaniidid naaskeljad.
Esineb sigimikualune meeketas. Sigimik tolmukaist pikem, paksend ema-
kasuudme all puudub. Vili - püstine kupar, avaneb ļõhede moodustu-
mise teel. Päritoļult seotud taigametsadega, kuid uibulehega võrreldes
on lehed vähemal määral talvehaljad.

l. Kuningakübar - Moneses unifĮora' (L.) A. Gray, Man. Bot. N.
Lrnit. St. ed. 1.273. l84B; N. Busch in Fl. URSS IB: 14. 1952; Galen. in
Latv. fl. 4: 10. 1959; Czern. in O.n. Mypr'r. o6n. 4: 274. 1959; Takht. in O.n.

JleHurrrp. o6n. 4: 8. 1965. - PgroĮa unifĮora L. Sp. Pl. ed. 2. 569. |762;

Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 225. 1852; Hegi,
lļlustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (3): l5B9. l926. - Moneses grandifĮora Salisb.
in A. Gray, Brit. Arrang. 2: 403. l82l. - Exs.: K. Eichw. Eesti taįmed 4,

nl l68. l939. - oĀHoqserķa KpyIIHoIļBeTKoBafl' o. oĀHoIļBeTI(oBafl. (3;2' ja
33. joon.)

4. VõsundiĮine rohttaim, 5-l5 (20) cm kõrge. Õisikuvarb püstine,
peenevaoline, ülemises osas mühkkarvane, alumises osas enamasti täiesti
paljas. Lehed vastakud, juurmise kodariku taoļiselt varre alusel ligis-
tikku, üksikute lehepaaride vahel soomusjad alaleired. Lehelaba ümmar-
gune, ümarmunajas või laitalbjas, ümardunud või pisut teritunud tipu
ja sujuvalt aheneva alusega, 4-20 mm lai ja veidi pikem; leheserv pee-
netäkiline või nürisaagjas, leheroots labast lühem. Ainus õis tipmine,
õisikuvarva tipp õitsemisajaĮ alla kaardunud; ainus kõrgleht (kandeleht)

Į monos (kr. k.) _ üksik, esis (kr. k.) _ olevus.
2 unifĮora (lad' k.) - üheõieline.
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32. joon. Kuningakübar (Moneses unifĮora): a _ kaks õitsevat genera_
tiivset võsu, Ö - viljuv võsu. (orig.)

munajas või laisüstjaS, nõgus, ripsmelise Servaga, 3-6 mm pikk. Õietupp
valkjasroheline, tuppIehed ümarmunajad' tömbitipulised, kroonlehtedest
ligi kolm korda lühemad' peeneripsmelise servaga. Õiekroon valge, ratas_
jas, l2-2B mm läbimõõdus, eemalehoiduvate munajate kroonlehtedega.
]'olmukottide torujad tipud oranžkollaste avadega. Emakakael sirge' sigi-
mikust pikem; emakasuue viiehõlmaĮine, laiuv, kuhikjalt ülessuunatud
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33. joon. Kuningakübara (Moneses unifĮora) võsude
kasv võsundist.

lrõlrnadega. Vilja valmimise ajaks rnuuiub vars sirgeks. Kupar ,kerajas,

5-B (l0) mm läbimõõdus.
Õitseb juunis, juulis. ViĮjad valmivad septembris.
Tugevasti lõhnav õis meelitab juurde tolmeldavaid putukaid; kui

putuktolmlemist ei toimu, on võimalik isetolmlemine, sest õie asend
muutub õitsemisaja lõpul horisontaalse1t allasuunatust poo1ka11utatuks'

Kuningakübar kasvab laane- ja salumetsades, eriti vanemates vare_
rohketes kuusikutes viljakamatel muldadel. Konkurentsi suhtes nõrgana
esineb peamiselt hõredas ja madalas alustaimestikus väikeste kogumi-
kena. Levinud kogu Eestis.

Üldlevik on kogu põhjapoolkeral tsirkumboreaaļne: okasmetsades ja
ļaialehistes metsades kuni metsasteppideni. Mägedes (Kaukasus, Tjan-
San) esineb vastavais kõrgusvööndeis isoleeritud osaareaalidena.

3. perekond lakkleht - Ramįschia I opiz
Opiz, Seznam. 82. 1852,

Varem perekonda Pgrola kuulunud liike P. secunda L. ja P. obtusata
Turcz. on viimasel ajal käsitatud iseseisva perekonnana (RamĮschįa ehk
orthiĮĮa), arvestades mitmeid vähenrärgatavaid, kuid fülogeneetiliseļt olu-
ļisi tunnuseid: toļmuterad ei moodusta tetraade, sigimikualune meeketas
on l0 meenäärmega; kupar avaneb teisiti jm.

I Nimetatud Praha professori F. A. Ramischi auks
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34. joon. Harilik lakkleht (Ram'ischia secunda)i a - õitsev taim
(orig.), ä _ õis, c _ vili (orig.).

Perekonda kuulub 2 iiiki; Eesti flooraS on neist laialdaseļt levinud
Ramįschįa secunda (L.) Garcke (mida varem uibulehe perekonna liik-
mena nimetati lakk-uibuleheks); see on ka tüüpliik.

1. Harilik lakkleht - Ramįschįa secunda, (L') Garcke, Fl. Deutschl.
ed. 4. 222. l85B; N. Busch in Fl. URSS l8: 16. 1952; Galen. in Latv. fl.
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4: ll. 1959; Czern. in Q.n. Mypr'r. o6n.4:276. 1959' - PųroĮa secunda L.
Sp. Pl. 396. 1753; Led. Fl. Ross. 2: 930. lB44-1846; Wied. et Web.
Beschr phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 224. 1852; Hegi, Iļlustr. Fļ.
Mitt.-Eur. 5 (3): |574. |926. - orthiįįa secunda (L.) House - Takht.
in o.rr. Ileuuurp. o6l. 4:9. 1965. - Pamurrrltg oĀHo6oxaa' (34. joon.)

4. Pikkade, sümpodiaalselt harunevate horisontaalsete võsunditega
4-20 cm kõrgune rohttaim. Maapealne vars monopodiaalne, 3-4 aasta
jooksul kasvab vegetatiivsena, moodustades pärislehti; hiljem tekitab püs-

tise, õisikut kandva pikkvõrse soomusjate kõrg1ehtedega. Vegetatiivsel
varreosal vaheļduvad normaalsed pärislehed soomusjate alalehtedega.
Esimesed on helerohelised, pealmiselt pinnalt nõrgalt läikivad, alumiselt
treledamad' osaliselt talvehaljad. Leheļaba varieerub elliptilisest muna-
jani, tipus terav või teritunud, lrarva tömp, alusel ahenev, arenenult l,5-
4 cm pikk ia l-2,5 cm lai. Leheserv peensaagjas, leheroots ļehelabast
mitu korda lühem, harvemini peaaegu selle pikkune. Õied ühekülgses.
tihti veidi ka1dukasvanud õisikus. oite. kandelehed kilejad, õieraod 2-
zl mm pikad, kandelehtedest ja õitest lühemad. Õietupp väike, tupplehed
hroonlehtedest 4-5 korda väiksemad, laikolmnurksed, tömbitipmelised,
kroonile ligisiunud. Kroonlehed elliptilised, 3,3-5,3 mm pikad ja 1,5-
2,5 mm laiad. Tolmukad sirgete niitidega, kroonist veidi pikemad. Sigi-
mik sirge emakakaelaga, 5'*7,5 mm pikk, ulatub õiest tunduvalt välja;
sigimiku alusel meeketas. Kupar laikerajas,.4-6 mm lai ja 3-4,2 mm
pikk.

Õitseb juuni lõpul ja juulis.
Tolmeldajaid on suhteliseļt rohkesti. Viljad valmivad augustis-sep-

tembris ja levivad järk-järgult.
Lakkleht on Eesti taval-ine taim mitmesugustes metsatüüpides, põõ-

sastikes ja kuivendatud soodes. Väldib vaid väga kuivi ja märgi kasvu-
kohti. EeIistab tugevat metsavarekihti, milles võsundid horisontaalselt
ļevivad. Vegetatiivne paljunemine tingib laigutise kasvuviisi.

Üldlevik. Tundra- ja metsavöönd Euroopas' Lääne- ja Kesk-Siberis
esineb ainuit kuuse-nulu taigametsades; liigi isoleeritud osaareaalid on
ka Tjan-Šani, Lääne-Hiina, Primorje ja Jaapani okasmetsade piirkonda-
des, samuti Põhja-Ameeri'ka taigametsades. Väldib stepi- ja igikeltsa-
alasid; Ida- ja Kirde-Aasias on ļevinud lähedane iiik R. obtusata (Turcz.)
Freyn.

4. perekond talvik - ChimaphįĮaI Pursh2
Fl. Am. Sept. l: 300. 1814.

Mitmeaastased igihaljad rohttaimed. Õied sarikjate kobaratena. Tol-
mukaniidid aļuseļ tugevasti jämenenud, tolmukotid lühikeste tipust ava-

I cheįmon (kr. k.) - talv, phīĮos (|<r. k.) _ sõber; igihaljas taim.
2 Koostanud K. Kalamees.

6 Eesti NSV floora 8į



35. joon. Harilik talvik (ChimaphiĮa umbelĮata\: a _ õil-
sev taim, ü - õis. (orig.)

ūeVate jätketega. Tolmuterad tetraadidena. Emakas peaaegu kaelata,
sigimikku ümbritseva hästi arenenud basaalkettaga. Vili - kupar.

Perekonda kuulub väike arv ļiike. Kahest Nõukogude Liidus esinevast
liigisi kasvab üks ka Eestis; viimane on perekonna tüüpliik.

l. Harilik talvik - ChimaphlĮa umbeļĮatal (L.) Nutt. Gen. North_
Amer. pl. l: 274. lBlT; Led. Fl. Ross. 2: 932. 1844-1846; Hegi, Illustr-
Fl. Mitt-Eur. 5 (3): l593. l926; Kryl. Fļ' Sibir. occ. 9: 2090. ļ937;
N. Busch in Fl. URSS tB: 17. 1952; Galen. in Latv. Īl. 4: 12. 1959; Takht.
in o.n. JleHnurp. o6n. 4: 9. 1965. - Pųrola umbeįlatą L. Sp. Pl. 396. 1753;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 2ZS. 1852. -3nuo.nto6ķa soHTIĮĮIHafl. (35. joon.)

4. Risoom roomav' tugevasti harunev. Vars tõusev, alumises osas
harunev, 10-20 cm kõrge, väga pisikeste näärmeliste näsakestega. Lehed

82

I umbella (lad. k.) - sarikas; õied asetsevad sarikjais kobarais-



lühirootsulised, kimbuna või peaaegu männasena varre alumises osas,
talbjad, saagja Servaga, pealmiselt pinnalt tume-, alumiseļt halliltas-
rohelised, paksud, nahkjad, läikivad, paljad, 3-6 cm pikad ja 0,5*
l,B cm laiad, igihaljad, elavad 3-5 aastat. Õied enamasti longus, 0,B_
l,5 cm läbimõõdus, 2-B-kaupa sarikjates kobarates, õieraod pikad, näär-
ntekarvased. Kõrglehed lineaalsed, tipu pool ebaühtlaselt hõredaļt ham-
bulised, tipus narmastunud, 2-5 mm pikad ja 0,5-0,7 mm laiad, paik-
nevad õierao keskpaigas või selle ülaosas. Kroonlehed roosad, äraspidi-
munajad, ebaühtļaselt hambuļis-ripsmelise servaga' 6-7,5 mm pikad ja
4,5-5 mm laiad. Tupe hanibad ümarmunajad ja, samuti nagu kroon-
lehedki, ebaühtlaselt .hambulis-ripsmelise servaga. Kupar kerajas, 3-5
nrm pikk ja 5-7 mm lai, näärmeliste näsakestega'

Õitseb juulis, augustis.
Esineb mõnevarreliste kuni mitmesajavarreliste lrajusate kogumikena

üle kogu vabariigi kuivades okas. ja segametsades, eriti männikutes,
harva lehtmetsades ja niiskel pinnasel. (36. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus levinud Euroopa-osa põhja- ja keskrajoo-
nides, lõuna pool kuni Volgamaani, Lääne-Siberis (põhjalaiuse 59,5o-si

lõuna pool), Ida-Siberis Jenissei ääres (väga harva), Kaug-Idas. Väljas-
pool Nõukogude Liitu Põhja-, Kesk- ja lda-Euroopas, Lõuna-Skandinaa-
vias, Põhja-Ameerikas, Jaapanis.

Majanduslik tähtsus. Taime ļehti (FoĮia ChimaphiĮae) kasutatakse
ravivahendina (eriti Põhja-Ameerikas) eritusorganite häirete, reumatismi,
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36. joon' Hariliku iaļviku {ChimaphiĮa umbelĮata\ leiukohad Eestis.
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skrofuloosi, suhkurtõve, langetõve jt. haiguste puhul, rahvameditsiinis
ka haavade puhul. Ravitoime on põhjustatud glükosiididest (erikoliin,
arbutiin, himafi1iin jt.), mida talvik sisaļdab suureļ hulgal. Glükosiidid
annavad talviku lehtedele mõru maitse.

4. sugukond seenlillelised - Monotropaceae Nutt.l

Mitmeaastased klorofül1ita rohttaimed, mis toituvad mükotroofselt
(seensümbiontide kaasabil). Lehed on redutseerunud värvituteks Soomus_
teks. Õied üksikuļt või lühikeste kobaratena, mõlemasugulised, korrapä-
rased, soomusjate kandeļehtede kaenļas. Tupplehti ,2-5, kroonlehti 4-6,
vabad või putkeks kokku kasvanud (ühel perekonnal kroon puudub). Tol_
mukaid 6-Į2, vabad või aļuseļ kokku kasvanud. Toļmukotid avanevad
pikilõhega. Tolmuterad ei ole tetraadicleks liitunud. Emakas koosneb
enamasti 5 viljalehest, on ülemise sigimiku, lühikese kaela ja lehterja
suudmega, l-6_pesaline. Viļi - ļokulitsiidne kupar, mis avanedes jagu-
neb 4-6 osaks. Seemneid palju, väikesed, aļaarenenud iduga (mis koos_
rreb vaid 5-9 rakust).

Sugukond on lähedane uibuļeheļistele ja sageli sellega ühendatav.
Iseloomuļįk on kõrgeastmeline spetsialiseerumine mükotroofsusele, mis
on viinud autotroofsuse täieļiku kaoni. Tugevasti redutseerunud on ka
juhtkude ja õhulõhed.

Sugukonda kuulub 13 perekonda l6 liigiga, mis esinevad põhjapool-
keral, eriti Põhja-Ameerikas; mõned ulatuvad mägedes troopikani. Tüüp_
perekond on Monotropa L.

Nõukogude Liidu, sealhulgas Eesti llooras esineb l perekond l liigiga'

l. perekond seenlill - Monotropa2 L.

Sp. Pl, 387. 1753.

Õiekate neljatine või viietine, tolmukaid kaks korda rohkem kui
kroonlehti. Emakas mittetäie1iku1t neljapesaline, neljahõlma1ise suud_
mega. Vili jaguneb neljaks või viieks osaks. Seemned võrkja kestaga.

l. Hafilik seenlill - Monotropa hgpopitgss L. Sp. Pl: 387.. 1753;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 226. 1852; Br.-Bl.
in Hegi, Ilļustr. Fļ. Mitt.-Eur.5 (3): t597.1926. - Hgpopitgs monotropa
Crantz, Instit. 2: 467. 1766; Bobr. in Fl. URSS 18: 21. 1952; Galen. in
Latv. fl.4: 14. 1959.- HapopitEs muĮtifĮora Scop. Fl. Carn. ed.2. l:2B5.
|772; Led. Fl. Ross. 2: 934. 1844-1846. - Bepr.ruuuųa rroĀte,IIbHHKO-

Baa' IIoĀ'beIbHI4K odHķHoseHFIt'ltt. (37. joon.)

į Koostanud V. Masing.
z monotropa (kr. k.) - üksinda elav või ühes suunas olev (ühekülgse longus õisiku

tõttu).
3 hgpopitgs _ kuuseaĮune, kuuselembene.
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37. joon. Harilik seenlill (Monotropa hųpopitgs): o - äraõitsenud
võsu (orig.), ä - võsu õitsemisaja alguses (orig.)' c - õis läbi-

ļõiiies, d - õis külgvaates.



4. Valkias, l0-2O (25) cm kõrge rohttaim püstise, lihaka, harune-
mata varrega ja vahelduvate soomusļehtedega. Risoom moodustab tiheda
põimiku, millesse kuulub ka seensümbiont (mükoriisa). Lehed piklikmu_
najad, veidi ļihakad, rootsutud, 5_l5 mm pikad ja 3-l0 mm ļaiad.
oied tipmise tiheda kobarana, mis algul on kāandunud allapoole, viljade
vaļmimisel aga sirgub. Õied valkjad (nagu teisedki taimeāsad), tiįmi-
sed viietised, külgmised neljatised. Tupplehed piklikud, äraspidimunajad,
aluseļ ahenevad. Kroonļehed samuti piklikud, talbjad, ebasÄlgelt saäg;a
servaga, aļusel kotja väljasopistisega, tupplehtedęst pikemad. Tolmukāid
4, kroonist lühemad, kinnituvad -õiepõhjale 

sigimikuāluse meeketta liha_
kate hõļmade vahel. Sigimi'k alumises osas 4 ūaheseinaga, mis pesi täie-
likuļt ei eralda. Vili - äraspidimunajas kupar, keskmis=elt l cm pikk.

Õitseb juulis, augustis. Viljad valmivad augusti lõpul.
Viljastumine võib toimuda suletud õites kīeistokaipselt.
Seenlille suurt konvergentsi heterotroofsete taimeāega-näitavad ta

seenetaoline vārvus ja konsistents ning kasvuviis rrihmiįi või isegi see_
netaoliselt <<nõiaringina>. Liigi toitumist peeti pikemat aega saprofüüt-
seks. Siiski, arvestades ka varevaeseid kasvukohįi (liivikuilf ja ofenevust
seensümbiontidest, näib olevat tõepärane hiijuti avaldatud seletus, et
seenlill on tegelikult kaudne parasiit, mis hangib metsapuude elusatest
juurtest toitu sümbioosis olevate seeneniitide kaudu. Šeda väidet on
tõestanud katsed radioaktiivsete isoioopide abil, rrtis viidi okaspuude
juhtkudedesse ning hiljem avastati lähedal kasvavate seenlilļede kudedes.

Eestis on liik levinud hajusalt kogu territooriumiļ. Enamik ļeiukohti
on kuuse- ja männimetsades, kus võib esineda väga valgusvaestes tihni_
kutes paljal varel; mõnikord leidub ka kuivades valgusiikastes nõmme-
metsades ja isegi liivikuil (Kullamaa), kus pole läheduses vanu puid.

Üldlevik. Areaal on laialdane: esineb Euraasia ja Põhja_Ameerilia
metsavööndis, ulatub Kesk-Aasia mägede ja Kaug-Idani.

Ķarvasuse alusel eristatakse Eestis esineval liigil 2 teisendit:
var' gĮabra Roth - taim paljas;
var' hįrsuta Roth - taim madaļalt karvaste õitega.
Viimane on ka tüüpvarieteet (var. hgpopitųis).

5. sugukond kukemarjalised - Empetraceae S. F. Gray 1

Igihaljad, väikeste valrelduvate lehtedega kääbuspõõsad. Õied väike_
sed, korrapärased, ühe- või mõlemasugulised, peaaegu raotud. Õiekate
kaheli, redutseerunud, enamasti kolmetine või neljatinį. Tolmukaid 2--4,
pikkade tolmukaniitidega. Sigimik l-9-pesaline, ülemine, igas peSaS
l anatroopne seemnealge. Lihakas või kuiv marjataoline luuvili 2-9
iuuseemnega.
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Kukemarjaliste asukoht süsteemis on olnud korduvalt vaidluste objek-
tiks. Viimasel ajal on Suurenenud tõendite arv, mis lubavad kukemarja-
lisi käsitada kanarbikuliste sugulastena' nagu oletas A. L. Jussieu juba
l79l. a. Rääkimata välisilme sarnaSuSeSt ja kasvukohtade samasusest,
tähendab kukemarjalisi kanarbikulisteļe, eriti rododendronitele, tolmute-
r'ade ehitus ja liitumine tetraadideks, õie ehituse ja sporogeense koe sar-
nasus ning biokeemiline lähedus.

Asend taimede süsteemis ja leviku laad lubavad oletada, et sugukond
on vanapärane, reliktsete joontega. Sugukonna areaal on väga omapä-
rane. Uks perekond (Ėmpetrurrt) on bipolaarne, esinedes nii põhja- kui
lõunapoolkera paras- ja külmas vöötmes, kaks perekonda (CeratioĮa ja
Corema\ on subtroopilised, kasvades Atlandi ookeani saartel ja ranni-
kuil. Sugukonda kuulub ainult kümmekond ļiiki. Nõukogude Liidus esin-
dab kukemarjalisi ainsana tüüpperekond Empetrum.

l. perekond kukemari - Empetrumt L.

Sp. Pl. Į022' |753'

Maadjad; väikeste ruļlunud lehtedega kääbuspõõsad. Õied ühe- või
mõlemasugulised, 2-6 kandelehekesega; tupplehti enamasti 3; kroon_
lehed nendest veidį pikemad. Toļmukaid 3, nende pikad niidid on .puna_

sed; emasõiteļ on tolmukad muutunud staminoodideks. Emakakaelu üks,

tähekujulise suudmega. Marjataoļine luuviļi.
Perekonna liikide. arv on laiema liigikäsituse korraļ 2 (holarktiline

E. nigrum L. ja subarktiline E. rubrum Vahl), kitsama liigikäsiiuse puhul,
nagu soovitab perekonna viimase monograafia autor V. N. Vassiljev,
eristatakse l8 liiki.

Kuidas ka tüüpliiki Empetrunl nĮgrum L. ei piiritletaks, kuuluvad
Eesti populatsioonid kahtlemata põhivormi hulka. Selle ühesuguliste
õiiega kahekojalise liigi kõrval esineb Skandinaavia mägedes ja Põhja'
Euroopa tundrates teine, väļiselt temaga Sarnane' kuid mõlemasuguliste
õitega |iik Empetrutn hermąphroditum (Lange) Hagerup, mida Linnė,
Ledebour ja teised varasemad autorid ei eristanud. Ė. hermaphroditum
on igal aastaajal hästi äratuntav viljade alusel püsivate tolmukajäänuste
'poolest. oletused selle liigi leidumise kohta Eestis ei ole esialgu põhjen_
,datud (lähemad leiud on Ahvenamaalt ja Karjalast)'

l. Harilik kukemari - Empetrurn nigrum2 L. Sp. Pl. 1022. 1753;

ted. Fl. Ross. 3 (2): 555. 1849-185l, p. p.; Wied. et Web. Beschr. phan.

Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 608. 1852, p. p.; Br.-Bl. in Hegi, Illustr. Fl.
Mitt.-Eur.5 (3): 1602. 1926; V' Vassilj. in Fl. URSS |4:5|2' 1949; Pēt"

r Empetrum (kr. k.), en petros - kividel,
? nigrum (lad. k.) - must (vilja värvuse tõttu)
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38. joon. Harilik kukemari (Ėmpetrurtl nigrum): a - õitseva isastaime võsu. Ö - isas-taimevõsutipp,c-isasõis,d_emastaimevõsutipp,e-emasõis, 1_uirjuuuāĮr.
(orig')

in Latv. Ī1' 3:249. lg57. - BoĀqHuķa įIepHafl (eopounxa, uraxrrra). (3B-
joon.)

|2' Kääbuspõõsas lamavate või tõusvate okstega, mis vegetatiivsel
paljunemise1 sõļmekohtadelt hõlpsasti juurduvad, otsekui māapealsed
võsundid. Noored võrsed läikivad, punakad, näärmelised. Lehed võrseiļ
tihedalt, vahelduvaļt kuni männastįna, hoiāuvad varrega risti, torujalt
kokkurullumise tõttu rtrljad, lineaalsed kuni süstjad, u;idi lihakad, mee-
įĮtrvud"inüfisid'okkaiā,'g_olmį o*r, l-l,5 mm laiad. Lehe 

'arise_misel jääb võrsele rootsutüügas, mis kaob alles hiljem varre kesįendami_
sel. Õied eeļmise aasta võrsete tipus, lehekaenļais, ühesugulised, väikesįe
iusikjate, õietupe vastu surutud kandeļehekestega. Tupplehti 3, ļaimuna-
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jad, 1,0-1,5 mm pikad, tipus ümardunud või ripsmelised. Kroonlehti
samuti 3, äraspidimunajad või ialbjad, roosakaspunased, tupplehtedest
veidi suuremad (l,8-2,5 nrm pikad)' Isasõite pikkadel tolmukaniitidel
piklikud tolmukotid, mis avanevad pikilõhega. Emasõied vähemärgata_
vad, toļmu:kate asemeļ ļühikeste staminoodidega või ilma nendeta; ema-

kas madal, hõļmise suudmega. Sigimik kerajas, 7-9 (|2) pesaga. Läi'
kiv must marjataoline ļuuviļi, milles kolmetahuļised seemned liibuvad
įihedasti üksteise külge. Harva on mari valge, albinootiļine (Ī. Įeuco'
La,rpum Asch. et Magn.).

Õitseb vähemärgatavalt aprilli lõpul või mais.

Tuultoļmleja. Viljad valmivad juulis_augustis ja on mitmesuguste
lindude toiduks. Seemned paksu kestaga, idanevad visaļt. Tõusmeid lei-
dub peamiselt põlendikel. Paljuneb enamasti vegetatiivselt; hajusa kas_

vuviisi puhul on puhmaste radiaalne laienemine eriti ilmne.

Liigi kasvukohtadeks on rabad, rabametsad, rabapõlendikud, rabastu-
vad ja kuivad nõmmed. Ökoloogialt väga Sarnane kanarbikuga, mil-
lega koos esineb nii rabades kui nõmmedeļ' Rabades eelistab kukemari
kuivemaid mättaid, eriti pruuni turbasamblaga. Eriti lopsakaļt kasvab
mereäärseteļ nõmmedel, kus võib moodustada maapinda tihedalt katva
kamara. Metsakooslustes esineb hõreda väljaveninud püstise põõsakesena
ja ei vilju. Levinud kogu vabariigis.

Üldlevik. Kitsa liigikäsituse korral hõlmab levik Kesļ<' ja atlantilist
Euroopat, metsa- ja metsatundravööndit Rootsist Lääne-Siberini, Põhja_

Ameerika kirdenurka. Ilmestab maastikku mererannikuil ja rannikutund-
rais, kus kujuneb kohati ainuvaļdavaks dominandiks.

Majanduslik tähtsus Eestis puudub. Põhjarahvad tarvitavad vilju
toiduks; meil on mari tihti halvamaitseline.

30. SELTS SARRATSEENIALAADSED - S.ARRACENIALES I

Põõsad, pool,põõsad ja rohttaimed. Lehed vahelduvad või juurmiseks

kodarikuks koondunud, kleepuvat või valke lagundavat nõret eritavate
näärmetega. Lehekuju mitmesugune: ļineaaļsest kuni keeruka kotitaolise
moodustiseni. Õied ühe- või mõlemasugulised, viimasel juhul enamasti
viietise tupe ja krooniga. Sigimik ülemine, koosneb 3-5 viljalehest.
Vili - rohkete väikeste seemnetega kupar. Sarratseenialaadsete e. püü-

nisļeheļiste seļtsi kuuluvad puirrkatest toitumiseks kohastunud sugukon_

nad. Seltsi terviklilkkus on väga vaieldav. A. Tahtadžjan (l966) näitab,

ei tegemist on koļme erineva arenguliiniga, millest kaks on fülogeneeti_

liselt lähedased kivirikulaadseteļe.
Käesolevas teoses on seltsi käsitļetud A. Engleri ja viimati A. Cron-

l Koostanud V. ĀĄasing
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quisti (l957) poolt piiritletud malrus, koosnevan.a 4 sugukonnast: ,Byä-
įįdaceae, Droseraceae, Sarracenįaceae ja Nepenthrrrrr] N.i.t esimene
,(BųbĮidaceae) ama 2 liigiga on levinuā Austraalias; viimasel aja! .pee_
takse seda lähedaseks kiviriku!aadsetele, eriti sugukonnal e PJtiospira-
ceae. Huulheinaļised (Droseraceae) on laialdaselt levinud kogu maäilma
paras- ja subtroopilise kliimaga aladel, eriti aga lõunapoolkeral. oleta_
takse, et nad on fülogeneetiļiseļt lähedased adalļltledete kivirįkuļaadsete
seltsįst. 

.Torujate _ 
püünislehtedega 'sarratseenialiste (Sarraceniaceae) 3

perekonda on levinud Põhja- ja Lõuna_Ameerikas. Kännukujuliste įtri-nislehtedega kanntaimelised e. kannpõõsalised (Nepenthaceaā1 esinevad
üheainsa liigirikka perekonnana (Nepenthes) troopilises Ķagu-Aasias (üksi-
kud liigid on levinud Madagaskarist Uus_Kaledoāniani). VĪimased 2 sugu-
konda moodustavadki seltsi selle kitsamas mahus. Tüüpsugukond įn
Sarrącenįaceae.

l. sugukond huulheinalised - Droseraceae Salisb.l

Mitmeaastased, harva alusel puitunud putuktoidulised taimed. Lehed
lihtsad, vahelduvad, koondunud juurmiseks ļehekodarikuks või männas-
teks, kaetud näärmetega ja tundiike. harjaskarvadega' Õied tavaļiselt
kobarõisikutes, korrapärased, mõlemasugulįsed. Tupp-la kroonlehti 4_8,
enamasti 5. Tupp enam-vähem liiįļehine, kroon -'ianįtenine. Toļmukaid
enamasti 5, harvemini rohkem (kuni 20). Tolmuterad tetraadidena või
üksikuļt. Sigimik parakarpne, koosneb 3 viljalehest, või lüsikarpne, koos_
,:!- 5 viljalehest, väheste või paljude seemneal.gmetegą. Vili - ļokuli-
tsiidne kupar. Seemned väikesed, vähearenenud iduga.*

Sugukonda kuuļub 4 perekonda, mis kõik on täūelepanuväärsed oma
kohastumise tõttu toitumiseks väikestest loomadest (taväliselt kõneldakse
putuktoidulisusest, kuigi peale väikeste putukate langeb nende taimede
saagiks ka ämbļikulaadseid, vähilaadseid jt.). Primiįiivseima püügivii_
siga on Pürenee poolsaare lõunaosas ja Marokos kasvav monotüüpne
perekond kasteleht - DrosophglĮum. D. įusįtanįcum Link on pritr-
rtttd varrega poolpõõsas, mille pikad lineaalsed lehed on ülemisel įinnalja servadel kaetud näärmetega. Viirlaseid on kaht tüüpi: jalaga nāärme_
karvad väga kleepuva nõrega ja jalata näärmed, mis 

-erital,ad 
valke

iagundavaid fermente ja imendavad lagunemisprodukte. Kasteleht võilr
i;äevas püüda sadu kärbseid, isegi tugevaid parme ja on selle tõttu tuba_
des kasutatav kärbsepaberi. asendajana.

Tüüpperekond huuļhein (Drosera) on kõige liigirikkam; ligi l00
liigist kasvab enamik lõunapoolkeral, eriti Austraalias. Euroopas, kā Ees-
tis, ļeidub ainult 3 ļiiki ja mõned hübriidsed vormid. Huuļheinal on putu-
kapüügi mehhanism muutunud keerukamaks selle tõttu, et lisaks passiiv-
sele püügile eelkirjeldatud kaht tüüpi näärmete abil on huulheina lehtedel
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ja nende kasvunditel tentaaklitel ehk kombitskarvadel võime teha

iemotaktiļisi (keemilise ärrituse SuunaS toimuvaid) liigutusi ning sel

viisil saakloomi aktiivselt ļrinni pidada.
Perekond kärbsepüünis (DĮonaea) üheainsa liigiga D. muscį-

puĮa Ė||. kasvab USA kaguosas, Põhja-Karoliina osariigis soodel. Putu-

kapüügi mehhanism on sel taimeļ veelgi täiuslikum. Lehed, mis on juur_

miļedĻrg, teistelgi huulheinalistel, koosnevad mitmest osast: leheroots

on moondunud assimileerivaks ļamendunud fülloodiks; selleļe liituv tõe_

line lehelaba koosneb kahest liigesrakkude varal liikuvalt ühendatud

poolmest,.mis hoiduvad teineteise suhtes 60-90o-se nurga alļ. Lehelaba

įoolmetel on omapärase ehitusega tundlikud karvad; kui putukas neid

įuudutab, sulguvaā lehelaba poolmed peaaegu momentaanselt, meenuta'

įes avatud raamatu kokkulöömist. Lehe serval oļevad laiad hambad ase-

tuvad vaheliti, omakorda takistades saagi pääsemist lehe poolmete vahelt'

Lehe pinnal olevad näärmed eritavad nõret, mis nagu teistelgi huulhei_

nalistel sisaldab proteolüütilisi fermente ja sipelghapet ning lagundab

saakįooma valkaineid. Ärrituse ülekannet selleļ taimel seletatakse elekt'

rof üsioloogilise mehhanismiga.
. Neljas perekond aldrovanda on samuti üheļiigiline. Vastandina

kõigi1e eesįool kirjeldatud huulheinalistele on Aįdroaanda aesįculosa L.

ujui juurteta veetāim, laialdaseļt levinud Euraasia lõunaosa, Aafrika ja

Austraalia veekogudes (Nõukogude Liidus näit. Dnepri, Volga, Kubani
ja Amu-Darja jõeĮ). Välisilmelt meenutab see liik vesihernest, püügimeh-

hanismilt aga sarnaneb kärbsepüünisega.
Aldrovanįa lehed asetsevad B- või 9-kaupa männases. Lehelaba pool-

med on poolringikujulised, nõgusad ja paiknevad teineteise suhtes 60o

all. Nendį sisepinnai on tundlikud kārvad, mis kutspvad esile lehepool-

mete sulgumise, kui vesikirbulised jt. pisiloomad neid puudutavad. see

toimub a*eglasemalt kui kärbsepüünisel, kuid vangi sattunud loomade

rabeļemine kiirendab seda. Lehelaba poolmete vaheline kindlaļt suletud

õõnsus täitub põietaoliselt õhuga, r sest vesi koos saagiga jääb lõpuks

vaid lehelaba alusele, kus vastavad näärmed aļustavad saagi seedimist'

Iga leht taļitleb püügiorganina enamasti ainult üks kord'

Putuktcidulised tāimū, eriti huulheinad, on loodusteadlaste huvi

paelunud juba mitme põlvkonna vältel pärast seda, kui saksa arst

Ä. Rott 1782' a' selle ootamatu toitumisviisi avastas. Klassikaļiseks osu-

tub Ch. Darwini viieteistkümne aasta jooksul tehtud vaatluste ja katsete

kokkuvõte (lB75. a.). Tänapäevani on taimede loomtoidulisus ja sellega

seotud kohastumised tekitanud palju probleeme. Uleminektrt ļoomsete

valkude kasutamisele seotakse lämmastikunälja ga huulheinaļistele omas_

tel soistel kasvukohtadel. Taimede näärmekarvade ümberspetsialiseeru'

mine seedenäärmeteks on iļmekas näide kohastumisprotsesside ümber-

korraldumisest evolutsiooni käigus.
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l. perekond huulhein - DroseraL L.
Sp. Pl. 282. t758.

Mitmeaastased juurmise lehekodarikuga roosaka kuni tumepunase
r,'arjundiga rohttaimed. Juurestik nõrk. Lehed pikarootsulised, ümmargu-
sed kuni talbjad, kaetud pikkade näärmekarvadega (tentaaklitega), mille
tipus on kļeepuva nõre tilgad, ja madalate mühknäärmetega. Mõlemat
ļiiki näärmed talitlevad koos putukate püüdmisel, keemilisel lagundami_
sel ja laguainete omastamisel. Õisiktrd tekivad vegetatiivsete võsude
lehituteļ kõrvalharudel (varbadel) kobaratena. Kobar on algul spiraal_
selt keerdunud; vastavalt õite vaļmimiseļe ja avanemisele (alates basaal_
sest osast) muutub õisikuvarb sirgeks, kusjuures puhkenud õis on alati
ülespoole suunatud. osa õisi võib jääda avanemata ja neis toimub ise_
tolmlemine. Õied viietised: tupp 1iitlehine, kroon lahklehine,'valge. Tol_
nrukaid 5. Sigimik ülemine, 3-5 viljalehest kokku kasvanud. Vili - ühe-
pesaline kupar, millega õietupp on liiturrud. Seemned väga väikesed, pik_
iikud, kileja servisega.

Perekond jaoiatakse 3 a1amperekonnaks, miļlest põhjapoolkeral on
levinud üksainus. Nõukogude Liidu, sealhulgas Eesti fļooras on 3 liiki ja
mõned liikidevahelised värrad. Tüüpliik on Drosera rotundifoĮia L.

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l. Lehed enam-vähem ümmarguse labaga, mis aheneb järsult pikaks
leherootsuks

, l' Ümaralehine huulhein _ Drosera rotundifolia L.

Leheļaba oma laiusest tunduvalt pikem, sujuvalt rootsuks ahenev 2
2, Õisikuvarb õitsemisajalt |,5-2 korda lehtedest pikem. Lehtede pikkus

ļaiusest vähemalt 3 korda Suufem
2. Pikalehine huulhein - Drosera angĮica Huds.

Õisikuvarb lehtede pikkune või veidi pikem 3
3. Lehed talbjad või äraspidimunajad' Varb kaarjalt tõusev. Ķupar

normaalne, seemnetega
3. Vahelmine huulhein - Drosera įntermedįa Hayne

seemneteta
Värd-huulhein - Drosera ,)( obouata Mert. et Koch

l. Ümaralehine huulhein - Drosera rotundifolia, L. Sp. P|.2B2' |753;
Led. Fl. Ross. l: 261. 1842;'Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv-

I drosos (kr. k.) - kaste (näärmerakkude nõretilgad lehtedel meenutavad kaste-
tilku).

2 rotundifoĮia (lad. k.) _ ümaralehine.
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u. Curl. |76. lB52; Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. a Q):502. |922; V. Ko_
mar. et al. in Fl. URSS 9: 2. 1939; Galen. in Latv. fļ. 3: 6. 1957; Muravj.
in Q.n. JleHuurp. o6n.2:213. 1957; Schljak. in <D.rr. MypiuI. o6n.4: 14'
1959; Pipin. in Liet. fl.3: 594. 1961. - Exs.: K. Eichw. Eesti taimed 4,

no l6l. 1939. * Pocguxa KpyUIoJIļ.IcTHafl. (39. joon.)

4. Madal püstise varrega rohttaim. Lehed lõtvade rootsudega, ena-

masti ļamavad sambļapinnal, ümtnargused või oma pikkusest laiemad
(3-10 mm), alusel järsult ahenenud; pealmisel pinnal kombitskarvad
(tentaaklid), millest servmised on kuni 5 mm pikad, keskmised lühemad
(kuni l mm); leheroots 0,5-4 cm pikk' hõredalt kaetud valkjate karva'
dega. oisikuvarb paljas,3_-l0 (l5) cm kõrge, väheste (2-B) õitega' mis
asetsevad varva tipus kobarana; mõnikord haruneb varb kaheks, harve-
mini on ühel taimel mitu õisikuvarba. Tupplehed 3-4 mm pikad; vilju-
misel nad pikenevad ja ümbritsevad kupart. Kroonlehed valged, piklik-
äraspidimunajad, alumistel õitel tupplehtedest pikemad. Tolmukad õie-

kroonist lühemad. Sigimik laielliptiiine, kaheharulised stüloodid lähevad
üļe emakasuudmeiks. Kupar elliptiline, 5-6,5 mm pikk, sile. Seemned
käävjad, tolmpeened, pruunikad.

Õitseb juulis ja augusti algul päikesepaistelistel päevadel; osa õisi
iļmselt ei avanegi.

Seemned valmivad augustis-septembris ja levivad tuulega. Palju-
neb peamiselt seemnetega. Noored taimed hakkavad õitsema koļmandaļ
või neljandal aastal. Harva leidub lehtede lisapungadest tekkinud noori
taimi.

Igal taimel on korraga kolm-neii püüdmisvõimelist lehte. Huulheina
peamisteks sąakloomadeks meie rabadeļ on 0,5-|2 mm pikkused putuka'
t,astsed, kahe- ja kiletiivalised ning ämblikud. Meie suve jahedate tempe'

ratuuride juures algab kombitskarvade kõverdumine alļes 10-30 sekundit
pärast putuka sattumist lehele, Seega pääsevad minema kõik suuremad
ja väledamad loomad, kaasa arvatud ka sipelgad, kes suudavad end esi'
nteste tilkade nõrest vabastada. Peamised saakobjektid Eestis on madalai
samblapinna kohal lendlevad sääseiised ja kiresvaabļased (ChaĮcididae),
kes juhuslikult (mitte taime poolt ligimeelitatuna) satuvad lehtede kohale.

Et iga järgmine lehekodarik tekib varrel eelmisest mõnevõrra Ļõrge-
ntal, olenevalt vahepeal kõrgenenud samblapinnast, saab huuļheina aas'
takasve kasutada turbasammalde lineaarse juurdekasvu mõõtmiseks. Nii
on selgunud, et pruuni turbasambla (Sphagnum fuscum) juurdekasv aas-

tas on mõni millimeeter kuni ligi l cm, niiskuselembeste turbasammalde
aastane juurdekasv aga mitu sentimeetrit; viimane arv siiski ei näita
samblapinna kerkimise kiirust, sest kohevas samblarindes vajuvad huuļ-
heina varred kõrvale ja surutakse kokku järgmisie aastate juurdekasvu
poolt.

Umaraļehine huulhein eelistab kasvukohana tihedat turbasammalkatet,
kuid võib erandjuhtudeļ kasvada ka pidevalt niiskel turbal ja liival kraa_

vide nõlvadel. Kasvukohtadeks on kõik rabatüübid ja siirdesoode raba-
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39. joon. Urnaralehine huulhein (Drosera rotundĮfoĮia). (otig.)

40. joon. Pikalehine huulhein (Drosera atuglica.). (Orig.)



mättad, kui need on küllalt lagedad ja valgusrohked; eriti eelistab ļiik
Sphagnum Iuscum'i komplekse rabade keskosades

Levinud üle kogu vabariigi.
Uldlevik on tsirkumboreaalne: Euroopas ulatub lõunas Kesk_Hispaa-

rria-Põhja-Itaalia-Bulgaaria jooneni, Aasias taandub taigavööndisse;
Põhja-Ameerikas samuti kogu. taigavööndi ulatuses.

Väiksemad eksemplarid (varb alla 4 cm) on l. breuįscapa Reg., mis
pole haruldane Eestiski.

Värdadesį esineb Eestis D. rolundifoĮia \ D. angĮica, mida käsitatakse
siin iseseisva liigina. D. rotundifoĮia ,X D. įntermedįa (D. X Belezįana
Cam.) on meil ļeidmata.

Majanduslik tähtsus on praegusel ajal väike. Rahvameditsiinis olid
huulheįnad laialdaselt kasutusel. G. Vilbaste järgi on nad nime saanud
sellest, et kariased ohatanud huulte raviks kleepisid neile selle taime lehti.
Kasutati ka koeranaelte ja vistrike raviks ning silma- ja kõrvahaiguste
korraļ (sellest nimi kõrvaiusikas), eriti aga Iäkaköha puhul; viimaseks
kasutusviisiks on mõningat põhjendust ļeidnud ka ameįlik farmaatsia,
soovitades huulheina ekstrakti bronhiidi ja hingamisteede teiste haiguste
raviks. Peale proteolüütiliste fermentide sisaldavad huuļheinad õunhapei,
oksünaftokinooni ja erilist ļämmastikuvaba ekstraktiivainet droserooni
(CllH8o3). Huuļheina preparaatidest on tuntud droseriin (ekstraheeritud
madalal temperatuuril) jt.

2' Pikalehine huulhein - Drosera angįįca l Huds. Fl. angl. ed.2' t:
35. |778; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 4 (2): 504. 1922; V. Komar. et aļ.
in Fl. URSS 9: 5. 1939; Gaļen. in Latv. fl. 3: B. 1957; Muravj. in Qn.
Jlenuurp. o6n. 2: 214. 1957; Schljak. in On. Myprur. o6.n. 4: 16. 1959; Pipin.
in Liet. fl. 3: 594. 196l. - Drosera Įongifolia L. Sp. Pl' 2B2. 1753, p. p.;

Led. Fl. Ross. l: 261. 1842, p. p.; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curl. 177.1852. - Exs.: K. Eichw. Eesti taimed 4, no 162. 1939. -
I)ocggxa agrnnläcķag. (40. joon.)

4' Hügrofüüt, 3-20 cm kõrgune. Lehed piklik-äraspidimunajad kuni
talbjad, ümardunud tipu ja pikalt ļaskuva alusega; lehe laius (l,5-5 rnm)
pikkusest 3-7 korda väiksem; lehtede pealispirrnal pikad (kuni 6 mm)
näärmekarvad, mis käänduvad osaļiselt üle serva alumisele pinnale,
ümbritsedes püstihoiduvat lehte igast küljest; leherootsud kuni 7 cm
pikad, nagu lehedki tugevamad, jäigemad kui ümaraļehisel huulheinal.
Õisikuvarbu tavaliselt l, paljas,3-20 cm kõrge. Õisi vähe (l-5), alu-
mised raolised. Tupplehed 3-5 mm pikad, tipus teritunud või tömbid,
harnbulised. Kroonlehed valged, äraspidimunajad, 4-6 mm pikad, ümai-
dunud tipuga. Tolmukad kroonļehtede pikkused või ļühemad. Sigimik
laiellipti1ine või kerajas, l-2 mm pikkuste stüloodidega, miS lõpevad
kaheharuliste või harunemata emakasuudmetega. Kupar sile, elliptiline,
5-B mm pikk. Seemned piklikud, käävjad, tumepruunid.

Õitseb juulis, viljub augustis.

I angĮĮca (lad. k.) - inglise.
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Paljuneb sagedarnini seemnetega. Mõnikord haruneb vegetatiivne var-
reosa, andes alguse mitmeļe uuele ļehekodarikuļe.

Pikaļehine huu1hein suudab püüda suuremaid, mitmemil1imeetrisi
putukaid; peale kahetiivaļiste ja kiletiivaliste leidub ta lehtedel tirte,
mardikaid, üksikjuhtudel pisiliblikaid ja isegi sinitiibu päevalibļikate hul-
gast, mis on seļetatav laiema püüdva pinnaga ja tugevamate tentaakļi-
tega. Ka ļehelaba, ise võib saagi ümber veidi kokku tõmbuda. Pikalehine
huuļhein on suurepärane objekt putuktoiduiisuse demonstreerimiseks elcs_
kursioonideļ.

Kasvab niiskemaiļ sambļail kui eelmine liik, eelistades rabades älveid
ja laukaŠervi. Esineb seetõttu ainuit küļlaldaseļt liigestunud mikroreljee_
figa rabades üle kogu vabariigi.

Pea1e tavaliseļt esineva tüüpvormi moodustab ļiik laukaservade mada_
ļas vees kasvades omapärase vormi (Ī. natans). Lehed on sel vormil hori-
sontaalsed, ujuvad, intensiivseļt rohelised (mitte punaSe tooniga
nagu tavaliselt) ; hea veevarustuse tõttu tekib vanemail lehtedeļ
oļevaist lisapungadest hõlpsasti noori taimi. (4l. joon.) Jüriļillede
kõrvaļ on huulheinad kohaļikus f ļooras ainus perekond, miļlel esi-
neb paljunemine lehtedest, nagu see on omane begooniale.

Üldlevik. Areaal on samuti tsirkumboreaaļne nagu D. rotundifolia'|,
kuid Põhja-Ameerikas (Kanadas) katkendlik. Euroopas uļatub liik lõu_
rtas vaid Kesk_Prantsusmaa-Alpide jooneni. Vastavaļt rabade vähesu-
sele muutub lõuna pool haruldasemaks ja on seotud mäestikega.

Arvatakse, et Drosera angĮica on kujunenud Põhja-Ameerikas amfidi-
ploidse värrana liikidest Drosera rotundifoĮia L. ja D' Įįnearįs GoId.
(mõlemal neist kromosoomide arv 2n:20, D' angĮica'l - 2n-40).
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Pikemat aega ei tehtud vahet Drõse-
ra angĮica, D. įntermedia ja hübriidsete
liikide vahel, mille tõttu varasem pika-
lehise huulheina teaduslik nimetus
(Drosera ĮongifoĮia L.) on tekitanud
rohkesti arusaamatusi ja on nürjd kõr-
vale jäetud.

Värdadest on Drosera )(obouata
Mert. et Koch (42. joon.) olulisim. Juba
Lasch oletas 1857. a., et tegemist on
pika1ehise ja ümaralehise huuĮheina
värraga. Küsirhuse lahendas o. Rosen-
berg l909. a.' näidates, et D. \obo-
uata diploidne garnituur koosneb BO-st
kromosoomist; neist on l0 veidi suure-
mad (D. rotundifoĮia'|t) ja 20 väikse-
mad (D. angĮįca'ļt). Värd-huuļhein on
äratuntav vanemate vahepealse lehe_
kuju, läbipaistvate (tühjade) toļmute-
rade ja aļaarenenud seemnetega kupra
poolest. D. X obooata on levinud Ees-
tis hajusalt, peamiselt suurematel raba-
del, kus ļeidub mõļemaid vanemaid
lähestikku (43. joon.). Nõuetelt kasvu-
koha suhtes läheneb D. angĮica'le..

Majanduslik tähtsus. oluļisi täht-
sust ei oma. Varem kasuiatņd samuti
kui D. rotundifoĮia't. Et ta on seļlest
suurema kasvuga, võis ta ravimtai-
mena oļļa hinnatavam.

42. joon. Värd-huulhein (Drosera
\obooata). (Or,ig.)

3' Vahelmine huulhein, keskmine huulhein - Drosera įntermedįa I

Hayne Bot. Bilderb. 18. l79B; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curļ. l77. 1852; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 4 (2):505. 1922;
V. Komar. et al. in Fl. URSS 9: 6., 1939; Gaįen. in Latv. fl. 3: B. 1957;
Muravj. in <D.n. Jleuuurp. o6n.2: 214. lg57; Pipin. in Liet. fl. B: S9b.
196l. - Drosera ĮongifoĮia L. Sp. Pt:2B2. 1753, p. p.; Led. Fl. Ross. l:
26t. t842, p. p. - Exs.: K. Eichw. Eesti taimed 4, n" 168. lg3g. - 

po-
cflHKa rrpoMex(yrouuan. (44. joon.)

4. Madal (3-7 cm) hügrofüüt. Lehed äraspidimunajad kuni
talbjad, ümardunud tipu ja sujuvalt aheneva alusega, \aba 7-l2 mm
pikk ja 2-4 mm lai; leheroots 13-30 mm pikk, jäik, hoiab lehti horku-
nuļt mitmesuguse nurga aļl. Õisikuvarbu üks, 3-5 (7) cm pikk, algalr

| įntermedįa (lad. k.) - vahelmine, keskmine.

7 Eesti NSV f loora
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43. joon. Värd-huulheina (Drosera \obooata\ ļeiukoh,ad Eestis.

kodarikulehtede alusel, mille tõttu tõuseb kaarjalt lehtede tagant või
sageli on kaldu, õitsemisajal jääb lehtede vahele ja pärastki on neist vaid
veidi pikem. Õisi vähe (1-5). Tupplehed 3-4 mm pikad' kroonlehed vaļ_
ged, tupest veidi pikemad. Sigimik laimunajas. Kupar pirnjas, vaoline.
Seemned käävjad, pruunid.

Õitseb vähemärgatavalt samaaegselt teiste huulheintega. Viljad val-
mivad augusti lõpul.

Kasvab mudaälveste servadel, mudastu-
nud teeradadel rabades ja siirdesoodes ning
rabajärvede kaldail. Võrreldes teiste huulļ
heintega, on seotud toitaineterikkama subst-
raadiga ja ei ole nii oļenev samblakamarast.
Levik Eestis on ebaühtlane ja hajus; enamik
leide on Lääne-Eestist ja Hiiumaaļt' (45.
joon.)

Üldlevik on amfiatļanti1ine: atlantiIises
ja Kesk-Euroopas, hajusalt Skandinaavias,
Baltimaade mereļisemaS oSaS, Lõuna-Soo_
mes, Leningradi oblasti rannikuaļaļ; ļeidub
ka Põhja-Ameerikas Kanada 1ääneosas,
USA läänerannikuļ Floridani ja Kuubal.

44' joon' Vahelmine huulheiņ Levik, ökoloogia, mõningal määral ka
(Drosera intermedia)' (orig.) morfoloogia on D. įntermedįa'l erinev teis-
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45. joon. Vaheļmise huulheina (Drosera intermedia) ļeiukohad Eestis.

test 1iikidest, millest teda kaua aega ei eristatud. Ka pärast Drosera
angįįca eraldamist kasutati seļle liigi jaoks tihti epiteeti Įongifotia.
D' įntermedįa moodustab teiste liikidega värdi, mida Eestis pole veel
leitud.

3I, SEL'I'S LINALEHIKULAADSED - SANTALALES I

Uhe- kuni mitmeaastased puit_ või rohttaimed, sageli poolparasiidid
või parasiidid. Vahelduvad või vastakud lihtlehed, terveservalised, ena_

masti abilehtedeta, harva Varisevate abilehiedega. Õied tavaliselt väike_

sed, mõlema- või ühesugulised, aktinomoffsed, õiekate kaheli või lihtne.

Kroon enamasti lahklehine, vahęl ęnam või vähem kokku kasvanud kroon-

iehtedega. Tolmukad vaheiduvad tavaliselt tupplehtedega. Meeketas int-
rastaminaalne, Sigimik sünkarpne või lüsikarpne' koosneb 2 või 3 vil-
jalehest, alumine või poolaĮumine, harvemini ülemine. Seemnealgmed rip_

puvad, tava1iseļt lihtsa integumendiga. Endosperm tseļlulaarne, harve_

mini helobiaalne. Seemned endospermiga.
Linalehikulaadsed on ļähedased seltsiļe Celastraįes; enamik autoreid

loeb kaheļdamatuks nende suguluse selisiga Proteaįeš. olenevalt käsitu-

ļ Koostanud K. Eichwaļd.
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sest kuulub linaļehikuliste seļtsi kuni l4 sugukonda: oĮacaceae, Aptand-
ra'ceae' S choe pf iaceae, o piĮiac eae, o ctoknemaceae, Er gthrop aĮaceae, C ar-
diopteridaceae, SantaĮaceae, Dipentodontaceae, Medusandra.ceae' Miso-
dendraceae, Loranthaceae, Cųnomorįaceae ja BaĮanophoraceae. Kõige pri_
mitiivsemaks loetakse neist sugukonda oįacaceae, mis on ļevinud Lõuna-
Ameerika ja Aafrika troopikaĮ ja subtroopikas, mussoonses Aasias ja
Austraalias. Nõukogude Liidu fļooras leiduvad sugukonflad Santaļaceae
ja Loranthaceae' Eestis üks sugukond - SantaĮaceae, 'mis on ka tüübiks.

i' Sugukond linalehikulised - SantaĮ.aceae \ R. Brown 2

Prodr. Fį. Nov. Holland. 350. 1810.

Uhe- kuni mitmeaastased parasiidid ja poolparasiidid, parasvöötmes
ainult rohtsed, klorofül1i sisa1davad poo1parasiitsed taimed. Õied akti_
nomorfsed., mõ1emasugulised; õiekate kokku kasvanud, 1ihtne, neljatine
või viietine. Tolmukad asetsevad õiekattelehtedega vastakuti. Vili - val-
gurikas ühepesaline pähklike väikese, püstise seemnealgmega ja tipus
säiliva viljakattega. Sugukonda kuulub üle 400 liigi Vana Maaiļma
p3ras-' lähistroopilises ja troopilises vöötmes. Nõukogude Liidus, sealhul-
gas Eestis, esineb ainult üks perekond - Thesįum L. Tüüpperekond on
SantaĮum L.

l. perekond linalehik - Thesįum3 L.

Sp. Pl. 207. Į763.

Uhe- kuni mitmeaastaseci roheļised, sageli veidi kollakad, enamasti
rohtsed poolparasiidid, mis juurtel asuvate iminappade abil kinnituvad
perem,eestaime juurtele. Juurekael ja varre alus sageli puitunud. Lehed
kitsad, teravneva tipuga, vahe1duvad. Õied mõlemasugulised. Õiekate
rohekas, lehterjas, nelja- või viietipmeline, toruja alusega' enam-vähem
sissepoole käändunud tipmetega. Toļmukad kinnituvad õiekatte aļusel
asuvale vähearenenud kettaļe. Emakakael niitjas, emakasuue jagunemata,
harvemini kolmejagune. Vili - kerajas või piklik, roodudega või võrk-
roodne pähklike. Perekonna tüüpliigiks on Thesįum aĮpinum L.

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

Igal õiel ainult üks tenrast kaugelt üleuļatuv kandeleht. Õisik -harunemata kobar. Varre tipus esinevad lehed ki,mpja männasena.
Kodumaine liik

į. Püst-linalehik - Thesįurrl ebracteatum Hayne

l Sugukonda ltuuluva, väärtusliku puiduga sandlipuu (SantaĮum) järgi, araabia_
pärsia sõnast sanduĮ, mis viitab kasulikkuseļe.

2 Koostanud K. Eichwaļd.
a theseįon (kr. k.) ja thesium (lad. k.) -- taime nimi Theophrastosel ja Pliniusel

(müütilise kangelase Theseuse 1ärgi).
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2

Igal õiel 3 kandeļehte, millest keskmine on külgmistest pikem. Varre
tįus puudub lehemännas. Juhuslikud tuļnukad '. 2

Pīsiv viljakate koosneb 4 ļehekesest, umbes vilja pikkune. Õisik ja
viljad asetsevad varrel ühekülgselt

2. Alpi linalehik - Thesįum aĮpinunl L.

Vil.ja tipus püsiv kate koosneb 5 lehekesest. Eestis juhuslikud tul-
nukad 3

3. Õieiaod väga peenikesed, įeidi karedad, viljumisel varregt püsiiselt
eemalehoiduvad. Tipmine õie kandeleht viljast mitu korda pikem

3. Haruline linalehik - Thesįurrl rarnosurn Hayne

Õieraod jämedamad, siļedad või pehmekarvased, varrest rõhtsalt

kuni veiāi allakäändunult eemalehoiduvad. Tipmine' õie kandeleht
vilja pikkune kuni selļest poole pikem. Vars sageli väändunud

4' Siberi linalehik - Thesįum refractum C' A' Mey'

l. Püst_linalehik _ Thesįurn ebracteatum1 Hayne in'Schrad' Journ'

1: 33. 1800; Led. Fl. Ross. 3 (\: 5a3. lB49-1B5l; Hegi,'ļlļustr. Fļ.

Mitt._Eur. ed.2.3 (l): 339. 1957; Kryl. Fļ' Sibir. occ. 4: 316. 1930; Bobr.

in Fl. uRSS 5: 419. 1936; Bumb. in Latv. fl. 2: 90. '1955; Lek. in Liet.

f i. 3: 146. 196l, - Thesium coftįosum Roth, Catal. bot. 2: 29. 1800; Wied.

et Web' Beschr' phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curļ. l44. lB52. - Exs,: Liįlpm.

et K. Eichw. Eesti taimed 2, n" 53 et 53a. 1935' - Jleueų 6ecnpuunerunu_

xosķIü. (46. joon.)

4. Poolparasiit. Risoom peenike, valge, harunev, foomav. vars alu-

mises osas tõusev, ülemises püstine, tavaliselt harunemata, paljas, õisi-

kuosas lehistunud, alumises osas 1ineaaļsete või 1ineaalsüstjate, kuni

2,5 mm ļaiuste lehtedega, milļel on 3 ebaselget pikiroodu''Õisik harune-

mata, hõre, kobarjas. Õieraod õitsemisajal tõusvalt eemaļehoiduvad. oied

alati üksikuļt, viietise õiekatte ja ühe pika, õiest mitmekordseļt üleula_

iuva kandelehega. Viļi - laimunajas pähkiike' 5,5 mm pikk, lainjate

pikiroodudega, lĪhaka raoga ning püsiva, viljast poole lühema kokkukeer_

dunud õiekattega,

Õitseb mais, juunis' '

Eestis levinud tihedalt liigi osaareaaļis Loode-Eesti valdkonnas

(Einf) transgressiooniala kergetel lubjarikastel rähkmu.ldadel- ptrisniitu_

ä"t, ,iitud.l, Īoodudel ja rohtuāud nõlvadel ning ühel isoļeeritud ļeiukohal

Rakvere rajoonis. (47. joon.)

Üldlevik. Pontosarmaatiline metsastepi1iik, mille kompaktsema areaalį

põhjapiirina märgitakse joont Minsk-Moskva-Kirov-Perm. Hulk leiu_

įohįi asub Leedu kaguosas ning paar leiukohta Lätis' muja1 Nõukogude

Liidus esineb ainult Siberis Ülem-Toboli valdkonnas. Väljaspool Nõuko-

gude Liitu levinud Kesk-Euroopas, Taanis ja Balkanimaadel'

r ebracteatum (lad. k.) _ kattetehitu, sõnast bractea - katteleht, kandeleht
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46. joon. Püst-linalehik (Thesium
ebracteatum\: a - taime ülcl'uju, ä _

vili. (Orig.)

Püst-įinalehik ei ole silmapaistev
taim, kuigi esineb hulgaliselt ning
mõnevõrra köidab pilku oma kolļ.a_
kasrohelise värvusega. See värvus
viitabki taime poolparasiitsele toitu-
misviisiļe, millest sõļtuvalt on kloro_
füļli osatähtsus tema elus vähenenud.

Majanduslik tähtsus liigil puu-
dub' Poolparasiidina kahjustab mõ-
nevõrra rohumaid.

Püst_linalehiku Eestisse sisserän-
nu aeg on ebaselge. Närhtavasti on
see toimunud eelajaloolisel ajal,
arvatavasti boreaalsel või subbo-
reaalseļ kliimaperioodil.

2. AIpi linalehik - Thesįum aį-
pinum t L. Sp. Pl. ed. 2..8,01. 1762;
Led. Fl. Ross. g (2): S4D. 1849-
l85l; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.
2. 3 (l): 339. 1957; Lindm. Svensk
Fanerogamil. ed. 2. 229.,1926; Bobr.
in Fl. URSS 5: 480. 1986; Bumb. in
Latv. fl' 2: 92. 1955. - Jleuerļ a"nl-
nuftcķttžr' (48. joon.)

4. Poolparasiit. Juur peenike,
juurekaelast arenevaid varsi mitu.
Varred 15-35 cm kõrged' peaaegu
h;arunemata, paĮjad, vaolised. ie_
hed lineaalsed, teravneva tipu ja
aheneva alusega, ühe selge rooga.
Õisik - kitsas, tavaliselt ühekülgne
kobar. Õied lehterjad, kuni 6 mm
pikad, ļühikese raoga' kuni pooleni
kokkukasvanud kroonlehtedega, nelj a
tömbi tipmega. Vili _ kuni 3 mm
pikkune ümar-elIiptiline pärhklike,
ko,llakaspruuni, 1,5 mm pikkuse
raoga' sageli kiitsiline; seemnel säi-
liv viljakate putkjas, tipuosas sisse-
poole käändunud hõlmadega, um_
bes pähklikese pikkune.

Õitseb juunis.
Eestis pole leitud,
(Pihkva oblastis),

kuid esineb
Eesti piiri

a

(nähtavasti
lähedal.

spontaansena) Kolomnas

t02

I aĮpinum (lad. k.) - alpiinne, mägedes kasvav
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47. joon. Püst_ļinalehiku (Thesium ebracteatum\ ļeiukohad Eestis'

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas ja Kaukaasias' Kesk- ja

Į,õuna-Euroopas.

3. Haruline linalehįk Thesįum ramosum 1 Hayne in

Journ. 3 (l): 30. iāot, l"a. Fl' Ross' 3 (2): 540' l849-l85l
Illustr.Fl..Mitt..E,,..d.2.&(l):334.1957;PetrovįnFl.Ross.
õr. ņ, 91' 1930; Kry'l. Fļ. Sibir. occ' 4: 8l5' ļssļ^^aour' 

in Fļ

5:427.1936; E. varĮp in Eesti taim' määr' 758' ļ966' - Jleueų

Schrad.
; Hegi,
Austr.-
URSS

BCTBHC.

tuü. (49. joon.)

Okuni4.Poolparasiit,.15=30cmkõrge,juurekaelasttugevastiharu.
nev. Lehed kitsad, lineaalseil kuni veidi süĮtjad, l_2 mm laiad, l (harva

3) rooga, ķu..arķuruįĮįĮ,-į.įti tir.mised. eji'iķ _- liitunud kobar' Õied

väikesed, lühiraoļised, 3 kandelehega, millest keskmine on teistest pikem'

vili - munajas trii-"ttiptiline įanttike, 3'5_4 mm pikk' harunenud

,oodudega, tlpr, .ĮĮĮķįānaurra Ļit1ut rti"ga, millest on kuni 3 korda

pikem.
Õitseb juunis.
EestisjuhuslikutuļnukanakordļeitudSaaremaalpõllult,seemneviļ.

jaga sissetoodult.
Üldlevįk.Vormirohkepontilis-pannoonilineliik,misonlevinudKesk.

ja Kagu-Euroopast Kesk-Aasia ja lraanini'

Į rotnosum (lad. k.) _ harunēv
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48. joon. AIpi linalehik (ThesĮum aĮpinum):4 _ taime
iildkuju, b _ üli.



a

b
c

49. joon. Haruline linalehik (Thesium ramosutn)'. a - taime üldkuju,
Ö-õis,c-vili.

4. Siberi linalehik - Thesįum refractum' c. A. Mey. in Bunge et
Mey., Verzeichn.58. l84l; Led. Fl. Ross.3 (2): 539. l849-'l85l; Petrov
in Fl. Ross. Austr.-Or. 4: 92. 1930; Kryl. Fl. Sibir. occ. 4: 853. 1930; Bobr-
in Fļ. URSS 5: 42l-. 1936. - JlerrerĮ npeJIoMJIeHHtlžt, n. cu6upcxt'tüt.

4. Poolparasiit. Lehed lineaalsüstjad, tipus enamasti tömbivõitu,
alusel ahenevad, kuni 4 mm laiad; kolme, sageli ebaselge rooga. Õisiku_

I refractum (lad. k.) - murdunud' väändunud (viljarao kuju järgi)
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varb tihti loogeĮine (väänduv), viljumisajal 'viljaraod varrest rõhtsalt
kuni allakäändunult eemalehoiduvad. Vili - elliptiline pähklike, umbes
4 mm pikk ja 2 mm läbiņõõäus, viie roidega ja umbes l mm pikkuse
viljaraoga. Säiliv viljakate päĻklikesest" 3-4 korda lühem..

Puuduo praegu Eesti "flooras. Sajandi algul kord leitud umbrohuna
Võrus aiast.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Siberis, Kaug-Idas ja Kesk-Aasias. Kas_
vab stepilagendikel, niitudel, metsaservadel, mägistel aladel.

32. SELTS NELGILAADSED (KESKSEEMNELISED) - CENTRO-
SPERMAE (CENTROSPERMALES, PHYTOLACCALES,.

Enamasti rohttaimed, harva põõsad või madalad puud (troopikas).
Lehed lihtsad, vastakud või vahelduvad, abiļehtedega või. ilma. Õied aktį-
nomorfsed, enamasti mõlema-, harvemini ühesugulised, enamasti viieti-
sed, kaheli või lihtsa õiekattega, vahel õiekate puudub. Tolmukaid üks
kuni palju (20-J50), tavaliselt õiekattelehtede arvule vastavalt. Sigimik
ülemine, vahel poolalumine, ühe- kuni paljupesaline, tsentraalsel platsen-
tal üks, sageli mitu kampülotroopset. (käändunud), enamasti kahe inte-
gumendiga seemnealget. Vili - enamasti kupar. Seemned endospermiga,
spiraalselt või rõngana kõverdunud eoga. :' .

Selts hõļmab A. Grossheimi käsituses B sugukonda, kuid uuemate
uurimuste alusel kuulub nelgilaadsete hulka'14 18 sugukonda. Seni nel-
giliste sugukonda arvatud ja ka Eestis esindatud perekond Hernįarįa on
įįmber paigutatud Iįįecebraceae sugukondä, aļamseltsi Chenopodiineae,
mida käesoļevas tööski on arvestatud.

H. Chr, Friedrichi järgi kuulub seltsi 14 sugukonda: PhgtoĮaccaceae,
N g ctaginaceae, G ų ro s temonįzc eae, A chato:car p aceae, T etr agoniaceae, MoĮ-
l uginace ae, F įcoįdacege, Amar anthdc eae, C henopodiaceae, D g s p haniaceae,
ĮĮlecebraceae,'.CarųophgĮĮaceae, PortuĮacaceae ja Baselaceae. A. Tahtadž-
jani järgi kuulub se|tsi CargophųlĮaĮes (Centrospermae) lB sugukonda,
nende hulgas Aizoaceae, Cāctaceae ja mõni väiksem, peamiselt Ameeri-
kas, Aafrikas ja Austraalias levinud sugukond. Samuti ei eraļda A. Tah-
tadžjan llįecebraceae sugukonda, vaid jätab selle CargophųlĮaceae sugu-
konda.

Centrospermae seltsist kuuļuvad Eesti spontaansesse floorasse 4 sugu-
konna (Chenopodiaceae, Iįlecebraceae, CarųophųĮlaceae ja PortuĮacaceae)
esindajad; sugukondade Ngctaginlceae' Amaranthaceae ja PortuįacacēQe
esindajad on tuntud tulnuk- või kultuurtaimedena. Kõik teised seltsi kuu-
Įuvad sugukonnad on levinud peamiselt Vana ja Uue Maailma troopikas
ja subtroopikas. Mitmeid liike kultiveeritakse kollektsioonidena kasvu-
hoonetes.

Nelgilisi (CarųophųĮĮaceae\ loetakse seltsi kõige kõrgemini arenenįjd

ļ06

į Koostanud S. Talts.



Įa tüüpsugukonnaks, kõige primitiivsem aģa on. PhgtoĮaccaceae sugu-
lkond,. H. Chr. Friedrichi järgi saab Iįļecebraceae sugukonna eraldamisega
nelgilistest (mida on pooldanud',j'ub-a, varasemad süstemaatikud) :ja Che-
nopodiineae alamseltsi paigutamisega ilma raskusteta üles ehitada Cargo-
phglĮac eae su gukonna fülogeneetilise arengurea P hgtolaccace ae su gukon-
\nst MoįIuginaceae',sugukonna kaudu (viimase esindajatel leiduvad juba
täiusļikumad tunnused, näit. kaheli' õiekate). Ka vaheseinteta sigimiku
kujunemine nelgilistel tuletub MoĮĮuginaceae sugukonna esindajate vahe-
seintega sigimikust (vaheseinte jäänused esinevad veel näit. neigiliste
sugukonna perekonnas TeĮephium).

SUGUKONDADE MÄÄRAMISE TABEL

t.

,i

2.

3.

i

4.
'I

I

;_
5.

::,

b.

-_.

Tavaļiselt -lamavad või .maadj ad rohekaskollased taimed. väikesie leh-
tede ja väikeste, enamasti,kroonlehtedeta õitega, mis on koondunud
tihedateks kerajateks õisikuteks

4. sugukond reiarohulised - Į,LĮ.ecebraceae Hook. lil.
Teistsugused taimed 2

oiekate lihtne, tupjas või kroonjas 3

Oiekate kaheli, tupe ja krooniga 6

Õieka.te kroonjas, suureneb pärast õitsemist ja muutub vilja ümbrit-
sevaks katteks. Kandelehed õite aĮusel moodustavad tupetaolise katte

l' sugukond ööõielised - Nųctaginaceae Lindļ.

Õiekateteistsugune
Õiekate kilejas. Emakakaelu l

2. sugukond reb'asheitralised -- Amaranthaceae A. L. Juss.

oiekate rohtne või,muutub hiljem ļihakaks. Emakakaeļu 2_5 5

Lehed vastakud, abilehtedega või iļma; kui abilehed puuduvad, siis
kas puuduvad kroonlehed täiesti või on arenenud ebatäielikult

5. sugukond nelgilised - CargophgĮĮaceae A. L. Juss.

Lehed vahelduvad, harva vastakud; kui lehed on vastakud, siis abi-
lehed puuduvad

3. sugukond maltsalised - Chenopodįaceae Vent.

Tupp viietine, harva neljatine, lahk_ või liitlehine
5. sugukond nelgilised CargophgĮĮaceae A. L. Juss.

Tupp 2-Jagune, vahel alusel sigimikuga kokku kasvanud
6. sugukond portulakilised - Portuįacaceae Lindl.

1. sugukond ööõielised - Ngctagįnaceąe Lindl.1

Mitme- või üheaastased rohttaimed. Õied aktinomorfsed, kuid harva
täiesti sümmeetrilised. Õiekate lihtne, kroonjas, viietine, harva kolmetine
kuni seitsmetine, ļiitlehine, puikjas, lehterjas või kellukjas, pärast õitse-

ļ Koostanud S. Taļts.
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mist suureneb ,ja muutub vilja ümbritsevaks katteks. Kandelehed vabad
või kokku kasvanud, sageli värvunud, tupplehtede sarnased. Tolmukaid
3-6. Sigimik ülemine, moodustunud ühest viljalehesi, ühe seemnealg-
mega. Vili * pähklike.

Sugukonna esindajad on levinud peamiselt Ameerikas (alates Põhja_
Ameefika parasvöötmest peaaegu l-õuna-Ameerika lõunatipuni), mõned
liigid Vana Maaiļma troopikas ja subtroopikas.

l. perekond imelill - IvIįrabįįjsl L'
Sp. Pl. 252. 1753. -- ĮaĮąpa Adans. Fam. pl. 2: 265. |763.

Juured muguljali või käävjalt jämenenud. Lehed vaheļduvad, lihtsad,,
terved, ilma abilehtedeta. Õied tihedates mitme- kuni paljuõielistes õisi-
kutes. oiekate valge, punane või kollane, lehterjas või putkjas, paljas või
karvane, vahel kurruļine, 5-l0 .rooga, vilja vaImimiseļ ellipti1ine või
püramiidjas, alusel iupetaolise kellukja viietise või neljatise kattega.
Tolmukaid 3-5 (6), ulatuvad õiekattest välja.

Perekonna tüüpliik on MirabįĮis jaĮapa L.

A l. Lõhnatu imelill - Mįrabįįįs Įalapa, L. Sp. P1.'252' 1753; Heinr.
in ..Flegi, Iļļustr. Fļ. Mitteleur. ed. 2. 3 (2): 456. 1959, in textu. - Mrrpa-
e,unuc flJIaĪla' HoĪļHarI KpacaBĪĄIļa.

4' kuļtuuris o. Taim 80-90 cm kõrge, vars püstine, paljas kuni
trõreda1t 1ühikarvane, harunenud. Lehed munajad, rootsuļised, teritunud
tip.uga, aļuseļ ümardunud või südajad. Õied lühiraoĪised, lõhnatud,.
umbes 2,5-3,0 cm pikad, 3-6_kaupa tiprnistes õisikutes. Õiekate putk_
jalt lehterjas, mitmevärviline, sageli kollane. :Tupetaolise katte ļehed
kolmnurkjalt süstjad. Viļi - pähklike.

Õitseb enamasti hilissuvel ja sügisei, alates juulist, augustist.
Kasvatatakse Eestis mitme sordina aedades, parkides ja õppeaedade'

kolļektsioonides.
Üldlevik. Pärineb troopi1isest Ameerikast (Mehhikost). Taim toodi

16. sajandil F,ttroopasse, kus teda käesoleval ajal laialdaseļt kasvatatakse.
tĪlajanduslik tähtsus. Meeldiv lopsakakasvuļine dekoratiivtaim. Sobib,

Segapeenraisse rühmiti istutarniseks.
Päikesepaistelistel päevadel on õied suletud, avanevad aga õhtul ja

öösel, pilves ilmaga ka päeval. Taime on kasutatud katseobjekiina päri_
ļikkusseaduste uu,rimisel.

I mįrabįļįs (lad. k.) - imeline, ebaharilik.
2 Xalapa (Jalapa) linna järgi Mehhikos.
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2. sugukond rebasheinalised - Antaranthaceae A. L. Juss.l

Uhe- või mitmeaastased rohttaimed, põõsad, harvemini puud; lehed

terveservaļised, harva lihakad, paljad või enąm või vähem karvased, root-

sutud või rootsulised, vastakud või vahelduvad. Õied mõlemasuguļised või

ühesugulised. Igal õiel kandeleht ja 2 kandelehekest. Õiekate lihtne, 3-5
ę-.4| lehekesįa, mis on kuivkilejad, valkjasrohekad või kollakad, mõni_

įo.d ,oo.rd, vaįk- või purpurpunased. Õied väikesed, üksikult või kera-

jate või ruljate õisikutena lehekaenaļdes, sageĮi tähkade, pööriste või

įuttidena varre iipus. Toļmukaid võrdselt õiekattelehekestega, asetsevad

viimaste ees. Sigimik ülemine, ühepesaline, ühe või paljude seemnealg_

metega. Emakakāeļ niitjas, ļihtne, vahel puudub (siis emakasuue laiene-

nua Įoi harunenud). Kuivvili (kupar või pähk1ike), mis avaneb ringprao

abiļ kaanekese moodustumise teel, kusjuures ülemine osa emakakaelast ja

emakasuudmed koos kaanekesega ära langevad, viija alumine osa aga

võib jääda taime külge. osal 1iikidel vi1i ei avane, vaid langeb õiest seem-

netega välja.
Rebasheinaliste sugukonda kuulub 65 perekonda 900 liigiga. Tüüppere-

kond on Amaranthus L. Nende esindajad on Įevinud kogu maailmas

pöörijoonte vahelisel alal, kusjuures seļļel territooriumil on rebasheinte

iūķ'väga mitmesugune; paljusicl liike kasvatatakse kultuurtaimedena,

teiste seemned on levinud koos kultuurtaitnede seemnetega teistesse maa-

deSse, selļe tõttu on ļiikide ürgset areaali raske kindlaks teha.

Ameerika (USA lõunaosariigid, Mehhiko, Argentiina, Brasii1ia) on

rebasheinaļiste peamine kodumāa. Aasias ja Euroopas on neid ürgselt

lähe ļevinud, kuid ieraviljaga koos umbrohtudena sisse toodud.

Aafrikas on Ceįosįa põrūorru esindajate leviku peatsentrum. Aust'

raalias on levinud perekĮnd Gomphrena rohkem kui 20 liigiga. Ameeri'

kasonkõigeohtramalt(200liigiga)levinudperekondAlternathera.
Toitaināterikaste seemnete tõttu on mõned rebaseheinaliigid juba

ammust ajast tuntud, nagu Amaranthus lįaįdus L. var. ascendens (Lois')

Thell., mille seemneid kaĮutati Kesk-Euroopas teraviljana. Veel tänapäe_

val kasvaįavad Ameerika, Etioopia ja India päriselanikud paljuviljalisi

iiiį" t"rruilja asemel. Laialdaselt on levinud nende taimede lehtede ja

noorte võrsete kasutamine toiduna (salati ja spinati asemel) , näil' A'

gra,ecizans L. (Prantsusmaal ja ltaalias), A. lįaįdus L. var. oĮeraceus

ir,.tt. (Indias). Edela_Aafrikaš kasutatakse seal laialdaselt levinud A'

bĮįtum L. toiduna ja joovastava joogi valmistamiseks. Ravimtaimedena

rarvitatakse rebasheināliike vaga mitniesuguste haiguste raviks.

Rebasheinaļistest on tuntud dekoratiivtaimena Ceļosįa crįstata L' juba

aIates |7|5. a. Selļe lai kamjas õisik äratab tähelepanu oma punase, vio_

ļetse või koļlase värvusega. Liigij Amarantltus panicuĮatus L. on pikk

püstine, värvikülļane 1a īaga miimesuguse kujuga õisik. Amaranthus
-cq.udatus 

L. on väikestest kerajatest osaõisikutest koosneva pika, longus,

į Koostanud A. Remmel
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punase' kollaka või roheka õisikuga, rnis moodustab kontrasti heįedatele
kollakasrohelistele ļehtedele ja varrele.

PEREKONDADE MÄÄRAMIsE TABEL

ļ. Lehed vaheļduvad 2
Lehed vastakud, õiekatte1ehekesed välimisel pinnal tihedalt karva-
sed

3. perekond gomfreena - Gomphrena L.

2. Vili - paljuseemneline kupar
l. perekond mätashari - CeĮosįa L.

Vili - üheseemneline kupa,r
2. perekond rebashein - Antaranthus L.

l. perekond mätashari - Celosįa| L
Sp. Pl. 205. Į753.

Uhe_ või mitmeaastased rohttaimed. Lehed vahelduvad, rootsulised,.
piklik- või äraspidimunajad. Lehtede kaenlas asuvad lühivõrsed (2 eri-
neva Suurusega väikest lehekest); Varem käsitati neirļ abilehtedena. Õied
mõlemasugulised, üksikult või kerajate, peajate ja pöörisjate õisikutena
varre tipus, kuke harja meenutavate omapäraste mätasõisikutena, või lehe_
ļ<aenaļdes. Õisikud valged, õlgkollased, punased paljudes varjundites,
roosad. Õiekandelehekesi 3, õiekate viietine, tolmukaid 5, alļosas kokku
kasvanud kilejaks toruks. Sigimik koosneb ühest viljalehest paljude seem-
nealgmetega. Viļi - paljuseemneline kupar, mis avaneb kaanekese moo_
dustumise teel. Seemned läätsjad, pruunid või mustad, metalļiläikelised
või läiketud.

Perekonda kuulub 60 ļiiki, mis on kodunenud Aafrika ja Ameerika
subtroopilises ja parasvöötmes, r,äiresed ka Aasias. Nende hulgas on väga
ievinud dekoratiivtaimi, mis sageli esinevad ka tuļnukatena prahipaika-
del ja kultuurmaistul. Tüüpliik on CeĮosįa argenĮea L.

l. Lehed kitsad, piklikmunajad; pöörisjad õisikud varre ja harude
tipus, meenutavad jaanalinnusulgi

l. Kõrge mätashari * Celosįa pĮumosa hort'
2. Lehed laiad, munajad või munajassüstjad. oisik kamjas, lai, lame,

tipus kurruline, meenutab kuke harja
2' Madal mätashari - Ceļosįa crįstata L'

A 1. Kõrge mätashari - Ceļosįa pĮumosa2 hort. M. Kask et E. Varep
in Eesti taim. määr. Bļ4. 1966. - C. pgramįdalįs Burm. p\umosa hort, -C'. crįstata L..a. castrensjs Moq. Ī. plumosa Voss in Viļm. Blummerg. ed.

3. 864. 1896. - Įe.losun [}IpaMHĀaJIį,Haf.

I ceĮis (kr. k') - vereplekk; võimalik, et õite veripunase värvuse järgi
2 pĮumosa (l,ad. k.) _ sulgjas.
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o. Taim püstine, ülaosas harunenud, mitmesugustes varjundites rohe-

iine või punakas. Lehed Jühirootsulised, Įaimunajad kuni ļineaalsüstjad,
ieritunud või terava tipuga, paijad. Õisikud kitsaspüramiidjate pööris-

tena, püstised või tipus 
'veidi 

longus. Õied kolļased, punased, - violetsed,
valged. Õiekate viiėtine, 3 kandelehekesega. Tolmukaid 5, allosas toruks

kokįu kasvanud. Sigimik koosneb ühest viijalehest, paljude seemnealg-

nietega. Vili - paliuseemneline kupar. Seemned pruunid või mustad,

läätsjad, läikivad .või läiketud.
Õitseb juunist septembrini.
Eestis võrdlemisi harilik ilutaim aedades ja parkides, ka potilillena.
Üldlevįk. Pärineb Indiast; aia-ilutaimena ļevinud paljudes maades.

Majanduslik kasutamine. Laialdaselt kasvatatav aia-ilutaim.

^2. 
Madal mätashari - Ceļosįa crįstata| L. Sp. Pl. 205. 1753;

J. Vassilcz. in Fl. URSS 6: 356. 1936; Aeļl. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitteleur'
ed.2.3 (2): 518. 1959; Lisaite in Liet. fl' 3:256' l96l; M' Kask ef

E. Varep in Eesti taim. määr. 8l4. t966. - IļeJrosur rpeģenuaTafl' [eTy-

uuü rpedeuox. (50. joon.)
o' Taim 10-40 cm kõrge. Vars püstine, tipu Suunas laienev, kuna

harud on peavarrega kokku kasvanud (fastsieerunud), lapik, vaoline'
Lehed 5-7 crrt pikad ja 2,5 cm laiad või laiemad, raolised, munajad kuni

munajassüstjad, orerohelised, kollakad või punased, sageli veidi looge-

iise servaga, alumisel pinnal kitsaste eenduvate roodudega. Õisik kam-

jas, lai, lame, tipus kuiruline, õied õisiku alumises osas väikeste kande-

iehtede kaenlas. Õied sarlak- või veripunasėd,'roosad, violetsed, koįlased.

Õiekate viietine, tolmukaid $, allosas toruks kokku kasvanud' Vili -
kupar, seemned pruunid või mustad.

Õitseb juunist septembrini.
Eestis aia-ilutaim (ka toalill). Metsistub; -ka iulnukana prahipaikadel.

Meil leitud kord Tallinnas prahip aiga! 2 eksemplari, üks neist roheline,

teįne koļlaka varre ja lehtedega. (5l. joon')

Üldlevik. Pärineb Indiast; paljudes maades levinud aia_ilutaimena.

2. perekond rebashein - Amaranthus2 L
SP. Pl. 989. 1753.

Uheaastased rohttaimed. Vars lamav, tõusev või püstine, paljas või

udekarvane. Lehed vahelduvad, l,erveservalised (mõnikord ļeheserv loo-

geline), enamasti rombjad, harvemini piklikud, mõlajad või äraspidi-

Ļunajad, paĮjad; terava, mõnikord ėnam_vähem pügaldunud tipuga, vahel

pitenĮb kįskiood ogateravikuks (ohteks). Õisikud harkjalt harunenud,

āi"d uag, ļühikeste raagudega-, õisikud seetõttu kerajad. Paljudel 1iiki-

t crįstata (lad. k.) - kamjas.
z amarantos (kr. k.) - mittenärbuv; kįlejas-õlgjate õiekattelehekeste järgi; taime

nimi Ovidiusel ja Pliniusel.
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50. joon. Madal mätashari (CeĮosia cristata): a - taime üldkuju (orig.), Ö - õis, c -folmukad. d - vili.



5l. joon' Madaļa mātasharja (CeĮosĮa crįstata) ļeiukoht Eestis.

cĮeĮ kerajad osaõisikud lehekaenaldes' Sageli lühikeste liitpeadena, teisteļ
õisikud tipmised, piklikud, lehistumata, lihtsad või pöörisjad, harunevad,
püstised või longus. Õiekate puudub või on ļihtne, koļmetine kuni viie-
tine, õiekattelehekesed kilejad, lineaalsed, süstjad, pik1ikmunajad, ellip-
tiĮised, piklikud kuni mõlajad või äraspidimunajad, valkjas- või punakas'
r'oheļised kuni mitmes varjundis punased. Sageli lõpeb õiekatteļehekese
keskrood väljaulatuva ogateraviku või ohtena. Õied įolmukateta või kuni
viie tolmukaga, mis asetsevad õiekattelehekeste ees. Sigimik munajas,
emakasuudmeid 2-4. Vili - üheseemneļine munajas mitteavanev pähk-
like või ringlõhe moodustumise teel avanev kupar. Seemned läätsjad,
peamiselt teravakandilised, siledad ja läikivad, ena,masti mustad, har-
vemini pruunikad, roosad või valged.

Rebasheinte perekonda kuulub kuni 100 liiki, mis on levinud peamiselt
kogu maakera, soe- ja parasvööttnes; eelistavad kasvukohtadena kuivi
liiva;, savi- ja kivisteppe, jäätmaid või kuļtuurmaistut. Harva kasvavad
rebasheinad mererannikuļ või jõgede ja järvede ääfes niiskel pinnasel.

Mõned liigid voivad väga kiiresti ļevida, uutel aladel kergesti koha_

neda ja massiļiseks muutuda, kujuneda kosmopoliitideks. Rebasheinte
kiiret levimist võimaldab nende äärmiselt suur Seemneproduktsioon. I(ir_
janduse andrneil produtseerib üks Amaranthus retrof Įexus'e eksemplar
500000-l000000 seemet. Mõnede liikide haakjad viljad kinnituvad mit-
mesuguste esemete külge ja kanduvad nendega kaugele. Teised liigid
vallutavad uusi alasid kultuur- või kultuurist metsistunud iaimedena.
F.uroopas esinevad ļooduslikult ainult 2'liiki - Amaranthus graecizans
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2.

į)
J.

L. var. sgĮaestrĮs (v/illd"} Āsch- ja A. Įitlidtzs L. var. ascendens (Lois.)
Thell. Enamik liike pärineb Ameerikast ja on teiste maade kaudu meile
sisse toodud. Eestis levinud liikidest on A. caudatus L. ja A. panicuĮatus
L. aia-iļutaimed, teised aga umbrohud (tulnukad). Perekonna tüüpliik on
A. caudatus L.

LIIKIDE MĀĀRAMISE TABEL

l. Vili miiteavanev. Lehed pügaldunud tipuga, paljad
l. Sinkjas rebashein - Amaranthus įįuįdus L'

Vili avaneb kaanekese moodustumise teel 2
Õiekaitelehekesi 3 3
oiekattelehekesi 4või5. 5
Emasõite kandelehed õiekattest kuni 2 korda pikemad; õiekattelehe-
kesed viĮjast pikemad

2. Valge rebashein - Amaranįhus aįbus L.

Õiekatteļehekesed vilja pikkused või lühemad . 4
4. Õiekattelehekesed vilja pikkused või veidi pikernad, naaskeljassüst-

jad, ogatipuga
3. Thellungi rebashein - Amaranthus TheĮĮungianus Nevski

Õiekattelehekesed viljast lühemad, lühidalt teritunud tipuga, valkjad,
kilejad, rohelise keskrooga

4. Kreeka rebashein - Amaranthus graecįzans L'

5. oiekattelehekesi 4. Lehed äraspidimunajad, vars lamav, harva tõusev
5. Lamav rebashein Amarąnthus bĮįtoįdes S. Wats.

Õiekattelehekesi 5, vars pūstine - 6
6. Lehed tömbitipulised, veidi pügaldunud, tipmine õisik tihe, püstine,

jäme'aļumisesį:'ĻHffi 
:it*i?l'":ž;:;Z';;x::""},;,Z:i::;:":.

Lehed 'teravatipulised, tipmine õisik kūlgmistest tunduvalt , pikem,
saļe 7

Emasõite pikemad kandelehekesed pika ogateravikuga, õiekattelehte-
dest 2 kord a n ikem a d'r]'Įä#-"'."r::l ji'":'f}: 

r ant hu s h g b r i dĮ ut s L'

Pikemad kandelehekesed õiekatte pikkused Yõi sellest |'l' korda
pikemad I
Taim tumeroheline, Samüti ka õisik, vars mõnikord punakas, õiekat-
telehekesed vilja pikkused" B. Laiuv rebashein - Amaianthus patuĮlls Bertbl.

Õisik punane või punakaskoļIane . . . 9
Tipmine õisik pūstine või longus tipuga, sageli harunenud; õiekatte-
lehekesed kitsas-elliptilised kuni kitsasmõlajad

' 9. Pöörisjas rebashein - Arrlaranthus panicuįatus .L.

,7

8.

9.
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Õisik longus, emasõite õiekattelehekesecį äraspidimunajad kuni ļai-
mõlajad, kattuvate Servadega

10. Longus rebashein - Amaranthus caudatus L.

* l. SinĘas rebashein - Amaranthus įįaįdus' L. Sp. Pl. 990. 1753,

em. Theļļ. in Asch. et Graebn., Synops.5 (l): 3l9. l9l4; J. Vassilcz. Fļ.
URSS 6: 336. 1936 et in o"rr. yPCP 4: 4|2. 1952; Aelļ. in Hegi, Illustr.
Fl. Mitieleur. ēd. ''2.3 (2): 505. 1959; Lisaite in Liet. fļ. 3: 263. 196l. -A. aįrįdis L. Sp. Pļ. ed. 2. 1405. 1762; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv_ u. Curl. 575. lB52. - A. bįįtum L. Sp. Pļ. 990. |753. - Alber-
sįa bįi.tum l(unth, Fļ. Berol. l44. lB38; Fenzl in Led. Fļ. Ross. 3 (2): 859.
lB49-lB5l. - IlĮupzųa cļ.IHeBaTaf . (52. joon.)

o. Vars 25-80 cm kõrge, tõusev kuni püstine, paljas, roheļine, valk_
jas või punakas, vaoļine. Lehed sinkjasr'oheļised, alumisel pinnal valgete
roodudega, rombjad kuni ümarmunajad, aluseļ järsult kiiljalt rootsuks
ahenevad, tipus pügaļdunud, lühikese teravikuga; leheserv sageli looge_
i!ne, valge äärisega. Õied kerajate osaõisikutena lehekaenaldes, tipmine
õisik tihe, ļehistumata, sageli harunemata. Kandelehekesed kolmnurkselt
süstjad, aiustega laialt kokku kasvanud, teravad, kilejad, kitsa roheļise
keskrooga, õiekattest 2 korda lühemad. Īsasõiecl koļmetised, tolmukaid 3,

õiekattelehed piklikud, tipus teritunud, rohelise keskrooga, süstjad. Emas-
õied kolmetised, vahel neljatised või viietised; õiekattelehed piklikļineaal-
sed kuni mõlajad, tömbi või terava tipuga, ogateravikuga või teravikuta,
viljast lühemad. Vili - laielliptiline, lame, veidi pikikurruline, mitteava-
nev üheseemneļine kupar. Seemned 1äätsjad, lamedaserva1ised, tumepruu-
nid kuni mustad, läikivad'

Õitseb juunist septembrini.
Tülika umbrohuna põldudel ja aedades; kasvab ka teeservadel, prahi'

paikądel, tänavakivide vahel, kraavides jne. Eestis on sinkjat rebasheina
ļeitud. 1955. a. Tartu raudteejaamast ja 1956. a. Tartu lähedalt Annemõi'
sast maisipõlļult, kus teda kasvas massiliselt, hiljem ka Tartust aiaumb-
rohuna. (53. joon.)

Üldlevik. Vahemeremaadeļt pärinev-liik. Levinud Lõuna- ja Kesk-Eu-
roopas, Lõuna-Aasias kuni Hiina,, Korea poolsaare ja Jaapanini, Põhja-
ja troopilises Aafrikas. Nõukogude Liidus esineb Euroopa-osa lõunapool-
setes vaļdkondades, Kaukaasias, Lääne-Siberis, Kaug-Idas (Ussuurimaal)
ja Kesk-Aasias. Tulnukana lęvinud Argentiinas, Austraalias, Uus-Mere-
maal, samuti Inglismaal, Rootsis ja Soomes.

Majanduslik tähtsus. Tarvitatakse kohati toiduks; sisaļdab C-vitamiini.

Eesti flooras esineb var. ascender,s (Lois.) Thell. -.vars kuni 70 cm
kõrge; ļehed l,5-2,5 cm pikad, tipus sügavalt pügaldunud. Emasõite õie-
kattelehekesed 1ineaalmõlajad, sageli teritunud iipuga, l,5 l,75 mm pikad
ja 0,5 mm laiad. Taim roheļine kuni enam_vähem punakas.

| ļįaidus (lad. k.) - sinakas; hallikasvioletne, pliivärviline.
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52' joon. Sihkjas rebashein (Amaranthus Įiaidus): a - ļaļme üldkuju (orig.), Ö _ õis,
c - varrelharu õie ja selle kandeļehekestega, d - vi|i õiekattelehekestega, e - seeme.
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53. joon. Sinkja rebasheina (Amaranthus lĮoidus) ļeįukohad Eestis.

* 2. Valge rebashein - Amaranthus aįbus l L. Syst' Pl. ed. l0. 2:

i268. 1759 elSp. Pl. ed. 2. 1404. 1762; Thell. in Asch. et Graebn" synops.

5 (l):283. l9l4; J. Vassiļcz. in Fl. URSS 6: 364. 1936 et in o.n. yPcP
4: 408. 1952; Deniss. in on. Jlenusrp. o6.n. 2: 88. 1957; Aell. in Hegi,

Illustr. Fl. Mitteleur. ed.'2.3 (2):497. 1959; Lisaite in Liei. Ī|.3:262.
196l; M. Kask et E. Varep in Eesti taim. määr. Bl7. 1966' - A. graeci-

zans L. Sp' Pl. 990. 1753,'p. p. - llĮupuua 6gtag' (5a' joon')

o. Vars l0-B0 cm kõrge, püstine, tõusev, aluselt harunev, paljas,

ltarva udekarvane, valkjas, harvemini punakas. Lehed piklikud, aļusel

kiiljad, tipus ümardunud, pügaldunud, 1 mm pikkuse ogateravikuga, pal_

1aa. leneĮerv veidi loogeline; varreharude lehed peavafre lehtedest väik_

ļemad ja lühemate rooīsudega. oied männastena ļeh-ekaenaldes. Väikse-

mate külgharude õiemännasū sageli väheseõieliste hõredate katkestunud

peajate õisikutena mõlajate, pikalt ogateravate kandelehekestega. Kan-

äetĖhekesed.. naaskeljad, 
- 

ogateravikuga tipus, alusel heleda kileja ääri-

sega, õiekattest 2 korda pikemad. Nii emas- kui ka isasõitel õiekattelehti

3. 
*Isasõite 

õiekattelehed süstjad, pika ogateravikuga, heleda äärise ja

rohelise keskrooga. Tolmukaid 3. Emasõite õiekatielehed sageli' erineva

įltkr..gu (0,z5-t mm), l,ühikese ogatipuga, lineaal_elliptilised, heleda

ļari.. į .on"ti.. keskrooga, peaaegu kupra pikkused; sigimik 3 emaka_

suudmĖga. Kupar l,5 mm pikk, ümar-e1,lipsoidne, avaneb kaanekese moo_

I albus (lad. k.) - valge.
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54. joon. Valge rebashe.in (Arnaranthus aĮbus).' a - taime ülemine osa (var. a/6as)(crig.), ä _ taime ülemine osa .(var. compactus) (orig.), c _ osa õisikust õite ja kande-
lehekestega, d - vi|i õiekatte- ja kĮndelehekestega'
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55. joon. Valge rebasheina (AmaranĮhus albtls) teiukohad Eestis'

dustumise teel. Seemned läätsjad, teravakandilised, 0,8 mm ļaiad, 1äiki_

vad, mustad.
Õitseb juulist septembrini.
Eesiis ievib valgĮ rebashein alates 1936. a. Tartus. Meile on liik tera-

viljaga sisse toodrid. Kasvab raudteejaamades, raudteedeļ, Įaoplatsidel,

tänaiateļ, sadamate, elevaatorite, villa- ja õllevabrikute territooriumil'

kompostil, ka prahipaikadel. Sindi ümbfuses on. seemned villavabrikust

sattunud aianditesse ja põldudele. Kohati kasvab kogumikena, tihti üksik-

eksemplaridena. on Ė".Įi. sagedamaid tulnuktaimi. (55. joon.)

Ülįļevik. Põhja-Ameerikasį pärinev liik, mis on kodunenud USA lõu_

naosas ja Mehhikos. Mujal Ameįrikas esineb tulnukana, samuti ka Euroo_

pas, AaĮias, Aafrika põĖjaosas ja Austraalias- Euroopas esinemise kohta

on esimesi andmeid itaātiast įlzų. Vahemeremaadeį on ļiik naturali'

seerunud. Meie naabermaadest leidub teda. Soomes, Lātis, Leedus ja

Leningradi oblastis. Nõukogude Liidus on levinud veeĮ Euroopa-osa lõuna_

poāl.."t.. valdkondades, Lāäne_Siberis, Kesk-Aasias ja Kaug_Idas (Us-

suurimaal).
Nii taime osades kui ka haabituses esineb varieeruvust, olenevalt

ka svukohatin gimustest.
Eestis ļeiduvad liigi jārgmised vormid:
l'' aįbus - vars pūuļ vāi ülemises osas veidi udekafvane' Į0-.100 cm

kõrge; harud p.uuri..'pikkused; lehed suured; õisik hõre; kande-lehekesed

3-4 mm pikad;

119
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56.' joon. Thellungi rebashein (Amaranthus ThelĮungianus): a - taime üIemine osa. .(orig.), ä _'vili õiekatteleūekestĮga.
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57. joon. Thellungi rebasheina (Amaranlhus TheĮlungianus) leiukoht Eestis.

Ī. compactus Priszt. - taim 15-25 cm kõrge, tugevakasvuline, tihe-
dalf asetsevate õitega; vars rikkaļikuļt lehistunud (lehed väikesed), haa-
bituselt laipüramiidjas; alumised harud peavarre pikkused;

Ī. tenuįs Priszt. _ harud peavarrest tunduvaļt ļühemad, alumised
puuduvad; taim üldkujult kitsaspüramiidjas;

Ī. rubįcundas Thelļ. - terve taim või vähemalt vars sügisel punane.

* 3. Thellungi rebashein - Amaranthus Theįįungianus 1 Nevski -i. Vassilcz. in Fl. URSS 6: 365. 1936; M. Kask et E. Varep in Eesti taim.
määr. 8l5. 1966, in textu. - A. angustifolius Lam. ssp. poĮggonoides Theįl.
inAsch.etGraebn.,Synops.5 (l): 308. l9l4. - A' bļįtum p. polųgonoįdes
Moq. in DC. Prodr. t3 (2):263. LB49, p. p.- IlĮnpzĮa Tennyrrra. (56-

joon.) . I

o. Taim 20-40 cm kõrge, aluselt harunev või lihtne, püstine (siis
kõrgem); vars vaoline, punakas. Lehed rohelised, piklikud või pikliksüst-
jad, 3-B cm pikad ja kuni 2 cm ļaiad, alusel ahenevad lühikeseks (kuni
j cm) kitsatiivaliseks rootsuks, tipus tömbid või lühikese teravikuga, alu_

miseļ pinnal eenduvate roosakasvalkjate roodudega. Õied männastena
lehekaenaldes, varre tipus koondunud peajateks ļehistunud õisikuteks,
varre alumises osas asetsevad hõredamalt. Õite kandelehekesed kitsas-
süstjad, tipus pikalt teriiunud; õied koļmetised, toļmukaid 3. Õiekattelehe-

ļ Nimetatud šveitsi botaaniku A. Thellungi (l88l-l928) auks.
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58. joon. Kreeka rebashein (Amaranthus graecĮzans)l a -taime üldkuju (orig.), Ö _ õis kandelehekestega, c - vili
õiekattelehekestega.



kesed viljumisajal naaskeljassüstjad, sageli kupra pikkused või pikemad,
ahenevad tipus lühikeseks ohteks; nende pearood allosas puhetunud.
Kupar munajas, enam-välrem punakas, avaneb kaanekese moodustumise
teeļ. Sėemned läätsjad, l mm läbimõõdus, läikivad, lameda, vähemä,rga_
tava servaga.

Õitseb juulist augustini.
Eestis kord ļeitud Tartrrst raudteelt l95B. a. A. Remmeli poolt.

(57. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus Kesk-Aasias (Karakumi, Sõr_Darja, Pa-

miiri-Aļai vaļdkonnas) endeemse liigina. Mujal kasvab prahipaikadel ja
viljapõldudel. :

* 4' Kreeka rebashein - Amaranthus graecįzans I L. Sp. Pl. 990.
1753, p. p. - A' bĮįtunl L. ö. graecizans Moq' in DC. Prodr. 13 (2):
263. lB49. - A. sgĮaestris Desf. F. graecįzans Boiss' Fl. or. 4: 990.
lB79. - A' bĮįtum L. y. angustifoĮius Led. Fl. Ross' 3 (2): B59' 1849_
l85l. - A. angustifoĮius Lam., Encycl. 1: ll5. 1783; Thell' in Asch. et
Graebn., Synops.5 (l): 29B. l9l4; J. Vassiļcz. in Fl. URSS 6: 365. 1936;

Aell. in Hegi, Illustr' Fl. Mitteleur. ed. 2. 3 (2): 500. 1959. - IlĮzpraųa
MacKrlpoBaHHar. (58. joon.)

o. Vars kuni 70 cm kõrge, püstine või tõusev, rikkalikuļt harunev,
sageli punakas, paljas. Lehed munajarl või elliptilisrombjad, äraspidi-
munajad kuni ļineaalsüstjad, tipus teritunud, harvemini tömbid, veidi tii-
vulised, įühikese ohtega, määrdunudrohelised või punakad, enarnasti õhu-
kesed, peenekurruļise või loogelise Servaga; lehelaba pikkus 2-4 cm,
laius pool pikkusest; ļeheroots 2/g lehelaba pikkusest. Õisikud asetsevad
lehekaenaldes. Isasõite kandelehekesed ovaalsed, teritunud tipuga, 3ls-3lų
õiekatte pikkusest, valkjacl või rohelised, kilejad, tipus laieneva ja oga-
teravikuks pikeneva keskrooga. oiekattelehekesi 3, munajassüstjad, teri-
tunud või terava tipuga, l,5 mm pikad, valkjad, kilejad, ļühikese rohelise
ogateravikuga või ilma seļleta. Emasõite kandelehekesed sarnased isas-
õite kandelehekestega, kuid veidi pikemad ja kitsamad, lühema ogatera-
vikuga. Emasõitel õiekattelehekesi 3, munajassüstjad kuni piklikud, terava
või teritunud tipuga, õhukesed, |,3-2 mm pikad, valkjad, kilejad, rohe-
lised, ülaosas veidi laieneva keskrooga, tipus pikema või ļühema oga-
teravikuga. Viļi - avaneva kaanekesega kupar, |Įe-|lą võrra õiekattest
pikem, ümar-ellipsoidne, lapik, teritunud tipuga, noorelt roheliste piki-
roodudega. Seemned 1,5 mm läbimõõdus, läätsjad, teravakandiļised,
mustad, läikivad.

Õitseb juunist septembrini.
Kasvab umbrohuna viljapõldudel; teeservadel, jäätmaade1, raudtee_

jaamades ja sadamates ning prahipaikadel. Eestis kord leiiud Tartu
raudteejaamas A. Remmeli poolt 1954. a. (59. joon.)

Į graecissare (lad. k.) _ kreekalikult käituma; s1nast graectrs _ kreeka, Kreekast
pärinev. -' :

123



-ī
I

I

I

I

I
I

I

I

I

Į

I
į

t\

o

I

I

I

I

I

I

I

I
I

lr

59. joon. Kreeka rebasheina (Antaranthus graecizans) leiukoht Eestis.

Üļdlevik. Kodunenud Vahemeremaadel, Sealt kõikjale levinud. Nõu-
kogude Liidus ļeitud Kaukaasias ja Kesk-Aasias. Indias, Iraanis, Kirde-
Aafrikas ja Austraalias (tulnukana), ka Euroopas.

Eesti flooras esineb var. sgĮaeslrjs (Willd.) Asch. - õiekandeleheke-
sed munajassüstjad, emasõite õiekattelehekesed elliptilised kuni piklik-
süstjad, tömbivõitu tipuga; keskrood lehe ülaosas veidi laienev, ogatera_
vik väga ļühike, vaevalt 0,25 mm pikk. Lehed munajad kuni elliptilised,
rombjad, pika rootsuga, lehelaba vähem kui 2 korda ļaiusest pikem'
Seemned tiivuliste servadega.

* 5. Lamav rebashein _ Amaranthus blįtotdes' S. Wats. in Proc.
.,Ąmer. Acad. Arts a. Sci. l2: 273. lB77; Thell. in Asch. et Graebn., Synops.
5 (l):290' l9l4; J. Vassiļcz, in Fļ. URSS 6: 363. 1936 et in o.n. yPcP
4: 406. 1952; Aelļ. in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitteleur. ed. 2. 3 (2): 4B9. 1959;
l.isaite in Liet. fļ.3:26l. 196l; M. Kask eį E. Varep in Eesti taim. määr.
8l5. 1966. - UĮupnua xĪvllaHĀoBWlllafl. (60. joon.)

o. Vars lamav, aluseļt rikkalikult harunev, laiuvate harudega, mille
tipud on üles suunatud, valkjas, l5-50 cm pikk, tihedaļt lehistunud, pal_
jas või ülaosas näsaline yõi udekarvane, Lehed lihakad, enamasti 2|f2
korda laiusest pikemad, pikļiksüstjad või munajas-mõlajad, kitsa heleda
äärisega, aļumiseļ pinnal valkjate eenduvate roodudega, lehetipp tömp

t24

I bĮįtoįdes _ Bįįton'i sarnane; BĮiton _ ühe köögiviljataime nimi Theophrastosel.
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60. joon. Lamav rebashein (Amaranthus bĮiloiries): a _ taįme üldkuju (orig.), Ö _ vilį
õiekattelehekesiega.
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61. joon. Lamava rebasheina (Amaranthus btitoid.es) leiukohad Eestis.

või terav, l mm pikkuse ogatipuga, leheroots leheļabast poole lühem.
Kõik osaõisikud lehekaenaldes, rohelised või punakad. Isasõite kandelehe_
kesed süstjad, kilejad, õiekattest lühemad, lühikese ogateravikuga. Isas_
õied enamasti neljatised. Õiekattelehekesed munajassüstjad, lühiāalt teri-
tunud ogateravikuga, 2 mm pikad, kilejad, rohelise keskrooga. Emasõite
kandeļehekesed tugevamad, õiekattest 1f ų võrra lühemad, enamasti rohe-
liste, sageli haruneyate ja koonduvate kõrvalroodudega. Emasõite õie-
katteļeįred,' arvuļt 4 või 5, erineva pikkusega: .rrr.*ād kandeleļrekeste
sarnased, 2-2,5 mm pikad; ļühikese (0,3 mm) ogateravikuga, alusel kõhr-
jalt paksenenud, kinnituskohal moodustavad köbrukesi; įäiksemąd õie_
kattelehed õrnemad ja tömbima tipuga, sageli piklikmõlajad, rohekad,
l kitsa keskrooga, kilejad, ogateravikuta, viljast lühemad. Vili -- kera-
jas, lamedavõitu kupar,lkõ.ige enam 2 mm pikk, sile, punaka kaanekesega.
Seemned läätsjad, teravąkandilised, musijad, läikivaį.

Õitseb juulist septembrini.
Eestis esineb liik tuļnukana. Aļates l957. aastast on teda kogunud

A. Remmel Tariust. Kasvab seal, nagu mujalgi, raudteel, raudteejaāmas,
sadamate, veskite, elevaatorite, villavabrikute ümbruses, iaopiatsidel,
aedades umbrohuna, prahipaikadel, teede ääres, sageli suurte kogumi-
kena, aga ka üksikute eksemplaridena. (6l' joon.)

Üldlevik. Põhja-Ameeri.kast pärinev ļiik, mis on levinud USA lääne_
ja keskosast. Me.hhikoni umbrohuna aedades, põldudel ja tühjadel platsi_
del; adventiivtaimena esineb USA idaosas ja Ķanada lõunįsas, Vahe_
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mererrļaadel, Euroopas (Ungaris, Rumeenias, Šveitsis, Prantsusmaaļ, Bel-
gias, Hollandis, Saksa DV-s ja FV-s, Hispaanias, Inglismaal, Taanis ja
Ilootsis). Nõukogude Liidus leiti seda liiki esmakordselt sajandi a1gul

Kesk_Aasias raudteeäärseteļt põldudelt. on levinud Ukrainast Tašken_

dini.

Liigil esineb mitmesuguseid Vornle, mida Eestis materjali vähesltse

tõitu pole võimaļik sedastada.

*6. Tähkjas rebashein - Amaranthus retroflexus1 L. Sp. Pl. 99l'
1753; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 575. 1852;

]'helļ. in Asch. et Graebn.' Synops. 5 (i): 254. I9l4; J' Vassilcz. in Fļ.
URSS 6: 362. 1936 et in Õ.ņ. yPCP 4: 405. 1952; Deniss. in @.n. JleHnurp.

o6n. 2: BB. l957; Aell. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitteleur. ed' 2. 3 (2): aB5.

1959; Lisaite in Liet. fļ. 3: 26l. l96l. _ UĮnpuua 3aIĪpoKI4HyTafl. (62.

joon.)
o. Taim peamiselt kahvaturoheline, harvemini vars ja õisik punakad.

Vars 15-l00 cm kõrge, püstine, lihtne või harunenud, alumises oSaS Vao-

ļine, ülemises tihedalt lühikarvane. Lehed pikarootsulised, munajasromb-
jad, tipul ja alusel ahenevad, väikese ogatipuga, veidi loogelise servaga,
peaaegu paljad, alumisel pinnal heledatel eenduvatel roodudel udekar-

vad. Õisik harilikuļt valkjasroheline või punakas, enamasti lühike ja tihe'
paljuõieline. Õie kandeleįrekesed süstjad, pikalt teritunud tipuga, õiekaį-
įelehtedest 2 korda pikemad, alļosas valge kileja äärisega, ogateravikįįga.
Isasõitel 5 pikliksüstjat, enamasti iömbitipulist õiekattelehte, 5 tolmukat;
emasõite õiekattelehed, 2-3 mm pikad, lineaalsed, kiilja alusega, tipu

suunas mõlajalt laienevad, enamasti tömbi, vaheļ veidi pügaldunud tipuga

või lühikese ogateravikuga, valkjad, kilejad, kitsad, kahvaturohelise kesk-

rooga, mis ei ,lrt, tiprni; kupar õiekattest lühem, üheseemneline, avaneb

kaaįekese moodustumise teeļ' Seemned läätsjad, ļ mm ļäbimõõdus, must-

jad või tumepruunid, ļäikivad, 1amedakandilised,
Õitseb juunist oktoobrini.
Eestist on esimesi andmeid selle liigi kohta möödunud sajandi teisest

pooļest Tallinnast ja Tartust, kus teda kasvas üksikute eksemplaridena.
kaasajal,on tähkjas rebashein tuļnukana levinud kogu vabariigis, kasva_

des eļevaatorite, villavabrikute, õlletehaste ümbiuSeS, raudteejaamades,

raudieedel, teeservadel, kompostihunnikuil, prahipaikadel, aedades ja ka

viljapõldudel. (63. joon.)
Üldlevik. Tähkjas rebashein pärineb Põhja:Ameerikast (USA lõuna-

ja kaguosast). ,Praegu on see liik. levinumaid ubikviste, kasvades kõigi
kontinentide soe- ,ja parassoevöötmetes' Nõukogude Liidus on tähkjas
rebashein levinud.Euroopa-osas (ka Lätis ja Leedus), Ķaukaasias, Lääne-
ja lda-Siberis, Kaug-Idas, Kesk-Aasias.

*7. Värd_rebashein - Amaranthus hųbridus'L.Sp.Pļ.990. |753. -
I retroflexus (lad. k.) - siia ja sinna käändunud, tagasi käändunud.
2 hųbrįdus (lad. k.) - 'rärd-, hübriidne.
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62. joon. Tähkjas rebashein (Annranthus retrofĮexus): a - taime üle-
mine osa (orig.)' ä - õie pikilõige, c - vili õiekatte_ ja kandelehekes_

tega.
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63. joon. Tāhkja rebasheina (Amaranthus retro|Įexus) ļeiukohad Eestis.

A. chĮorostachųs wilļd. Hist. Amaranth. 34. tab. l0. lig. l9. l790; Aell.
in Hegi, Ilļustr. Fļ. Mitteleur. ed. 2. 3 (2\: 4B0. 1959 ' _ A. hųbridus L.

SSp. hapochondrįacus (L.) Thell. vaĪ. chįorostachųs (wilļd.) Thell. Fl.
advent. Montpell. 205. tglz et in Asch. et Graebn., Synops. 5 (l): 236.

l9l4. - A. panicuĮatus L. p. chlorostacltgs Fenz| in Lecl. Fl. Ross. 3 (2):

856. 1849-1851. (64. joon.)
o. Vars 30-l00 cm kõrge, tavaļiselt roheline, vahel punakas, ülaosas

udekarvane (kuid vähem kui A. retrof Įexus'el), enamasti rikkalikult haru-

nev. Lehed pikarootsulised, enam_vähem rombjasmunajad, rohelised. Tip'
mine õisik piklik, sale, lehistumata, sageli hõre' a1ļosas harunev, oliiv_

või heleroheline, mõnikord punakaS, alumised õisikud ļehekaenaldes.
Emasõite kandelehekesed alļosas munajad, ülaosas ahenevad ogateravi-
kuks, õiekattest 2 korda pikemad, 2-5 (6) mm pikad. Õiekattelehekesed,
arvult 5 (3 või 4), piklikmunajad, piklik-elliptilised, piklik- kuni kitsas_
mõlajad, teritunud või tömbi tipuga, viljast lühemad või vilja pikkused
(harva pikemad), üksteisest veidi eemal. isasõied peamiselt viietised, üle-

mistes osaõisikutes ka kolmetised või neljatised. Õiekaįtelehekesed piklik-
süstjad, pikalt teritunud 'tipuga. Vili - lai: või .rombj,as-eļliptiline, lapik,
terava ringvao moodusturįrise teeļ avanev kupar. Seemned peamiselt mus-

tad (harvemini heledad), l mm läbimõõdus.
Õitseb juulist septembrini.
Eestis on ļiiki leidnud Tartu raudteejaamast ja Sindi kalevivabriku

territooriumilt A. Remmel 1954. a. (65. joon.)

9 Eestį NSV floora l29
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64 joon. Värd_rebashein (Amaranthus hgbrīd'us|: a _ taime
ülemine osa (orig.), & _ viļi õiekattelehekestega.
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65. joon. Värd-rebasheina (Anaranthus hgbridus) leiukohad Eestis.

Uldlevik. Liigi kodumaa on troopiline Ameerika, USA lõuna- ja kagu-
csa. Tulnuktaimena kosmopoliit. Kasvab veskite ning villa- ja puuvilla-
vabrikute ümbruses (sealt kantakse kompostiga põldudele), teeservadel,
umb.rohtunud territooriumidel, prahipaikadel. Nõukogude Liidu f1ooras
ei ole seda liiki varem täheldatud.

* 8. Laiuv rebashein - Amaranthus patuĮus 1 Beriol. Com,m. It.
Neap. 19. tab. 2. 1837; Aell. in Hegi, Illustr. Fl. Mitteleur. ed.2. S (2):
483. 1959; M. Kask et E. Varep in Eesti iaim. määr. 8ļ5. 1966, in textu. _
A. hųbrĮdus L. ssp. cruentus (L.) Thell. var. patuįus Thell. Fl. adv. Mont_
pell.206. 1912 et in Asch. et Graebn., Synops.5 (l): 244. l9|4. _ IĮrrpu_
ua pacKl]Āucrar. (66. joon.)

o. Vars 20-80 cm kõrge, tumeroheline, harva punakas, ülaosas veidi
udekarvane. Lehed pikarootsulised, enam-vähem munajasrombjad. oisik
tipmine, püstine, tihe, ruljas, allosas 1ühikeste külgharudega; alumised
osaõisikud 1ehekaenaldes. Emasõite pikemad kandeļehekesed (neid on
5, 4 või 3) enamasti 2-3 mm pikad, lühikese ogateravikuga. Emasõitel
õiekattelehti 5 (ka 4 või 3), piklikmunajad, _elliptilised või mõlajad,
terava kuni tömbivõitu tipuga, viljast lühemad või selle pikkused ja pike-
niad, veidi eemaldunud. Isasõied peamiselt viietised (harvemini kolmeti-
sed või neljatised), tipmistes osaõisikutes' Õiekatteļehekesed pikliksüst-

I patuĮus (lad. k.) - veidi kõrvaļe käändunud; poolavatud.
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66. joon. Laiuv rebashein (Amaranthus patulus): a - taime ülemine osa (orig.), D *
vili õįekattelehekestega.
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jad, teritunud tipuga. vili rombjas-elliptiline, avaneb kaanekese moodus-

tumįse teeļ. Seemned mustad.
Eestis on liiki kord Tartus raudteelt leidnud A. Remmel 1958. a.

toz. iā"".l
Üldlevik. Pärineb troopilisest ja subtroopilisest Ameerikast. Levinud

Vahemeremaadel: Itaalias, Jugoslaavias, Portugalis, Hispaanias, Lõuna-

ja Ķagu_Prantsusmaal; Põhja-Aafrika-s kodunenud liik. Adventiivsena

Įsineb"ungaris, Rumeenias, 
-Belgias' 

Saksa DV's ja FV-s ning Šveitsis'-' 
ķā*uf,teeservadel, põldudel, prahipaikadel, raudteedel, jõekallastel'

NõukogudeLiiduflooraseiolesedaliikivaremļeitud.

A9.Pöörļsjasrebashein- Amaranthuspaniculatus1L.Sp.Pļ.ed.
z. tņoo.'1762; J' Vassilcz. in Fl. URSS 6:36l. 1936 et in o"rr. VPCP 4:

404. 1952; Aell. in Hegi, Illustr. Fl. Mitteļeur. ed'. 2. 3 (2): 484. l959;

Lisaite in Liet. fl.3: 26Į. 196l; M. Kask et E. Varep in Eesti tairn' määr'

El5' 1966, in textu. - A' hųbrįdus L. ssp. cruentas (L.) Thell. var. pani'

culatus (L') Thelļ. in Asch. et Graebn', Synops' 5 (l) : 232' l9l4' _
lĮuplrua MeTelbĪ{aTan. (68. joon.)

o. Vars 20-l00 cm kõrge, sageli tugevakasvuline, ülemises osas

pisut udekarvane. Vars, lehe1āu, 1, roots punakad. Lehed pikarootsuli_

sed, enam-vähem munajasrombjad, sageli väga suured.- Õisikud punased,

määrdunudvioletsed, rohekaspunased, lihakarva, punakas- või kahvatu-

67. joon. Laiuva rebasheina (Amaranthus patuĮus) leiukoht Eestis'

l panicuĮatus (lad. k.) - pöörisjas.
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68. joon. Pöõrisjas rebashein (Amaranthus panicuĮatus): a - taime üļemine osa (orig.);ä _ varreleht, c _ õis kandelehekestega, d. _ viļį õiekattelelrekestega.
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69. joon. Põõlisja rebasheina (Amaranthus panīculatus) leiukohad Eestis.

kollased, harva rohelised. Kandelehekesed emasõite õiekatte pikkused'

Emasõitel õiekattelehti 5 (ka 4 või 3), piklikmunajad või _elliptilised,

piklikud kuni piklikmõlajad, terava kuni tömbi tipuga, viljast lühemad,

selle pikkused, vahel pikemad, üksteisest veidi eemal' Isasõitel õiekatte_

lehti 5, üļemistes osaõisikutes sageli 4 või 3. Vili - avanev kupar, Seem-

ned mustad
Õitseb juunist oktoobrini.
Ārvatavasti on liigi seemneid Eestisse sattunud loomasööda, tera- ja

aedviljaga. Kasvab umbrohuna raudteejaamades, raudteedel, prahipaika-

del, tānāvail, harva ka põldudel. Vabariigist on kogutud mitmesuguse

kuju ja värvusega vorme.' alates A. Remmeli leidudest l957. a. (69.

joon.)- 
Uldlevik. Nõukogude Liidus on liik levinud Euroopa-osas, Kaukaasias,

Kaug-Idas (Ussuurimaal) ja Kesk-Aasias. Esineb peaaegu kogu maa-

įlmaį: Indo_Himaalajas, Iraanis, Balkanil, Väike-Aasias, Vahemeremaa_

del, atlantilises ja Kesk-Euroopas, Soomes, Skandinaaviamaade lõuna-

osas, Aafrikas, Ameerikas ja Austraaļias

Kultuurtaim, mille päritolu ja kujunemine on selgitamata. Kirjandu-
,ses mainitakse aļates l8. saj. algusest. Vegetatiivse paljundamise teel

on liigist minevįkus aretatud mitmesuguse kuju ja värvusega dekora_

tiivseid vorme.
Peale tüüpvormi on Eestis haabituse, lehe ja õisiku kuju ning vär-

vuse põhjal eristatud:
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70. joon. I;ongus rebashein. (Amaranthus caudalusJ: c _ taime ūlemine osa (orig), Ö _vili õiekaįtelehekestega.



f. speciosus (Sims) Voss _ taim üle l m kõrge; õisik sarlakpunane'
tipmine osa tugev;

Ī' densus Reg' _ tipmine osaõisik harunenud' harud tihedalt, püstiselt
eemalduvad, määrdunudvio1etsed;

Ī' fĮaaus (L.) Thell. - õisik kollane või rohekaskollane, lehed muna-
jad või elliptilised.

A 10. Longus rebashein - Amaranthus caudatus t L' Sp. Pl. 990.

ļ753; Thell. in Asch. et Graebn', Synops.5 (l):23l. l9l4; J. Vassiļcz. in
Fl. URSS 6: 360. 1936 et in Or. yPCP 4: 403. 1952; Aell. in Hegi, Illustr.
Fl. Ä'Litteļeur. ed.2.3 (2\:47B' l959; Lisaite in Liet. fl.3: 250. l96l;
M. Kask et E. Varep in Eesti taim. määr. Bl5. 1966. _ IlĮnpnųa xBocTa-

raa. (70. joon.)
o. Vars 30,-80 cm kõrge, enamasti punakas, üiaosas udekarvane,

lihtne või harunev. Lehed pikarootsulised, munajasrombjad, servadelt
sageli punakad, alumisel pinnal ļeherood valkjad. Tipmine õisik rippuv,
pil<k, 2-3 cm läbimõõdus, allosas harunev, koosneb kerajatest osaõisi-
kutest. Alumised õisikud kerakestena lehekaenaldes. Pikemad kandelehe-
kesed õiekattelehtedest pikemad, ogateravikuga. Isasõied viietised. Emas_

õite õiekatteļehekesed rombjalt äraspidimunajad kuni ļaimõlajad, terava
või tömbi tipuga, enamasti servadel üksteist katvad' Viļi - laielliptiline,

7l. joon. Longus rebasheina (Amaranthus caudatus) leiukoht Eesįis.
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kaanekese moodustumise teeļ avanev kupar, õiekattest veidi pikem. Seem-
ned l mm ļäbimõõdus, mustad, tumepruunid või valged kuni kahkjas_
punased.

Õitseb juunist septembrini.
Eestis kultiveeritakse dekoratiiviaimena ilusa punaSe õisiku tõttu.

Varem kasvatati peamiselt taluaedades ja kalmistutel, käesoleval ajal
peamiselt parkides ja aedades, rühmiti murus või üksikuļt. Harva esineb
tulnukana. Eestis leidnud kord prahipaigalt Tallinn-Uļemistel A. Rem-
meļ l967. a' (7l. joon.)

Üldlevik. Esimesi andmeid longus rebasheina kohta leidub kirjanduses
l6. sajandiSt. Arvatavasti pärineb taim troopilisest Aafrikast ja Aasiast
(või Lõuna-Ameerikast). Vana kultuurtaimena on levinud maakera soe_
ja parassoevöötmetes. Nõukogude Liidus esineb liik Euroopa_osas, Kesk_
Aasias ja Kaukaasias. Väljaspool Nõukogude Liitu on levinrtd Vahemere-
maadel, Väike-Aasias, Iraanis, Indias, Hiinas (Tiibetis), Aafrikas, Kesk-
ja atlantilises Euroopas, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas.

Metsistunult ei jää püsima, vaid kaob juba järgmisel aastal. Seļle põh_
juseks ei o1e klimaatilised või ökoloogilised tingimused, vaid asjaolu, et
linnud šöövad seemned ära.

3. perekond gomfreena - Gomphrenat L.
Sp. Pl. 224. Į753'

Uhe- või mitmeaastased rohttaimed. Lehed vastakud, rootsutud või
lühirootsulised, enam või vähem (samuti vars) karvased. oisikud kera-
jad või munajad, asetsevad tipmiselt ja lehekaenaldes. oied mõļemasu-
gulised. Õie kandelehti 3, sageli värvunud, käävjad või kiilja alusega.
Õiekattelehekesi 5, võrdse või erineva Suurusega, lapikud, valged, kol-
lased, pruunid, mitmes varj'undis punased; enamasti nende alusel pikad
liarvad. Tolmukaniidid toruks kokku kasvanud. Vili - valge üheseemne_
line kupar.

Perekonda kuulub l00 ļiiki, mis on kodunenud troopilises Ameerikas.
Väga meeldivate peakujuliste ļäikivate õisikute tõttu on mõned neist
ļevinud dekoratiivtaimedena. Mitmed liigid on kasutusel mediisiinis, mit_
med ka köögiviljana. Perekonna tüüpliik on G. gĮobosa L.

A l. Kerajas gomfreena - Gomphrena globosa2 L. Sp. P\.224. 1753;
J. Vassilcz. in Fl. URSS 6: 369. 1936 et in Õn. yPCp 4: 4I3. 1952; Aelļ.
in Hegi, Iļļustr. Fl. Mitteļeur. ed.2.3 (2):529' l959. - forr,rQpeua
loJloBųaTafl . (72. joon.)

o. Taim pehmekarvane, vars juba aluselt dihhotoomseļt harunev,
kuni 30 cm kõrge, tõusev kuni püstine, sõlmiļine. Lehed pooleldi varre_
ümbrised, pikliku1t äraspidimunajad, terava või tömbivõitu tipuga või

l TõenäoliseĮt Plin'iusel esineva taimcnime gronphaena järgi.
2 gĮobosa (lad. k') - kerajas.
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72. joon. Kerajas gomfĪeena (Gomphrena gĮobosa\: a _ taime üle-
mine osa (orig.), Õ _ õis katte- ja kandelehekestega' c _ õiekatteta

oļs'



ogateravikuga, terveserva1ised, ereroheļised. Õisikud 6-l0 cm pikkus-
tel varbadel, püstised, tipus üksikuļt või kahe-kolmekaupa, kerajad; nende
alusel 2 munajal või süstjat kuivkilejai, õiekattest pikemat kandelehte.
Õiekatteļehekesed pikliksüstjad, väga terava tipuga, üheroodsed, välimi_
selt pinnalt tihedalt karvased, mitmes varjundis purpurvioletsed. Emaka-
kael väga pikk, emakasuudmeid 2' niitjad.

Õitseb juulis, augustis.
Eestis kohati kasvatatav aia-ilutaim.
Üldlevik. Pärineb troopilisest Ameerikast. Laialdaselt levinud kogu

maaiļma troopikas ja subtr,oopikas: Jaapanis, Hiinas, Indo-Himaalajas,
Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Euroopas. Euroopasse sisse toodud l714. a. Nõu-
kogude Liidus kasvatatakse kuļtuurtaimena, eriti Kesk-Aasias. Kultivee-
ritakse aedades paljudes värvitoonides sortide ja vormidena; sealt met-
sistub või kantakse koos aiamullaga edasi.

3. Sugukond maltsalised _ Chenopodįaceae Yent.l

Uhe- või mitmeaastased rohttaimed, harvemini põõsad. Lehed terve-
või ebakorrapäraselt hambulise Servaga, sageli lihakad, varrel vaheldu_
vaļt, abilehtedeta. Õied väikesed, üksikult või paariti, enamasti aktino_
morfsed, harvemini sügomorfsed, mõlema_ või ühesugulised; viimasel
juhul on tāimed ühe- või kahekojalised; õied sageli tihedate ebasarikatena
(dihhaasiumidena), mis koosnevad väikestest tihedatest kerajatest osaõisi_
kutest. Õiekate lihtne, harva puudub, rohtne, harvemini nahkjas või kilį-
jas, viietine või ühetine kuni neljatine, lahkļehine, harvemini kokku kas_
vanud, pärast õitsemist püsiv; viljumisajal suureneb või omandab mit-
mesuguse kujuga lisemeid, harvemini jääb täiesti muutumata. Esinevad
nii proterandrilised kui ka proterogüünsed õied. Tolmukaid l-5, vasta-
valt õiekattelehtede arvule; nad on vabad või õiepõhjaga kokku kasva-
nud. Tolmukaniidid lineaalsed, naaskeljad, tolmukotid neljapesalised..
Emakas ülemise sigimiku ja ühe kampülotroopse Seemnealgmega, koos-
neb 2-5 viljalehest. Emakasuudmeid 2, harvemini 3-5. Vili - täiesti
r,õi osaliselt õiekattega ümbritsetud, tugeva nahkja, koorikja või kileja.
kattega pähkel (pähklike) või vilikond, üksikjuhtudel (Chenopodium)
marjataoline, mitteavanev, harvemini koguvili (Spinacia, Beta). Seemned
läätsjad, neerjad või kerajad, siledad või krobeļised. Sageli esineb hete-
t'okarpia. Idu hobuseraua- või ringikujuline ja rikkaliku toitekoega või,
spiraalikujuline ja toitekoeta.

Paljudele perekondadele on iseloomulikud põisjad näärmekarvad ühe_
või mitmerakulise jala ja paksuseinalise, värvuseta rakumahla sisaldava
ümmarguse või sopilise tipurakuga, mille sisaļdis hiljem kuivab; selle
iõttu on taim (taimeosa) kaetud jahuja kattega. Näärmekarvad, mis
sisaldavad eeterlikku õļi, esinevad ainult mõnedel perekonna Chenopo-
dįum esindajatel. (73. joon.)
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73. joon. Maltsaļiste (Ch'enopodiaceae) sugukonnas esinevaid karvade tüüpe: a -
valge hanemaĮtsa (Chenopodiun albwn) põisjad näärmekarvad, b _' kobar-hane_

maltsa (Chenopodįuftį botrgs) näärmekarvad' c - aedkohhia (Kochia scoparįa\

karv, d - lurssvilja (Corispermum) karvad, e - rand-ogamaltsa (SaĮsoĮa kaĮi)
karvad.

Kõikide perekondade ühiseks tunnuseks on üks Seemnealge. Teised

õie tunnused on varieeruvad. Kandelehekesed kas puuduvad (Chenopo'
dĮ.um) või täidavad õiekatte osa (Atriplex'i, Spinacia jt. emasõied). Õie-

kate puudub maltsade emasõitel, kolmetisena esineb mõnedel hanemaltsa
liikidel, neljatisena spinatil ja viietisena enamikul hanemaļtsadel. Uheļ
ja samal talmel võib leiduda nii kolmetise kui ka viietise õiekatīega õisi
(Chenopodium rubrum L.). Õiekate võib olla ka mitmesuguste liseme-

tega, mis soodustavad seemnete levimist.
Maļtsalised on tuul- ja putuktolm'lejad.
Sagedam on seemnete levimine tuule ja loomade kaasabil. Endosoili-

selt levivad marjataoliste viljadega liigid, episoiline levimine on väga
sage ogaliste ja haakuvate viljadega liikidel.

Maltsalised on valguselembesed taimed, mis kasvavad kuliiveerita-
! aļ pinnaSel umbrohuna, prahipaikadel, mererandadel, sieppides, pool-

kõrbįtes ja kõrbetės. Metsade rohurindes nad puuduvad või esinevad

ainult üksikud liigid (Chenopodtum aįbum L., AtripĮex patuĮa L.) valgus_

rikkamates kohtades.
Sugukonna esindajad on Įevinud kogu maakeraļ, eriti paras- ja troo-

pikavöötmes; mitmed neist on kosmopoliidid. Paljude liikide ja perekon-

dade juures on märgata progresseeruvat endemismi. põhiareaaļi liļ1e3'
ēriti stepi- ja kõrbetaimedel. Halofüütide SeaS on maltsalised taimeriigis
esikohal.

Majanduslikult kasulikke taimi esineb vähe. Mitmeįd ļiike on varem
kasutatud nii tera- (Chenopodīum) kui ka köögiviljana (Spinacia, Atri'
pĮex), kuid kibedate ja mürgiste seemnete tõttu on nad oma ' tähtsuse

l4l
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teraviljana kaotanud. Ķaasajal kasvatatakse veel ainult Lõuna-Ameerikas
teraviljana Chenopodium quinoa wilļd. (ka Nõukogude Liidus tehakse
selle liigiga katseid). Köögiviljana leiavad kasutamisį veel praegugi mit_
mete liikide (Chenopodįum bonus-Henrįcus L', AtripĮex hortenīts-L', A.
hastata L.) lehed, miļle osatähtsus aga spinati kuitiveerimise laienemi-
sega järjest väheneb. Kõrbe- ja stepialadel on maltsalised ainsa looma-
söödana suure tähtsusega. Paljud 1iigid sisaldavad eeterlikke õļisid,
amiine ja leutsiini (henopodiini); neid kasutatakse meditsiinis ja rahva-
meditsiinis. Nii tarvitatakse soolenugiliste ja krooniliste ekseemide raviks
liīke Chenopodium anthelmįnthįcum L' Ch' qmbrosįoįdes L., mao- ja
sooletegevuse häirete puhul peale kahe nimetatu ka Beta uuĮgaris L. ja
AtripĮex hortensįs L. Värvitaimedena kasutatakse liike Cienopodiim
aĮburrl L. ja Ch' auluarįa L. Mereranniku- ja kõrbeliigid sisaldavad mine-
raals,oolasid, eriti karbonaate, mistõttu neid kasutatūse potase ja sooda
vaļmistamisel (peamiselt stepi- ja kõrberajoonides). Majānduslikult suu_
rima tähtsusega on peet ja spinat. Dekoratiivtaimedena įasvatatakse pea_
miselt värviliste varte ja lehtedega liike, nagu Chenopodiurn quinoo
\Į/illd., Ch' capitatum (L.) Asch'' Ch' fotiosun (Moench) Asch., Atriptex
hortensįs L., Kochįa scoparia !. trichophįl'a Schinz et Thell. Suur osa
maltsaļistest on umbrohud.

Sugukonda kuulub umbes ll0 perekonda l500 liigiga, millest Nõuko-
gude Liidu flooras esineb ligi 350 liiki. Eesti flooras ļeidub l2 perekonda
40 liigiga, mis jaotatakse alamsugukondadeks Chenopod.įoįd'eae la SaĮso-
įo įd e ae nin g triibus Leks B et ae, C heno p o die ae, At rip ĮĮc eae, C am p hõ, o, *, ar,
Corispermeae, Salicornį,eae, Suaedeae ja SaįsoĮ,eae. Tüüpperekond on Che-
nopodium L.

PEREKONDADE MÄÄRAMISE TABEL

I

2.

;

4.

-b.

t42

Vars lehtedeta, lüļistunud, lihakas
l0. perekond soolarohi - SaĮ'įcornįa L.

Teistsugused, lehistunud varrega taimed 2
Lehed lamedad, rootsulised' Idu hobuseraua- või ringikujuline . 4
Lehed ruljad, poolruljad, lihakad, rootsutud. Īdu spiraalne 3
Lehed ogajalt teravneva tipuga

t2. perekond ogamalts - SaĮsoļa L.

Lehed ogaja tiputa, tömpjad
ll. perekond soodahein - Suaed,a Forsk.

Taim paljas, põisjate näärmekarvade (jahuja katte) või lõhnavate
näärmetega . 8
Taim teistsuguste karvadega , . 5
Taim tähtkarvadega. Lehed süstjad või munajad

5. perekond aksüüris - Axgris L.



Taim harunevate või ļihtkarvadega. Lehed niitjad või lineaalsed 6

6. Õiekate puudub või koosneb l-3 1äbipaistvast soomusjast ļehe-
kesest. Vili tiivuline

9. perekond lurssvili - Corispermunt L.

oiekate oļemas 7

7 ' Õiekate lisemeteta, väga karvane (meenutab vatikera)
, 7. perekond londeesia - Londesįa Fisch. ėt Mey.

Õiekate viljunud taimedel horisontaalsete, tiibjate lisemetega
B. perekond kohhia - Kochįa RoLh

8. oied ühesugulised, taim ühekojaline. Isasõied viietised, emasõied
kahe vasiaku kandelehekesega 9

Ļ Õied mõlema- või ühesugulised; viimaseļ juhul taim ühe_ või kahe'
kojaline. Õiekatteļehti 3-5 l0

9. Lehed enamasti hambulise SerVaga, õie kandelehekesed munajad
või kolmnurksed

4. perekond malts _ AtripĮex L'

Lehed terveservaļised. Õie kandelehekesed kolmehõļmalised. Soo1aku-

įaim
6. perekond soolmalts - Haįįmįone Aell,.

l0. Taim kahekojaline, tolmukaid ja emakasuudmeid 4. Kuļtuurtaim
3. perekond sPinat - SPinacia L'

Taim ühekojaline, tolmukaid 5, emakasuudmeid 2 . ll
ll. Peajuur jämenenud. Lehed jahuja katteta, terved, lainja Servaga,

juurmised lehed kodarikuna. Kuļtuurtaim
l. perekond peet - Beta L.

Peajuur pole jämenenud. Juurmised ļehed ei asetse kodarikuna,
taim sageli jahuja kattega. Prügi- ja umbrohutaim

2. perekond hanemalts - Chenopodium L'

l. alamsugukond, Chenopodįoįdeae. - CgcloĮobeae C. A. Mey. in Led.

Fl. alt. 1: 370. l829. - Idu ringi- või hobuserauakujuline, harvemini
komakujuline, ümbritseb täielikuļį või osaļiseļt rikkaļikku toitekude.

Sellesse alamsugukonda kuuļub enamik meie liikidest.

l. triibus Betae Moq. in DC. Prodr. l3 (2):43. 1849, p. p. - Õied

keskmise sigimikuga, alusel mitmekaupa kokku kasvanud, õiekate kõve_

neb viljumišajaks. Liitvili, mis idanemisel avaneb .kaane moodustumise

teeļ.

l. perekond peet - Betat L.
Sp. Pl. 222. 1753.

Uhe-, kahe- või mitmeaastased taimed. Juur puitunud või lihakas ja
jämenenud. oied mõlemasugulised, viietised, harva üksikuļt, sagedamini

I Taime nimi vanaroomlastel.
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2- või 3-kaupa õisikus, vilja valmimisel kasvavad alusel üksteisega kokku.
Sigimik 2 või 3 (harvemini 4 või 5) lühikese emakasuudmega. Tolmukaid
5. Viļi üheseemneline, ümbritsetud kõvenenud õiekattega. Seemned
ümmargused, tihke kestaga. Idu rõngakujuline.

Perekonnas on l l või 12 liiki. Mitmete liikide areaaļ hõlmab idapool_
seid Vahemeremaid, Ees- ja Kesk_Aasia steppe ja kõrbeid, ulatub Ees_
Indiani ning läänes Atlandi ookeanini, teised liigid on ļevinud Hispaania,
Maroko ja Ķanaari saarte piirkonnas. Nõukogude Liidu fļooras esineb
5 ļiiki, neist Eestis l kuļtuurliik, mis on ühtlasi perekonna türipliik.

A l. Harilik peet - Beta uulgarusr L. Sp. Pl. 222. 1753; Klirige, Fl.
Est-, Liv_ u. Curl. 476. lBB2; Aell. in Hegi, I1lustr. Fl. Įlitteleur. ed. 2.
3 (2):552. 1960; M. Iljin in Fļ. URSS 6: 35. 1936 et in O.il. VPCP 4:
273' |952 Lek. in Liet. fļ. 3: 2t9. 196l. - CseNfla,o6ltķHoseunag.

o. Taim 60-100 cm kõrge, peajuur jäme, värtnakujuline, valge kuni
punakasli1la, külgjuurtega, mis sageli asetsevad spiraalsete ridadena
įimber peajuure. Vars sirge, harunenud või ļihtne, kandiline. Alumised
varre1ehed kodarikuna, lihakad, enam-vähem munajad, pikarootsulised,
südaja alusega või rootsuks aļrenevad, tömbitipu1ised, terve või lainja
Servaga; üļemised varreļehed piklikud kuni süstjad. Õied mõlemasuguli-
sed, I või 2 kandeļehekesega' kuni 6-kaupa peavarre ja harude tipus
peaja õisikuna. Õiekate heļeroheline, viietine; õiekatteļehed terveservaļi-
sed, piklikud, tömbid, viljumisel puituvad, sissepoole käändunud ja vil-
jaga kokku kasvanud. Tolmukaid 5, õiekattelehtedega kohakuti. Emaka-
kael ļühike,2 või 3 (harvemini 4 või 5) piklik-ovaa1se emakasuudmega.
Õisikus kõrvuti asetsevad õied kasvavad vilja valmimiseļ kokku, moodus_
tades liitvilja. Seemned mustjaspruunid, kerajad või neerjad, läikiva
kestaga.

Peedi õied on proterandriļised ja arenevad teisel aastal pärast külvi.
Emakakaelad kasvavad ja laiuvad alļes tolmukate kuivamise järel. Tolm-
lemine on võimalik seetõttu, et õied ei avane üheaegselt.

Kultiveeritakse köögiviljana ja põllukultuurina nii sööda-, söögi- kui
tehnilise taimena.

Üldlevik. Kasvatatakse kõikjal põhjapoolkera parasvöötmes aia- ja
põl lukultuurina.

Majanduslik tähtsus. Väärtuslik aia- ja põlluiaim. Tähtis on eriti
jämenenud juur, mida kasutatakse köögiviljana, ļoomasöödana, toot'-
ainena suhkrutööstuses' Lehed on hea ļ,oomasööt nii silona kui haljas-
rrrassina. Juur on eriti rikas suhkru poolest, sisa1dades keskmiseļt
l31220lo roosuhkrut ning nimetamisväärsel hulgal veel teisi suhkruid,
nagu rafinoosi, fruktoosi, glükoosi, galaktoosi, dekstraani, levulaani,
invertsuhkrut jt. Ka leidub taimes mitmesuguseid happeid, nagu oblik-,
glutaar-, õun-, vein_ ja sidrunhape; lisaks leidub peedis vaļke (umbes
|,5-2010 kuivainest), amiide, amiine ja aminohappeid, ensüümidest inver_
taasi, diastaasi ja kata1aasi, 1ahustuvaid mineraaļsoolasid (naatrium-,
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kaltsium. ja kaaliumkloriide, nitraate, sulfaate ja fosfaate) ning sapo-
niine.

Söögipeet on mõnedel Balkanimaadeļ rahvameditsiinis kasutamist
leidnud vähktõvevastase vahendina,

Peeti on kultuuris kasvatatud juba ammu. Kaldutakse arvama' et ļeht-
peet e. mangold, peetide hulgas vanim kultuurtaim, on levinud Sitsii-
liast üle Süüria Babülooniasse, kus. on sellest taimest teateid juba B. sa-
jandist e. m. a. Kreekas oli peet kõikja1 tuntud 5. sajandil e. m. a. (ravim-
taimena), Egiptuses - 250 aastat e. m. a. Inglismaalt on andmeid 1596.
aastast ja Prantsusmaaļ mainitakse peeti 1698. aastaļ kui väga hinnatud
köögiviljataime.

Rühvelkultuurina on peeti hakatud kasvatama suhteliselt hiljuti (ala-
tes 15. sajandist)' Söödapeedi'aretamiss töö on kestnud umbes l00 aas-
tat ning andnud rohkearvuliselt sorte. Suhkrupeeti, nüüdisaegse toidu-
ainete tööstuse tähtsamat kultuurtaime, hakati uļatus1ikult kasvatama
alles pärast esimese suhkruvabriku ehitamist a. l.B02. Arvatakse, et söögi_
peedi kasvatamist aļustati Saksamaal l500 a. paiku, l6. sajandi algul
ka Prantsus- ja Inglismaal.

Ķultuurpeedi esivanemaks on seni peetud Vahemeremaade rannikul
ļooduslikult kasvavat taime Beta oulgarįs L' ssp. perennis L. 'ĮB. mari-
tįma L.; B. auĮgaris ssp. maritima (L.) Thell.], mida hakati kultiveerima
algul lehtede tõttu ning alles palju hiljem juure tõttu. Et see ļoodusļik
ļiik annab palju hästi eristatavaid lokaalrasse, on selektsiooni teel saa-
dud väga Suur arv ltuntud kultuurrmeste.

Beta auĮgarįs L. on väga polümorfne ļiik, millel esineb mitmeid loo_
cįuslikke ja kultuuris kasvatatavaid alamliike. Ku1tuurpeedi liik jaota-
įakse kasutamis,otstarbe ja juure kuju järgi:

ssp' auĮgarls convar. uuĮgaris provar. auĮgaris - ļehtpeet e. man-
gold; juur vähem arenenud kui järgmistel alamliikidel; leheroots eriti
jämenenud, lihakas; lehti kasutatakse köögiviljana (spinatina). Eestis
kasvatatakse vähe;

ssp. uuĮgaris convar. craEsa, provar. crassa (Alef.) Helm in Zicht' 27
((t):211. 1957 (8. uulgaris var. crassa. Alef., Landw. Fl.2B0. 1866, s. l.)

s ö ö d a p 'e e t;; juur ruljas, sile, valkjas või koļlakas, umbes ļ/g uļa-
tuses maapinna1; sageli kuļ,tiveeritav põ1dudel ja aedades;

ssp' auĮgarls convar. crassą provar. condįtįua (Alef.) Helm in Zicht.
?7 (5) : 219. |957 (B' auĮgaris var. conditiaa Alef., Landw. Fl. 279' 1866,
S. l.) - söögipeet e' punane peet; juur kerajas või veidi piklik,
Įillakaspunane (selle värvuse annab antotsüaani,rühma kuuluv betaniin);
va,rs ja lehed rohelįsed kuni punased; täthtis köögiviljataim;

ssp. auĮgarls convar. crQSSa provar. aįtįssįma (Doel1) Helm in Zicht.
27 (5): 2l5. 1957 (B. auĮgaris c. rapacea lus. aļtįssįma Doell, Rhein. Fl.
293. lB43) suhkrupeet; juur koonusjas, maa_alune või muļlast
väljaulatuva ülaosaga; pinnalt kollakas ja kurruline, seest valge; Eestis
kasvatatakse tööstuslikuks otstarbeks vähe, peamise1t aga kasutatakse
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söödataimena, sest on söödapeedist toitaineterikkam (suhkrusisaldus
kuni 20%).

2. triibus Chenopodieae C. A. Mey. in Led. Fl. Aļt. l: 37l. 1829' -Õied enamasti viietise õiekattega, mis viljumisel ei muutu. Vili mitteava_
nev, valminult õiekattega ümbritsetud.

2. perekond hanemalts - ChenopodįumI L
Sp. Pl. 218. 1753.

Uhe- või kaheaastased rohtiaimed, harva püsikud, paljad või jahuja
kattega' Vars vaoļine või kandiline' sageli vaIge-", punaSe_ või roheļise_
triibuline. Lehed rootsuļised, alumised sageli vastakud, üIemised vahel_
duvad, lairombja kuni süstja labaga, kolme_ või mitmehõlmalised, ham-
bulised või terveservaļised. oied mõlemasugulised või emasõied, väikesed,
tihedate kerajate osaõisikutena, moodustavad Varre- või kandeļehekeste
kaenlas ebasarikja, pöörisja või peaja õisiku. oiekattelehti 5, harvemini
3 või 4, rohtse keskosa ja nahkja Servaga, lameda pealmise pinnaga või
paksenenud, enamasti aļuseļ kokku kasvanud. Toļmukaid 3-5, emaka*
suudmeid 2, mõnikord 3--5, niitjad võ,: naaskeljad; emakakael lūhike,
harva puudub või on pikk. Vili kaetud täiesti või osaliselt õiekattega. Vil_
jakest'kilejas, mitmesuguse kõvadusega, vaba või seemnekesta külge kin_
nitunud. Seemned enam_vähem kerajad, tugeva läikiva kestaga, siļedad
või krobeļised. Idu täiesti või peaaegu rõngakujuline, ümbritsetud rikka_
liku toitekoega.

Perekonda kuulub umbes 250 liiki, mis on levįnud kogu maakeraĮ
paraS- ja troopilises vöötmes. Nõukogude Liidu fļooras on 30 liiki, neist
Eestis l5 ļiiki. Perekonna tüüpliik. on Chenopodįum aįbum L'

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l,

2.

3.

4.

Taim näärmekarvadega' aromaatselt lõhnav
l. Kobar-hanemalts - Chenopodium botrgs L-

Taim näärmekarvadeta, mittelõhnav . 2
Uheaastane taim. Vars pole õõnes 3
Mitmeaastane taim. Vars õõnes, eriti alumises osas. Lehed kolm_
nurksed xuni odajad, terve või lainja Servaga

3. Tervelehine hanemalts - Chenopodįum bonus-ĪIenrįcus L.

Ebasarikõisiku (dihhaasiumi) harud lõpevad ogaga. Lehed süstjad'
terveservalised või kaarhambulised

2' oga-hanemalts _ Chenopodium arįsįatum L.
Õisikuharud ei lõpe ogaga 4
Õiekate kuiv, rohtne . 6
Õiekate viljunud taimedeļ lihakas, punane' marjataoline 5

ļ46

t chen (kr. k.) _ hani, podĮon (kr. k.) _ jalg; lehtede kuju järgi.



5. Tihedad kerajad osaõisikud enam-vähem õisiku tipuni kandelehekes-
tega. Seemned ümarakandilised

4. Vits-hanemalts - Chenopodium foĮiosum (Moench) Asch.

osaõisikud ainult õisiku alusel kandelehekestega. Seeme terava-
kandiline

5. Peajas hanemalts - Chenopodįum capitatum (L.) Asch.

6. Lehed aluse ja tipu suunas ahenevad, terveservalised või nende alu-
sel üksainus hammas 7

Lehed sageli odaja aluse ja hambulise või loogelise Servaga 9

7. Lehed ja vars jahuja katteta
9. Paljuseemneline hanemalts -_ Chenopodium polųspermum L.

Lehed jahuja katiega I
B. Lehed munajad või rombjasmunajad, teravatipulised, läbipaistva

servaga
12' Teravatipuline hanemalts - Chenopodium acumįnatum Willd.

Lehed rombjassüstjad kuni lineaalsed, terveservaļised või nende alu_

sel üksainus hammas, pearoo kõrval aļuseļ selgelt eristatav ainuļt
l paar külgroode

l3. Võõr-hanemalts - Chenopodium pratericola Rydb'

9. Lehed suured, pikalt teritunud, 2--4 terava hambaga kummalg-i kül_

jel, alus veidi südajas
8. Värd-hanemalts - Chenopodium hųbridum L"

Lehe alus tömp või ahenev, mitte südajas . l0
l0. Õiekattelehti 3-5 l l

Õiekattelehti 5 . 12

ļ1. Lehed süstjad või kitsasrombjad, sügavalt tömbihambalise või loo-

gelise servaga, alumisel pinnal kollaka keskrooga
7. Vesihaljas hanemalts _ Chenopodium gĮaucum L'

Lehed munajasrombjad, loogelishambulise servaga, veidi lihakad.
Taim sageli punakas

6. Punane hanemalts - Chenopodįum rubrum L.

|2. Lehtede pikkus laiusega enam-vähem võrdne. Leheserv kahelisaagjas

või ebakorrapäraselt hambuline
l0. Müür-hanemalts - Chenopodįum murale L.

13.

Lehed laiusest pikemad . 13

Lehed enam_väįem selgelt kolmehõlmalised, keskmine hõlm lai, laialt
ümardunud tipuga. Õisik hõre

ll. Roheline hanemalts - Chenopodį'um airįde L'

Lehed pole selgelt kolmehõlmalised, nende tipp terav või teritunud.

Õisik tavaliselt tihe . 14
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l4. Õieraag ja õiekate jahuja katteta. osaõisikud peavarrele ligistunud
14. Linn-hanemalts - ChenopodĮunt urbįcum L.

Õieraag ja õiekate jahuja kattega. osaõisikud pole varrele ligistunud
15. Valge hanemalts - Chenopodįum. album L'

l. sektsioon Botrgoides C. A. Mey. in Led. Fļ. Aļt. 1: 4l0. lB29, em.
Aeļl. et M. Iljin in Fl. URSS 6: 46. 1936. - Taim ļüliļiste näärmekarva-
dega, harva paljas. Õied ebasarikõisikuna (dihhaasium või monohhaa_
sium). Õiekattelehed ainult alusel kokku kasvanud. Viljakate väikeste
kerajaie näärmetega. Seemned asetsevad horisontaalselt. Idu hobuseraua-
kujuline.

L alamsektsioon Botrgs (C. Koch) Aell. et M. Iljin in Fl. URSS 6:
46. 1936; C. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.607. 1837 (pro sect.). - Õisiku
(dihhaasiumi) harud ei lõpe ogaga. Taimed paljude näärmete ja lüliliste
karvadega.

* l. Kobar-hanemalts - Chenopodium botrgs t L. Sp. Pl. 219. 1753;
Led. Fļ. Ross. 3 (2):70a. lB49-l851; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew'
Esth-, Liv- u. Curl. 149. 1852; M. Ilji:r in Fl. URSS 6: 46. 1936 et in O;r.
yPcP 4: 282' 1952; Aell. in Hegi, Iļlustr. Fļ. Mitteleur. ed. 2. 3 (2): 583.
1960; Lek. in Liet. Ī|. 3: 224. 196l. - Mapl ÄyrrrlįcTarl. (74. joon.)

o. Kolļakasroheļine, meeļdiva lõhnaga, kleepuvalt näärmeline taim,
l5-60 cm kõrge. Vars tõusev või püstine, harunev' tömbikandiline. Lehed
rootsulised, tömbid, umbes 6 cm pikad ja kuni 3,5 cm laiad, piklikud kuni
munajad, sügavalt sulghõlmised, tömpide, enam-vähem paralleelsete hõl-
madega; ülemised lehed kitsamad ja tervema Servaga. Õied püramiidja
pöörisõisikuna, mõlemasugulised või ainult emasõied. Õiekate viietine,
näärmeline, selle lehed piklikmunajad, teravatipulised, heledama Servaga'
andruta. Toļmukaid 3-5. Vili - peaaegu iäiesti õiekattesisene pähk-
like, viljakest kergesti eemaļdatav. Seemned pruunikasmu,stad, 0,5-
0,9 mm läbimõõdus, ļäikivad, vaolised või ruljad.

Õitseb juulis, augustis.
Kasvab liivasel pinnasel, kivistel ja kuivadel kohtadeļ, prahipaikadel,

raudieedel ja sadamates, umbrohuna aedades. Meiļ haruldase tulnukana
leitud 19. saj. teisel poolel mõnel korral Tartust.

a lt

74. joon. Kobar-hanemalts (Chenopodium botrgs): a - leht,
ä - emasõis, c _ mõlemasuguline õis.
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75. joon. Oga-hanemalis (Chenopodiurn aristaturn):
tipmine osa taimest õisikutega. (orig.)

Üldelevik. Levinud Nõukogude Liidus Euroopa_osas, Kaukaasias,
t,ääne-Siberis ja Kesk-Aasias. Väljaspool Nõukogude Liitu Vahemeremaa-
del, Lõuna-Euroopas, Põhja_ ja Lõuna-Aafrikas, Põhja-Ameerika,s, Väike-
Aasias, Mongoolias ja Hiinas (Tiibetis).

2. aļamsektsioonTeloxgs (Moq.) Aeļļ. et lljin in Fļ. URSS 6: 47. 1936.

- Teloxįs Moq. in Ann. Sc' nat. ser. 2. l (a0): l28p. 1834, pro gen. -
Dihhaasiumi harud lõpevad ogaga. Taimed enam-vähem paljad või üksi_

kute näärmete ja lüļiliste karvadega.

*2. oga-hanemalts - Chenopod'ium arįstatum ' L. Sp. Pl' 22|. |753;

M. Iljin in Fļ. URSS 6:47. 1936 et' in Õ.rr. yPCP 4:2B3. 1952; Aell. in
Hegi, Illustr. Fl. Mitteleur. ed. 2. 3 (2): 586. 1960; Lek. in Liet. Ī|. 3: 225.

l96t; K. Eichw. in Eesti taim. määr. B0l. 1966, in textu. - Teloxįs arįs-
tata Moq. in Ann. S,c. nat. ser. 2. 1 '(40) : 289. 1834; Led. Fļ. Ross. 3 (2):

693. lB49-l851. - Mapl ocT|ĄcTafl. (75. joon.)

O. Algul roheline, hiljem sageli punakaks muutuv taim, 5-30 cm

kõrge. Vars paljude külgedele suunduvate ja ogajalt lõppevate harudega,

kaetud väga lühikeste karvadega, eriti alumises osas. Lehed vahelduvad,
süstjad või lineaalsed, umbes 6 cm pikad ja kuni l cm laiad, terveserva_

ļised või nõrgalt kaarhambulised, teritunud tipuga, rootsuks aheneva alu-

sega. Õied raotud, varre ja külgharude harunemiskohtadel lehitu püra_

nriidja õisikuna, milļe ülemises osas on emasõied, alumises aga mõlema'
suguiised õied. osaõisikud lõpevad ogadega, harva ogadeta. oiekatte'
ļehed tömbid, paljad, laia heleda äärisega. Seemned kerajad, kitsa terava

kandiga, mustjaspruunid, umbes 0,5-0,7 mm läbimõõdus.
Õitseb juulist septembrini.
Kasvab kuivadel liivastel aladel, umbrohuna põ1dudel. Eestis ļeitud

l arįsįatum (lad. k.) _ ohteline, ogajas
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76. joon. oga-hanemaltsa (Ckenopodįunl arįstatulrz) leiukoht Eestis.

ainult kord A. Remmeli poolt l960. a. jlrhusliku tuļnukana Keilast raud_
teelt. (76. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas Aļam-Doni, Volga-Doni ja
Volgataguses vaļdkonnas, Lääne_ ja lda-Siberis, Kaug-Idas ning Baikaļi
järve ääres. Mongoolias, Jaapanis, Hiinas, Põhja-Ameerikas.

2. sektsioon Agathophgton (Moq.) Benth. et Hook. Gen. pl. B: 52.
1880. - Agathophgton Moq. in Ann. Sc. nat. ser. 2. I (40): l9l. lBB4 (pro
gen.). - Mitmeaastased paljad või jahuja kattega taimed. Õiekattelehti
4 või 5, täkilise tipuga. Emakasuudmeid 2 või 3, naaskeljad, pikad. Seem-
ned neerjad, idu hobuseraua- kuni rõngakujuline.

3. Tervelehine hanemalts - Chenopodiurrt bonus-Henrįcus 1 L. Sp. Pl.
2lB. 1753; Led. Fl. Ross. 3 (2): 708. l849-l85t; Wied. et Web. Beschr.
phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 146. lB52; M. Iljin in Fl. URSS 6: 52.
1936 et in O.n. yPCP 4:292. 1952; Aell. in Hegi, Illustr. Fl. Mitteleur. ed.
2.3 (2): 601. 1960; Lek. in Liet. Ll.3:226. 1961., - Mapr 4o6poro len-
paxa' M. ueJIbHoJļHcTHaf . (77. joon.)

2+. Kuni 60 cm kõrge, püstise, kandiļise, harunenud või lihtsa var-
rega taim. Alumised ja keskmised varrelehed pikarootsulised, kolmnurk-
sed või odaja alusega, terava või teritunud tipuga, kuni l0 cm pikad,
alusel niisama laiad, terveservalised või veidi lainelised, vähese jahuja

I bonus (lad. k') _ hea; Henrįcus - C. Linnė poolt nimetaiud Prantsuse kuninga
Henri IV (16. saj.) auks.
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?7. joon. Tervelehine hanemalts (Chenopodiunt, bonus-Henricus): a _ taime üld'
kuju,Ö-õis. (orig.)
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78. joon. Tervelehise hanemaltsa (Chenopodiutn bonus-Henrįcas) leiukohad Eestis.

0
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79. joon. Tervelehise hanemaltsa (Chenopodiun bonus-Ī!enrįclzs) areaal. (Aelleni järgi.}



kattega, mis hiljem väheneb või kaob; ülemised varrelehed väiksemad,
pikliksüstjad, lühema rootsuga. Õisik - iipmine, peajas, alumises osas
lehistunud pööris. Õied mõlemasugulised või ainult emasõied. Õiekatte-
lehti 3-5, andruta, tömbid, tipus sageli hambulised. Tolmukaid 2-5.
Emakasuudmeid 2-5, naaskeljad, näsadega, vähemalt emakakaela pikku_
sed. Vili lapik, neerjas või kerajas, asetseb vertikaa1selt. Seemned must-
jaspruunid, tömbikandilised, l,5-2 mm 1äbimõõdus, läikivad, siledad või
sügavate vagudega.

Õitseb maist augustini.
Kasvab aedades, prahipaikadel, elamute läheduses. Eestis harva. (7B.

joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osas Laadoga-Ilmeni valdkon-
nast Ulem-Volga ja Volga-Doni valdkonnani. Euroopas ulatub põhjas
l.õuna-Skandinaavia ja Soomeni (kuni põhjalaiuse 65"-ni), lõunas Bal_
kani poolsaarest Pürenee poolsaareni. (79. joon.)

Majanduslik tähtsus. Varakevadeļ, kui teised köögiviljad puuduvad,
tarvitatakse mõnel pool spinatina. Rahvameditsiinis kasutatakse lehtede
ļeotist kui haavu pehmendavat ja puhastavat vahendit ning külmavillide
raviks.

3. sektsioon Bįįtum (L.) Puusepp. - Gen. BĮįturrt L. Sp. PL. 4. 1753. -Sekts. EubĮįturn Aell. in Verh. Naturf.-Ges. Rasel 4l: l03. l930. - Õie_
kate viljunud taimedel lihakas, marjataoline, punane. Seemned asetsevad
vertikaaļ,selt (vähemalt tipmistel õitel). Īdu hobuserauakujuline.

l. a.lamsektsioon Blįtum. - FoĮįosa Kowal in Monogr. Bot. 1: lį3.
l953' - osaõisikud varre tipuni kandelehtedega. Seemned veidi ümara_
kandilised või vaolised.

4' Vits-hanemalts - Chenopodium foĮiosum Ī (Moench) Asch. F'l.
Prov. Brandenb. l: 57'2. 1864; M. Iljin in Fl. URSS 6: 48. 1936 et in <D.rr.

}'PCP 4:2B4. 1952; Aell, in Hegi, Illustr' Fļ. Mitteļeu'r. ed.2.3 (2): 604.
1960; Lek. in Liet. Īl. 3: 226. 196l. - Chenopodium oirgatum (L.) Jes-
sen Deutsch' exc. fl. 300. 1879. - BĮįtum uirgatum L. Sp. Pļ. 4. 1753;
Led. Fl. Ross. 3 (2):706. l849-l85l; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv_ u. Curl. l50. l852. - Morccarpus foĮiosus Moench, Meth. 342.
1794. - Mapr MHororrncruafl. (80. joon.)

o, harvemini o. Vähese jahuja kattega või paljas taim, l5-B0 cm
kõrge. Vars püstine, ümmargune, paljude vitsjate, tipuni ļehistunud haru-
dega. Juurmised lehed ja alumised varrelehed pikarootsulised, munajad,
munajas-koļmnu,rksed või odajad, hõlmised kuni hambulise Servaga,
teravatipuliserl, laia kiilja alusega; alumised leheserva hambad enam-
vähem ailapoole suunatud, kuni 6 cm pikad ja 5-6 cm ļaiad. Keskmised
lehed ļühema rootsuga, piklikrombjad, alumised leheserva hambad külge-
dele suunatud; ülemised ļehed kitsamad, vähehambulise või peaaegu
terve servaga, alumised leheserva hambad ülespoole suunatud. Väga

I foĮiosum (lad. k.) - ļehistunud, suurte iehiedega
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1.

harva kõik lehed laiad, odajas-koļmnurkse
alusega ja terveservaļised. Kõik lehed mõ-
ļemait pinnalt rohe1ised. Õied tihedate
kerajate osaõisikutena peajates, lehekae_
naļdes asetsevates õisikutes, m'õlemasugu_
lised või emasõied, ena,masti kolmetised,
harvemini 2, 4 võĪ 5 õiekatteļehega, mis
vilja valmimisel muutuvad lihakaks ja pu-
nakaks ning ümbritsevad vilja. Emaka-
suudmeicį kaks, lühikesed, jämedad, kae_
tud näsadega. Tolmukaid üks. Seemned
l-1,25 mm läbimõõdus, mustjaspruunid,
peaaegu siledad, külgedelt lapikud, tömbi-

.ka n dilised.
Õitseb juulist septembrini.
Prahipaikadel, aedades viljakal pinna-

sel, kivistel ja lubjarikastel kohtadeļ. Ees_
įis üksikud leiukohad, kus kasvab aedades,
raudteeļ, sadamates, tee- ja rnüüriserva_
del. (Bl. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus kogu Eu_
roopa-osas (välja arvatud Ķarjala-Lapi
ja Dvinaa-Petšoora valdkond), Ķaukaa-
siaS, Lääne- ja Ida-Siberis ning Kesk-
Aasias. Loode-Aafrikas, Portugali. ja His-
paania mägedes, Alpides ja Himaalajas.
Vits-hanemaltsa ļoodusļiku areaa1i piirid
on ebaselged, sest ļiik esineb kultuuri,
reliktina kõigis Euroopa maades, Samuti
Vahemere rannikul, ulatudes idas Mon-
goolia, Tiibeti ja Indiani.

Majanduslik tähtsus. Vits-hanemaltsa kasutati varem sageli köögi-
viljana (spinatina). Mahlakad osaõisikud on magusa maitsega, söödavad
lindude, loomade, ka inimese poolt. Punase värt,aine sisalduse tõttu on
neid kasutatud viinale värvuse andmiseks. Seemned sisa1davad Sapo_
niini. Nüüdisajal kasvatatakse liiki ka ilutaimena.

2. alamsektsioon Capitata Kowal in Monogr. Bot. 1: l13. 1953. -Kerajad osaõisikud enamasti kandeĮehtedeta. Seemned teravakandiļised.

5. Peajas hanemalts - Chenopodium capitatum1 (L.) Asch. Fļ. Prov.
Brandenb. l: 572. 1864; Klinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl. 476. lBB2; M. Iljin
in Fļ. URSS 6: 49. 1936 et in o;r. yPCP 4: 285. 1952; Aell. in Hegi,
Iļlustr. Fļ. Mitteleur. ed. P. 3 (2): 605. 1960. - Bįįtum capitatum L. Sp.
Pl.4. 1753; Led. Fl. Ross.3 (2): 707. 1849-1851. - Mapr roroBqaran,
x(MHHĀa roūoBI{aTafl.

Wa

80. joon. Vits-hanemaįts (Cheno-
podiurn foĮiosum): 4 - taime
tipmine osa viijadega, l - õis.

(Orig.)
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8l. joon. Vits-hanemaltsa (Chenopodium foĮiosum) leiukohad Eestis.

o. Püstiste või tõusvate vartega, lihtne või harunenud' 20-60 cm
kõrge, paljas, alumises osas tihedamalt lehistunud taim. Alumised var-
reļehed odaja alusega, terve või hõredalt hambuļise servaga, pikarootsuli-
sed; keskmised lehed enam-vähem kolmnurksed, allapoole suunatud odaja
alusega, ebakorrapäraselt hõlmised, hambulise või terve servaga. Õied
suhte1iselt suurte kerajate osaõisikutena, moodustavad 1ehitu, tipuosas
tihedama peaja õisiku. Õiekattelehti 3-5, viljunud taimedeļ punased ja
mahlakad, marjataolised. Tolmukaid üks. Viljakest (perikarp) õhukese
seinaga, kinnine. Seemned ovaalsed, külgedelt kumerad, pruunid,
teravakandilised, asetsevad vertikaalseli.

Õitseb juu1is, augustis.
Liiki kultiveeritakse aedades, kust metsistub. Eestist ei oļe viimasel

ajal leitud; on teada l9. sajandi keskelt üks leid Tartust.
Üldlevik. Nõukogude Liidus esineb hajusalt Euroopa-osa kesk- ja lõu_

narajoonides ning lda-Siberis. Kultuurist mõjustatud aladel kogu Euroo-
pas ja Põhja-Ameerikas.

Majanduslik tähtsus. Köögivi1jataimena (spinatina) peajat hanemaltsa
kaasajal enam ei kasvatata, küll aga dekoratiivtaimena punaste kerajate
osaõisikute tõttu, mis meenutavad vaarikat. Viljadest saadakse punast
värvainet, mida kasutatakse viinale värvuse andmiseks.

Liigi päritolu on ebaselge. Et teda looduslikel kasvukohtadeļ ei esine,
siis arvatakse, et ta on tekkrnud liigi ChenopodĮum foĮiosum (Moench)
Asch. kultuurtaksonina. Teiselt poolt aga on peajas hanemaļts Põhja-
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82. joon. Punane hanemalts (Cltenopodium rubrutn): a - taime üldkĮrju'
Ö - vili õiekattega. (orig.)



Ameerikas külļaltki sage, mille tõttu võib oletada, et seal on ta kodu-
maa. Ch. foĮiosum seevastu kasvab seal aga üksikult ja esineb tulnukana.

Liik on väga sarnane Chenopodįum foĮiosum'iga. Peamiseks eristus_
tunnuseks on Suuremad kerajad osaõisikud, peaaegu lehistumata õisik ja
külgedelt ümardunud seemned.

4. sektsioon Pseudoblįtum Benth' et Hook. fil. Gen. pl. 3: 52. lBB0,
em. Aell. in Verh. Naturf.-Ges' Basel 4t: l02. 1930. - Taim põisjate või
ļüliļiste näärmekarvadega (jahuja kattega). osaõisikute tipmistel õitel
õiekattelehti (3) a või 5, seemned asetsevad horisontaalselt. Külgmistel
õitel õiekattelehti 3 (4 või 5), seemned asetsevad vertikaalselt. Idu r'õnga_
kujuline.

l. alamsektsioon Vįrįdįa Prod. in Sävuļ. Fļ. Rom. 1: 504. 1952, em.
Aell. in Hegi, Illustr. Fl. Mitteleur. ed.2,3 (2): 577. 1960. - Lehtede
alumine pind veidi jahune või paljas.

6. Punane hanemalts - Chenopodįum rubrumI L. Sp. Pl. 2|B. |753;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 146. lB52; M. Iljin
in Fļ. URSS 6: 53. 1936 et in Q.ņ. yPCP 4: 2B9. 1952; Aell. in Hegi,
Illustr. Fl. Mitteleur. ed.2.3 (:2): 606. 1960; Lek. in Liet. fl.3: 229. 1961.

- BĮįtum poĮųmorphum C' A. Mey. in Led. Fl. Alt. 1: 13. lB29; Led. Fļ.
Ross. 3 (2): 707. lB49-lB5l. - Mapr KpacHan. (82. joon.)

o. Tairir kuni 70 (B0) cm kõrge, paljas, sageli punakas. Vars lihtne
või harunenud, kandiline, püstine, külgharud laiuvad või tõusvad. Lehed
veidi lihakad, kuni B (10) cm pikad ja 6 (B) cm laiad, munajasrombjad,
ebakorrapäraselt hõlmised kuni hambuļise servaga; kõige alumised lehe-
serva hambad suured, moodustavad hõlma, harvemini lehed väga süga-
vaļt hambuļise või terve servaga, pikaks rootsuks aheneva alusega, tömbi
tipuga. Ulemised lehed väiksemad, kitsamad ja teravamad' Õied mõlema-
sugulised ja emasõied, asetsevad väikeste osaõisikutena lihtsas või haru-
nenud, püstises, allosas sageli lehistunud, enamasti tihedas kaenlasiseses
või iipmises pöörisjas või peajas õisikus. osaõisikute tipmised õied (4) 5
õiekattelehega, 3-5 tolmukaga, horisontaalselt asetseva Seemnega; külg-
mised õied 3 õiekattelehega (enamasti ernasõied, harvemini ühe tolmukaga
mõlemasugulised õied), seemned asetsevad vertikaaļselt. Õiekattelehed
äraspidimunajad või süstjad, lihakad, andruta, kileja äärisega, alusel
(üksikud keskkohani) kokku kasvanud; seemet ümbritsev viljakest nahk-
jas, kergesti eemaldatav. Emakakael jäme, 2 ļühikesē emakasuudmega.
Seemned kuni l mm läbimõõdus, ümmargused, külgedelt lapikud, tume_
pruunid, ümarakandilised.

Õitseb juulis, augustis.
Kasvab prügi_ ja tuhahunnikutel, raudtee ääres laoplatsidel, vare_

metes, teeservadel, liivastel jõekal1astel, mererannikuil, aedades umb-
rohuna. (83. joon.)

ļ rubrum (lad. k.) _ punane.
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83. joon. Punase hanemaļtsa (Chenopodiwn rubrum) leiukohad Eestis.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Ķaukaasias, Lääne- ja lda_
Siberis ning Kesk-Aasias. Lõuna- ja Kesk-Euroopas, Aasia parasvöötmes
ja Põhja-Ameerikas'

2. alamsektsioon Gį,auca Prod. in Sävul. Fl. Rom. 1: 504. lg52, em.
Aelļ. in Hegi, Iilustr. Fl. Mitteleur. ed. 2. 3 (2): 577. |960. - Lehtede
alumine pind tugeva jahuja kattega, hallikasroheline.

7. Vesihaljas hanemalts - Chenopodįum gĮaucum, L. Sp. P|. 220.
1753; Led. Fl. Rsss.3 (2):700. 1849-185l; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 146. lB52; M. Iljin in Fl. URSS 6: 52. 1936 et
in Õ.rr. yPCP 4: 290' 1952; AeIl. in Hegi, Illustr. Fl. Mitteleur. ed. 2. 3
(2): 610. 1960; Lek. in Liet' Ī|. 3: 22B. 1961. _ Mapl cvgafl. (84. joon., a.)

o. Tõusva, laiuva või püstise ning sageli punaka varfega taim,
7-60 cm kõrge. Lehed rootsulised, kiilja alusega, süstjad kuni kitsas_
rombjad, 4-B cm pikad ja kuni 3 cm laiad, sügavali tömbihambaļise,
loogelise, harvemini terve servaga, alumisel pinnal jahuja kattega, valk-
jashallid, koļlaka keskrooga (kus jahujas kate puudub), pealmiselt pin_
nalt rohelised, jahuja katteta. Õied raotud või ļühiraolised, kas peajas_
pöörisjas õisikus, mis koosneb tipmistest ja kaenlasisestest lehistunud
i<erajatest osaõisikutest, või ebasarikjas õisikus, mis koosneb kaenlasises-
test lehitutest, sageli varrest eemaldunud ebasarikjatest osaõisikutest.
Õied kahesugused: tipmised õied 3-5 õiekattelehega, l-5 tolmukaga ja

r58

Į gĮaucurn (lad. k.)1 _ hall, hallikasroheline, meĪevee värvusega
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84. joon. Vesihaljas hanemalts (Chenopodium gĮaucun); a - laime üldkuju; valge hane-
malts (ChenopodĮun aĮbum): Ö _ taime üldkuju, c _ vili. (orig.)
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85. joon. Vesihalja hanemaļtsa (Circnopodiurn gĮaucum) leiukohad Eestis.

horisontaaļselt asetseva viljaga; külgmised õied 3 õiekatteļehega, 1 tol-
mukaga ja vertikaalselt või viltu asetseva viljaga. Õiekattelehed alusel
kokku kasvanud, piklikud, tömbitipulised, kollakasrohelised, vilja ümbrit-
sevad' Emakasuudmeid 2 või 3, kaetud paijude näsadega. Viljakest rohe-
line, kergesti eemaldatav. Seemned kerajad, tumepruunid või mustad, läi-
kivad, ümarakandilised, 0,6-0,9 mm läbimõõdus, asetsevad horisontaal-
selt, vertikaalselt või viltu. Idu rõngakujuline.

Õįtseb juulist septembrini.
Kasvab aedades umbrohuna, elamute ümbruses, prahipaikadel, raud-

teetammidel, Įaoplatsidel, jõekal1astel, maanteeservadel ja mererannikuil.
Eestis hajusalt kogu territooriumiļ. Antropofüüt. (85. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias, Siberis, Ķaug-
Idas ja Kesk-Aasias. Väljaspool Nõukogude Liitu kogu Euroopas, Edela-
ja lda-Aasias, Himaalaja mägedes ning Tiibetis.

Vesihaljas hanemalts varieerub taime üldkuju ja harunevuse, lehtede
kuju ja Suufuse ning õisiku kuju poolest.

Eestis on sagedam
Ī. gĮaucurrl - taim püstine; ļehed suured, tömbihambalise või looge-

lise servaga; enamasti umbrohuna;
Ī. humįĮe (Peterm.) Aeļļ. -- mailal, enam-vähem lamavate harunenud

i'artega taim; kasvab sagedamini mererannikuiļ.
Värdadest on konstateeritud Chenopodium gĮaucum x Ch. rubrum

(Ch.XSchuĮzeanurn Murr.), mis meenutab puna.st hanemaltsa, kuid leh-
tede jahuja katte ja kolļaka keskroo poolest ļäheneb vesihaljale maļtsale.
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Käsitatakse ka Chenopodium gĮaucurn'i vormina. Eestist leitud harva
iämmastikurikkalt pinnaselt.

5. sektsioon Cltenopodium. - Chenopodia C. A. Mey. in Led. Fl. alt.
1: 403. lB29. - Taim põisjate näärmekarvadega (jahuja kattega), harva
paljas. Õiekate viietine, õiekattelehed kas alusei või pooleni kokku kas-
vanud, enamasti andruga. Emakasuudmeid 2 või 3. Seemned asetsevad
horisontaaļselt. Idu rõngakujuline.

l. alamsektsioon Grossefoaeata Aell. et M. Iljin in Fļ. URSS 6: 55.

l936; Aeļl. in Hegi, Illustr. Fl. Miįteļeur. ed.2.3 (2):577. 1960. -_
Seemned ümarakandilised, nende välimisel pinnal ümmargused või pikli_
kud sügavad ļohukesed.

B. Värd-hanemalts - Chenopodium hųbridum ' L. Sp. Pl. 2l9. 1753;

Led. Fl. Ross. 3 ('2):702. l849-l85l; Wied. et \Meb. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl. l4B. lB52; M. Iljin in Fļ. URSS 6: 55. 1936 et in @.rr.

yPCP 4:297.1952; Aell. in Hegi, Ilļustr. Fļ. Mitteleur. ed.2. 3 (2): 616.

t960; Lek. in Liet. Ī|.3:232. 196l. - Mapl ru6pN4uan. (86. joon.)

o. Püstise, kandilise, lihtsa või harunenud varrega taim, 30-80 cm

kõrge, paljas (ainult noored eksemplarid jahuja kattega). Lehed kuni
l7 crn pikad ja 15 cm laiad, varrel vahelduvalt, pikarootsulised, lai-kolm-
nurksed kuni viisnurksed või südajasmunajad, hõlmised või hambuļise
Servaga' 2-4 hammast ļehe kummalgi serva1, pika teritunud tipu ja

südaja või sirge, harvemini südajas-odaja aiusega, sageli ebasümmeetri-
lised. oied mõlemasugulised, tipmise või kaenļasisese hõreda, peaaegu

ļehitu pöörisja õisikuna. Õieraag näärmeline. Õiekattelehed, arvuļt 5,

tömbi või pügaldunud tipuga, |aia kileja servaga, välimisel pinnal veidi
paksenenud, näärmekarvadega või paljad, viljade va'lmimisel ei ümbritse
seemet täielikult. Toimukaid 5. Emakasuudmeid 2 või 3, niitjad, näsa-

dega. Seemned l,5-2 mm läbimõõdus, mustjad, ümmargused, külgedelt
lapikud, selgelt võrkjaslohkliku pinnaga.

Õitseb juulist augustini.
Kasvab umbrohuna aedades, prahipaikadeļ' hästi haritud pinnasel ja

teeservadel. Eestis leitud sagedamini aedades väheste eksemplaridena või
üksikult. (87. joon.)

Üldlevik. Peaaegu kosmopo1iitne ļiik. Nõukogude Liidus levinud
Euroopa-osas (Karjala välja arvatud), Kaukaasias, Siberis, Kaug_Idas ja

Kesk-Aasias. Muja1 Euroopas, Põhja-Aafrikas, Indo-Himaalajas, Mand-
žuurias, Mongoolias, Jaapanis, Hiinas (Tiibetis) ja Põhja-A'meerikas.

Majanduslik tähtsus. Taim on mürgine, uimastava lõhnaga, sisaldab
ieutsiini ja mõjub mürgitavalt mitmetele koduloomadele, eriti sigadele.
Ranvameditsiinis peetakse roosivastaseks ja valuvaigisiavaks vahendiks.

2. alamsektsioon PoĮgsperma Kowal in Monogr. Bot. 1: l14. 1953. -
Į]ndata Aelļ. et M. Iljin in Fl. URSS 6: 54. 1936, p. p. - Seernned eba-

Į hgbridunt (lad. k.) - hübriidne, vät'd_
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86. joon. Värd-hanemalts (Chenopodium hųbrīdum)'- a _ taime üldkuju, b -vi1i õiekattega- (Orie.}
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87. joon. Värd-hanemaltsa (Chenopodiurn. hgbridarz) leiukohad Eestis.

korrapärase kujuga, nende pinnal kurruliste Servadega lohukesed (harva
ļohud ümmargused või kuuekandilised ja peaaegu siļedaservalised),
sageli ka radiaalsed vaod.

9. Paljuseemneline hanemalts - Chenopodium polųspermĮļm1 L. Sp.
Pl.220.1753; Led. Fl. Ross. S (2):693. lB49-l85l; Wied. et Web. Beschr.
phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. l4B. lB52; M. Iljin in Fļ. URSS 6: 54. 1936

et in O"rr. yPCP 4: 294. 1952; Aell. in Hegi, Illustr. Fl. Mitteleur. ed. 2.

3 (2): 619. 1960; Lek. in Liet. fļ.3: 230. 196l', - Mapl MHoroceMflHHaf.
(88. joon.)

o. Taim l0-80 (l00) cm kõrge, jahuja katteia, sageli punakas.
Vars püstine või tõusev, neljakandiline, enamasti juba alļosas harunev"
Lehed munajad kuni piklikmunajad või ovaalsed, 2-3 korda laiusest
pikemad, paljad, rootsulised, terveservaļised, lühidaļt aheneva alusega
ja lühikese teravneva tipuga või vaevumärgatava väljalõikega tipus;
ülemised lehed väiksemad ja kitsamad. Õied 2- või 3_ (4-) kaupa kera-
jates osaõisikutes, mis üksikult või arvukateks ebasarikjateks õisikuteks
koondunult asetsevad tipmiselt või lehekaenaļdes. Õiekattelehti 5, umbes
l mm pikad, munajad, ainult alusel kokku kasvanud, värvitu, nahkja
Servaga' laiuvad, ei kata seemet. Emakasuudmeid 2, ļühikesed, ruljad. Vil-
jakest paks, läbipaistev või kolļakaspruun. Seemned horisontaalselt aset-

t polgsperrnum (lad. k.) - paljuseemneline.
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88. joon. Paljuseemneline hanemalts (Chenopodiurn poįaspermum): a - taime üldkuju,

D - vili õiekattega; c - vili külgvaates.
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89. joon. Paljuseemneļise hanemaltsa (Chenopodium poĮgspermum) areaal. (MeuseĮi järgi.)

Sevad, kuni l mm läbimõõdus'-pruunikasmustad, läikivad, ümarakandili'
sed, nende pinnal kitsad piklikud lohud.

Õitseb juulist Septembrini.
Kasvab umbrohuna aedades, kartuli- ja juurviljapõldudel, teeservadel,

eļamute ümbruses ja prahipaikadeļ. Eestis kaunis Sage ja kogu territoo-

riumil üht1aselt hajusa levikuga.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias ja Siberis. Väl-

jaspool Nõukogude Liitu Euroopas ja Väike-Aasias; Põhja_Ameerikas ja

Lõuna-Aafrikas sissetooduna. (89. joon.)

3. aļamsektsioon ĮJndata Aeļl. et M. Iljin in Fl. URSS 6:54. 1936, em.

Kowal in Monogr. Bot. l: 114' 1953. - Seemneie pinnal väikesed ümmar'

gused või ebaseīge1t kandilised teravaservalised lohukesed.

l0. Müür-hanemalts - Chenopodium muraįe ' L. Sp. Pl. 2l9. 1753;

l-ed. Fl. Ross. 3 (2):702' lB49-.l851; Klinge' Fļ' Est_' Liv- u' Curl' 473'

lB82; M. Iljin in Fļ. URSS 6: 55. 1936 et in <D;r. yPcP 4: 296. 1952; Aell.

in Hegi, Iliustr. Fļ. Mitteleur. ed. 2' 3 (2): 621. 1960; Lek. in Liet. fļ. 3:

232. 1961. - Mapr creHnas. (90. joon.)

o. Taim i5-B0 cm kõrge, ebameeldiva lõhnaga, paljas või ainult

noorelt jahuja kattega. Vars püstine, harunev, alumised harud ļaiuvad'

I_.ehed rįotsuļised, kujult väga varieeruvad, enam-vähem võrdse pikkuse

ja laiusega või pikkusest laiemad, |,5-7 cm pikad ja l-5 (6) cm laiad,

I muraįe (lad. k.) _ seina-, müüri- (kasvukoha järgi)
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90' joon. Müür-hanemalts (Chenopodium mu-
rale): a - leht, b ja c _ seeme peaĮt_ ja külg_

vaates. (Orig.)

munajaS- või piklikrombjad (suurirn laius lehelaba keskosas või allpool),
terava tipuga, aheneva või ümardunud alusega, kaheli-saagjashambulise
või ebakorrapäraselt hambulise Servaga. t-ehįa pealmiselt pinnalt läiki_vad, alumiselt heledamad, läiketa; ülāmised ļehed vaiksemad, kitsamad.Õisik - kaenlasisene või tipmine, peaaegu lehitu, paljude harali hoidu_
vate külgharudega ebasarikas. Õiekatteļehįi 5, ouruirįd,'ümardunud andruja valge äärisega, valminuļt seemet ümbritsevad. Viljakest kolļakas võipruunikas, veidi läbipaistev, seemnekestaga tugevasti kokķu kasvanud.
Emakasuudmeid 2 või 3, niitjad, tolmukaid 5. Sįmned ümmargused, l_l,5 mm läbimõõdus, mustad, ļäikivad, kitsaste teravate kantidega, aset-
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9l. joon. Müür_hanemaltsa (Chenopodįum muraįe) leiukohad Eestis.



'sevad horisontaalselt, nende pinna1 ümmargused või ebaseĮgelt kandi_

ļised teravaservaļised lohukesed. Idu rõngakujuline'
Õitseb juulist septembrini.

Kasvab prahipaikadel, teede ja müüride ääres' harvemini umbrohuna

aias või poiauaeī. Eestis leitud l9. saj. keskpaiku mitmel korraļ Tat'ttts,

botaanikaaia müüri äärest ja puusillā juurest. Viimasel ajal on leiiud

raudteelt Tal.ļinnas ja Põlvas. (9l. joon')

Üldlevik. Nõukģude Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias' Siberis ja

Kesk_Aasias. Mujal Eu.oopr., Põhja- ja Lõuna_Aafrikas, Aasias Indiani'

Ameerikas ja Austraalias sissetooduna'

Majanduslik tähtsus. Prantsusmaaļ tarvitatakse saļatina.

4. alamsektsioon CeĮįuįala (Aell. et M. Iljin) Aell. in Hegi, Illustr.

Fļ. Mitteleur. ed. 2. g (2): 577. 1960; Aelļ' et M. Iljin in Fļ. URSS 6: 68'

1936. _ Seem,nete pinnal suuremad vao_ või armitaolised lamedate või

ebaselgelt teravate servadega lohud'

ll. Roheline hanemalts * Chenopod'įum aįrįde ' L. Sp. Pl. 2ļ9. 1753;

M. Iljin in Fl. URSS 6: 68. 1936 et in ol. yPCP 4: 30B. t952; Aeļl' in

Hegi,'Illustr. Fl. Mitteleur. ed. 2.3 (2): 634. 1960; Lek. in Liet. fļ' 3:237'

l96i. _ Chenopodium aįbum auct. * Led. Fļ. Ross.3 (2):697. 1849-

l85l, p. p. - Mapl 3ereHar. (92. joon')

o. Kuni 1 m kõrge, püstine, aiusel hõredaļt harunenud, nooreļt jahuja

kattega taim. Lehed äunrir..o.bjad, enam-vähem kolmehõlmaļised, kuni

6(l0)cmpikadja3_-7cmlaiad,ļaia,ļühikese,kiiljavõiümardunud
uĮuĮ.ģr, heįe- või hallikasrohelised' hambuļise Servaga; külgmised hõl-

mad ūaheosalised, keskmine hõlm tipuosas ahenev, ümardunud või terittt-

nud tipuga. Uļemised lehed kitsamad, mitte kolmehõlmaļised' oied väi_

keste kerajate osaõisikutena, mis on koondunud ebasarikjaks, hõredaks,

lehistunud õisikuks. Õiekatteļehti 5, keskkohani kokku kasvanud, kitsa

heledama äärisega, andruga, ei kata vilja täielikult..Emakakael väga

ļühike, emakasuuįmeid 2, iiitiud, pealmine pind iihedaļt- näsaline' Vilja-

kest seemnekestaga nõrgalt įokku kasvanud. Seemned sõõrikujulised,

!,2-1,5 mm ļäbimõõdus] mustad, asetsevad horisontaaļseļt; nende pin-

nal tihedad harunevad radiaalsed vaod, mis jaotuvad ümmargusteks või

piklikeks kärjekannukujulisteks, laia lameda servaga lohkudeks' Idu rõn_

gakujuline.
Oitseb juunisi augustini.
Kasvab aedades jĮ põldudel umbrohuna, teeservadel, prahipaikadel ja

muudel' inimesest Äo1ustatud aladeļ. Eesti materjalis konstateeritud

väheste eksemplaridenā. Tõenäoliselt leidub ļiiki rohkem, kuid Suure sar-

nasuse tõttu Chenopodium aĮbum'iga on ta raskesti määratav.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa põhjarajoonides, Ulem_ ja

Kesk_Dnepri valdkonnas, Volga vaļdkondades, Lääne- ja Ida_Siberis ning

I aįride (lad. k.) - roheline.
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92. joon. Roheline hanemaļts (ChenopodĮum airide).



Kaug-ldas. Skandinaavias, Inglismaal, Hollandis,
Saksa DV-s ja FV-s, Poo1as, Tšehhosļovakkias, Un-
garis ja Rumeenias.

Rclireļine hanemalts erinetr valgest hanemaltsast
taime heledama rohelise värvuse, hõredama õisiku
ja seemnepinna mustri poolest. Chenopodium aįbtt-
m'iļ on Seenlne pinnal vähem radiaalseid ja harune-
nud vagusid ning vagudevaheļisi lohukesi (need on

ka väiksemad, enamasti ümmaigused ja lamecla-
mad).

5. alamsektsioon Acumįnata Aell. et M. Iljin in
Fl. URSS 6: 56. l936. _ - Taim üherakuļiste põisja-
te näärmekarvaclega (eriti noored võrsed, leheroot-
sud ja osaõisikud). Lehed kitsa läbipaistva servaga.

93. joon. Teravatipulise

* 12. Teravatipuline hanemalts - Chenopodium hanemaļtsa (Chenopo'

acumįnatunz ļ WiĮļd. in Schrift. Naturf.-Ges' berl. 2: dium acuminatum)

Į24' 1799; Led. Fļ. Ross. 3 (2): 694' l849-l85l' leht' (otig')

M. Iljin in Fļ. URSS 6: 56. 1936; Aell. in Hegi, Ilļustr. Fl. Mitteleur. ed.

2.3 (2): 636. 1960; K. Eichw. in Eesti taim. määr. 80l. 1966, in textu' -
Mapr ocrpoKoHeĪ{Hafl. (93. joon.)

e. Sirge harunenud varrega l0-100 cm kõrgune taim. Lehed muna-
jad või munajasrombjad, terveservalised, kuni 7 cm pikad ja kuni 4,5 cm
laiad, hariļikult kitsa heļedama servāga, ümardunud või (harvemini)
rootsuks aheneva alusega, alumisel pinnal enam-vähem jahuja kattega.

Aļumised lehed ogatipuga, Sageli ka tömbivõitu tipuga, üļemised terava
tipuga. Õied l0-20-kaupa, raotud, lehituis, peajais osaõisikuis, mis
moodustavad püramiidja pöörisja õisiku. Õiekattelehti 5, andruga, hori_

soniaalseļt asetseval seemnel ainult alusel kokku kasvanud, katavad
seeinet. Viljakest koļlakas, kergesti eemaldatav. Emakakael ļühike, 2 niiLja
suudmega. Seemned mustad, Iäikivad, 0,75-I,25 mm läbimõõdus, kera_

jad või ümar_ovaaļsed, külgedel lapikud, ümardunud Servaga' asetsevad

horisontaaļselt; nende pinnal radiaaļsed vaod. Idu rõngakujuline.
Õitseb juunist septembrini.
Kasvab liivastel ja kivistel kolrtadeļ, prahipaikadel. Eestis juhusliku

tulnukana leitud ainult ühel korral A. Remmeļi poolt Tapal raudteeļt'
Üldlevik. Nõukogude Liidus Lääne_ ja lda-Siberis ning Kesk-Aasias.

Ida- ja Sise-Aasias ning Indo-Hiinas. Euroopas tulnukana.

6. alamsektsioon Lejosperma Aell. et M. Iljin in Fl. URSS 6: 59.

l936. -, Seemnete pind sile või ebaselgete radiaalseto vagude või armi-
taoliste lohukestega.

* 13. Võõr-hanemalts - Chenopodium pratericola 2 Rydb. in Buļl.

ļ acumįnatum (lad. k.) - teravatipuline, teritunud.
2 pratericoĮa (lad. k.), sõnadest prater - niļ!, coĮa (coĮo) - elav, kasvav;

kasvat, (liigi 1oodusliku kasvukoha järgi).
niitudel
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1)4. joon, Võõr_hanemalts (Chenopodium prateri
cola).



Torr. Club 39: 310. 1922; M. Iljin in Fl. URSS 6: 65. 1936; Lid, Norsk fl.
256. |952; Aeļl' in Hegi, Illustr. Fl. Mitteleur. ed. 2. 3 (2): 638. 1960. -Mapr rryroBan. (94. joon.)

o. Kuni l m kõrge, püsiise lrarunenud varrega' jahuja kattega, eriti
noorelt, harvemini paljas taim. Lehed piklikrombjad, ovaalsed või ellip-
tiļised, umbes 5 cm pikad ia |,5-2,5 cm laiad ning ühe ļihtsa või kahe-
csalise hõlmataolise hambaga lehe alumiseļ koļmandikul, või ļehed on
ļineaalsüstjad kuni lineaalsed ja terveservalised, lühirootsuļised, nii alu-
sel kui tipus ahenenud, teritunud või ümardunud või ogatipulised, kesk-
fooga ja alusel ühe paari selgelt nähtavate külgroodudega. U1emised
lehed kitsamad ja terveservaiised. Õisik - tihe (harvemini hõre) pööris
või ebasarikas, väikeste haļlikasvalgete kerajate osaõisikutega. Õiekatte_
lehed jahuja kattega, kitsad, keskkohani kokku kasvanud, kitsa andru ja
ļaia heleda äärisega, katavad vilja. Seemned mustad, umbes l mm läbi-
mõõdus, sõõrikujulised või läätsjad, radiaalsete vagude ja vähemärgata-
vate ristvagudega, asetsevad horisontaalselt.

Oitseb juulis, augustis.
Eestis leitud väga harva tuļnukana. Viimased leiud aastail 1960, 1963

ja 1965 raudteelt.
Üldlevik. Liik pärineb Põhja- ja Lõuna-Ameerikast, Euroopasse on

sisse toodud' M. Iljini andmeil (1936) ei ole Nõukogude Liidus leitud,
kuid esinemine on võimaļik, sest liik on levinud kogu Euroopas. Seega
on Eesti leiud Nõukogude Liidus esimesed.

Lehtede kuju järgi eraldatakse:
Ī. Thellungįąnum Aelļ. - lehed kitsad' lineaalsüstjad või lineaalsed ja

terveservalised; Eestist leitud materjal kuulub sellesse vormi.

t4. Linn-hanemalts - Chenopodium urbįcurn ' L. Sp. Pl.'2lB. 1753;

Led. Fļ. Ross. 3 (2\:70l. 1849-1851; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl. 147.1852; M. Iljin in Fl. URSS 6: 59. 1936 et in On.
,'PCP 4: 299. 1952; Aell. in Hegi, Illustr. Fl. Mitteleur. ed. 2. 3 (2): 6a0.

1960; Lek. in Liet. fl.3: 233. 196l. ._ Mapl lopoĀcKarl. (95. joon.)

o. Taim 25-100 cm kõrge, paljas või ainult nooreļt nõrga jahuja
kattega (mis võib olļa ka ainuļt üksikutel taimeosadel). Vars püstine,
lihtne või alusel lühikeste, kaarjalt tõusvate harudega. Lehed kolmnurk-
sed, kolmnurkjalt odaja alusega või piklikrombjad, l0-l3 cm pikad ja

9-l2 cm ļaiad, tömbi või aheneva alusega, hõlmised, hambulise või kaar-
hambulise, harvemini terve servaga, enamasti terava või teritunud tipuga.
Ulemised lehed piklikrombjad või süstjad, enam-vähem terveservalised;
kõik lehed veidi lihakad, mõlemalt pinnalt rohelised. Leheroots ļehe
pikkusest l-3 korda lühem, sageli tiivuļine. Õied mõlemasugulised, viie_
tised, püstisies pöörisjaies õisikutes, miļļe harud on jäigalt varrele ligis-
tunud. Kerajad osaõisikud väikesed. Õiekatteļehed, arvult 5, paljad, rohe-

I urbicum (lad. k.) - lįnna-, linn-
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95. joon. Linn-hanemaļĮs (Chenopodiutn urbicum).. a - taime üldkuju, Ö _ vili
õiekattega. (orig.)



ļised, tÖmbid või väljalõikega, kileja äärisega, andruta või vaevalt mär-

gatava paksendusega välimisel pinnal, vaļminud vilja ei kata täieļikult'
Ēmakakāel puudub, emakasuudmeid kaks. Viljakest lühikeste näsakes-

tega. Seemnįd kuni l mm 1äbimõõdus, mustjaspruunid, ļäikivad, tömbi-

kandilised, veidi võrkja mustriga, asetsevad vertikaa1selt.
Õitseb juulist septembrini.
Kasvatr_ prahipaikadel, teeservadel, köögiviljapõldudel, elamute lähe-

duses, raudīeede ääres ja sadamates laoplatsidel, jõgede ļ<allastel savi-

või liivapinnasel, ka sooļakuteļ. Eestis esineb harva inimtegevuse poolt

mõjustatud aļadel. (96. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, I(aukaasias, Ķaug-Idas,

Ķesk-Aasias, Ida_ ja Lääne_Siberis. Vä1jaspool Nõukogude Liitu kogu

Lääne-Euroopas, Väike-Aasias, Iraanis, Mandžuurias ja Mongoo1ias.

Põhj a-Ameerikas sissetooduna.

t5' Valge hanemalts - Chenopod.įum aļbum' L. Sp. Pl. 219. 1753;

Led. Fl. Roįs. g (2):697.l349-l35l; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.

Esth-, Liv- u. curl. 147. 1852; M. Iljin in Fl. URSS 6: 61. 1936 et in o.rr.

}'PCP 4: 302. 1952; Aell. in Hegi, Illustr. Fl. MitteĮeur. ed. 2. 3 (2): 6a8.

1960; Lek. in Liet. fl. 3: 234. t96t. -- Mapl 6eūafl, Įņ. o6ltxHoseHHafl.

(84. joon., b ja c.)

o. Taim 10-150 cm kõrge, enamasti jahuja kattega. Vars püstine,

96.joon.Linn.hanemaltsa(Chenopodiurrlurbicum)ļeiukohadEestis.
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tömbikandiline, sageli harunenud. Lehed munajasrombjad või piklikmuna-jad, kuni l0 cm pikad ja kuni B crn laiad, haivemini süstjad, terava võitömbi tipuga, ebakorrapäraselt hõlmised; aļumine hõlm on umbes l/3 lehe-laba pikkusest; leheserv hambuline, harvemini terve, vaheļ lehealus oda_jas; ülemised lehed alati kitsamad, väga sageli terveservalised. Leheroots
enamasti ļehe laiusest lühem. Esimesed kevadised pärislehed ligikaudu
võrdse 

-pikkuse ja laiusega. Õisik püramiidjas, peajas või ebasarikĮs, pal-jude tihedate osaõisikutega, alumises osaS lehistunud. Õiekatteieįed'
ervult 5, tugeva jahuja kattega kuni paljad, enamasti heleda äärisega,
ümardunud andruga, kuni alumise kolmandikuni kokku kasvanua, uiī1,
üļeni katvad. Emakakaeļ ļühike, emakasuudmed 3-4 korda kaelasĮ pikĮ-
mad. Viljakest kergesti eemaļdatav, sile või jahuja katte tõttu krobeline.
Seemned l-l'5 mm läbimõõdus, kerajad, küigedelt lapikud, mustad, läi_kivad, peaaegu siļedad või ebaselgete radiaalsete vaokeste ja võrkja
mustriga, asetsevad horisontaalsert. Idu hobuserauakujurine.

Õitseb juu1ist septembrini.
Kasvab umbrohuna aedades, põldudel, teede ääres, elamute ümbruses,

prahipaikadel. Pinnase suhtes ei ole nõudlik. Väga sage kogu vabariigis.
Üldlevik. Kosmopoliitne liik, mis on levinud üle kogu maakera.
Majanduslik tähtsus. Väga harilik ja raskesti här,itatav umbrohi, sestüks taim võib anda kuni l00000 seemet, mis püsivad mullas mitmeid

aastaid idanemisvõimeļistena. Tõrj eks tuleb kasutįda mehhaaniļisi, keemi-lisi ja bioloogi1isi abinõusid. Veel pole leitud kemikaali, mis hävitaks
ainult valge hanemaltsa, ja seepärast on tõrje kompļitseeritud. Suurt abi
võitluses vaļge hanemaļtsa vastu osutavad linnud, kes söövad ta seem_
neid (eriti varblased).

Taime vegetatiivsete osade keemiļine koostis (absoluutses kuivkaalus)
on järgmine: tuhka l2,8-30 0į, toorproteiini l l,4-230Į, rasva 2-3,306,
tselluloosi 15-24,50l0, vabu lämmastikaineid 30--47,g0lo. Valge hane-
malts sisaldab ka askorbiinhapet, ļeutsiini (henopodiini) ja āeterlikke
õļisid. Keemiline koostis viitab liigi kõrgele toiteväįrtusele, įr,ķķi paljud
ained esinevad väheomastatavaļ kujul. Sellegipärast on valge 

-hane-

malts juba ammu tuntud söödataimena. Eriti soovitatakse noori taimi
siļoks koos teiste hästi sileeruvate taimedega (kõrrelised, päevalill, mais).
Selļiseļt on ļiik söödav kõikide põllumajandusloomade poält. S..*ned on
tugeva kesta iõttu haļvasti seeditavad, seepärast on sāovitav neid keeta
või jahvatada ja lisada loomade (eriti sigade) söödale. Rahvameditsiinis
kasutatakse seemneid angiini ja kõhuvalu raviks. Ungaris vaļmistataļ<se
rohtsetest taimeosadest punast värvi naha värvimisekĮ. Vi.imaseļ ajal ei
ole taimel kuigi suurt positiivset tähtsust.

Chenopodium aļbum on l,äga varieeruv liik. Eestis esinevad järgmi-
sed liigisisesed taksonid:

var. aļbum - taim enam või vähem jahuja kattega; vars püstine,
leherootsu alusel punane laik; varreharud įastisett eem"aļduvad või aļu_
mised neist lamavad; lehed laiusest kunļ 2 korda pikemad, piklikrombjad,
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leheserva aļumine hammas suurim; ülemised lehed süstjad, terveservaļi-

sed; tavaline;
var. mįcrophgĮĮurn Boenn. _ taim enamasti madaļ, püstise, allosas

haruneva, punasetriibulise varre ja punaseservaliste lehtedega; lehed väi-

kesed, alumised ja keskmised munajasrombjad, ebakorrapäraselt terava-

hambaļised, harvemini laimunajad' terveservalised; üļemised ļehed ovaal-

süstjad, terveservaļised, alumisel pinnal tugeva jahuja kattega, ülemisel
pinnal peaaegu paljad; õisik vähe harunenud; mitte sage'

3. triibus AtripĮiceae C. A. Įley. in Led. F'l. Alt. 1:371. 1829. - Õied
ühesugulised. Isaģõied õiekattega,-emasõied kandelehekestega, õiekatteta.

Taim paljas või kaetud põisjate näärme- või tähtkarvadega'

3. Perekond spinat - SPtnaciat L'
Sp. PĮ. 1027. |753.

Į]he- või kaheaastased kahekojalised taimed. oied väikeste kerajate

osaõisikutena, mis moodustavad peaja või pöörisja õisiku' Įsasõied 4 või

5 õiekatteļehe ja 4 või 5 tolmukaga, mis on, õiekattest palju pikemad.

Emasõied õiekatteta, 2_4 kandeĮehekesega, mis on tipus hambuļised,

alumises osas kokku kasvanud. Kandelehekeste vastastikku asetsevad

hambad kasvavad vilja valmimisel kokku, moodustades tugeva viljakesta'
Emakasuudmeid 4 või 5, pikad, niitjad, kandeļehekestest pikemad.

Nõukogude Liidus esineb 3liiki, neist 2 ļooduslikuļt ja l kultuuris'
Eestis kasvatatakse kultuuris üht ļiiki, mis on ka perekonna tüüpliik'

A l. Aedspinat - Spinacia oĮeracea' L. Sp. Pt. |027.1753; Klinge,
p't. pst-, Liv- u. CurI'477.lBB2; M. Iljin in Fļ. URSS 6: 75. 1936 et in (D.l.

}.PCP 4: 3I4. 1952; Aell. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitteleur' ed. :2' 3 (2): 662.

1960; Lek. in Liet' fl.3: 239. 196l. - IIInugar oropo4Hltü. (97. joon.)

o või O. Kuni l m kõrge., paljas, püstise, ļihtsal või harunenud var-

rega rohttaim. Lehed haprad, pikarootsulised, kolmnurkse ļaba ja odaja

alisega, või piklikmunajad, tömbi või veidi ümardunud terava tipuga,

terveservalised; üļemised lehed pikiikud, sageli terava tipu ja kiilja alu-

sega. Įsasõied kerajates osaõisikutes, moodustavad katkestunud peaja-

pöārisja tipmise võį üļemiste lehtede kaenļas asuva lehistumata õisiku.

isasõiįeļ 4 või 5 nahkjat õiekatteļehte ja 4 või 5 toļmukat. Emasõied õie'

katteta, kahe (4) torujalt kokkukasvanud, ainuļt tipus vaba rohtse kande-

lehekesega, mis hiljem jäigastuvad ja kokku kasvavad, moodustades vilja
ümber suletud kõva perikarbi. Emakasuudmeid 4 või 5, pikad, niidikuju-
ļrsed. Vili kerajas, vahei kandelehekeste tippude kokkukasvamise tõttu

ogaline, mitteavanev, ühe Seemnega.
Õitseb juunist septembrini.

t spina (lad. k.) - okas, oga (viitab haru'listele, otsekui ogadega viljadele); tõenäo'

lisemaĮt spinati pärsiakeelsest nimesl ispanah.
2 ol'eracea (lad. k.) - köögivilja_.
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97. joon. Aedspinat (SpinacĮa oĮeracea)..
viljad.

a - taime üldkuju (orig.), b ja c -



Kuļtiveeritakse Eestis kevadise köögiviljataimena.
Üldlevik. Levinud kultuurtaimena kõigis maailmajagudes.
Majanduslik tähtsus. Väärtusļik köögiviljataim. Toiduks kasutatavad

ļehed sisaidavad rikkaļikult A-, B_ ja C-vitamiini, ka mineraaļaineid ja
valke.

Loodusļikuļt esinevana liiki ei tunta. Lähedane sugu1asliik on s.
įurkestanįca Iljin. Tõenäoliselt pärineb aedspinat Iraanist, kust ta on
ļevinud Indiasse, araablaste kaudu Hispaaniasse ja sea1t (umbes l2. saj.)
üle kogu Euroopa.

Kahekojaliste taimede hulgas ļeidub kuļtuuris ka ühekojaļisi. Tavaļi-
selt on vi1jad viimaste1 üksikuļt, kuid esineb ka liitvilju (tekkinud mitme
õie kokkukasvamise1).

I(asvukohast ja kultuuri mõjust tingituna on spinat väga varieeruv.
Lehtede ja viljade kuju põhjaļ eristatavaist teisendeist kasvatatakse Ees-
įis:

var. spinosa (Moench) Peterm. Fl. Lips. 237. 1B38 (Spinacia spĮnosa
Moench, Meth. 3lB. 1794) - talvespinat; ļehed ko1mnurksed, noolja
alusega, vili 2-6 ogaga; küļmakindlam kui järgmine teisend, seĮļe tõttu
külvatakse sügisel ja lehti saab tarvitada juba varakevadel;

var' įnermįs (Moench) Peterm. Fl. Lips. 238. lB3B (Spinacia įnermįs
Moench, Meth.3lB. 1794) - SuVeSpinat; lehed munajad või kolm-
nurksed, viļi siie, enam või vähem kerajas; külvatakse kevadeļ.

4. per'ekond malts - AtrĮpĮex1 L
Sp. Pl. 1053. 1753.

Uheaastased rohttaimed või poolpõõsad. Uhekojalised, harvemini kahe-
kojalised taimed, sageli jahuja kattega. Vars tihti va1ge-, punase- või
rohelisetriibuline. Lehed vaheļduvad, harvemini vastakud (varre alusel),
hambuļise Servaga või hõlmised, harvemini terveservaļised ja lineaalsed
või kolmnurksed. Õied enamasti ühesuguļised, harvemini mõlemasuguli-
sed. Isasõite õiekate (kolmetine) viietine, tolmukaid 5. Emasõied õiekat-
teta, 2 vaba või aļusel kokkukasvanud kandelehekesega, mis säilivad viļ-
jumiseni, ja 2 emakasuudmega. Harvemini õiekattega mõlemasugulised
õied või õiekattega'"emasõied. Emasõitest arenevad vertikaalselt, mõlema_
sugulistest õitest aga horisontaalselt asetsevad seemned. Idu rõngakuju-
ļine. Esineb heterokarpia.

Väga polümorĪne perekond, mi1lesse olenevaļt käsitusest loetakse
l00-250 liiki. Nõukogude Liidus esineb 33 liiki, nendest Eestis ll liiki;
tüüpliik on AtripĮex hastata L.

Į a (Įad. k.) _ eitus, tripĮex - kolmekordne; taime nimi Pliniusel.
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l.

2.

4.

5.

6.

7.

B.

9.

LIIKIDE MÄĀRAMISE TABEL

Õite kandeļehekesed ümmargused, terveservalised, siledad . 2
Õite kandelehekesed kolmnurksed või rombjad, siledad või näsa-
dega 3
Lehed rohelised, paljad või ainult noorelt jahuja kattega, sageli
punased

l. Aedmalts - AtrīpĮex hortensįs L.

Lehed aļumiseļ pinnal hõbedase jahuja kattega
2' Läikmalts - AtripĮex nįtens Schkuhr

3. Kõik lehed ļineaalsüstjad, terveservalised või teravahambaļise ser_

vaga. Mererannataim
7. Randmalts - AtripĮex Įįtoraįįs L.

Lehed ļaiemad, kolmnurksed, odaja alusega või ovaalselt romb-
jad 4

Kandelehekesed vähema1t keskkohani kokku kasvanud, viljumisel
nahkjad või tugevasti puhetunud 5

Kandeļehekesed ainuļt alusel kokku kasvanud, ka viljumisel roht-

sed 7

Kandeļehekesed peaaegu tipuni kokku kasvanud, tugevasti puhetu-

nud, enam või vähem kerajad, tihedalt kaetud ogajate näsadega
ll. Siberi malts * AtripĮex sįbįrįca L-

Kandeieheļ<esed kuni keskkohani kokku kasvanud, enam_vähem romb-
jad, siledad või näsalised. Õisik ainuļt alusel ļehistunud 6

Lehed sügavalt hõlmised või tömbihambaļise Servaga
l0. Tątarį malts - Atriplex tatarįca L-

Lehed hambuļise Servaga, mille aļumine hammas on käändunud aluso
poole

9. Sile malts - AtripĮex gĮabriuscula Edm-

Kandelehekesed pealmiselt pinnaĮt näsalised, nende servad lõhestu_

nud, naaskeljate tippudega. Leheserv suhteliselt suurte ülespoole
suunatud teravate hammastega, lehealus odajas

8. Noollehįne malts - Atrip\ex cal'otheca (Rafn) Fr'

Kandelehekesed väheste hammastega või terveservalised. Lehed
madaļalt hambuļise kuni terve Servaga 8

Lehed kolmnurksed või süstjasrombjad, leheserva kahe alumise külg-
mise, terava hamba tõttu odaja alusega . l0
Lehed piklikmunajad või el1iptilised' odajas alus ei moodustu lehe-

serva hammasiest. Väiksemad taimed 9

Enamik kandelehekesi rootsulised, terveservalised või l või 2 ham'
baga, kolmnurksed või piklik-koļmnurksed

5. Väike malts - AtripĮex Įongipes Drej-
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Kandeļehekesed rootsutud, terveservalised, rombjad
4. Varajane malts - AtripĮex praecox Hülph.

10. Lehed rombjas-kolmnurksed, madalalt hambulise servaga
6. odalehine malts -- AtripĮex hastata L.

Lehed süstjasrombjad. Alumised varrelehed a11apoole käändunud
3. Harilik malts - AtripĮex patuĮa L.

l. sektsioon Dichosperma Dumort' Fl. Belg. 2l. 1827. - Emasõied
kas 2 suure ümmarguse kuni süclaja kandeiehekese ja vertikaalseļt aset_
sevate seemnetega või neljatise või viietise õiekatte ja horisontaalselt
asetsevate seemnetega.

1. Aedmalts - AtripĮex hortensįs, L. Sp. Pl. 1053. 1753; Wied. et
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curļ.577.lB52; Fenzl in Led. Fl.
Ross. 3 (2):7t6. 1849-1851; M. Iljin in Fl. URSS 6: 85. 1936 et in O.n.
,"PcP 4: 320. 1952; Aell. in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitteleur. ed. 2. 3 (2): 669.
1960; Lek. in Liet. Īl.3:24I. 196l. * Jle6eaa caņoBafl. (98. joon.)

o. Kuni l50 cm kõrge,'püsiise, 1ihtsa või harunenud, palja, rohelise
või li11akaspunase varrega rohttaim. Lehed rootsuļised, vahelduvad
(välja arvatud kõige alumised), umbes l0 cm pikad, kolmnurksed, lai_
odaja alusega, tömbi või terava tipuga, terveservaļised (harva veidi ham-
bulise servaga), läiketud, roheļised, harva säilib jahujas kate. Keskmised
ļehed piklikud, ülemised pikliksüstjad. Õied peaja või pöörisõisikuna.
Isasõied viietised, emasõied koļmetise kuni viietise õiekattega või 2
ümmarguse või ümar-ovaalse, terveservalise, tömbitįpu1ise (harva terava)
võrkroodse ja rootsutu või väga ļühirootsulise, pikliku (südaja alusega)
ning vaba (ainult õierao alusel kokkukasvanud) kandelehekesega. Seem_
ned kas horisontaaļselt asetsevad, mustad, 1äikivad, puhetunud, või verti-
kaa1selt asetsevad, lamedad, pruunikad, läiketud, eelmistest suuremad.

Õitseb juulist Septembrini.
Kasvab aedades, prahipaikadel, teeservadeļ, elamute läheduses. Eestis

esineb sagedamini Peipsi järve äärsete küļade aedades. Mitte sage.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas (välja arvatud äärmised

põhjarajoonid), Kaukaasias, Lääne_Siberis ja Turkmeenias. Kesk- ja
Lõuna-Euroopas.

Majanduslik tähtsus. Liiki on kasvatatud köögiviljana spinati asetĪel,
kuid viimasel ajal on spinat aedmaltsa kultuurist välja tõrjunud. Kasva_
tatakse veel vaid ilutaimena, eriti tema punasevärvilist vormi, suurte lop_
sakate lehtede tõttu'

Eestis esinevad järgmised vormid:
Ī' hortensįs (Ī. airidis Alef.; f. tųpica Beck) - taim roheline; Eestis

looduslikult sagedamini esinev vorm;
Ī. rubrum (Crantz) Roth - taim üleni punakaslilla; Eestis peamiselt

aedades esinev vorm.

I hortensįs (lad. k.) _ aed_, aia_, aias kasvav
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b

a

98. 1oon. Aedmalts (AtripĮex hortensis).. a - taime tipmine osa viljadega,
Ö - leht, c - kandelehekesed. (orig.)



2. Läikmalts - Atrip\ex nįtens.ļSchkuhr, Handb.3: 54l. 1803; Wied.

et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curļ. 576. lB52; M. Iljin in Fl.
URSS 6: 84. 1936 et in o;r. yPCP 4:320' 1952; Aelļ. in Hegi, Iļļustr. Fl.
įtitteļeur. ed.2.3 (2):670. 1960; Lek. in Liet. l|.3:24Į. 196l. - Jle6eaa
JIocHflņaflca. (99. joon.)

o. Kuni l50 cm kõrge, püstise, lihtsa või harunenud varrega taim.

Lehed vahelduvad (välja arvatud kõige alumised), südaja alusega, kolm'
nurksed, suurte hõlmadega, hambulise, väga harva terve servaga, pikalt
teritunud tipu ja odajas-noolja alusega; pealmiselt pinnalt rohelised, alu-

nriselt haļlikad või hõbedaseļt ļäikivad jahuja katte tõttu, harvemini mõle_

malt pinnalt ühevärvilised. Õied'liitpeana püramiidjas pöörises. Isasõied

viieiised, emasõied viietise õiekattega (harvemini) või ümar-ovaalsete,

kuni l,4-sentimeetrise läbimõõduga terveservaļiste võrkroodsete kande_

lehekestega. Esimestest õitest arenevad horisontaa1selt asetsevad, muS'

tad, ļäikivad, näsalise kestaga Seemned, teistest aga vertikaalselt asetse-

vad, pruunikad, läiketud, Suuremad seemned.

Oitseb juulist sePtembrini.
Kasvab aedades, prahipaikadel. Tõenäoliseļt on ļiiki varem kasvatatud

aedades, kuid ilutaimede arvu Suurenemisega on ta kõrvale jäänud ning

esineb nüüd veel vaid väga harva.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osa kesk- ja lõunarajoonides,

Kaukaasias, Lääne-Siberis, Kesk-Aasias. Väljaspool Nõukogude Liitu
Väike-AasiaS, Iraanis, I(esk-Euroopa lõunapooļsetes piirkondades.

Erineb aedmaltsast lehelaba suurte hõļmade, hambulise leheserva,

pika ieritunud tipu ja alumise lehepinna hõbevalge või tuhkhaļli värvuse

įoolest. Ka kandeleĖekesed on pikemalt teritunud tipuga kui aedmaļtsal'

Väga varieeruv liik, miļļe mittetüüpiiist eksemplari on raske aedmaltsast

eristada.
,2. sektsioon Atriplex. _ TeutĮiopsįs Dumort. Fl. Belg. 20. |B27. -

Emasõied ainult vertikaalselt aseisevate seemnetega. Kandelehekesed

rohtsed või ainult aluseļ veidi nahkjad, mittetugevate roodudega, ena-

masti hambulise servaga.

3. Harilik malts - AĮripĮex patula, L. Sp. Pļ. 1053. 1753; Wied. et

Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl' 577.lB52; Fenzļ in Led. Fl.

Ross. 3 1z1: iz;. l349-l85l; rt. Iljin in Fļ. URSS 6: BB. 1936 et in Ql.
yPCP 4: 326.1952; Semen. in (D.rr. Mypu. o6.rr. 3: 183. 1956; Aell. in Hegi,

Iļļustr. Fl. Mitteļeur. ed.2.3 (2):674. 1960; Lek' in Liet. fl.3: 244. 196l.

- Jle6eaa pacKrÄĮ'icTar. (l00. joon.)

o. Taim 30-90 cm kõrge, püstise haruneva varrega' noorelt jahuja

kattega. Lehed piklikrombjad kuni lineaalsüstjad, 3-l0 cm pikad ja l-
5 cmlaiad, kahe sageli ülespoole suunatud servahamba tõttu odaja, kiilja
ja kiisalt rootsuks ah,eneva alusega, terve või hambulise SeIVaga, lühikese

I

l

ļ

i

ļ

lļ

I rlįtens (ļad. k.) - ļäikiv.
2 patuĮa (ļad. k.) - l) veidi kõrvaļe käändunud, 2) poolavatud, 3) veidi laiuv
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a

99. joon. Läikmalts (AtripĮex nĮtens): a - taime iipmine osa,
I - kandelehekesed. (Orig.)



b

a

t00. joon. Hariļik ma|ls ļAtrĮplex patuĮa): a _ taime üldkuju' D _ kan-

deļeheke. (orig.)



įerava tipuga. Ulemised varrelehed ja külgharude lehed süstjad võilineaaised, terveservalised, ülespoole suunatud; alumised varrelehed sageliallapoole käändunud. Õied tiheda peaja õisikįlna' emaS- ja isasõied osa_õisikus läbisegi. Isasõied enamasti viietise õiekaĮtega, emasõied lai_ võimunajasrombjate vabade kandelehekestega, millel oi t..uu või teritunudtipp, kiiljas, kahe küljele suunatud hamūaga alus, terve või vähehambu-ļine serv ning sile või üksikute näsadega Įati*inļ pinā' Seemned must-jaspruunid, puhetunud, l-2 mm ļäbirnõõdus või heiedamad, 1amedamadja suuremad.
Õitseb juuĮist septembrini.
Kasvab aedades, teeservadeļ, elamute ümbruses, prahipaikadel, põldu_

del ja muudel kuļtuurist mõjustatud aladel, *...runnikuil ja jõekallasteļ.
Eeļistab värsket huumusrikast savipinnast. Väga sage umbrohi koguvabariigis.

Üldlevik. Kasvab Nõukogude Liidus kogu Euroopa-osas (peale äär-miste põhjarajoonide), Ķaukaasias, Siberis ja KesklAasias,'ūaliaspooĮ
Nõukogude Liįtu levinud Põhja-Aafrikas, Vāike_Aasias ja Põhja_Ameet
rikas.

Teisenditest on Eesti materjalis eraldatud:
var. angustifoĮia (J. E. Smith) Lange - õisik hõredam kui tüüpvarie_

teedil, sageli harunemata, kandelehekesed suured, viljast pikemad, sile-
dad, alumised hambad umbea serva keskkohal;

-u''. erecta (Huds.) Lange - õisik tihe, pöörisjas; kandeļehekesed
väiksemad, vilja pikkused või veidi pikemad, 'rombjad, 

umbes niisamapikad kui ļaiad, näsadega, harva siledad.

4. Varajane malts - AtripĮex praecoxl Hülph. in Lindm. Svensk
FanerogamĪļ. 22B. 19lB; Semen. in 6n. Myprur. oon. a: tag. fi56' - AtrĻ
pĮet 

^Įongipes SSp. praecox' (Hülph.) Turess. in Lindm. Svensk Fanero-
gamfl. ed.'2.250. 1926. - Jledeaa paHunn. (101. joon.)

o. Taim l0-25 (40) cm kõrge, rohelise_punaseiriibulise harunenud
varrega. Alumised varreharud enam või vähem horisontaaļselt laiuvad,
pikad; ülemised teravnurga all üles suunatud. Lehed 2-5 cm pikad ja
l__3 cm ļaiad, sinakasrohelised, varakult kolletuvad, lrõreda jahuja kai_
tega' lihakad. Alumised ja kesknrised varreļehed koļmnurksed või piklik-
rombjad, ļai- või' kitsaskiilja ja lühikeseks rootsuks aheneva alusega,
terveserva1ised või hambulised. Uļemised varreļehed ja varreharude lehedsageli piklik-el1iptiļised r,õi süstjad. Õied kerajatesi osaõisikutest koos_
l,:u-ąl. peajate õisikutena, mis asuvad varre tipirs ja lehekaenaļdes. Isas*
õied kahvatukoļlase viieiise, kuni l/3 ulatuses įokkukasvanud õiekattega;
õiekattelehed tömbi, sissepoole käändunud täkilise tipuga. Tolmukaid5' Esineb sigimiku rudiment. Emasõite kandelehekesed ha]tliķasrohelised,
įerveservalised (harva ]ļ yõi 2 hambaga), kolmnurksed või laikiilja kok_ļ':ukasvanud aluse ja lühikese rootsugā. Seemned väikesed, tumepruunid.

ļ84

t praecox (lad. k.) - varajane.



d

b

l01. joon. Varajane malls (AtripĮex praecox)
a _ taime üldkuju,' ä - kandeļehekesed

(Orig')

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab liivasel ja klibusel mererannikuļ. Eestis läänepoolseil ranni_

kuil, kuid mitte sage.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osa tundra- ja metsatundravöön-

clis rannikul. Väljaspool Nõukogude Liitu Lõuna-Rootsis, Gotlandi1,
Öļandil ja Soomes me.rerannikui.

5. Väįke malts - AtripĮex Įongipes 1Drej. Fl. Hafn. 107. lB39; Turess.
in Lindm. Svensk Fanerogamfļ. ed. 2, 250. l926, p. p.; Enari et al.

Kodum. 'taim., l38. 1943. - Jle6ela KopoTKoĪļepe[IKoBafl.
o. Kuni 50 cm kõrge, püstise varre ja tõusvate alumiste varreharu_

dega taim. Lehed tumerohelised, veidi lihakad; alumised elliptilised, ahe-

| Įongipes (lad. k.) - pika jalakesega (siin: rootsuline)

185



neva alusega, ühe paari väikeste alumiste hammastega. Keskmised ļehed
kolmnurksed, järsult aheneva aluse, alumise külghõļma ja väikeste ham_
nrastega lehe keskmises osas; ülemised lehed süstjad või munajad. Õied
kerajate osaõisikutena, tniS moodustavad pika lehistunud peaja õisiku.
Isasõied viietised, emasõied kolmnurksete teravatipuļiste rootsuliste kan-
deļehekestega, mis on terveservalised või l või 2 hambaga, siledad, kuid
paljude võrkroodudega' Ķandelehekese roots alumistel õiteļ pikem (kuni 3
cm) kui ülemisteļ. Seemned .mustad.

Oitseb juunis, juulis.
Kasvab mererannikul savisel ja liivasel pinnasel. Eestis harva mandri

läänerannikul ja saartel.
Üldlevik. Levinud Lõuna-Rootsi ja Taani saarte rannikualadeļ. Tõe_

näoliseļt Skandinaavia (Fennoskandia) neoendeem.

6. Odalehine malts - Atriplex hastata, L. Sp. Pl. 1053. l75B; Fenzl
in Led. Fl. Ross. 3 (2):721. 1849-1851; Klinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl.
479. lBB2; M. Iljin in Fļ. URSS 6: 9l. 1936 et in o.rr. yPCP 4:328. tg52;
Aeļl. in Hegi, Illustr. Fl. Mitteļeur' ed. 2. 3 (2): 676i 1960; Lek. in Liet.
Īl' 3:245. l96l. _ Jle6eaa KoIĪbeBIzĀHax. (l02. joon.)

o. Paljas või veidi jahuja kattega rohttaim, 20-100 cm kõrge. Vars
püstine või tõusev, harunenud, alumised varreharud enamasti vastakud,
laiuvad. Aļumised ja keskmised lehed kolmnurksed, kuni l0 cm pikad ja
7 cm laiad, terve või hambulise servaga, odaja, sirge, kiilja või laskuva
a1usega, teritunud tipuga, rootsuļised, mõlemalt pinnalt ühevärvilise1t
roheļiseo või veidi jahuja kattega; ülemised lehed süstjad, terveservali-
sed. Isas- ja emasõied koos kerajais osaõisikuis, mis moodustavad peaja
või pöörisja õisiku' Isasõied viietised. Emasõied kahe rombjas-kolmnurkse
kuni elliptilisrombja kandeļehekesega' mis on terveservalised või väheste
hammastega, l-3 tugevama keskrooga, terava tipuga, ümardunud alu-
Sega' ainu1t aļumises osas teineteisega kokku kasvanud, siļedad või
üksiku teravatipulise ümmarguse näsakesega' vilja suurused või viljast
tunduvaļt suuremad; kõige laiemad on nad keskkohalt või veidi altpoolt.
Seemned pruunid, kuni 2 mm läbimõõdtts, või mustad ja väiksemad.

Õitseb juulist septembrini.
Kasvab mererannikuil, umbrohuna aedades, teeservadeļ ja elamute

ümbruses prahipaikadel, iämmastiku- ja sooļarikkaļ pinnasel. Eestis haju_
salt, sagedamini mererannikuil ja prahipaikadel.

Üldlevik' Nõukogude Liidus Euroopa_osas (välja arvatud äärmised
põhjaalad), Ķaukaasias, Lääne- ja Ida_Siberis. Väljaspool Nõukogude
Liitu kogu Euroopas, Põhja-Aafrikas, Aasias ja Põhja-Ameerikas.

Kandeļehekeste suuruse aļusel eristatakse mitmeid liigisiseseid takso-
neid. Eestis esinevad neist sagedamini:

var. hastatq. (var' macrotheca Rafn) - õisik hõre, harunemata või
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l02. joon. odalehine ma|ts (AtripĮex hastata\: a _ tipmine osa

taimest, b - isasõis, c - kandelehekesed. (orig.)



väheste harudega; kandelehekesed palju suuremad kui vili, lamedad, ena-
masti 5-7 mm pikad, koļmnurksed või munajas-kolmnurksed, väheste
näsadega või siledad;

var' mįcrotheca Schum. _ õisik tihe, sageli pöörisjas; kandelehekesed
vilja suurused, kumerad;

var. saļįna Wa1ļr. - ļehed jahuja kattega, ļihakad, kolmnurksed või
odaja alusega, terve või osalt hambulise Servaga; kandelehekesed romb-
jas-kolmnurksed, hambulise või terve Sel'vaga' siledad või väheste näsa-
ciega; väiksemad taimed; mererannikutel sagedaim vorm.

7. Randmalts - AtripĮex ĮįįoraĮįs'L.Sp.Pļ. 1054. l753; Wied. et
web. Beschr. phan. Gew. Esth., Liv- u. curl. b7B. lB52; Fenzl in Led. Fl.
Ross. 3 (2):729. l849-l85l; M. Iljin in Fļ. URSS 6: 86. 1936 et in <D.rr.

Į'PCP 4:3i23. 1952; Aell. in Hegi, Ilļustr. Fļ. Mitteļeur. ed.2.3 (2\:678.
1960; Lek. in Liet. Ī|.3:242. t96l. - Jle6eaa rrpu6pex,ar. (103. joon.)

o. Noorelt jahuja kattega, hilJem enam-vähem paljaks muutuv taim,
15-70 cm kõrge. Vars püstine; vaoline, sageli paljude püstiste harudega,
alumises oSaS peaaegu puitunud. Lehed vahelduvad, 1ineaalsed või
lineaalsüstjad, kuni l0 cmi pikad ja kuni l,5 cm laiad, terve või hambu_
lise, harvemini saagja Servaga, lühikeseks rootsuks aheneva alusega,
mõlernalt pinnalt roheļised. Õied peaja õisikuna varre ja külgharude
tipus. Alumised osaõisikud sageli ļineaa1se kandelehega. Isasõied viieti_
sed. Emasõite 2 kandelehekest munajasrombjad, terava tipuga, ogaiise
väļimise pinnaga (mõnikord tipuosas siiedad) ja servadeļ hambulised,
enam-vähem jahuja kattega, ainult keskkohalt kokku kasvanud. Seemned
pruunikad või mustad, l,5-3 mm läbimõõdus.

Oitseb juulist augustini. :

Kasvab Eestis kõikjal mandri ja saarte ļiivaseil rannikuil, harvemini
riimvees, sage1i adruvallidel ja merre suubuvate jõgede kallastel.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa lõunarajoonides, Kaukaasias,
Lääne-Siberis, Ussuurimaal ja Kesk-Aasias. Väljaspool Nõukogude Liitu
kogu Euroopas ning Aasia parasvöötmes.

Randmalts varieerub leheku ju poolest. Eestis esinevad:
var. serrata (Huds.) J. E. Smith -- lehed süstjad, teravalt hambu-

ļise või saagja Servaga; harvemini esinev vorm;
var. Įįtoraįls (var. angustissirna Moq.) - lehed enamasti lineaalsed,

terveservalised; Eestis sagedam vorm.

B. Noollehine malts - Atriplex caįotheca2 (Rafn) Fr. Novit' Fļ. Suec.
Mant. 3: l64. ll842; Klinge, Fl. Est_, Liv- u. Curļ. 480. lBB2; M. Iljin
in Fl. URSS 6: 92. 1936; Aell. in Hegi, Ilļustr. Fļ' Mitteleur. ed. 2. s 1z):
679. 1960; Lek. in Liet. fl. 3:244. 1961. - Jle6eaa KpaczBouroanan. (104.
j oon. )

| įįtoraĮįs (lad. k.) -- rand-, Īanna-' ranniku-.
2 caĮotheca: sõnadest kaĮos (kr. k.) - ilus, kena, theca (lad. k.) _ kuiv, nahkjas

puitunud vili.
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Randmaļts (AtripĮex ĮitoraĮis)| a - iaime üld_

kuju, Ö -- kandeļehekesed. (orig.)
103. joon
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l04. joon. Noollehine malts (AtripĮex caĮotheca): o - taime
üldkuju, D - kandeļeheke. (orig.)



o. Püstise varrega paljas rohttaim, 30-100 cm kõrge. Alumised

lehed koļmnurksed, tārava tipuga, odaja, harvemini noolja alusega, süga-

vaļt kitsasteks, teravateks įa sageli ülespoole kõverdunud hammasteks

lõhestunud Servaga. Keskmised 1ehed süstjad, odaja a1usega, üļemised

Į<itsamad, terveservalised. või kolmnurksed ja sügavaļt hambulised' Õied

läikeste kerajate osaõisikutena, mis moodustavad ülaosas lehistunud peaja

tipmise õisiku. Kandeļehekesed emasõiteļ on alusel kokku kasvanud' roht_

.Ėd, odriu või südaja alusega, koļmnurksed, pika terava tipuga, sügavalt

lineaa1seteks, .rg"ii kõverdunud teravahamba1isteks, harva terveserva_

ļisteks tipmeteks lõhestunud Sefvaga; sageli Suurenevad nad viljumisel

(kuni 2,5 cm pikkuseni). Seemned kahesugused: ühed mustad, ļäikivad,

šil"drd, l,2-2 mm läbimõõdus, teised suuremad, pruunikad, välispinnal

võrkja mustriga.
Õitseb juulist septembrini.
Kasvab eriti liiväsel mererannikul, Eestis peamiselt 1ääneranniku1 ja

-saartel ( 105, joon.)
Üldlevik. Nõukogude l-iidu Euroopa-osa põhjarajoonides, Skandinaa-

via lõunaosas, Šotimaal, Taanis, Saksa DV kirderannikuļ'

9. Sile malts __ AtripĮex gĮabriuscuĮa1 E,dm. Fļ. Slreiļ. 39. lB45; Lid'

Norsk f l. 26ļ ' |952; Claph., Tut., Warb. in Fl. Brit. Įsles 357. l95B; Aeļļ'
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l05. joon. Noollehise ma\tsa (AĮripįex caĮotheca) ļeiukohad Eestis

t gĮabriuscuĮa (lad. k.) _ peaaegu paljas
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106. joon. Siįe malts (Atriptex gĮabriuscuĮa): a - taime üldkuju' ä _ kandelehekesed.
(Orig.)



in Hegi, Illustr. trl. Mitteļeur. ed. 2. s (2): 680. 1960; I(. Eichw. in Eesti

įaim., määr. 809. 1966. -- Jle6eaa lJIaĀKoBaran. (106' joon.)

e. Taim 20-60 cm kõrge, jahuja kattega' Vars püstine või lamav,

sageli punakatriibuline, eemalehoiduvate harudega. Lehed kolmnurkseC

või odaJa alusega, keskmiselt 7,5-2 cm pikad ja niisama laiad, väikese,

irļuse suunas ļaiuva külgmise hõlmaga (hambaga), rootsulised, tömbi või

terava tipu ja hambulise servaga, harvemini terveservalised, jahuja kat-

tega, veidi lihakad; ülemised lehed odaja alusega, süstjad. Õisik pęajas,

aļįmises osas lehistunud. Emasõite kandeleheļ<esed lairombjad või ruu_

ciukujulised, hambulise servaga; alumise poole ulatuses kokku kasvanud,

si1edäd või näsalised, jahuja kattega, puhetunud, veidi 1ihakad, liiljeirr

nahkjad, (3) 5-12 mm pikad ja umbes niisama laiad. Seemned punakas-

pruunid, 2-4 mm ļäbimõõdus
Õitseb augustis.
Kasvab lilvaste1 mererandadel. Vabariigis mandfi ja ļäänesaarte

rannikuļ, kuicl mitte sage. Liigi idapoolseks piiriks on Talļinn.

Üldlevik. Põhja-Prantsusmaaļ ja Iirimaa rannikul, Isļandil, Skandi_

naavia ļääne- ja lõunarannikul ning Taanis levinud kitsa areaaliga liik'

3. sektsioon ScĮerocaĮųmma Asch. Fļ. Prov. Brandenb. 1: 57B. 1864. -
Emasõite kandelehekesed aļumises oSaS nahkjad, eenduvate roodudega'

* l0. Tatari malts - AtripĮex tatQrįca 1 L. Sp. Pl. 1053. 1753: M. Iljin
in Fļ. URSS 6: 95' 1936 et in c,;r' yPCP 4: 334. 1962; Aell. in Hegi,

Iilustr. Fi. Mitteleur. ed,.2.3 (2): 682. 1960; Lek. in Liet. fl. 3: 246. 1961;

K' Eichw, in Eesti taim. määr. BO9. t966 ' - A' lacįnįata L. Sp. Pl. 1053.

1753, p. p'; Fenzl in Led. Fl. Ross.3 (2): 718. 1849-1851. - Ile6eaa

Ī aTapcKarl ( l07. joon.)

o.Kunilmkõrge,püstisevõitõusva,harunenudVarrega,noorelt
jahuja kattega, hiljem enam-vähem paljas taim. Vars vaĮge_rohelisetrii-

ĻuliÄe, veidikandiiine. Leļred kujult mitmesugused: rombjas-kolmnurk-

sed, piklikmunajad, süstjad, B-iO cm pikad la 6-7 cm laiad, ebakorra_

pärase1t sügavait hõļmisįd või hambuļise servaga, mõlemal pinnal jahuja

Ļattega; hõīmade tipmed ümardunud või järsult teravad, kusjuures alu-

mised hõļmad on .rrr".ad ja sügavamad, ümardunud või laskuva alu-

Sega. Kerajad tipmised o.āoi.ikrd isas- ja emasõitega, moodustavad

püiamiidja, įöö.i.;r, ainult a1usel lehistunud õisiku (emasõisi on ka var-

ielehtede kaĮnlas)-. -Isasõied viietised. Enrasõite kandelehekesed ümmar_

gused, piklikrombjad või koļmehõlmalised, kuni pooĮes ulatuses ükstei-

š"g, t otk, kasvaįud, terveservalised või hambulised, pealmiselt pinnalt

träsalised või ogalise d', 3-7 iugeva rooga' viljunud taimedeļ alumises

osas nahkjad, kõvenenud. Seemned pruunid, ļ<unį 2 mm ļäbimõõdus.

Õitseb juu1ist septembrini.
Kasvab soojal, įuivaļ 1ämmastikurikkaļ pinnasel prahipaikadel, tee-

Į tatarįcĻ (lad. k.) *- tatari.

į3 EeStį NSV floora į93
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l07. joon. Tatari malts (AtripĮex tatarica)i a _ taime üldkuju, b - kandelehekesed.
(Orig.)
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l08. joon. Tatari maltsa (AtripĮex tatarĮca) ļeiukohad Eestis.

servadel, raudteetammidel, umbrohuna aedades, laoplaisidel. Esimesed
andmed liigi esinemisest Eesti flooras pärinevad l9S0-ndatest aastatest
A. Remmelilt, kes on ļiiki leidnud mitmelt poolt. Kiiresti leviv tulnuk-
taim. (108. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Volga', Doni- ja Dnepri-äärsetes vald_
kondades, Musta mere rannikul, Krimmis, Kaukaasias, Lääne_Siberis ja
Kesk_Aasias. Väljaspool Nõukogude Liitu esineb Euroopa ja Aasia paras-

vöötme lõunapoolsetes osades ja subtroopikas.

4. sektsioon obįone C. A. Mey. in Led. Fl. Alt. 4: 3l5. 1833. - Emas_

iritel kaks hambulise tipuga kandelehekest, mis on peaaegu tipuni kokku
kasvanud ja viljumisel paksenevad.

* ll. Siberi malts - AtripĮex sįbįrįca ' L. Sp. Pļ. ed. 2' 1493. t763;
M. Iljin in Fl. URSS 6: l02. t936; K. Eichw. in Eesti taim' määr' B05'

1966, in textu. - obį.one sįbįrįca (L.) Fisch. Cat. Hort. Gorenk. 25. lB08;

Fenzļ in Led. Fl. Ross. 3 (2): fta' 1849-185l; Aell. in Hegi, Illustr. Fl.
Mitteļeur. ed.2.3 (2): 696. 1960. - Jle6eaa cw1upcxax, (l09. joon.)

o. Enam-vähem püstise, dihhotoomse1t harunenud varrega, harve-
mini lihtne rohttaim, l5-36 cm kõrge. Lehed rootsuli.sed, munajas_ või
lai-koļmnurksed, kunį 7 cm pikad ja 4 cm ļaiad, tömbi tipuga, laia kiilja

I sįbįrįca (lad. k.) _ siberi, Siberis kasvav.

l3r 195



a1usega, täkiļishambulise, harvemini pea-
aegu terve Servaga' alumiseļ pinnal tilieda
jahuja kattega. Õied kerajates osaõisikutes
ļehekaena1des ja tipmise1t, moodustavad
lühikese, peaaegu lehitu peaja õisiku. Isas-
õied viietised. Arvukaid osaõisikuid moodus-
tavate emasõite kaks kandeļehekest on lühi_
raoļised, peaaegu tipuni teineteisega kokku

l09. joon. Siberi maltsa (Atrī-
pĮex sībirĮca) kandeļehekesed.

tled kerajad, siledad, läikiva
nid ja lamedamad.

Õitseb juu1ist septembrini.
Kasvab soolakutel, soolakulistel niitudel ja steppides. Eestis leitud

A. Remmeļi poolt tulnuktaimena raudteeļt ja prahipaikadeļt Tartust, Tal_
linnast, Valgast ja Võrusi' (l10. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Lääne_Siberi idaosas, Ida-Siberis ja
Kesk-Aasias. Jaapanis, Fliinas ja Mongoolias.

kasvanud, hambuļise tipuga, vä1imisel pin-
nal jahuja katie ja paljude ogajate näsa-
kestega, ovaaļsed või ümmargused ja tuge_
vasti puhetunud (peaaegu kerajad). Seem-

d, mustjaspruunid ja puhetunud või helepruu_
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l10. joon. Siberi maltsa (AtrĮpĮex sibirica) leiultohad Eestis



5. perekond aksüüris - AxgrĮs 1 L'
Sp. Pl. 979. Į753.

Uheaastased, ühekoja1ised, ühesugu1iste
õiiega, tähtkarvadega rohttaimed' Lehed

valreļduvad. Isasõied 3-5 õiekattelehega ja
2-5 tolmukaga, asetsevad tipmistes õisiku-
tes. Emasõied 2 väikese, viljumisel mitte-

Suureneva kandelehekesega ja 3 või 4, pea-

aegu aluseni kokkukasvanud äraspidimunaja,
taiĻe viljumisel veidi suureneva õiekattelehega. Emakakaeļ l'ühike, ema_

kasuudmõid 2, pikad, niitjad. Viļi - vertikaaļselt asetsev äraspidimuna-
jas, külgedelt lapik, tipus 2 tiibja hambakesega pähklike'" 

Pereįonda kuulub ā või 7 liiki, mis on peamiselt stepitaimed või umb-

rohud. Nõukogude Liidu flooras esineb 5 liiki, nendest Eestis tulnukana

l liik, mis on ka perekonna tüüpliik.

* l. Aasia aksüüris - Axųris amaranthoįdes2 L' Sp. Pl. 979. |753;

Led. Fļ. Ross. 3 (2):7|3' l849-l85l; M. Iljin in Fļ. URSS 6: l13. 1936;

Jaudz. in Latv. Ī1' 2: |57. 1955; Aeļļ. in Hegi, Įllustr. Fļ. Mitteļeur. ed.

112. joon. Aasia aksüürise (Axųris amaranthoįdes) leiukohad Eestis.

į a (kr' k.) - eitus, ksiron (kr. k.) - habemega (piltlik l'äljend mitteterava kohta).
2 atnaranthoįdes (1ad. |<.) - Amaranthus'e'tao1ine.

197

lll. joon. Aasia aksüürise (Alcg'
rįs amaranthoides) viljad.

0

s$

D

o
0

st
I

I

I

I

I

I

\-z-J^- -

I
I
I

a

t

Iļ
o)

{G

ļ
I

I

ļ
I

I
t

t'
I

,"ļ\



2. 3 (2): 702. 1960; M. Kask in Eesti iaim. määr. B10. 1966. - Artcnpzc
oõHxrt.oseHĮIui'l, a, ņupnuenltü. (lll. joon.)

o. Taim l5-l00 cm kõrge, sageli tugeva, harunenud, püstise, aļumi-
Ses osas lehistumata varrega. Lehed ļühirootsulised, kitsas- kuni muna_
jassüstjad, kunį 12 cm pikad ja 3 cm ļaiad, aheneva alusega, terava või
teritunud tipuga, terveservalised või veidi kaarhambulised, sageli pisut
allapoole käändunud Servaga, pealmiseļ pinnal paljad, aļumisel tähtkar_
vadega. Isasõied koļmetise tähtkarvase õiekattega, osaõisikutena või
üksikult varre või harude tipus, moodustades tihedā või allosas hõredama
peaja õisiku. Emasõied lehekaenaldes isasõisiku alļ või koos isasõitega;
neil on kaks karvast kandeļehekest ja kolm äraspidimunajat tömbitipuūst
täht- ja pikkade ļihtkarvadega õiekattelehte. Vili - arasįialmunajas või
ovaalne, külgedelt lapik pähklike, punakas_ või tumepruun, 2,5-3 mm
pikk, tipus kahe tiivuļise hambakesega (lisemega), .l, o, viljast 4-5
korda lühemad ja keskosas kitsa sisselõikega; harvemini on vili hall,
paljas, lisemeteta.

Õitseb juulist septembrini.
Eestis leitud A. Remmeļi poolt juhusliku tulnukana prahipaikadelt ja

raudteeļt Tartus, Narvas, Valgas ja Võrus. (l12. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus Volga-äärsetes vāļdkondades, Lääne_ ja

Ida-Siberis ning Kaug_Idas. Väljaspool Nõukogude Liitu Tiibetis, Mon-
goolias, Mandžuurias, Ķorea poolsaarel ja Hiinas; Põhja-Ameerikas ja
Euroopas sissetooduna.

6. perekond soolmalts - HaĮįmįone Į Aeļļ.
Aell' in Verh' Naturf o";.i:'r'] 

,1Į. i?l,,';:''r'- 
obione Gaertn' Fruct'

Põisjate näärmekarvadega haļlid üheaastased rohttaimed või pool-
põõsad. Lehed vastakud või vahelduvad, ovaaļsed, terveservalised. Õied
ühe- või mõlemasugt-tlised, asetsevac] ļehitus peajas õisikus. Isasõied 4
või 5 õiekattelehega, 4 või 5 tolmukaga. Emasõiecl õiekatteta, kahe kolme-
įrõļmaļise kande1ehekesega, mis pärast õitsemist suurenevad, ümbritse_
des vilja täieļikult. Sigimik kahe niiija emakasuudmega. Viļi .- ühepesa-
line üheseemneĮine pähklike.

Perekonda Ļuulub 2 halofiilset ļiiki. Eestis kasvab l liik. Nõukogude
Liidus käsitatakse neid liike perekonda AtripĮex kuuļuvaina. TüüpliiĒ on
Haļįmįone peduncuĮata (L.) Aell.

l. Hall soolmalts - HaĮintįone ped,uncuĮata2 (L') Aeļl. in Verh'
Naturf.-Ges' Baseļ 49: |2I. l93B; M. Iljin in o.rr. VPCP 4:338' l952;
Aell. in Hegi, Illustr. Ft. Mitteteur. ed. 2. B (2): 693. 1960. - Atriptex
pedunculatd L. Amoen. Acad. 4: 2g6. 1759; Wied. et Web. Beschr. phan.

I haĮįmįone - moodustatud taimenimedest HaĮimus ja obione; haĮimus, haĮįmos
(kr. k.) * soolane.

2 peduncuĮata (lad. k.) - õieraoga' rootsuga.
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Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 576. IB52; M. Iljin
in Fl. URSS 6: 106. 1936. - obįone pedtttt-

culata Moq., Chenop. Enum. 75. lB40; Led.
Fl. Ross. 3 (2): 736. lB49-1851. - lantr'
MIlįoHa cre6efln,ļaraa. ( l 13. joon.)

o. Püstise või tõusva, ļihtsa või välre-

harunenud Varrega 2-20 cm kõrgune hõbe_

davärviline või tuhkjashall rohttaim. Lelred

vahelduvad (erandina alumised vastakud),
piklik-äraspidimunajad või ellipti1ised, kuni
4 cm pikad ja kuni l cm laiad, mõnikord
keskroo kohal ogalised, terveservaļised,
ümardunud tipuga, kiilja või lühikeseks root-

suks aheneva alusega; ülemised lehed kitsa-
mad ja pikemad. Isas- ja emasõied kerajates
osaõisikutes, moodustavad peaja-pöörisja
õisiku. Isasõied neljatised või viietised.
Emasõied õiekatteta, kuni l5 mm pikkuse
raoga, kahe kandelehekesega, mis viljunud
taimedel on kokku kasvanud, südaja aluse-
ga või äraspidi-koļmnurksed (meenutavad
hiirekõrva vilju), kolmehõlmaļised (keskmine ll3. joon. Hall soolmalts (HaĮi-

hõlm väike, külgmised suuremad, laiuvad). mįone peduncuĮata). (orig.)

Seemned ümmargused, külgedelt lapikud,
punakaspruunid, umbes 1 mm läbimõõdus-

Õitseb juulis, augustis.

Kasvab rannasoolakuil, mererannikuiļ ja rannaniitudel, tihti koos

.Suaeda marįtįma ja SaĮtcornia europaea'ga' Eestis esineh 1äänesaartel
ja mandri lääneranniku1, puudub peaaegu täiesti põhjarannikul. (l14.
j oon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa lõunarajoonides, Kaukaasias,
ļ.ääne_Siberi lõunaosas ja Kesk-Aasias. Väljaspool Nõukogude Liitu ļei_

'riub Põhja- ja Läänemere rannikui1.

4. triibus Camphorosmeae Moq., Chenop. Enum. 82. 1840. - Oied

rrrõlemasuguļised. Kandelehekesed puuduvad. oiekate neljatine või viie_

iine, viljunud taimedel lisemetega. Taimed niiijate karvadega, kitsaste
įerveservaliste lehtedega.

7. perekond londeesia - Londesįa 1 Fisch. et Mey.
Ind. sem. Horti Petrop. 2: 40. 1835.

Uheaastased, harunenud varre ja nahkjate, terveservaļiste, vaheldu_

vate ļehtedega rohttaimed. Õied mõlemasugulised ja emasõied, asetsevad

ļ

ļĮ

l Nįmetatud saksa loodusteadlase Fr. Londesi (l780-1807) auks.
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114. joon. Halli sooļmaltsa (HaĮimione pedunculafa) leiukohad Eestis.

kandeļehe kaen1as, moodustavad kobarõisiku. oiekate viietine, pikakar-
vane, viljunud taimedel kokkukasvanud lehtedega. sigimik kahe, harve-
mini kolme pika, enam-vähem siļeda emakasuudmega. Seemned mõļema_
sugulistel õiteļ vertikaalselt, emasõiteļ horisontaalselt. Monotüüpne pere-
kond, mis on ļevinud Džungaaria_Ķašgaaria vaļdkonnas'

* l' Karvaseõieline londeesia - Londesįa erįanthat Fisch. et Mey.,
Ind. sem. Horti Petrop' 2:40. lB35; Led. Fļ. Ross. 3 (Ą: 7a5. lB49-

185l; M. Iljin in Fļ. URSS 6: |24. 1936, -,Ilou4esna nyiIII4cToiĮBeTĮ-Iafl. ( l l5. joon.)
o. Püstise Varrega, põõsasja1t harune_

nud, hõredate pehmete karvadega rohttaim'
Lehed piklikud, pealmisel pinnal ja serval
pikkade irõredate karvadega, teravatipulised,
aheneva alusega, rootsutud või lühirootsuļi-
sed. Õied väikesed, üksikult või kahekaupa
kõrglehtede kaenļast r,äļjuvate ļühivõsude
kaenlas; viimased on viljunud taimedel tihe-
daļt viltkarvadega kaetud. Õiekatte1ehed
mõlemasugulistel õiteļ ļaiad ja iühikesed,
emasõitel (eriti alusel) pikkade karvadega,
tömbi tipuga. Vili ümmargune või ümar_
ovaalne, karvase õiekattega kokku kasvanud-

l l5. joon. KarvaseõieļineTondee_
' sia (Londesia eriantha): osa

õisikust.
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Õitseb mais.
Kasvab liivasel pinnasel, kivisįe1 nõļvadeļ, sooļaku1isteļ savimuļda_

deļ. Eestis leitud juĖusliku tuļnukana A. Remmeli poolt 1962. a. Tal1in-

nas laoplatsilt.
Üldlevik. Esineb Nõukogude Liidus Kesk-Aasias. Väljaspooļ Nõuko-

gude Liitu Mongoolia loodeosas ja Araabia poolsaarest lraanini.

B. perekond kolrhia - Ķochįa ļ Roth
Roth in Schrad., Journ. Bot l800 (i): 307' lB01'

Paljad või karvased üheaastased rohttaimed või puhmad. Lehecl vaheļ-

duvad, terveservalised, ļineaaļsed või süstjad. Õied mõlema_ või ühe-

sugulised, kandelehekesteta, viietised. Õiekate kerajas, sissepoole käändu-

nuį, kuni poo1es ulatuses kokkukasvanud 1ehekestega, mille väļimine
pinā on ļisemeteta, või õieļ<atteiehed on ko1mnltrksed-rombjad, talbjad

Ļoi pii.tit rd ning viljunud taimedeļ lisemetega. Tolmukaid 5. Emaka-

suudmeid 2 või 3, niiīiad, näsadega. Seemnecl paljad, siledad, asetsevad

horisontaalselt.
Perekonda kuulub ligi 70 liiki, millest 40 on ļevinud ainult Austraa-

ltas, teised aga Euroopas, Aasia lõuna- ja keskosas, Aafrikas ja 1ääne-

poolses Põhja-Ameerikas. Nõukogude Liidu fļooras on 7 liiki, neist Eesfis
2 ļiiki tulnukaina. Perekonna tüüpliik on Koclūa aren'aria L'

l. Õied lehekaenaldes, pikkade karvakimpudega
2. Sieversi kohhia - Kochįa Sįeuersįana (Pall') C' A' Mey"

Õied karvakimpudeta
l. Aedkohhia - Kochia scoparia (L.) Schrad-

* 1. Aedkohhia, põõsasmalts _' Kochīa scoparĮa' (L.) Schrad. in

Neues Journ.3 (3/4): 85. tB09; Led. Fļ. Ross. 3 (Ą:7a6. l849-l85ļ;
M. Iljin in Fl. URSS 6: t33. 1936 et in o.ir. yPCP 4:357.1952; Aelļ. in
Hegi, Illustr. Fl. Mitteleur. ed.2.3 (2\:705. 1960; Lek. in Liet. fl. 3:

ząī' rcaĻ I(. Eichw. in Eesti taim. määr. Bll. 1966. - Chenopodium

scoparĮa L. Sp. Pl.22|' t753' -- Koxug BeHIIįļHaf' (ll6' joon')

e. Tugevasti harunenud taim, 30-150 cm kõrge, roheline või sügi-

sel punakāks muutuv. Vars ja viltu üles suunatud varreharud tipucrsas

lühiįeste käharate karvadega. Lehed süstjad või lineaaļsüstjad, r,aheļdu-

r''ad' lamedad, teravatipulised, rootsuks aheneva alusega, paljad või lühi-

keste lidus karvadega (mõnikord ainult aļumiseļ pinnal), kolme enam-

r,ähem selge rooga. īeheserv ripsmetega. Õied enamasti mõlema-, harve-

mini ühesįgulised, kaenlasisesed, üksiku1t või 2_kaupa hõredas peajas

õisikus. Viįumisel kujuneb mõlemasuguļistęļ õiteļ andur, mi1ļe kesk-

OSaS on mõhn, mõnikord ka tiibjad lisemed; isasõiteļ andur sageli puu_

cr.ub või on taandarenenud. Emakakaeļ lühike, emakasuudmed 2 mm

pikad, niitjad, näsadega. Seemned munajad, |$-2 mm läbimõõdus'

l Nimetatud saksa botaanilcu W. Į(ochi (1771-1B49) auks'
2 scoparia (lad. k.) - vitsjas, luualtrjuline.
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116. joon' Aedkohhia (Kochįa scopar!.a): a -- taime üldkuju, ä - osa õisikust.
(orig.)
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l17. joon. Aedkohhia (KochĮa scopūrįa) ļeiukohad Eestis.

Õitseb juulist Septembrini.
Leitud Eestis juhusliku tulnukana prahipaikadel ja raudteedel; eelis-

tab kuiva liivast pinnast. (117. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias, Lääne-Sibe_
ris, Kaug-Idas ja Kesk-Aasias. Väļjaspool Nõtrkogude Liitu Kesk-Euroo-
pas, Vahemeremaadel, Väike-Aasias, Iraanis, Mandžuurias, Indias, Jaa-
panis, Hiinas.

Pea1e esinemise juhusliku tuļnukana kasvatatakse Eestis dekoratiivtai_
mena f. trichophiĮa Schinz et Theļl. in Ye'rz' Säm. Bot. Garten Zirich
l0. l909 - ülemised lehed kitsad, peaaegu niitjad; varreharud asetsevad

teravnurga aļļ; taim moodustab tilreda puhma.

*2. Sieversi kohhia - Ķochįa Sįeoersįana ' (Pall.) C. A. rĄey. in Led.

Fļ. Alt' 1: 4l5' lB29; M' Iljin in Fl' URSS 6: l34' 1936; K' Eichw' in Eesti
taim. määr. Bl l. l966, in textu. - Kochįa scoparia SSp. densīf Įora

(Turcz.) Aelļ. in Mitt. Basel Bot. Ges. l: l5. l954 et in Hegi, I1lustr.

Fl. Mitteļeur. ed. 2. 3 (2):710. 1960. - Koxult Cunepca. (llB. joon.)

o. Taim kuni l m kõrge, juba a1losas harunenud sirge varrega, tipu_

osas tihedate käharate karvadega. Alumised lehed piklik-äraspidimuna_
jad või süstjad, tömbitipulised, rootSūks aheneva alusega, terve, ripsme-

l Nimetatud 19. sajandil Siberis töõtanud ja reisinud vene apteekri J' Sieversi auks.
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lise servaga, karvased või peaaegu paljad.
Ulemised lehed süstjad või ļineaalsed, veidi
aheneva alusega. Õisiku kandelehed pikad,
tihedama1t karvased kui varre1ehed. Õied
2-kaupa tihedas tipmises peajas õisikus, alu-
sel ümbritsetud valgete pikkade karvadega,
milļe tõttu kogu õisik näib karvasena. Õie-
kate viietine, paljas või ļühikarvane ja rips-
metega. Viljunuc1 taimedel iga1 õiekatteļehel
ümmargune või laimunajas-rombjas liha-
kas, lainjashambulise servaga tiibjas lise.

Õitseb juulis, augustis.
ļ 18. joon. Sieversi kohhia Kasvab ļiivikutel, liivasteļ jõekallastel'
(Kochia Sieuersiana): osa õisi- kļibustel nõļvadel, prahipaikadeļ. Eestis lei_kust. tud tuļnukana .rūdt..i Tallinnas, Tapal

ja Narvas A. Remmeli poolt.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Lääne- ja lda-Siberis ning Kesk-Aasias.

Ida-Aasias, Mandžuurias, Mongoolias ja Hiinas.

5. triibus Corispermeae Moq., Chenop. Enum. l0l. lB40. Õiēd
rnõ1emasugulised. Kande1ehekesed puuduvad. Õiekate viljumise ajal ei
Suurene. Vili ulatub valminult õiekattest välja. Seemned asetsevad ver_
tikaaļselt. Taim kaetud harunevate karvadega või paljas.

9. perekond lurssvili - Cortspermumt L
Sp. Pl. 4. t753.

Uheaastased harunenud varre ja kitsaste, vaheļduvate, terveservaliste
1ehtedega rohttaimed. oied mõlemasugulised, asetsevad varreharude
tipus ja lehekaenaldes. oiekate koosneb l-5 ļehest või puuclub. Õiekat.
teļehed enam-vähem hambuļise või täkilise Servaga' ļõhised, ei arene
üheaegselt; üks leht Suurem, kaks külgmist väga väikesed. Tolmuļiaicį
l-5 (sagedamini areneb neid l-3), ovaalsete või peaaegu kerajate pea_
dega. Vili ovaalne või kerajas, liīilgedelt tugevasti 1apik, pealmiselt pin-
nalt enam-vähem kumer, aļumiseļt lame või nõgus, tiivuļise Servaga.

Perekonda kuuļub 50-60 liiki, mis on levinud peamiselt Eura,asias,
vähesed aga Põhja-Ameerikas. Nõukogude Liidus lrasvab 34 liiki, Ees_
tis l liik tulnukana. Tüüpliik on C. hgssopifotium L.

* l. Siberi lurssvili - Corispermunl sįbįrįcum2 M. Iljin in Bull.
Jard. Bot. Princ. URSS 28 (5/6); 649. 1929 et in Fļ. URSS 6: l49. 1936;
M. Kask in Eesti taim. määr. Bll. l966. - Bep6"nrc4xa cn6upcxar. (l19.
j oon. )

o. Hajusalt karvane, punakas, harunenud varrega rohttaim, b-
40 cm kõrge. Lehed ļineaalsed või lineaalsüstjad, harvemini peaaegu niit_

I lzorįs (kr. k.) - luįilias, spernįa (kr. k.) - Seeme; viidataļ<se vilja kujule.2 sįbįrįcultt (lad. k.) - Siberis kasvav, siberį.
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jrd, lamedad, alusel ja tipr-rs ahenenud,
harvemini lühida1t teritunud. Õisik ruljas
või ļühidalt käävjas, tihe. Kande1ehekesed
munajassüstjad või 1aimunajad, kileja Serva-
ga, vilja ümbriisevad. Õiekate ühest ļehest
koosneV, sügavalt täki1ishambu1ise SerVa-

ga. To1mukaid t-5. Viļi - pikiik-ovaalne
või ovaalne pähklike, 3-4 mm pikk ja 2,2-
3 mm 1ai, pealmisel pinnal l<umer, alumisel
veidi nõgus, pisut iäikiv või ļäiketu, pruu_

nikasroheline (harvemini roheline), sageli 119. joon. Siberi lurssvili (Co-

täpiline, ļühikese ja sirge lisemega tipus, tii- rispermum sibiricum): vilri.

vulise terve, peaaegu läbipaistmatu Servaga,
mis moodustab l/e-l/19 SeeĪĪlfle 1aiusest.

Õitseb augustis, septembris.
Kasvab jõgede ääres ļiival ja 1r1ibul, enamasti rühmiti. Seni Eestist

ļeitud ainult kord Narva' raudteejaama 1ähedalt.
Üldlevik. Nõukogude Liidus esineb Aitai ja Icla-Siberi valdkondades.

6. triibus SaĮįcorrtįeae Dumort. Fl. Belg. 23. LB72. - Õied kolme_

kaupa varreharude 1ohukestes, mooduStades ļ<äbitaolise õisiku. Võrsed
lüliļised, ļihakad, näilikuit ļelritud.

l0. perekond soolarohi - SaĮįcornįaI L.
Sp. Pl. 3. 1753.

Mitmeaastased puhmad või üheaastased rohttaimed lüļilise, ļihaka
ilarunenud Varrega. Lehed vähe arenenud, enam või vähem lihakad, sile-

clad, vastakud, paarikaupa servipidi kokku kasvanud (ainult tippudes

vabad), ümbritsevad vart, moodustades harusid (nn. <lülisid>). Õied tip-
mises, käbitaolises peajas õisikus, tavaliselt kolmnurgana 3-kaupa koos,

varre lohukeses. Õied mõĮemasugulised,, I või 2 tolmukaga. Õiekate var_

t'esisene. Seemned ļühikeste kõverdunud karvadega.
Paļjud perekonna 1iigid on kriiįilised ja vajavad üksikasjalikku uuri-

mist. Ka pole nende levik selge, selle tõttrr on liikide arv eri autoreii
erinev. (Nõukogude Liidu <<Flooras>> hõlmab perekond 30 liiki, Briti <Floo'

ras>> aga 50 ļiiki.) Siinse käsituse järgi kasvab Nõukogude Liidus, seal-
hulgas Eestis, ainuļt 1 liik, mis on ka pereĮ.lnna tüüpliik.

l. Harilik soolarohi - SaĮįcornīa ettropaea2 L. Sp. Pl. 3. |753' -
S. herbacea L. Sp. Pl. ed. 2. 5. 1762; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl.5. tB52; Led. Fļ. Ross.3 (2): 767. lB49-1B5l, p. p.;

M. Iljin in Fl. URSS 6: I72. 1936 et in Q"ņ. yPCP 4: 370. 1952; Aelļ. in
Hegi, Illustr. Fl. Mitteļeur. ed. 2. 3 (2): 732. |960. - Exs.: Lippm. et

I Sooļarohu prantsuskeelsesi nimesį saĮįcor.
2 europaea (lad. k.) - euroopa, Euroopas kasvav

205



d!

c

a

l20. joon. Hariļik soolarohi (SaĮicornĮa europaea): a - taime üldkuju, ä _
osa õisikust; rand_soodahein (Suaeda rnarĮtĮma): c - taime ūtatuju;

rand_ogamalts (Salsola kaĮi): d - taime üldkuju. (orig.)



K. Eichw. Eesti taimed 2, n" 54 et 54a. ļ935. - Co;lepoc rpanlHltcrltt?.
(120. joon., a ja b.)

o. Lihakas rohttaim, (3) 5-20 (30) cm kõrge. Vars tõusvate või püs-
tiste vastakute harudega, lüliline, paljas, roheline kuni kollakaS, harve-
mini määrdunudpunane. Lehed pole arenenud, väike tupetaoline moodus-
tis varreharude sõlmekohtades vastab kaheļe vastakule koļ<kukasvanud
iehele. Õisik peajas, käbikujuline, lühiraoline, tipmine osa ļ<unį 4 (5) cm
pikk, külgmised osad lühemad' Õied mõ1emasugulised, 3-kaupa varre
lohukeses, moodustades kolmnurga, keskmine õis kõrgemal ja Suurem
kui külgmised. oiekate rombjas, plaadikujuline; asetseb varreharus, mil-
lest ulatuvad välja ainult emakakaeļ ja tolmukad. Tolmukaid l või 2,

sigimik 2 emakasuudmega. Seemned 1-l,25 mm pikad, munajad, lühi-
keste karvadega. Endosperm puudub.

Õitseb juulis, augustis.
Haļofüüt, mis kasvab soolakutel ja mererannikul üleujutatavail koh-

tadel' enamasti kogumikena, sageii koos Suaeda marįtįma'ga. Eelistab
savikat pinnast. Eesti läänerannikul ja -saartel esineb kaunis sageli,
põhjaranniku idaosas puudub. (l2l. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus esineb Euroopa_osa arktilistes rajoonides,
Ķesk-Dnepri, Volga-Doni, Alam_Doni, Aļam- ja Kesk_Volga ning
Musta mere äärsetes vaļdkondades ning Krimmis, KaukaaSias, Lääne-
Siberi lõunaosas, Ussuurimaa 1õunaosas ja rannikul ning Kesk-Aasia
kõigis rajoonides (välja arvatud Tjan-Šani mäestik). Väljaspool Nõuko-
gude Liitu ļevinud peaaegu kogu Euroopas, Põhja- ja Lõuna-Aafrikas,
Ameerikas, Väike-Aasias, Iraanis ja Indias.

Majanduslik tähtsus. Taim sisaldab väärtuslikke sooļasid (NaCl) ja
magneesiumi, mis võimaldab teda kasutada tööstustoorainena (seebi,
värvi, klaasi ja portselani tootmiseks). Sisa1dab ka Brz-vitamiini' Prant-
susmaaļ tarvitatakse saļatina.

2. alamsugukond SaĮsoįoįdeae Lek. Mapen. JIIlrslL 9. 1964. - Spiro-
Įobeae C. A. Mey. in Led. Fl. alt. 1: 370. 1829. - Idu spiraalne või koo-
nusjas. Toiįekude puudub.

Alamsugukonna tüübiks on perekond SaĮsoįa L.

7. triibus Suaedeae Reichenb. Nom. 165. 184l. - Mõlemasuguliste ja
emasõitega; viimastel on väikesed soomusjad, kilejad kandeļehekesed. Idu
sp ira a lne.

11. perekond soodahein - Suaeda ļ Forsk.
Fl. Aeg.-Arab. 18: 69. 1775.

Paljad, lihakate vaheļduvate väikeste terveservaļiste, peaaegu ruljate
lehtedega üheaastased rohttaimed või poolpõõsad. Õied ühe_ või mõlema-
sugulised, väikesed, kolmekaupa või rohkemaarvu1iselt kandeļehtede kaen_

l Taime nimi pärineb arvatavasti araabia keelest, kus tähendab <mustjas, soolakas>
Selle all mõisteti taimi, mis kuivamiseį mustaks muutuvad.

l

lt
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1as. Kandeļehekesi 2 või 3, kilejad, väikesed. Õiekate viietine, enam või
lähem lihakas, vabade või kuni pooles u1atuses kokkukasvanud ļehte-
dega. Sigimik 2-5 emakasuudmega. Viļi asetseb vertikaalselt või hori-
sontaalselt, sageli ühel ja samal taimel mõlemat moodi. Viljakest kile_
jas. Esineb heterokarpia: sügissuvised seemned nahkja kestaga, mrrstjas-
pruunid; hilissügisesed seemned õrnkileja kestaga, heledamad.

Perekonda kuulub umbes rl00 liiki, mis kasvavad mererannikuil ja soo-
ļakulisel pinnasel, steppides ja poolkõrbetes, enamasti külmemates regioo_
nides. Nõukogude Liidu f looras esineb 27 |ii\<i, neist Eestis 2 iiiki. Pere_
Į<onna tüüpliik on S. uera Forsk.
l. Lehed iineaaļsed kuni peaaegu ruljad, pealmiselt pinnait 1amedamad,

alumiselt nõgusad. Seemned selge võrkja mustriga
l. Rand-soodahein - Suaeda marįtįma (L.) Dumort.

Lehed kitsassüstjad, pealmiselt pinnalt nõgusad, alumiselt kumerad
Seemned vähemärgatava mustriga

2. Soolak-soodahein - Suaeda solsa (L.) Pall

1. Rand-soodahein - Suaeda naritįma ' (L') Dumort. Fl. Belg. 22.
;lB27; M. Iljin in Fi. URSS 6: l93. 1936; Aelļ. in Hegi, Iļlustr. Fi. Mittel-
ertr. ed. 2.3 (2): 735. 1960. - Chenopodium marįtįmum L. Sp. PL 22l.
1753. - Scltoberįa marįtĮma C. A. Mey. in Led. F'l. Alt. l: 400. lB29;
Wied..et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curļ. į50. lB52. - CeeĀa
IlpįIMopcKaf. (l20. joon., c.)

o. Paljas, lihakas, halļikasroheline või roheiine, püstise või tõusva
varrega rohttaim, 3-20 (30) cm kõrge. Lehed lineaaļsed kuni ruljad,
lįhakad, rootsutud, tömbi või veidi teritunud tipuga, pealmiselt pinnalt
ļamedad, alumiseļt nõgusad, tervesert,alised, 0,l-0,2 cm laiad ja 0,5-2
(3) cm pikad; üļemised ļehed väiksemad, pooleldi varreümbrised. Õied
mõlemasugulised, 3-5-kaupa ebasarikjas õisikus lehekaenaļdes. oiekate
viietine, ümmarguste, tömbitipu1iste, lihakate, tipus ahenevate ja vi1ja
katvate lehtedega. Tolmukaid 5. Sigimik kahe väga ļühikese emakasuud-
ļnega. Seemned l-l,3 (l,5) mm läbimõõdus, ,mustjaspruunid või mustacl,
ļäikivad, selgelt punkieeritud, võrkja mustriga väļimisel pinnal'

Õitseb juulist augustini.

Kasvab mererannal ja soolakuĮisel, eriti savikal pinnasel. Eestis lei-
dub ainult mandri läänerannikul ja 1äänesaarteļ. (12l. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Leningradi oblastis. Vä1jaspoo1 Nõuko-
gude Liitu Euroopa rannikutel ja Kesk-Euroopas saliinsetel muldadel,
lda-Aasias, Indias ning Põhja_Ameerikas.

Majanduslik tähtsus. Et taim sisaļdab tugevalt ļeeliselisi aineid, mis
pesemist soodustavad, kasutatakse teda kohati potase saamiseks.
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l2l. joon. Rand-soodaheina (Suaeda maritima) leiukohad Eestis

*2. Soolak-soodahein - Suaeda Salsa1 (L.) Pall. Iļlustr. Pl.46. t.39.
1803; M. Įljin in Fl. URSS 6: l9l. 1936 et in O.ir. yPCP 4:37B. |952

K. Eichw. in Eesti taim. määr. Bl2. 1966, in textun - Chenopodļum saĮ-

sttm L. Sp. Pl. 22l. |753. - Schoberįa saįsa C. A. Mey. in Led. Fl. Alt.
1: 40l. lB29. * Suaeda marįtįma ssp. salsa (L.) 5o6 in Sod et Jävorka,
Mägyar Növėnyv. Kėzik.7B5. l95l; Aell. in Hegi, Illustr' Fl. Mitteleur.
ed. 2. 3 (2\:736. 1960. - CseÄa coJloHĮ{aKoBafl.

o. Taim 25-l00 cm kõrge, haļlikasroheļine. Vars paljas, tugev, alu-

sel puitunud, püstine või aļusel veidi tõusev, viļtu ülespoole suunatud
harudega. Lehed poolruljad või kitsassüstjad, l-4,5 cm pikad, pealmiselt
pinnalt nõgusad, alumiselt kumerad, ülespoole käändunud Servaga' tömbi

või ümardunud tipuga, veidi aheneva alusega. Uļemised varrelehed ja
õiekandelehed laiemad, ovaalSed, aļuseļ aeglasemalt ahenevad. Õied väi_

kesed, mitmekaupa lehekaenlais. Õiekattelehed õhukesed, kuni ļ/g ulatu-
ses kokku kasvanud, laialt ümardunud tipuga. Emakasuudmed lühikesed,

niitjad. Seemned kerajad või läätsjad, külgedelt lapikud, tömbikandilised,
umbes l mm läbimõõdus, mustad või mustjaspruunid, enam või vähem
siledad.

Õitseb augustiS, septembris.
Eestis ļeitud prahipaikadelt ja raudteeäärseilt laoplatsideļt l960-ndaiį

aastaii A. Remmeļi poolt Tartus, Valgas, Tallinnas ja Pärnus.

I saļsa (lad. k.) - soolak-, soolaku-, soolakuļine.
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Üldlevili. Nõukogude Liidu Euroopa_osas Alam_Volga valdkonnas,
läänepoolses Taga-Ķaukaasias ja Ktlsk-Aasias. Kasvab mererannikuil.
Liigi levik väljBspool Nõukogude Liitu nõuab veel kriitilist uuri_
mist.

B. iriibus SaĮ'soleae C, A. Mey. in Led. Fl. Aļt. 1:370. lB29. - Kande_
leheļ<esed rohtsed, niisama suured või suuremad kui õiekate. Idu koonus-
jalt spiraalne,

|2. perekond ogamalts - SaįsoļaI L.
Sp. Pl. 222. 1758.

Uheaastased rohttaimed, poolpõõsad või puud, rootsutute, kitsaste,
terveservaliste lehtedega; Eesiis ainuļt rohttaimed ļihakate vahelduvate
(välja arvatud kõige alumised) lehtedega. Õied mõlemasugulised, väike-
sed, raotud, kaenlasisesed, liahe kandelehekesega' peajas õisikus. Õiekat-
įelehti 5' neil arenevad viljumisel tiibjad ļisemed. Tolmukaid (3) 5, sigi-
ntik peaaegu kerajas, 2 või 3 emakasuudmega' Seemned asetsevad hori_
sontaaļselt, viļtu või vertikaalselt.

ogamaltsad kasvavad peamiseli kõrbetes ja steppides. Perekonda
kuulub umbes l20 liiki, mis on ļevinud Euroopas, Ees-, Kesk_ ja lda-
Aasias, Põhja- ja Lõuna-Aafrikas. Nõukogude'Liidu fļooras esineb 72
liiki, mis kuuluvad l0 sektsiooni. Eesti NSV-s kasvab neist B liiki, millest
2 on tulnuktaimed. Perekonna tüüpliik on SaĮsoįa kaĮį L.

LlIKIDE MĀÄRAMISE TABEL

l. Õisik pikk, nõtke, peajas. oisiku kandelehed ja õie kandeļehekesed
õisikuvarvale Įigistunud

3. Kink-ogamalts - Salsola coįl.įna Pall.
Õisik hõredam. Õisiku kandeļehed ja õie kandelehekesed õisikuvar-
vast eemaldunud 2

2. Õiekattelehed lisemetest ülalpool teravad, pikaks teravaks koonuseks,
kokku kasvanud

2. Rand-ogamalts - SaĮsoįa kaįį.L.
Õiekaitelehed lisemetest ülalpool tömbi tipuga, viljumisel kuivanud'
kurrulised 

l. Vits_ogamalts - SaĮsoįa ruthenįcaM. lljin
l. sektsioon Kali (Adans.) Ulbr. in Engl' et Prantl, Pfļanzenfam. ed.

2. 16 (c): 564. l934. - Lehed ogateravikuga või lühidaļt teravatipulised.
Paljad, väga lühikeste karvade või teravate näsadega taimed. Emaka-
suudmed niitjad, emakakaelast pikemad.

2t0
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* l. Vits-ogamalts - Saį'soįa rttthenicat M. Iljin in Coprr. pacT.

CCCp 2:137.1934 et in Fl. URSS 6:212. 1936 et in <D"rr. yPCP 4:384'
1952; Lek. in, Liet. Ī1" 3:252. 196l. - S. kalį ssp. ruthenlca (Iljin) 5o6
irr 5o6 et Jāvorka, Māgyar Növėnyv. Ķē'zik.7B5. l95l; Aeļļ. in Hegi,
Illustr. Fl. Mitteleur. ed. 2.3 (2):743. 1960. - S. pestifer A. Neļs. -
K. Eichw. in Eesti taim. määr. B13. 1966. - Co.lggķa pyccKaf. (l22. joon.)

o. Harunenud, allosas puitunud Varrega, paljas või näsakestega kae-

tud rohttaim, 5-l00 cm kõrge. Lehed niitjad, ruljad, rootsutud, lamedad
(harvemini lihakad), ogaja tipuga. Õied üksikult peajas õisikus. Õite kan-

clelehekesed laienenud, munaja aluse ja ogaja tipuga, õiekattelehtedest
pikemad, viljumisel asetsevad horisontaalselt või on allapoole suunatud"

Õiekatteļehed tömbitipulised, väikesed, keskeie koondunud, vilja ümbrit-
sevad, viljunud taimedel kuivanud, kurrulised; umbes keskpaigas on õie-

kattelehtedeļ värvuseta või roosakad äraspidimunajad või neerjad tiib-
jad lisemed. Emakasuudmed emakakaeļast 3-4 korda pikemad. Seemned

asetsevad horisontaaļseļt.
Õitseb juulist septembrini. :

Kasvab liivasel pinnasel, prahipaikadel, umbrohuna viljapõldudel.

ö

a
122. joon. .Vits-ogamalts (Sa/sola tuthenica): 4 - 'osa

õisikust, ä - vili. (orig.)

ļ ruthenįca (lad' k.) - Ruteeniast (Ungarist) pärinev

14. 2'11
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l23. joon. Vits-ogamaltsa (SaĮsoĮa ruthenica) ļeiukohad Eestis.

Eestis on leitud pärast l950-ndaid aastaid raudteeļt ja prahipaikadelt
Tartust, Võrust ja Piusa jaama ļähedalt. (l23. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas Dnepri, Doni ja Volga ning
Musta'mere äärsetes valdkondades, Ķrimmis, Kaukaasias, Lääne-ļa Ida_
Siberis ning Kesk-Aasias. Väljaspoo1 Nõukogude Liitu Kesk-Euroopas
(harva), Põhja-, Kesk_ ja Ida-Aasias, Jaapanis ja Hiinas.

2. Rand-ogamalts - SaĮsoįa kaįį Į L. Sp. Pl. 2:,22. |753; V/ied. et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 150. 1852; Led. Fl. Ross. B (2):
798. l849-l85l, p. p.; M. Iljin in Fl. URSS 6: 2t4. 1936; Aell. in Hegi,
Illustr. Fl. Mitteleur. ed. 2. B (2): 742. tg60; Lek. in Liet. fl. B: 2s2. 196t._ Conguxa ķanuirgag. (l20. joon., d.)

o. Taim 5-40 cm kõrge, ļaiuvate või tõusvate, sageii peavarrest
pikemate harudega, paljas või lühikeste karedate karvadega. Lehed root_
sutud, lihakad, lineaalsed või naaskeļjad, aļusel laiemad, tipus ahenevad
ja ogaga lõppevad. Aļumised ļehed vastakud, ülemised vahelduvad ja
väiksemad. Õisiku kandeleht ja õie 2 kandelehekest munajas_kolmnurkseį,
ogaja tipuga, jäigad ja õit ümbritsevad. Õied mõlemasugulised, kaenla-
sisesed. Õiekatteļehti 5, keskel paksenenud, moodustades tiibja liseme; all-
pool liset kattelehed kandelehekestega kokku kasvanud. Õiekattelehecį
ülalpool liset tugeva keskrooga, teritunud tipuga, nahkja servaga, tera_

į Araabiakeelsest sõnast kaĮjun või kiĮjun _ paljude soolakutaimede tuhk, milļest
toodetakse soodat ja glaubrisoola.

2t2
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a

l24. joon. Kink-ogamaļts (Salsola coĮtina): a - taime üldkuju' b _
vili. (Orig.)



vaks koonuseks kokku kasvanud, vilja ürrrbritsevad. Emakasuudmeid 2
või 3, emakakaelasi pikemad. Uheseemneļine sulgvili, mis alļosas on
viljakestaga kokku kasvanud. Seemned peaaegu kerajad, mustad, läiki-
vad, asetsevad horisontaalselt.

Oitseb juulis, augustis.
Kasvab ļiivaseļ mererannikul kõikjal vabariigis, sageli koos Gļaux

marittma'ga. Harvemini ļerrib umbrohuna ka sisemaal, eāamasti raudtee-
įammideļ ja prahipaikadel.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Soome ļahe rannikul ja saartel. Lõuna-
ja Kesk-Euroopas' Läänemere, Vahemere ja Atlandi ookeani rannikuala-
del, Põhja-Ameerikas ning Uus-Meremaal.

Majanduslik tähtsus. Taim sisaldab palju kaaliumi-, naatriumi- ja
kaltsiumisooļasid ning oblikhapet. Ķasutatakse kohati toorainena potase
tootmisel.

Eestis esinevad taimed kuuļuvad ssp. kaĮi hulka.

* 3. Kink-ogamalts - SaĮsolq colļįna l Pa1l. Illustr. Pl. 34. t. 26. l803;
Led. Fl. Ross.3 (2):B00' lB49__1B5l; M. Iljin in Fļ. URSS 6: 2l5. 1936;
Aell. in Hegi, Illustr. Fl. Miįteļeur. ed. 2. 3 (Ą:7al. 1960; Lek. in Liet.
Ī1.3:254. 1961; K. Eichw. in Eesti taim. määr. Bl3. 1966. - Coūqgxa
xorrMoBas. (12a. joon.)

l25. joon. Ķink-ogamaltsa (SaĮsoĮa coĮĮina) leiukohad Eestis.
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o. Rohttaim, l0-lO0 cm i,'õrge, paljas (v.ahel nooremad taimeosad

näsadega). Vars püstine, laiuvate harudega, rolrelise- ja kollase-punase_

triibuliūe. Lehed vahelduvad, niitjad, pooĮruljad, alusel tugevasti laiene-

nūd ja heļedama Servaga, pooieldi varreümbrised, ogaja tipuga. Õied

l-3-Ļaupa kandelehtede kaenlas, moodustavad pika saleda peaja-õisiku'

Õisiku kandeļehed munajad, terve või ripsmelise Servaga' varreļe ligistu-

nud, ogaja tipuga, varrelehtede sarnased. Õįe kandeĮehekesed Samasugu_

sed, kināeļehteāest veidi väiksemad. Õiekattelehti 5, piklik_kolmnurļrsed,

ülaipool keskkohta väikeste vähemärgatavate lisemetega; katteļehed all_

poof li..-"id aļusel omavahel ja kandelehekestega kokku kasvanud; ülal_

įool lisemeid kokku kasvanud ļühikeseks koonuseks, vilja ümbritsevad'

Ėmakasrrudmed niitjad, emakakaelast umbes 3-4 korda pikemad. Seem_

ned asetsevad horisontaaļseļt.
Õitseb juulist septembrini.
Kasvab liivasel įinnasel umbrohuna. Eestis leitud A. Remmeļi poolt

1960-ndail aastail juhusliku tulnukana raudteelt ja prahipaikadelt Tartus,

Võrus, Valgas, Tallinnas, Tamsalus, Pärnus. (l25' joon')

įJldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osas Alam-Volga ja Volga-
Kaama ning Volga-Doni valdkonnas, Lääne- ja lda-Siberis, Kaug-Idas

ning Kesk-Aasias. Mongoolias, Tiibetis, Hiinas, Jaapanis'

4. Sugukond reiarohulised - Iļl'ecebraceae Lindl'|

Enamasti lamavad, harvemini püstised, tugevasti harunenud rohttai-

med (Eestis) või poolpõõsad ja põõsad. Lehed enamasti vastakud' ter-

ved, vļheļ veidi lihakaį, tavaliseļt väikeste kokkukasvanud abiļehtedega.

Õied silmapaistmatud, väikesed, sageli kandeļehtede ja lehtedega ümbrit-

setud, mõlemasugulised, vahel ühesugulised (IĮlecebrum), Į<erajates' ena-

masti kaenlasisestes tsümoossetes õisikutes (nuttides) ' Õiekate tavaļiseļt

lihtne, viietine, harva neljatine, tupetaoĮine. Tolmukaid enamasti 5. Sta-

nrinoodid (kõlutolmukad) kas puuduvad või neid on' 5, enamasti silma_

paistmatud (kirjanduses' nimetatakse neid ka kroonlehtedeks). sigimik

vahel üļemine, enamasti aga keskmine, ühepesaļine, ühe seemnealgmega,

moodustunud 2 või 3 viljaiehest. Emakakael ļühike, 2- võt 3-jaguse suud-

mega. Pähklikesetaoline suļgvili. Seemned neerjad või ümardunud, idu

enamasti kõverdunud.
sugukonna mitmed tunnused viitavad sugttlusele sugukondadega che'

nopodīacrae ja Amaranthaceae (näit. üks viietine sisemine tolmukatering,

keļkmine sigimik, üheseemneļised pähklikesetaoļised sulgviljad).. H. Ch.r'

Friedrichi 1īoso; järgi on sugukonnad Įļlecebraceae, Chenopodiaceae 
..ja

Amaranthar"o, ur"nĮnud ühistest eel1astest, mis näib ka olevat tõenäo_

ļine.
Sugukonda kuuļub umbes 20 perekonda ligi l00 liigiga, mille areaal

ļ

l

ļ

ļį

I Koostanud S. Talts.
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hõlmab peamiselt kuivi subtroopilisi ja troopilisi alasid. Eriti rikkalikuļt
esineb sugukonna liike vahemeremaadel, harvemini Aafrikas, Ees-Aasias,
Põhja- ning Lõuna-Ameerikas. Perekonna Hernįarįa mitmed esindajad
iiļatuvad oma areaalitsentrist Vahemeremaadel Kesk_ ja Põhja-Euroopäni,
ida suunas Kesk-Aasia ja lraanini.

l. triibus Paronųchieae Pax in Engl. et Prantl, Pflanzenfam. l (a):
88. l8B9; Pax et Hoffm. in Engl. et Prantl, Pfļanzenfam. ed. 2, ro įcj:297. 1934. - Õiekattelehed tupplehtede taolised, ainult alusel õierao laie-
nenud servaga (kettaga) kokku kasvanud. uheseemneline, mitteavanev
pähklikesetaoļine sul gvili.

Euroopas levinud perekondadest kuuluvad siia veel corrigiola ja Ille-
cebrum. Teise (Pterantheae Endl.) triibuse esindajaid Eestis ei leidu.

l. perekond reiarohi - HernįarįaI L.
Sp. Pl. 218. 1754.

Tavaliselt mitmeaastased, harvemini üheaastased talvituvad või kahe-
aastased rohttaimed (Eestis), valrel moodustavad padjandeid. Vars ļraru-
nenud, harkjalt maas lamav, paljas või karvane. Lehed väikesed, rootsu-
tud või lühirootsulised, terveservaļised, paljad või karvased; abilehed alu-
sel kokku kasvanud ja servadei narmastunud. Õied väikesed, ülemistes
lehekaenaļdes' peaaegu raotud, r,iietised, kahe kileja kandelehega, kera-
jates või peajates õisikutes (nuttides). Õiekattelehed rohelised' tuppleh-
tede sarnased, paljad või karvased. Staminoodid (nn. kroonlehed) koļļa-
kasvalkjad, naaskeljad, vaheļduvad õiekattelehtedega, kinnituvad koos
tolmukatega emaka all asetsevale kettale; vahel puuduvad hoopis. Tol-
mukad, arvuļt 5, asetsevad õiekattelehtede ees ja on neist lühemād. Ema-
kakael lühike, 2-jaguse suudmega. Sulgvili (pähklike) ümmargune, vari_
seb koos teda ümbritsevate õiekatteļehtedega.

Perekonda kuulub üle 30 liigi, mis on levinud Euroopas, Lääne-Sibe-
ris, Kesk- ja Ees-Aasias, Aafrikas ja patagoonias; revikukeskus asub
Vahemeremaadeļ' Nõukogude Liidu flooras on 5 ļiiki, nendest l liik Eesti
floora s,

Perekonna iüüpliik on Hernįarta gĮabra L.

l. Sööt-reiarohi - Herniaria gĮabra2 L. Sp. Pļ. 2tB. 1753; Fenzl in:
Led. Fļ. Ross. 2: l59' 1844--1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. curl. 194. 1852; Asch. et Graebn., synops.5 (l):873. l9l9;
Muravj. in Fļ. URSS 6: 567. 1936 et in Q;l. JleunHrp. o6n.2: ll0. 1957;
Pēt. in Latv. fl' 2: l9B. 1955; Friedr. in Hegi, Illustr. Fl. Mitteļeur. ed. 2"
3 (2):75B. 1959;, Snarsk. in Liet. fl.3: 303. 196l. _ lpuxullx ua4xnü.
(126. joon.)

L hernįa (lad. k.) - Song, hernįarįa - songa vastu kasutatav (vanasti raviti selle
taimega songa).

z gĮabra (lad. k') - paljas.
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126. joon. Sööt-reiarohi (Herniaria gĮabra). (orig.)

O-4. Kollakasroheline taim. Varsi mitu, enamasti lamavad, harva
įõusvad, alates alusest harunevird, ümmargused, peaaegu paljad või hõre-

dalt ļühikarvased, 5-20 (30) cm pikad, mittejuurduvad. Lehed väikesed,
2-l0 mm pikad 1a 2-3 mm ļaiad, elliptilised, rootsutud või alusel root_

suks ahenenud, vahel ripsmelise Servaga. Abiļehed valkjad, kilejad, alusel
2-kaupa kokku kasvanud' servadel narmastunud. Õied väga väikesed, 5-
i0- (Į5-) kaupa ülemiste ļehtede kaenias, kerajates nutitaolistes õisikutes.
Kandelehed kilejad, valkjad' ripsmelise Servaga' abilehtede taolised. Õie_

katteļehed aluseļ kunil/g ulatuses kokku kasvanud, paljad või a1usei hõre-

dalt karvased, tömbitipulised. Staminoodid (nn. kroonļehed) 1ühikesed,

sageli puuduvad hoopis' Tolmukaid 5, vaheļduvad niitjate kõlutoļmuka-
tega. Vili umbes 0,6-0,7 mm pikk, õiekattelehtedest pisut pikem, Seem-

ned mustad, läikivad, umbes 0,5 mm ļäbimõõdus.
Õitseb maist augustini.
Eestis liivikuiļ, loodudeļ ja kuivades kadastikes, liivastel põldudel ja

söötidel, hõredates kuivades männikutes ja nende raiesmikel ning sihtidel,
liivaaukudes, teede ääres ja jalgradadeļ. Eeļistab 1iivast, lubja- ja huu-

musvaest pinnast. Sage kogu territooriumil.
Üldlevik' Nõukogude Liidus ļevinud peaaegu kogu Euroopa-osas (puu_

ci.ub Arktikas), Kaukaasias, Lääne-Siberis ja Kesk_Aasias. Skandinaavias,
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atlantilises ja Kesk-Euroopas, .Vahemeremaadel, Väike-Aasias, Iraanis,
Kesk-Aafrikas. Levinud peamiselt tasandikel, kuid võib mägedes esineda
2500 m kõrguseni ja isegi kõrgemal.

Majanduslik tähtsus. Sisaldab saponiinile lähedast glükosiidi hernia-
riini, alkaļoidi paranühhiini ning aromaatset kumariini (kuivatatult on
taim kumariini lõhnaga). Rahvameditsiinis kasutati varem neerulraiguste
ja songa ravimiseks. Praegu ei kuulu ametlikult ravimite huļka, Varem
oļi meditsiinis kasutuse| Herba Hernįarįae gĮabra nime all.

Eestis esinevad järgmised liigisisesed taksonid:
ssp' gĮabra (var. genuina WiĮlk.) - vars enamasti lamav, mittejuur-

duv; viimase järgu varreharud enam või vähem pikenenud, paljude õisi_
kutega (nuttidega); vili õiekattest pikem; levinud Euroopas peamiselt
parasvöötmes ja Lääne_Siberis.

Karvastuse järgi eraldatakse:
Ī. gĮabra (Ī. tųpica Beck; f. genuina Pospich') - lehed enamasti pal-

jad, vars enam või vähem lühikarvane;
Ī. glaberrima Fenzl - lehed ja varred peaaegu paljad;
Ī. subcįĮįata Bab. (var. setuĮosa Beck) - Vars peaaegu paljas või

hõredalt ļühikarvane, ļehed paljad või servadeļ hõredali ripsmelised;
Ī. scabrįuscuįa Fenz| - taim hõredalt lühikarvane.
Vormid on omavahel seotud üleminekutega.

5. Sugukond nelgilised (nelkõielised) -A. L. Juss.1
CargophgįĮaceae

Enamasti ühe- kuni mitmeaastased rohttaimed, harva poolpõõsad, tava-
liselt vastakute, vahel ebamännasena asetsevate tervete, enamasti rootsu-
tute ja terveservaļiste liht1ehtedega. Abiiehed esinevad harva (triibus
SperguĮeae). Vars sageli sõlmiline. Õied korrapärased, enamasti kaheli
õiel<attega, harva kroonita (ScĮeranlhus jt.), viietised, harva neljatised,
enamasti mõlemasuguļised, dihhasiaaļsetes õisikutes (ebasarikates),
lrarva üksikult' Tupp lahk- või ļiitlehine, harva puhetunud, kroon ļahk_
lehine. Kroonlehed tipus sageli sämpunud, lõhestunud või kahejagused,
sageli pinnukese ja naastuga; vahel esinevad naastude aluseļ (neelu
kohal) lisemed, mis moodustavad lisakrooni. Tolmukaid enamasti 10,
kahe ringina, harvemini 5, B või vähem; tolmukad vaļmivad emakatest
Varem (esineb proterandria ehk eel-isasus). Vahel esinevad toļmukanii_
tide alusel nektaariumid. Sigimik enamasįi ülemine, moodustunud 5 või
2 vilja1ehest, ühepesaļine või ainult alusel 2-5-pesa1ine; emal<akaelad
vabad või kokku kasvanud, nende arv vastab viljalehtede arvule (l27. ja
l28. joon.). Seemnealgmeid rohkearvuliselt, harva ainult üks (ScĮeran-
thus) tsentraalseļ platsental, vaheļ ļühikesel jalal (androgünofooril, kar_
pofooril), enamasti on nad kampülotroopsed. Vili - tavaļiseļt palju-
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l27. jcon. Vesiheina (SleĮĮaria

media) õīe diagramm.

-*wt'l
l28. joon. Hariliku põisrohu (SiĮene

cucubaĮus) õie diagramm.

seemneļine kupar, mis avaneb 3-l0 pooļme või lrambarla, harva pähkli-

kesetaoline sulgvili (Scleranthus) Või marjataoline vi1i (CucubaĮus) '

Seemned ümardunud, neerjad või pirnikujulised, endospermiga, Vahel tii-

vulised (äärisega), harva lisemega (Moehringia)'
Nelgiliste Sugukonda kuuļub kuni B0 (60) perekonda umbes 2000

liigiga, miS on 1evinud üle terve maaiļma, Arktikast (näiI' StellarĮa
noīeātts Big. jt.) Aniarktikani, eriti aga põhjapoolkera parasvöötmes,

troopikas peamiSe1t mäestikes. Alamsugukonna Aįsįnoį,deae esindajate

leviį on .iitl trlrļdane nii Põhja- kui ka Lõuna-Ameerikas, Euroopa ja

Kesk_Aasia mäestikes; ohtraļt esinevad nacl ka VahemeremaadeĮ ja Ees_

Aasia steppides ning poolkõrbetes; Aafrikas ja Austraaļias on nelgilised

vähem levinud. Alamsugukonna Silenoįdeae esindajad asustavad peami-

selt põhjapooļkera parasvöödei; nende ļevikutsenter asub Vahemeremaa-

clel la 
"EĮs_Aasias; 

kasvavad ohtra1t ka Euroopa kõrgmäestikes. Eriti
chtraļt on neiļ aļadel esindatud perekonnad SiĮene, GgpsophiĮa ja Sapo'

narįa. Lųchnis'e, SįĮene, Melandrium'i ja Vįscarįa esindajad ulatuvad

Arktikasse, Meļandrįum mageĮĮanicum (Desr.) Fenzl ja M. patagonictLm

Speg. Aniarktikani, Sįįene la Dianthus'e liigid Lõuna-Aafrikani, puudu-

"ä,1" 
rg, Austraalias (seal esincvad ainu1t mõned sissetoodud liigid) '

carųoįhųĮtaceae S1lg,1konda krruļuvad ka mitmed endeemsed perekonnad.

Atpiinseiel 1a arktiīistel kasvukohtadeļ on sagedad nn. padjandtaimed'

Nelgilised kuuļuvad Eestis rohtsete maismaatainrede huļka . (põõsas-

jaid elĮvorme leidub troopiiisiel aiadel, näit. Havai saarte endeetrrsetes

įerekondad es Schįedea ja AĮsinodendron). Need liigid eelistavad Suure-

Ļalt jaolt ļ<uivemaid päikesepaistelisi ja sageli ļiivaseid ning klibuseid

kasvuĻohti (niitude1, liivikuil, kinkudeļ, ka loodude1), vähesed liigid
(näi|. SteĮĮaria paĮustrls, S. crassifoĮia, S. aļsįne, Mgosoton aquaticum)

kasvavad vesistel või niiskemateļ kasvukohtadeļ. Väiksem arv liike võtab

c)sa kuuse-segametsade rohurinde moodustamisest (Slellaria holostea, S.

rļemorįļIn, Moehringia trineruia). Mõned liigid on levinud ainult mere-

rannikuįl (halofiilsed liigid Honckenųa pepĮoides, SperguĮaria saĮina jt') '
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Enaniasti on nelgilised valguseļembesed, vähesed (näit. MoehrĮngĮa tri-
rįeruįa, SteįĮ.arįa aĮsine jt') taluvad varju või poolvarju. Mõned 1iigid
kasvavad sageli murusalt (Moehringia trįneruįa, Arenaria serpųĮĮifolia,
Stellarįa media jt.).

Nelgiliste majanduslik tähtsus pole kuigi suur. Vähesed liigid tuie_
vad arvesse meetaimedena. Mõned liigid, näil' Saponaria off tcinalfs, stsal-
davad juurtes mürgiseid saponiinitaolisi aineid; selle tõttu kasutati neid
varasematel aegadel seebi aseainena. Agrostemma githago seemned on
mürgised. Dekoratiivtaimede hulka kuuluvad paljude perekonda de (Ceras-
tium, Stlene, Lųchnis, GųpsopltiĮa' eriti Dianthus) esindajad. Mitmed lii-
gid on tuntud umbrohud (SteĮĮaria medĮa, SperguĮa sp. sp. jt.).

Sugukonnas domineerib risitolmļemine puiukate abil. Seemned levi-
vad peamiselt tuuļe abil, ainuļt Moehringia liikide seemneid levitavad
sipelgad.

Sugukonna esindajate fossiilseid jäänuseid on leitud diluviaalsetes
lademetes (StelĮaria, Dianthus, Sįlene ji.). Kuna on teada neļgiliste leide
(näit. Agrostemma githago) ka ee1aja1oolistelt leiukohtadelt, siis võib
oletada, et nende seemneid leidub juba tertsiaari lademetes.

Nõukogude Liidus on nelgilisi konstateeritud 40 perekonda rohkem
kui l600 liigiga; neist kuulub Eesti spontaansesse fļoorasse lB perekonda
49 liigiga. Mitme perekonna 1iigid on levirrud kuļtuuris ilutaimedena;
mõīingad neist kaļduvad metsistuma. Mõned liigid on tuntud tulnuktai_
med (näit. GųpsophiĮa panicuĮata L.).

Tüüpperekond on Dį,anthus L.

PEREKONDADE MÄÄRAMISE TAB EL

į. Lehed vastakud, naaskeljad, lineaalsed või niitjad, vahel ebamänna_
ses, kilejate abilehtedega (triibus SperguĮeae) 2
Lehed vastakud, aļati abiļehtedeta 3

2. Emakakaelu 3. Õied roosad, punakad või kahvatulillad' Ķupar ava-
neb 3 poolmena. Lehed vastakud, lineaalsed või naaskeljad. Abilehed
valkjad või hõbedase 1äikega, alusel kahekaupa kokku kasvanud

2' perekond sõlmhein - SperguĮarįa J. et C. Presl

Emakakaelu 5. Õied valged. Ķupar avaneb 5 poolmena. Lehed lineaal_
sed kuni niitjad või naaskeljad, ebamännases

l. perekond nälghein - SperguĮa L.

3. Õied väikesed, tihedates õisikutes. Kroonlehed puuduvad või on puu_
dulikult arenenud. Tupplehed alusel kokku kasvanud' enam või
vähem laia kileja äärisega. Viļi l Seemnega, pähklikesetaoline, vari-
seb koos tupega (triibus Sclerantheae)

10. perekond kaderohi - Scleranthus L.

Õied enamasti tupe ja krooniga, tupp ļahk- või liitlehine, kroon lahk-
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leļrine. Vili - enamasti avanev kupar, harva marjataoline (perekond

CuctLbaĮus) 4

4. Tupp lahklehine, valrel tupplehed ainult aļusel kokku kasvanud. Õied

enamasti tupe ja krooniga, harva kroon puudub (üksikuiĮ perekon-

dade Sagina ja SteĮĮaria liikidel). I(roonļehti enamasti 5, harvemini
4, vastavalt tuppĮehtede arvule (a1amsugukond AĮsįnotdeae) 5

Tupp liit1ehine, kellukjas, putkjas või põisjas. Õied alati tupe ja

krooniga. Kroonlehed sageli naastu ja pinnukesega; vahel esineb

neeļu koha1 (naastude alu,sel) madal 1isakroon (alamsugukond
SiĮenoideae) |2

5. Kroonļehed terved 6

Kroonlehed kahejagused r'õi -hõlmalised l0
6. Emakakaelu 3. Kupar avanenult 3 või 6 hamba või poolmega 7

Emakakaeļu enamasti 4 võir 5, harva 2. Tupp- ja kroonlehti 4 või 5.

Kroonļehed valged. Kui tupplehti 4, siis kroonlehed tupest lühemad,

vahel puuduvad; kui tupp- ja kroonlehti 5, siis kroonlehed tupest 2

korda pikemad. Lehed aļusel kokku kasvanud
4. perekond kesakann - Sagina L'

7' Õied ühesugulised, taimed enamasti kahekojalised. Kupar kerajas,
avaneb 3 poolmena. Lehed munajad või piklikud, lihakad, rootsutud,

lühidait teritunud tipuga, enamasti reeglipäraselt 4 reas. Mereranni-
kuļ liivaļ kasvavad taimed

3. perekond merihumur - Honckenųa L.

Õied mõlemasugulised, taimecl ühekojalised. Kupar avaneb 6 hamba

või poolmena B

B. Kupār avaneb pooles ulatuses või peaaegu aluseni 6 tagasikäänduva
poolmena. Seemned läikivad, lisemega. Lehed munajad või munajas_

süstjad, 0,4-I,2 cm laiad
7. perekond võsalill - Moehrįngia L.

Kupar avanenuļt 6 väikese 1rambaga. Seemned ļäiketa, lisemeta.

Lehed lineaalsed ja pikad või väikesed ja munajad, 2-4 mm

laiad 9

9. Lehed ļineaalsed, pikad, kodarikuna varre alusel
5. perekond liivkann - Arenarįa L.

Lehed väikesed, munajad, 2-4 mm laiad
5. perekond liivkann - Arenarįa L'

10. Emakakaeļu 3. Kupar avaneb 6 poolmena. Kroonlehed sügavalt kahe-
jagused, harva puuduvad (SteĮĮaria media)

6. perekond tähthein _ Steļįarįa L.

Emakakaelu 5 I I

ll. Kroonļehed aluseni kahejagused. Viljad avanevad 5 kahehambalise
poolmena. Tupplehed rohtsed, valge ääriseta. Lehed õrnad, 2-4 cm

laiad
B. perekond vesįtähthein - Mųosoton Moench
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Kroonlehed kuni koļmandiku ulatuses lõhestunud. Viljad avanenult
l0 sirge hambaga, kupar tipus kõverdunud. Tupplehed valge kileja
äärisega. Lehed paiju kitsanrad

9. perekond kadakkaer - Cerastįum L.

|2. Emakakaeļu 2 13

Emakakaelu3või'S. . . . . . . . . . ' . . 16
l3. Putkjas õietupp alusel kolmandiku kuni poole kõrgrrseni ümbritsetrrd

l-3 paari kõrglehtedega (lisatupp)
|2. perekond nelk - Dįanthus L-

Õietupp ei oIe alusel ümbritsetud kõrglehtedega . |4
|4. Õied valged, väikesed ja tihedas õisikus, või roosad ja suuremad,

hõredas õisikus' Kroon1ehed ahenevad sujuvalt lühikeseks talbjaks
pinnukeseks. Tupp kellukjas, laiem; tupe tipmed ühendatud 5 kileja
valkja triibuga (vaheiduvad rohelised ja valged triibud)

ll. perekond kipslill - Gųpsophįįa L,.

Õied suuremad, valged, roosad või heļelillad. Kroonlehed ahenevad
järsult neelu kohal piklikeks lineaaļseteks pinnukesteks. Tupp ilma
kilejate triipudeta l5

ļ5. Tupp veidi suurenenud, S_hanrbaline, 5-kandiline' vilja valmimise ajal
5-tiivaline. Kroonļehed lteleroosad; naastude aļuseļ ei ole 1isakrooni.
Õied hõredas õisikus. Viljad aluseļ ebaselgelt 4-pesalised. Võrdļemisi
haruļdane tulnukas

13. perekond lehmalill - Vaccarįa Med'

Tupp ruljas, 5-hambaļine. Kroonļehed valged, vahel roosaka r,õi
heleliļļa varjundiga, naastu aļusel 2 lisemega, mis nroodustavad lisa-
krooni. Õied tihedas õisikus. Viljad l-pesa1ised. Metsistuv aia-iiu-
taim

14. perekond seebilill - Saponaria L.

16. Emakakaeļu 3 l]
Emakakaeļu5. . ' . . . . .

17. Tupp laikellukjas, 5-tipmeline, peaaegu pooles ulatuses kokku kas-
vanud, 20 ebaselge rooga. Kroonlehed rohekad, kitsad, kahehõlmali-
sed; naastude aļusel lühike ļisakr'oon. Viļi must, marjataoline. Harva
kasvatatav aia-ilutaim või juhuslik tulnukas

l5. perekond pugulill _ Cucubaįus L'

T'upp ruljas või kelļukjas-puikjas, vahel põisjas, enamasti 20, harve-
mini l0 rooga. Kroonļehed valged või pisut rohekad; õied lisakroo-
niga või iļma selleta. Vili - kupar 18

lB. Kupar alusel 3-pesaline
20' perekond põisrohi * Sįlene L-

Kupar aļuseļ l_pesaline
16. perekond hädaras - Eįįsanthe Reichenb'
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i9. Tupp peaaegu aluseni vaba, 5 pika lineaalse tipmega; tipmed kroo-
nist pikemad või sellega ühepikkused. Kroon1ehed li1ļakaspunased;
õied lisakroonita. Kupar l-pesaline, avanenult 5 hambaga

22. perekond äiakas _- Agrostemma L.

Tupe tipmed kroonist ļühemad' Kroonlehed valged, roosad või puna_

sed; õied lisakrooniga või ilma seļļeta. Kupar l-pesaline, avanenult
5 või l0 hambaga 2a

20. Kupar avanenult l0 hairrbaga. Õied ühesugulised, tairned l<ahekoja-

ļised
|7. perekond pusurohi '__ MeĮandrįttm Roehļ.

I(upar avanenult 5 Įrambaga. Õied mõlemasuguliseld, taimed ühe_

kojalised 2t
2l. Kroonļehed roosad, naastuosas sügavalt ļõhestunud 4 ļineaaļseks

hõļmaks. Õied hõredas pöörisõisikus
19. perekoncl käokann - Coronarįa L"

Kroonlehed enamasti punased, harva valged, naastttosas kahehõlma-
lised või terved 22

22. Kroonļehed punased või ļiļļakaspunased, naastuosas terved. Õied pik-
likus kobarõisikus. Lehed lineaalsüstjad või süstjad. Vars ülemistes
sõļmekohtades kleepuv

2Į. perekond tõrvalill - Vįscarįa Bernh.

Kroonlehed erepunased, harva valged, naastuosas kahehõlmalisecl-
Õied tihedas peajas õisikus. Lehed munajad, alusel südajad

'lB. perekond tulinelk - Lųchnis L-

t. alamsugukond Aļsįnoideae (DC.) Vierh. in oesterr. Bot. Zeitschr.
57 96. 1907; Pax et Hoffm. in Engl. et Prantl, Pflanzenfam. ed. 2. 16

(c): 314. 1934. - Aįsįneaa DC' in Lam. et DC. F'l. Frang. ed. 3. 4: 766-

įB05. - Tupp lahklehine. Kroonlehed väljakujunemata naastu ja pinnu-
kesega.

l. triibus SperguĮeae Vierh. in oesterr. Bot. Zeitschr' 57 96. l907;

Pax et Hoffm. in Engl. et Prantl, Pflanzenfam. ed.2. 16 (c): 3ll. 1934.

- Tupp lahkļehine. Emakaļ<aelad vabad. Viļi - ühepesaline paljuseem-

neļine kupar, avanenult hambuline. AbiĮehed väikesed, kileja äärisega'

Į. perekond nälghein - SperguĮa' L
Sp. Pl. 440. 1753'

Uheaastased või üheaastased talvituvad rohttaimed. Vars juba alusel
harunenud. Lehed lineaalsed, peaaegu naaskeljad või niitjad, näivalt män_

nases (iegeļikult vastakud, aga nende kaenaldes asetsevad veel lühivõr-

l Sõnast spargere (lad. k.) - laiuma, maapinnal laiali sirutuma (taime kasvuviisi

iärgi).
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sed lehtede kimbuga). Abilehed väga väikesed, r.aļkjad, kilejad, varise-
vad' Õied valged, hõredates tipmistes ebasarikates. Õieraod pikad, pärast
õitsemist a1lapoole kaardunud, hiljem jälle püstised. Nii tupp_ kui ka
kroonlehti 5. Kroonļehed terveservaļised. Tolmukaid l0, harvemini vähem
(5-B). Emakakaelu 5. Sigimik ühepesaline, rohkearvuliste seemneaļgme-
tega. Vili (kupar) avanenult 5 lrambaga. Seemned mustad, kitsa või
ļaiema äärisega (tiivaga), mõnikord ka valgete või pruunikate näsaclega.

Perekonda kuulub 6 liiki, nris on ļevinr-rd mõlema poolkera parasvööt-
mes, peamiselt aga Euroopas ja Vahemeremaadel. Kõik 6 ļiiki on konsta-
teeritud Nõukogude Liidus, neist 4 Eestis'

Perekonna tüüpliik on SperguĮa aruensįs L. s. str. IS. uu\garis (L )
Boenn.l.

LĮlKIDE MÄÄRAMISE TABEL

ļ. Seemned laia kileja äärisega (tiivaga), mille ļaius võrdub seemne
poole laiusega. Lehed 0,5-l cm pikad.

4' Kevad-nälgheįn - Spergula aernalįs Wiļld.

Seemned kitsa või vähe eristatava äärisega. Lehed 2-3 cm või
6-7 (B) cm pikad 2

2' Seemned näsadega . _3
Seemnecl näsadeta, selgesti eristatava kileja äärisega

2. Külvi-nälghein - SperguĮa satįaa Boenn.

3. Seemned väikesed, umbes ļ mm ļäbimõõdus, valkjate tõlvjate näsa_
dega. Aäris pruunikas, vähe eristatav. Taim l5-30 (40) cm kõrge,
ļehed 2-3 cm pikad. Liivastel kohtadeļ kasvav umbrohi

l. Harilik nälghein - SperguĮa aruensįs L. s. str.
Seemned suuremad, umbes |,B-2 mm läbimõõdus, valkjate näsade
ning kitsa pruunika äärisega. Taim 40-80 (l00) cm kõrge, lehed
6-7 (8) cm pikad. Linaumbrohi

3. Suur nälghein - Spergula maxįma Weihe

1. Harilik nälghein - SperguĮa araenSįS, L. Sp. Pl. 440. l753, s.
str.; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Cu|. 243. 1852, s.
str.; Muravj. in <D.n. Jleuuurp. o6n. 2: 107. 1957. - S. araensfs L. var.
auĮgaris (Boenn.) Fleisch. et Lindem., Fļ' ostseeprov. l63. lB39; Fenzl
in Led. Fļ. Ross. 2: 170' 1844-_1846. - S. aruensįs L. B. auĮgaris
(Boenn.) Mert. et Koch, Deutschl. Fl. 3: 360. l83l; Asch. et Graebn.,
Synops.5 (l): BlB. 1919. - S. qraensįs L. ssp. uuĮgaris (Boenn.) Čei.,
Prodr. Fļ. Böhm' l: 492. 1867. - S. ąraensis L. ssp. araensis - Friedr'
in Hegi, Ilļustr. Fļ. Mitteleur. ed.2.3 (2):776. 1959. - S. auĮgaris
(L.) Boenn. Prodr. Fl. Monast. 135. lB24; Rupr. Fl. Ingr. 190. 1860;
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Į aruensįs (lad. k.) - põld-, põl!u-, põllul l<asvat,



Schischk' in Fļ. URSS 6: 55l. l936; Snarsk. in Liet. fl.3: 298. 196ļ. --
Toprrųa o6liķHoseHĮĪaa. (l29. joon', a ja b.)

e. Vars tavaliselt tõusev, vahel püstine, alates keskpaigast või alu-
sest harunenud, 15-40 cm pikk, paljas või lihtkarvane, ja ülemises osas
näärmekarvane, sageli pihkane. Lehed kitsaslineaaļsed kuni niitjad, enam-
vähem näärmekarvased,2-3 cm pikad,0'l-0,2 cm laiad' Õied kurri 7

(B) mm ļäbimõõdus, hõredas tipmises õisikus. Kandeļehed õierao aļusel
väikesed, kilejad või rohtsed, kileja äärisega. Õieraod niitjad' l-2 cm
pikad, tupest palju pikemad. Tupplehed munajad,3-4 mm pikad, tömbid,
kitsa kileja äärisega, vaheļ näärmekarvased. Kroonlehed valged, ovaal_

sed, tömbitipulised, tupest pisut pikemad. Kupar munajas' tupest veidi
pikem. Seemned pruunikasmustad, va1kjate, hiijem pruunikate tõlvjate
.näsade ja kitsa, vähe eristatava pruunika äärisega, umbes 1-l,1 mm

ļäbimõõdus.
Õitseb juunist augustini.
Eestis umbrohuna ļiivasel või liivakassavikal ja lubjavaesel pinnasel

põldudel ja söötidel, raiesmiĮ<el, teede ääres ja elamute ümbruses. Eelis_

tab liivakat pinnast. Sage kogu territooriumiļ.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa põhja- (aiaies Lapimaast ja

Karjalast) ning keskvaldkondades, Ees-Kaukaasias, Lääne- ja Ida-Siberis,
Kaug-Idas. Väljaspool Nõukogude Liitu peaaegu kogu Euroopas, Väike-
Aasias, Indo-Himaalajas, Jaapanis, Hiinas, Põhja-Aafrikas, Põhja-Amee-

rikas, Austraalias. Sissetooduna on taim ļevinud peaaegu kogu maailtlas.
Majanduslik tähtsus' Umbrohuna põldudel (eriti suviviljas) võib lii-

vaste1 kasvukohtadeļ saaki kahjustada. Massilisel esinemiseļ sobib looma-

söödaks ja sileerimiseks. Kultiveeritakse kohati (peamiselt Lääne-

liuroopas) söödataimena.

Eestis on ļevinud vaĪ' arlensls (var. tgpica Asch. et Graebn.).

2. Külvi-nälghein - SperguĮa satįua ļ Boenn. Prodr. Fļ. Monast. l35.

1824; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. C:|l!. 244. 1852,

pro,rvar.; Rupr. Fl. Ingr. 190. 1860; Schischk. in Fl. URSS 6: 551. 1936;

Muravj. in, o.rr. Jleunurp. o6n.2: I07. |957; Snarsk. in Liet. Īļ.3:297.
t96l. - S. araensįs L.,a. satįaa (Boenn.) Mert. et Koch, Deutschļ. Fl.3:
360. l83l; Asch. et Graebn., Synops. S (l):820. 1919. - S' aroensls L'
a. satiaa Reichenb. Fl. Germ. exc. 567. lB32; Fenzl in Led. Fl. Ross. 2:

l69. lB44-l846' - S. araensįs L. ssp. satįua (Boenn.) Čeļ. Prodr. Fļ.
Böhm. l:492. l867; Friedr. in Hegi, Iļlustr. Fļ. Mitteļeur. ed' 2.3 ('2):
'Ī77.Ig5g. 

- Topuua [oceBHafl. (l29. joon., c.)

o. Haabituselt sarnaneb eelmise liigiga; erineb sellest peamiselt
.seemnete ehituse poolest. Seemned mustad, näsadeta (harva üksikute
näsadega), sileda või peenelt punkteeritud pinnaga, se1gesti eristatava
kahvatu äärisega, umbes ļ mm läbimõõdus. Taim on tugevama ja kõr-
gema kasvuga kui eelmine liik.

Į satįua (lad. k.) - külvatar,, külvamiseks sobiv

į5 EeSti NSV floora

ļ
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l29. joon. Harilik nälghein (SperguĮa araensįs): a - taime üldkuju (orig.), ä - seeme;
kūlvi-nälghein (SperguĮa sati-oa): c _ Seeme.



Õitseb juunist augusiini.
Eestis umbrohuna aedades ja suviviljapõldudel, söötideļ, teede ääres ja

elamute läheduses. Eelistab kerget ļiivakat pinnast. Esineb kogu territoo-
i'iumil, kuid eelmisest liigist harvemini.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa põhja- (alates Lapimaast ja
Karjalast) ja keskvaldkondades, Lääne- ja Ida-Siberis. Väljaspooļ Nõu_

1<ogude Liitu peamiselt Põhja- ja Kesk-Euroopas (metsistunult).

Majanduslik tähtsus. Nagu eelmisel liigil.

3. Suur nälghein - Spergula maxįma ļ Weihe in Arch. Deutschļ.
Apoth. Ver' B: 5|. 1824 Boenn. Prodr. Fļ. Monast. 136. lB24; Rupr. Fl.
Ingr. l90. 1860; Schischk. in Fl. URSS 6: 552. l936; Muravj. in <D.n. JĪe_

IĪIlHrp. o6n' 2: l0B. 1957; Snarsk. in Liet. fl. 3: 29B. 196l. - S' araensis
var. max,į.ma (Weihe) Mert. et Koch, Deutschl. Fl.3: 360. l83l; Koch,
Synops. ed' 2. l20. lB43-lB45; Fenzl in Led. Fl. Ross. 2: Į70. |844-
1846; Friedr. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitteleur. ed.2.3 (2): 777.1959. - S.

alaensįs var. uuĮgarls Boenn. Ī. maxįma Weihe - Klinge, Fl. Est-, Liv_

u. Curļ. 4B8. lBB2. - S. araensls A. auĮgaris 1. maxįma Asch. et Graebn.,
Synops. 5 (l): BlB. 1919. - Topraua KpyrHas. (130. joon.)

o. Vars 40-80 (l00) cm pikk, ülemises osas harunenud. Varrecl ja

lehed paljad või hõredait ļühi- ja näärmekarvased. Juurmised lehed 6-
7 (B) cm pikad ja l mm laiad, varrelehed lühemad ja kitsamad. Õieraod
ja tupp näärmekarvased või paljad. Kroonlehed ovaa1sed, umbes tupe

pikkused. Seemned suuremad, |,B-2 mm ļäbimõõdus, peaaegu mustad,

valkjate näsadega ja kitsa pruunika äärisega, pisut 1amendunud (lääts_

jad). Muude tunnuste poolest sarnaneb eelmiste liikidega.
Õitseb juulis, augustis.
Eestis umbrohuna linapõldudel. Esineb hajusalt kuni harva. Levib

koos ļinaseemnega.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa keskvaļdkondades (alaies

Laadoga-Ilmeni valdkonnast), peamiselt lääneosas linakasvatusrajoo_
nides, Lääne_ ja Ida-Siberis, Ķaug-Idas. Kesk- ja atlantilises Euroopas.

Majanduslik tähtsus' Spetsiifiline linapõldude umbrohi. Massilise esi-

nemise korraļ võib linasaaki kahjustada. Tõrjeks on tähtis, et külvis oleks

puhas.

Teist linaumbrohtu seļlest perekonnast - SperguĮa lįnįcola Bor.

ĮS. aruensi.s L' var. įįnįcoįa (Bor.) o. Schwarz] ei oļe seni Eestis tähel-

datud. See on linaga ühekõrgune taim; seemned l,B-2 mm läbimõõdus,

näsadeta, kuid hästi eristatava valkja äärisega. Liik on levinud Nõuko_

gude Liidus linakasvatusrajoonides ning atlantilises ja Kesk-Euroopas.

* 4. Kevad-nälghein - SperguĮa aernaįįs 2 willd. Fl. Beroļ. Prodr.
l5B. l7B7; Asch. et Graebn., Synops.5 (l): B2l. l9l9; Schischk. in Fļ.

1 maxįma (lad' k.) - suurim.
2 uernalis (lad, k.) - kevad-, kevadine.
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l30. joon. Suur nälghein (SperguĮa rnaxima): a - taįme üldkuju (orig.), b - seeme.



Ėffi
b

l3l. joon. Kevad-nälghein (SperguĮa aernalis): a _
taime üldkuju (orig.)' ä - seeme'

a



URSS 6:555. 1936; Enari et al., Kodum. taim. t5l. 1943; Pēt. in Latv.
ĪI. 2: l94. l955; Muravj. in tD.n. Jlegugrp. o6.rr. 2: l0B. l957; Friedr. in
Hegi, Illustr. Fl. Mitteļeur. ed.2. 3 (2):77B. l959; Snarsk. in Liet. fļ' 3:
300. 196l. - s. pentandra Fenzl in Led. Fļ. Ross. 2: 169. 1844-1846, p. p.

- S. Morįsonįį Bor. in Duchartre Rev. Bot.2: 424. |B47' - Topxrla
BeceuHrn. (131. joon.)

o. Vars peaaegu paljas, lihtne või harunenud, enamasti püstine,
vahel ainult aļusel tõusev, 7-20 (25) cm kõrge; varre ülemised sõļme-
vahed aļumistest pikemad. Lehed lineaalsed, 0,5-l (l,5) cm pikad ja
0,4-0,7 mm laiad, sõlmevahedest palju ļühemad, väga väikeste abileĻ_
tedega. Tupplehed umbes 3 mm pikad' kiisa kileja äärisega, välimised
süstjad ja teravatipulised, sisemised munajad ja tömbitipulised. Kroon-
lehed valged, munajad, katavad üksteist servadega, tupplehtedest tavaļi_
selt veidi ļühemad. Toļmukaid enamasti l0, harvemini 6-8. Kupar tupest
pikem. Seemned mustad, lamedad, valkjate näsade ja laia pruunika kiīeja
tiivaga (tiiva laius umbes pool seemne laiusest).

Õitseb mai lõpust juulini.
Eestis kasvab ļiik ļiivaseļ toitainete- ja lubjavaesel pinnaseļ avakoos-

iustes ja kinnistunud luidetel. Seni leitud vaid Tallinn-Nõmme ümbruses.
Haruļdane piisima jäänud tuļnukas. (l32. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa kesk_ ja lõunavaldkonda-
des (Karjala maakitsusel, Laadoga ja Ilmeni järve piirkonnaS' Ulem_
Dnepri valdkonnas). Skandinaavias, Kesk- ja atlantiļises Euroopas (puu-
club Briti saartel), Vahemeremaade lääneosas ning Loode-Aafrikas.
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l32. joon. Kevad-nälgheina (SperguĮa aernaĮis) leirrkoht Eestis.



2. perekond sõlmhein - SperguĮaria1 (Pers') J' et C' Presl
J. et C. Presļ, Fl. eech' 94. l8t9. - Lepigonunt' Wahļenb. Fļ. Gothob. 45. 1820.

uhe- kuni mitmeaastased, sageli murusalt kasvavad rohttaimed. Lehed

ļineaalsed kuni naaskeijad või süstjad, kilejate abilehtedega. Tupplehti 5,

enamasti kileja äärisega. Kroonlehti 5, punakad või valkjad, sageli roo-

saka või liļlaka varjundiga. Tolmukaid l0, harvemini 5 või 2; vaheļ esine-

vad staminoodid, ārvult 5. Emakakaeļu 3. Kupar avaneb 3 poolmena'

Seemned väikesed, sageli kileja tiivaga (äärisega), munajad, pirnikujuli-

sed või ļamedad.

Perekonda kuuļub umbes 20 liiki, mis on Įevinud peaaegu kogu maa_

iļmas. Enamik ļiike kuuļub halofüütide hulka. Nõukogude Liidus esineb

4 ļiiki, neist 3 tiiki Eestis. Perekonna tüüp1iik on S. rubra (L.) J. et

C. Presl.

LIIKIDE MAÄRAMISE TABEL

ļ,Kupartupepikkune.Tupplehedkroonlehtedestpisutpikerrrad,laia
kile1a ääiisega. Lehed teravatipulised, nende abiļehecį laisüstjad,

valk1ad, hõbeāase läikega. Umbrohuna põldudel ja teede ääres

2,Punanesolmhein- SperguĮarįarubra(L.)J.etC.Presl

Kupar tupest pikem. Lehed (vähemalt alumised) tömbitipu1ised,

pisut tinaīad. i(asvab mererannikuil 2

z. kupar 3_6 mm pikk, tupest pisut pikem. Tupplehed laia kileja ääri-

Sega, enam 
"''r:T:h_',:äffi:il':dsprrguĮoria salįnaJ. et C. Presl

KuparB-l0mmpikk,iupestumbespoolepikem'Tupplehedkitsa
kile1a äarisega, enam või vähem teravatipulised

ļ1.Lääne.sõlmhein-SperguĮariamargįnata(DC.)Kittel

t. Lääne-sõlmhein -- Spergularia marginata' (DC.) Kittel Taschenb'

Fļ. Deutschl. ed. 2. 1004. t844; Gorschk. in Fl. URSS 6: 557. 1936; Friedr'

in Hegi, Illustr. Fl. Mitteļeur. ed. 2. s (2): 7BB. 1959. - Arenarį'a margi'

nataDC.Fl.Frang.5:793.18į5.-Lepigonummarinurrl.(A1ļ.)Wahlenb.
Fl'Gothob.45.l820-lB24.-L.margīnaturu(DC')Koch,Fļora24(2):
505'1B4l.-SperguĮarįamedįaGarckep.marginataFenz\inLed'Fl,
Ross. 2: l68. l84įl846; Klinge, Fl. Est_, Liv- u. Curl. 489. lB82. --
Topuuultx oxaft unesuuft .

4. Juur tugev, puituv. Vars tõusev või püstine, harunenud, 15-30
.cm pikk, ülemiĀes oļas näärmekarvane, harva paljas. Lehed lineaaļsed,

pisuĮ lihakad, ogatiputa, süstjate ja teravate, alusel kokkukasvanud abi_

l Tuļetatud arvatavasti sõnast spargere (lad. k.) - laiuma, laiaļi sirutuma (liikide

kasvuviisi järgi)'
2 murgitlata (lad. k.) _ ääristatud, äärisega; sõnasI' margo - ääris, serv.
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lehtedega. Õied suuremad, hõredais õisikuis; õieraod kuni 3 korda tupest
pikemad, näärmekarvased. Tupplehed piklikmunajad või süstjad, .nr.n
või vähem teravaiipulised, kitsa kileja ääris.gr. (.oonlehed įunakaslil-ļad' harvemini valkjad, tupplehtedest pisut pikemad või nendega ühe_
pikkused. Toļmukaid l0, emakakaelu 3. Kupar munajas, tupest kuni 2
korda pikem. Seemned ümardunud, lamedad, pruunid, laia valge kileja
tiivaga (äärisega), harva kupra ülemises osas tiivutud.

Õiiseb juunist septembrini.
Esineb Eestis ļiivakassavistel mererandadel. Seni ļeiiud vaid Vormsi

saarel J. Gröntvedi poolt. Haļofiilne ļiik.
Üldlevik' Nõukogude Liidus Euroopa_osa ļõunavaldkondades (Musta

mere äärses, Krimmi, Alam-Doni ja Alam-Volga valdkonnas), Ķaukaa-
sias, Kesk-Aasias. Väljaspool Nõukogude Liitu Põhja- (Skandinaavias)
ja Loode-EuroopaS' Ees-Aasias, Põhja_ ja Lõuna-Aafrikas, Põhja- :aLõuna-Ameerikas. Ķasvab mererannikutel ja sisemaa sooļakulistei .rr-
dadeļ.

2. Punane sõlmhein - SperguĮarįa rubra, (L.) J. et C. Presl, F].
tlech. 94. l8lg; wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl. 239.
lB52; Pēt. in Latv. fl. 2: 196. 1955; Muravj. in on. ,IleuuHrp. o6n. 2: l09.
l957; Friedr. inļ Hegi, Illustr. Fl. Mitteļeur. ed. 2. 3 (2): 7B3. l959. -S. rubravar. Campeslrls (L.) Fenzl in Led. Fļ. Ross.2: 167.1844-1846.-
S. campestrls (L.) Asch. Fļ. Prov. Brandenb. 2: 94. 1864; Gorschk. in Fl.
URSS 6: 558. l936; Snarsk. in Liet. fl.3: 30l. l96l. - Arenarįa rubravar.
campestris L.Sp.Pļ.423. l753. - A. campestrls (L.) Alļ. Fļ. Pedem' 2:
ll4. 1785. - Lepigonum rubrum (L.) wahlenb. Fl. Gothob.45. lB20-
1824. - TopuuHrlx'nonesori. (133. joon.)

O, o, harva 4' Vars alates alusest harunenud, ļamav või tõusev,
vahel püstine, 5-22 cm pikk, ļühikarvane, harva paljas, üļemises osas ka
näärmekarvane. Lehed ļineaalsed või naäskeĮJad, 5-l5 mm pikad ja kuni
l mm laiad, teravatipulisecl, paljad või ļühikarvased, nende kaenlas
sageli steriiļsed lühivõrsed. Abilehed kilejad, munajassüstjad, va1kjad,
lrõbedase läikega, teravatipulised, alusei kokku kasvanud, tipus uāh.t
lõhestunud. Õied hõredas sarikjas õisikus; õieraod õitsemise ajal umbes
tupe pikkused, vilja vaļmimiseļ'sellest kuni 3 korda pikemad, pärast õit_
se'mist allapoole käändunud. Tupplehed süstjad, 3-4 mm pikad, teritunud
tipuga, hõredalt näärmekarvased, laia kileja äärisega. Kroonlehed roo-
sakad, vahel heļeiillad, tupplehtedest pisut lühemad või peaaegu nende
pikkused. Tolmukaid 10, harva 5-10. Kupar munajas, tupe pikkune, vahel
pisut lühem. Seemned kolmnurkselt munajad, peenelt krobelised, ääriseta.

Oitseb juunis, juulis.
Eestis kasvab peamiselt ļiivakal lubjavaesel pinnasel põldudel ja söö-

tidel, teede ääres ja eļamute läheduses, ka mererannikuįel. Eelistab ļii_
vast pinnast. Hajusalt kogu territooriumil. Tugevalt apofüütne liik.
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l33. joon. Punane sõlmhein (Spergularia rubra)' (otig.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osa põhja_, kesk_ ja lõunavald-
kondades, Kaukaasias, Lääne- ja Ida-Siberis, Ķaug-Idas ja Kesk-Aasias.
Väljaspool Nõukogude Liitu alates Skandinaaviast peaaegu kogu E'uroo_

pas (paras_ ja subtroopilises vöötmes); Lõuna_AmeerikaS tuļnukana.

Liigisisestest taksonitest eraldatakse Eestis:
var. ru'bra (var. tgpica1Asch. et Graebn.) ._ taim peamiselt ühe- või

kaheaastane, mittepuituva juurega; tavaline;
Ī. arenosa Fiori - vars üļemises oSaS tihedaļt nää.rmekarvane, pih-

kane.

3. Rand-sõlmhein - SperguĮaria saļįna t J. et C. Presl, Fļ. Õech' 95

l8lg; Wied. et V/eb. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 239. 1852

1 saĮįna (lad. k.) - soolakal pinnasel kasvav, sõnast sal - sool
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Gorsclrk. in Fļ. URSS 6: 56i. 1936. Pēt. in Latv. fl.2: |97' 1955; Muravj.
in <D;r. JIerruHrp. o6n.2: l09. l957; Friedr. in Hegi, Iiļustr. Fl. i\Ąitteleur.
ed.2.3 (2):786.,1959; Snarsk. in Liet. fļ. 3: 302. 196l. - S' ruarina (L.)
Gris., Spic. Fļ. Rumeļ. t:2l3. 1B43. - S' medįa var. heterospermaFenz!
in Led. Fl. Ross. 2: 168. 1844-1846. - s. medįa J. et C. Presl, Fļ. Sic.
17.1826. - Lepigonum medįum (Haw.) Wahļenb. Fļ. Gothob.45. lB20-_
|B24. - TopuuHtzt< cofloHįļaxoBliIi' (l34. joon.)

O, O, harva 4 . Juur mittepuituv, vars enamasti juba aluselt harune-
nud, lamav või tõusev, 3-l5 (20) cm pikk, paljas või näärmekarvane,
eriti üļemises oSaS. Lehed ļineaaļsed, kuni 3 cm pikad ja l,5 mm laiad,
veidi ļihakad, alumised tömbid, ülemised teritunud tipuga. Abilehed muna-
jad, läiketa, teravatipuļised, umbes keskpaigani kokku kasvanud. Õied
ebasarikjas õisikus; näärmekarvased õieraod tupe pikkused või veidi ļühe-
mad. Tuppļehed munajassüstjad, tömbitipulised, 3-4 mm pikad, laia
kileja äärisega, vahel näärmekarvased. Kroonlehed peaaegu valged, roo-

a
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i34. joon. Rand-sõlmhein (SperguĮaria saĮina): a - taime üldkuju (orig.), ä - vili
tupega, c - alusel kokkukasvanud abilehed.
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Saka Või helelilla varjundiga, tupplehtedest lülremad. Tolmuļraid enamasti
5, harvemini 2 või 3. Kupar tupplehtedest pisut pikem, munajas. Seemned

väikesed (kurri 0,9 mm ļäbimõõdus), pruunid, ääriseta või ainult aļumi-
sed l<upra põhjas äärisega.

Oitseb juunist septembrini.
Eestis ļiivasel ja 1iivsavisel pinnase1 mererandadel ja rarrnaniitudeļ

(saliinses vööndis) ļevinud halofiilne, sageli murusalt l<asvav taim. Pai-
guti sage.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa põhja-, kesk- ja ļõunavaļd-
kondades, Kaukaasias, Lääne- ja Ida-Siberis, Kaug-Idas ja Kesk-Aasias;
kasvab nii mererannikuteļ kui ka sooļakulistel mr-rļdadeļ sisemaaļ. Väļjas-
pool Nõukogucie Liitu ļeidub Põhja- ja atlantilises Euroopas, Ees-Aasias,
Mongoolias, Hiinas, Jaapanis, Põlrja_ ja Lõuna-Ameerikas ja Põhja-

Aaf rikas.
Lii1ļ võib moodustada värdl S. rubra'ga (S' rubra X S. sallna), kuid

ireid ei o1e seni Eestis täheldatud.

2. triibus Aļsįneae Pax et Hoffm. in Engi. et Prantl, Pfļanzenfam.
ed,.2. 16 (c): 3l4. l934. _ Tupp iahklehine. Viļi - ühepesaĮine, paiju-

seertneļine, avanenult hambuļine kupar. Abilehed puuduvad.

3. perekond merihurnur Į'Ioncl<cnųu1 Ehrh'
Beiįr. 2: lB0. 1788. - Ammodenįa Patr. ex J. G. Gmelin Fl. Sib. 4: 160. 1769' nomen. -

Amtnodenįa Rupr. Beitr' Pfļ. Russ. Reichs 2: 225' |845'

Mitmeaastased ļihakad pa1jad rolrttaimed. Lehed rootsutud. Õied väi-

kesed, mõlemasuguļised, enamasti aga redutr<tsiooni tõttu ülresugu1ised;

taimed kahekojalised. Tupp- ja kroonlehti 5, toļmukaid normaaļseļt l0,

emakakaelu 3. Vili (kupar) peaaegu kerajas, r,äheste seemnetega, avane-

nult 3 lrambaga (vastavalt viljalehtede arvule). Seemned suhteļiselt suu_

red. Monotüüpne perekond.

1. Merihumur - Honckenųa pepĮoides2 (L.) Ehrh. Beitr. 2'. 1Bl.

l78B; Fenzl in Led. Fl. Ross. ļ:35B. lB42; Wied. et Web. Beschr. phan.

Gew. Esth-, Liv- u. Curl.241. 1852; Asch. et Graebri., Synops' 5 (1):ti96'
l9l9; Muravj. in @l. Jleannrp. o6n.2: l02. 1957; Friedr. in Hegi, Iļlustr.
Fl. Mitteļeur. ed.2.3 (2):B23. 1959; Snarsk. in Liet. f1.3: 290. 1961. --
Ammodenįa pepĮoides (L.) Rupr. Fl. Samoj. Cisuraļ. in Beitr. Pfļanzenk.

Russ. Reichs 2: 225. lB45; Gorsclrk. in F'l. URSS 6: 517. ļ936; Pēt. in
Latv. fļ. 2: l86. l955. - Arenarįa pepĮoides L. Sp' Pl. 423. 1753. -
louķeilnq 6yrep.naxonI4ĀHan. (135. joon.)

ų. Kollakasroheline või roheline, kuni 15 (25) cm kõrge rohttaim.

Vars harunenud, 1amav või püstine, enamasti ne1jakandiline, paljas,

I Saksa botaaniku G. A. Honckeny (1724-1805) auks.
z pepĮos (kr. k.) - pidurüü, latiniseeritult pepĮoides - piduriiiid ltandev (taime oma'

pärase ja meeldiva väliskuju tõttu). Võib ka olla, et tainr on nii nimetatud ta sarnasuse

tõttu (mitteõitsevana) PepĮis portuĮa'ga.
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135. joon. Merihumur (Honckenųa pepĮoĮdes)
a - taime üldkuju, l - vįli tupega. (orig.)

sõlmekohtadelt juurduv. Lehed munajad, 1-3 cm pikad ja 5-l5 mm
laiad, lihakad, paljad, teravatipulised, rootsutud, alusel kokku kasvanud,
aļumiseļ pinnal ühe eristatava rooga; lehed ristvastakud, eriti mitte-
õitsevatel vartel, seetõttu reeg1ipäraselt 4 reana' Õied üksikult ļehtede
kaenļas ja varte harunemiskohaļ, lühiraoļised. Tupplehed piklikmunajad,
5-7 mm pikad ja 2 mm laiad, enam või vähem teritunud tipuga. Kroon-
lehed (staminoodid) valkjad, vahel valged sinaka või roosaka varjundiga,

'äraspidimunajad, isasõitel tupplehtedest pikemad või nende pikkused,
emasõitel tupplehtedest lühemad. Tolmukad harva normaalselt arenenud
(sageli mõned või vahel kõik steriilsed), nende aļusel meenääre. Sigimik
munajas, 3 ļühikese emakakaelaga (vahel steriilne). Reduktsiooni tõttu
esinevad ühesugu1istel õitel teise soo rudimentaarsed organid. Kupar
kuni B mm ļäbimõõdus, avanenuli 3 hambaga (poolmega), tupplehtedest
pikem. Seemned vähesearvulised, 3-4 mm pikad, musijaspruunid, ümar-
dunud, krobelise pinnaga, enam või vähem lamedad.

Oitseb juunis, juulis.
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Eestis esineb liivasel, ka klibuseļ mererannikul, moodustades sageli
tihedaid kogumikke. Kaasļasliikideks on EĮųmus arenarįįļS, Cakįle marį'
ttma jt. Haloiiilne. Sage liivasel mererannal, saliinses ja suprasaliinses
vööndis; tihti on osalt liivasse mattunud.

Üldlevik. Nõukogude Liidus kasvab rannikualadel Euroopa-osa Arkti-
lras ning põhja- ja keskvaldkondades, Siberi põhjarannikul ja Kaug-Idas
(ka jõesuudmete ļiivaseil kaldail) . Levinud Skandinaavias, atļantiļises
Euroopas, Islandil, Gröönimaal ja Teravmägedel (ulatudes ļõuna suunas
Portugalini), Jaapanis, Põhja-Ameerikas (harva Lõuna-Ameerikas).

Liigi üldareaali piirides eraldatakse:
ssp. pepĮoides - rannikualadeļ Euroopas (ka Eestis) ja Põhja_Aasias;
ssp. robusta (Fern.) Mattf. - rannikuaļadel Põhja-Ameerika kirde-

OSAS;

ssp' major (Hook.) Mattf. - Vaikse ookeani põhjaosa ja Beringi
mere rannikuil.

4. perekond kesakann - Sagin'at L.
Sp. Pl. 128. 1753.

Uhe- kuni mitmeaastased madaļad, sageli hõremurusaļt kasVavad,
püstiste, lamavate või tõusvate vartega paljad või näärmekarvased roht-

taimed. Lehed väikesed, lineaalsed kuni naaskeljad, abi1ehtedeta. Õied

väikesed, vaiged, üksikuļt ļehtede kaenlas või hõredais ebasarikais, pik-

kade1 peenikestel raagudel. Tupp- ja kroonlehti 4 või 5, r'ahel krooniehed
puuduvad. Tolmukaid 4 või 8, 5 või į0, sisemised, asetsevad tupplehtede

ees, alusel meenäärmega.1 Emakakaelu 4 või 5. Vi1i (kupar) avaneb alu-

seni, lõhenedes 4 või 5 hambaks (poolnreks) . Seemned väga väikesed,

tumepruunid, neerjad, näsaļise pinnaga.
Perekonda kuuļub umbes 30 liiki, milie peamine ļevikuaĮa hõlmab põh_

japoolkera parasvöödet. Euroopas uiatuvad perekonna esindajate areaa-

ļid lõuna Suunas Vahemeremaadeni (Aafrikas Etioopiani), Aasias Himaa-

lajani, Ameerikas Brasiiliani ja piki Ande Tšiilini. Vähesed liigid on esin-

datud Uus_Gineaļ, Uus-Meremaal ja Havai saarteļ. Põhja Suunas uļatu-

r.ad kesakanni ļiikide areaalid Põhja-Gröönimaani (näit. Saglna įnter'
media Fenzl).

Nõukogude Liidus on konstateeritud B liiki, neist 3 kuuluvad Eesti

spontaanse floora koosseisu.
Perekonna tüüpliik on Sagī.na procumbens L'

I sagina (lad. k.) - sööt, nuumatoįt, sest Saglna sperguĮa nime kandis valem

SperguĮa aroensis, mida kasutatį koduloomade söödana. KäesolevaĮ ajal on see nimi

oma tähenduse į<aotanud.

ll
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LllKIDE MÄĀRAM|SE TABEL

l. Kroonlehti 5 2
Kroonlehti ei oie või neid on 4 ja nad on väga rzäikesed . 3

2. Kroonlehed iupplehtedest 2 korda pikemad
3. Sõlmine kesakann - SagĮna nodosa (L.) Fenzl

Kroonļehed (kui esinevad) tupplelrtedest lühemad 3
3. Tupp1ehed tömbitipu1ised, õitsemisajal laiuvad. Õieraod õitsemise

lõpu1 allapoole l<äändunud. Lehed ogatipu1ised, juurmised kodari-
kuna

l. Lamav kesakann - Sagina procumbens L.

Tupplehed tömbitipulisecl, tipus tanujad, õitsemisajal püstised, samuti
nagu õieraod. Lehed ogatiputa, juurniised ļehecl ei moodusta koda-
rikku

2. Rand-kesakann - Sagina marįtįma G. Don

l. sektsioon Sagina. - SagineĮla Koch, Synops. ed.2. tl7. lB43. *
Nii tupp- kui ka kroonlel-rti 4, harva 5; vahel kroonlehed puuduvad või on
vähe arenenud. I(upar avanenult 4 hambaga.

l. l-amav kesakann - Sagina procumbenst L. Sp. Pl. 128. 1753;
Led. Fl. Ross. l: 338. lB42; Wied. et V/eb. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv-
u. Curl.89. 1852; Asch. et Graebn., Synops. S (i): 806. l9l9; Steinb. in
Fl. URSS 6: 474. l936; Pēt. in Latv. fl. 2: ļB5. l955; Muravj. in <D.l.

JIeHaHrp. o6n.2:, l0l. l957; Friedr. in Hegi, Iļļustr. Fļ. Mitteļeur. ed. 2.

3 (2): B2B. 1959; Snarsk. in Liet. l1.3: 2B9. 196l. - Mruairxa JleN{aĮraf}
Moi{peĮ. (136. joon., f ja g )

o, cl, 4 . Varred 2-l0 cm pikad, ļamavad või tõusvad, paljad, peeni-
kesed, harunenud, sageli juurduvad. Lehed lineaalsed' naaskeljad või
peaaegu niitjad, ogatipulised, alusel tupeks kokku kasvanud, enamasti
paljad, valrel aļusel ripsmelised, 5-l0 mm pikad. oied väga väikesed,
üksikult, tipmised ja lehtede kaenlas. Õieraod niitjad, l0-20 mm pikad,
pärast õitsemist a1lapoole käändunud, hiljem jä1le püstised. Tupplehti 4,

harva 5, munajad, tömbi tipu ja kitsa kileja äärisega, õitsemisel ja vilju-
misel laiuvad,2 mm pikad. Kroonlehti 4, harva 5, vahei puuduvad hoo-
pis; nad on valged, tupplehiedest lühemad. Tolmukaid ja emakakaelu 4.

Kupar ümarmunajas, tupest pikem' avanenuļt 4 tömbi hambaga. Seemned
0,3-0,4 mm pikad, krobelise pinnaga.

Õitseb maist oktoobrini.
Eestis niitudeļ, karjamaadel, veekogude kaļdai1, niisketel põldudel ja

söötidel, kinnikasvavatel teedel, ka linnatänavaiļ kivide vahel. Eelistab
niisket ļiivsavikat, savikat või turbapinnast, kus sageli moodustab enam
või vähem tiheda madala muru. Sage kogu territooriumiļ. Arheofüüt.
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136. joon. Sõļmine kesakanņ (Sagina nodosa): a - laime üldkuju (orig.), Ö - õis, c -
avanemata vili tupega, d - avanenud vili tupega, e - varrel,ehtede p,aar lühivõ'rsetega;

Įamav kesakann (Sagina procufubens): | - taime üldl<uju (orig.), g - varrelehtede

Faar; rand-ļ{esakann (Sagina maritima)'. lt' - laime üldkuju (orig.), i - alumiste var_

relehtede Paar.
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Üldlevik' Nõukogude Liidus kogu Euroopa-osaS (Krimmi poolsaarel
harva), Kaukaasias, Lääne_Siberis. Väljaspool Nõukogude Liitu Lääne-
Euroopas, Islandil, Gröönimaal, Indo_Himaalajas, Põhja_Ameerikas. Pea-
aegu tsirkumpolaarse levikuga, sest on levinud inimese kaasabiļ. Mäge_
des ulatub subalpiinse vööndini.

Taim varieerub haabituses. Liigisisestest taksonitest eraldatakse Ees-
tis:

vaĪ. procumbens (var. tgptca Beck; var. glaberrima Neilr.) - taim
paljas; sage;

Ī. įntermįxta Beck (var. pentamera Rouy et Fouc.) - ühel ja samal
eksemplaril esinevad nii neljaiised kui viietised õied; harva;

vÄr. Įįtoraįįs Reichenb. (var. marįtima Fr.) - vars võrdlemisi lühike,
lehed pisut lihakad, ripsmelised, õied enamasti kroonlehtedeta; kasvab
sooļakal pinnasel mererannaļ; võrdļemisi harva.

'2. sektsioon SpergeĮĮa Reichenb. in Moessļer, Handb. ed. 2. l: 65.
|827. - Tupp_ ja kroonlehti peaaegu alati 5, toļmukaid B-l0, harva 5.

Kroonlehed tupplehtedest umbes 2 korda pikemad või ainult veidi lühe-
mad. Kupar avanenult 4 poolmega või 5 hambaga.

2. Rand-kesakafln - Sagtna marįtįma l G. Don Herb. Brit. fasc.7, no

155. lB05; Asch. et Graebn., Synops.5 (1):803. l919; Enari et aĮ., Kodum.
taim. 149. 1943; Friedr. in Hegi, Illustr. Fl. Mitteleur. ed. 2. 3 (2): 830.
ļ959. - Aįsį.ne marįtįma (G. Don) Jessen, Deutsche Exc.-Īl. 287.lB79' -Muauxa ūplrMopcKax. (l36. joon., h ja i.)

o. Õrn, heleroheļine, 5-8 cm kõrge taim. Varsi üks või mitu, tõus-
vad, enamasti püstised ja juba alusel harunenud, paljad, harva alumises
osas hõredaļt karvased, 3 või 4 sõlmevahega, vahel punakaspruunid.
Lehekodarik varre alusel puudub. Lehed lineaalsed, aļusel tupeks kokku
kasvanud, sõlmevahedest lühemad, paljad või servadel ripsmelised, üļe-
mised teravatipulised, alumised enam-vähem tömbid. Õied väikesed, üksi-
kult iehtede kaenlas. Õieraod niitjad, õitsemisajal ja hiljem püstised.
Tupplehti 4, umbes 2 mm pikad, tömbi tanuja tipuga, l rooga, vilja
vastu surutud. Kroonļehti 4, valged, tupplehtede pikkused või lühemad,
sageĮi puuduvad hoopis. Tolmukaid 4. Kupar ümardunud, umbes tupe
pikkune, avaneb 4 poolmena. Seemned pruunid.

Õitseb juunist augustini.
Eestis seni leitud Hiiumaal, Põlrja-Eesti saarteļ ning Vilsandi ümbru_

SeS, mererannal. Liigi ļevik Eestis vajab veel selgitamist. Seniseil andmeil
võrdļemisi haruļdane. (Į37. joon.)

Üldlevik. Leiukohad Eesti territooriumil on teadaolevail andmeiļ ain-
sad Nõukogude Liidus. Väljaspool Nõukogude Liitu on ļiik ļevinud Skan-
dinaavias (ka Taanis), atlantilises ja Lõuna-Euroopas ning Põhja-Aaf-
rikas rannikuil. Kuuļub atļantilise flooraelemendi liikicle huļka.
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l37. joon' Rand-kesakanni (Sagīna marįtįma) ļeiukohad Eestis

Eestis esineb vat' rnarįtįma {var. tųpica Asch. et Graebn.) - taim
püstine, ļaiuv.

3. Sõlmine kesakann - Sagina nodosa ' (L.) Fenzļ, Verbr. Als. tB33.

tab. ad p. lB et:in Led. Fl. Ross. 1: 340. 1842; Wied. et web. Beschr. phan.

Gew. Esth-, Liv- u. Cutl.244. 1852; Asch' et Graebn., Synops' 5 (l): 783'

1919; Steinb. in Fl. URSS 6: 472. 1936; Pēt. in Latv. fl. 2: lB4. 1955;

Muravj. in O.n. Jleuuurp. o6n.2'. l0l. 1957; Friedr. in Hegi, Iļlustr. Fl.
Mitteleur. ed. 2. 3 (2): B38. įlg59; Snarsk. in Liet. fļ' 3: 290. l96l. -
Muagķa y3floBaTafl. (l36. joon., a-e.)

4. Hõre_ kuni tihemurusalt või üksikuļt kasvav (3) 5-15 (25) cm
kõrge taim. Varsi enamasti mitu; nad on vähe harunenud, arvukate

sõlāevahedega, enamasti kaarjalt tõusvad kuni püsiised, vahel ļamavad,

tavaliseļt hõredaļt või lehetupe allosas tihedamaļt näärmekarvased, har_

vemini paljad. Lehed paljad või hõredalt näärmekarvased; juurmised lehed

kodarikįnā, lineaalsed, teritunud tipuga, kuni 3 cm pikad ja 0,75-l mm

laiad; ülemised lehed aļumistest ja sõimevahedest iühemad, |-2 mm

pikad. Varrelehtede kaenlas asetsevad kimbukestena steriiised lühivõrsed,

mistõttu VarS on näivaļt sõļmiļine. Õied tipmised' üksikult või 2-kaupa;

õieraod püstised, umbes 1cm pikad, tupest mitu korda pikemad, paljad

või näärmekarvased. Tupp1ehti 5, iömbitipu1ised, kitsa kileja äärisega,

I nodosa (lad. k,) * sõlmi(1i)ne.
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2-3 mm pikad, kroonlehtedest ļühemad, paljad või aļusel näärmekarva_
sed. Kroonļehtį 5, valged, 4-6 mm pikad, munajad, tömbitipulised. Tol-
mukaid enamasti l0 või vähem, emakakaelu 5. Kupar munajas, tupest 2
korda pikem, avanenuļt 5 ļühikese hambaga. Seemned pisut neerjad, kro_
belise (näsalise) pinnaga, 0,3 mm pikad.

Õitseb juunist septembrini.
Eestis parasniisketel ja madalsooniitudel, puisniitudel, karjamaadel,

jõgede kaldaiļ, teede ääres ja kraavides, vahel ka loodudel ļevinud liik'
Eeļistab toitaineterikkaid nõrgalt aļuseļisi kuni happelisi muldi. Niiskeļ
liivasei või turbapinnaseļ moodustab sageli kogumikke. Šage kogu ierri_
tooriumil.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osas Ķarjalast Kaukaasiani (Kau_
kaasias nähtavasti sissetooduna), Lääne- ja Ida-Siberis. Väļjaspool Nõu-
kogude Liitu Põhja- ja Kesk-Euroopas' l-otr1a-Ameerikas ja Gröönimaal
(lääneosas). Boreaalse levikuga liik; kasvab peamiselt tasandikel, harva
esineb l000 m kõrgusel'

Liigisisestest taksonitest esinevad Eestis:
var. nodosa (var. genuina Ducom.; var. tųpica Beck) - vars püstine

või kaarjait tõusev, kõik harud lõpevad tipus õiega; peamine teisend,
sage;

Ī. nodosa - taim peaaegu paljas; esineb väga hajusalt;
Ī. gĮanduĮosa (Bess.) J. Presl (var' pubescens Mert. et Koch; SperguĮa

gĮanduĮosa Bess.) - VarS üļemises osas' Samuti lehetupe aļlosas, õie-
raod ja vahel ka leheserv enam või vähem näärmekarvased; sage;

Ī. fiĮiformis Čeļ. - vars lamav, peenike, pikkade sõļmevahedega; õie-
raod õietupest palju pikemad; paiguti.

5. perekond liivkann - ArenarįaI L.
Sp. Pl. 423. 1753.

Uhe- kuni mitm,eaastased, vahel murusaļt kasvavad rohttaimed, harve-
mini poolpõõsad. Lehed väikesed, munajad kuni piklikmunajad või pikad,
lineaalsed, terveservaļised (Eestis), abilehtedeta. Õied valged, näärrne_
karvadega, tipmised, üksikult või ebasarikas. Tupp- ja kroonlehti 5, tol-
mukaid l0. Sigimik ühepesaline, moodustunud enamasti 3 viljalehest,
tavaļiselt 3 emakakaelaga. Vili (kupar) avanenult 6 hambaga. Seemned
neerjad, pruunid, välispinnalt krobeiised, ļisemeta.

Perekonda kuulub ligi 200 liiki, mis on levinud peaaegu kogu maa-
ilmas, peamiselt aga paras- ja küļmvöötmes. Troopikas on ļiivkannid
taandunud mägistele kasvukohtadeļe, ulatudes lõunas troopilise Aafrika
kõrgmäestikeni, Ameerikas - Patagooniani (piki Ande), Aasias
Himaalajani (Arenaria musciformis Wall. esineb Himaalajas kõrgusei üle
6200 m, mis on õistaimede kõrgeim kasvukoht), põhjas - subark1iliste ja
arktiliste aļadeni. Paljud liigid on stepitaimed.

oÄo
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Nõukogude Liidus esineb 33 liiki, mis kasvavad peamiselt mägiala-
del (alpiinses ja subalpiinses vööndis), tundrais ja steppides. Eesti floora
koosseisu kuuļub neist 2 liiki.

Perekonna tüüpliik on Arenarįa serpųĮĮifoĮįa L.

l. Tupplehed kroonlehtedest palju ļühemad, ühe ebaselge rooga. Lehed
juurmise kodarikuna; juurmised lehed pikad (10-12 cm), lineaalsed,
harjasjad, paljad, servadel peensaagjad. Mitmeaastane rohttaim

2. Palu-liivkann - Arenarįa stenophųĮla Led.

Tupplehed kroonļehtedest pisut pikemad, 3 selge rooga. Lehed pole
varre alusel kodarikuna; varrelehed väikesed, munajad,5-7 mm
pikad, sageli haļlikad, karedaļt lühikarvased. Uheaastane rohttaim

l. Harilik liivkann - Arenarįa serpgĮĮifoįįa L.

l. alamperekond Arenarįa. - Euthaį.įa Fenz| in Endl., Gen. 967. 1B40

et in Led. Fl. Ross. 1: 368. lB42. - Lehed süstjad, munajad või peaaegu
ümmargused. Tupplehed l-3 rooga.

l. Harilik liivkann - Arenarįa serpgĮĮifoįįaI L. Sp. P1. 423. |753;
Fenzl in Led. Fļ. Ross. 1: 368. 1842; Wied. et V/eb. Beschr. phan. Gew.
Esih-, Liv- u. Curļ.240. l852; Asch. et Graebn., Synops.5 (l):486. 1919;

Schischk. et Knorr. in Fl. URSS 6: 539. 1936; Pēt. in Latv. fļ. 2: 1BB.

l955; Muravj. in <D,r. JĮeuNurp. o6ll.2: l03. 1957; Friedr. in Hegi, Illustr.
Fl. Mitteleur. ed.2.3 (2): 845. l959; Snarsk. in Liet. Īl.3:292' 196l' - Eutha-
lia serpgĮĮifoĮia (L'\ Rupr. Fļ. Cauc' 220. 1869. - fIecųagxa TI{MbrlHoJIIIcT-

naa. (138. joon.)

o, o. Taim roheline kuni halļikasroheline; juur peenike. Vars püstine,
õrn, alates alusest harunev, 6-30 cm kõrge, karedalt lühikarvarre kuni
paljas või varre ülemises osas näärmekarvane. Lehed väikesed, munajad,
(3) 5-7 mm pikac ja 2-3 mrn laiad, lühidalt teritunud, lühikarvased,
3-5 rooga, rootsutud, vahel alumised lehed lühirootsuļised. Õied väike_

sed, üksikult lehtede kaenļas või ļaiuvais õisikuis. Õieraod niitjad, sageli
ttäärmekarvased, 6-8 mm pikad, tupplehtedest mitu korda pikemad.
Tupplehed munajassüstjad, 3-5 mm pikad, l-1,5 mm laiad, teritunurį
tipuga, 3 selgesti eristatava rooga, kileja äärisega (sisemised tupplehed
ļaiema äärisega), sageli näärmekarvased. Kroonlehed valged, terved,
tupplehtedest kuni 2 korda lühemad. Toļmukotid tumesinised. Kupar
munajas, tupplehtedest pisut pikem või nende pikkune, avanenult 6 ļühi-
kese hambaga. Seemned peenelt krobelised (punkteeritud).

Õitseb maist septembrini.
Eestis kuivadeļ põldudel, söötidel, niitudel, puisniitudeļ, hõredais ļii-

vaseis männikuis, raiesmikel, raudteetammidel ning tee- ja kraavipervedel,
eļamute läheduses, aedades ja kuivadel nõlvadel. Eelistab kerget ļiivakat

I SerpgĮĮus (lad. k') - ühe tairne (liivatee) endine ladinakeelne nimi; sellrest serpglĮi'

Iolia - ļiivateeļehįne.
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a

e

l38. joon. Harilik liivkann (Arenaria serpgĮĮifoĮia): a - taime üldkuju (orig.), ä - õis
läbilõikes,c-vilitupega,d-avanenudkupar,e--Seeme,f-,,,äliminętuppleht,g-

sisemine tuppleht.

ja saviliivast pinnast (kus vahel esineb massiliselt), ei puudu ka kļibul.
Sage kogu territooriumil. Apofüüt.

Üldlevik. Nõrrkogude Liidus kogu Etrroopa_osas (välja arvatud Ark_
tika), Kaukaasias, Lääne-Siberis ja Kesk-Aasias. Skandinaavias, Ķesk_ ja
Lõuna-Euroopas, Väike-Aasias, Hiinas, Jaapanis, Indias, Põhja_Aafrikas
ja Põhja-Ameerikas. Mägedes kuni 2000 m kõrgusel ja isegi kõrgemal'

Majanduslik tähtsus. Uks tavalisemaid laialdaseļt levinud põlluumb_
rohte.

Harilik liivkann varieerub niitme tunnuse pooleit. Karvastuse alusel
eraldatakse Eestis järgrrrised teisendid:

ų&
ffi

v W
ffi

b

(įd
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var. SerpalĮifolia (var. scabra Fenz| ex Led.; var. tųpica Beck)
taim enam või vähem lühikarvane, harva paljas; tupplehed munajassüst-
jad, ļühidalt teritunud tippudega, sisemised ļaiema kileja äärisega; haju-

salt;
var. uiscįda (Hall. fil. ex Lois.) Asch. (A. clįscįda Hall. fil. ex Lois.;

var. glutinosa Mert. et Koch) - varre ülaosa, õieraod ja tupp näärme-
ļ<arvased; taim hariļikult tüüpteisendist väiksem; tavaline.

a

139. joon. Palu-ļiivkann (Arenaria stenophgĮla)l
o - taime üldkuju (orig.), b _ kroonleht, C _

vili tuPega.

b
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2' alamperekond Eremogone Fenz| in Endļ., Gen. 967. 1840 et in Led.
Fl.Ross. l: 360. lB42. - Lehed piklikud, lineaalsed. Tupplehed 3 või l
ebaselge rooga.

+ 2. Palu-liivkann - Arenarįa stenophųĮĮa l Led' Ind. sem. Hort.
Dorp. 1823r wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl. 240.
lB52; Muravj. in <D.rr. JleuaHrp. o6n. 2: r0B. 1957. - A. graminifolia auct.

- Fenzl in Led. Fl.Ross. t: 368. 1842; Schischk. et Knorr. in Fl. URSS
6:525. 1936; Pēt. in Latv. fl.2: t8B.'1955; Snarsk. in Liet. fl.3:294. 196l.

- A' saxatįļįs L' Sp. Pl. 423. |753, p. p. - Eremogone steruophgĮla Fisch.
et Mey. Ind. sem. Hort. Petropol. l: 7. l835. - llecųagxa ygKoJII.lcTHafl.
(139. joon.)

ų ' Juur puituv, varred püstised, harunemata, paljad, 20-40 cm
pikad; neid on üks või mitu' Varre alusel lehed iiheda Ėodarikuna; juur-
mised lehed lineaalsed, harjasjad, peensaagja servaga, l0-12 .m pikrd.
Varrelehed lühemad, kitsaslineaalsed või niitjad, sõlmevahedest lüūemad
või nende pikkused. Õied ebasarikais, mis omakorda on koondunud pöö-
risjaiks õisikuiks. oieraod tupplehtedest mitu korda pikemad, paįad.
Tupplehed munajad, 3-5 mm pikad, tömbitipulised, l roo ja laia vaīkia
kileja äärisega. Ķroonlehed valged, äraspidimunajad, tupplehtedest kuni

l40. joon. Palu-liivkanni (Arenaria stenophgĮĮa) leįukohad Eestis.

ļ stenophgĮĮa (lad. k.) _ kitsalehine, sõnadest stenus {Iad,. k.) - kitsas, phgĮĮum
(kr. k.) - leht.
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2 korda pikemad. Ķupar munajas, tupest pikem, avanenuļt 6 lühikese

hambaga. Seemned tumepruunid kuni mustad, kandiiised'
Õitseb juunist septembrini.
Eestis levinud peamiselt kaguosas, kus on teada mitmed ļeiukohad

Värska, Piusa ja Tuderna ümbrusest. 1956. a. avastati liik ka Pandivere

valdkonnas Kurtna nõmmeļ. (140. joon.) Kasvab männimetsades ja nende

raiesmikeļ, ka raudteetammil ja teede ääres; eeļistab lubjavaest ļiivast või

saviliivast pinnast. Sagedamirri esineb naabruses Pihkva obļastis' Val-
guse- ja liivalembene taim. Kuulub pontosarmaatilisse flooraeļementi ja

on Eestis oma areaali loodepiiril.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa põhja- (Dvinaa-Petšoora

valdkond), kesk_ ia lõunavaldkondades, Lääne- ja lda-Siberis ning Kesk_

Aasias. Kesk-Euroopas.

6. perekond tähthein - StelįarįaI L'
Sp. Pl. 421. 1753.

Tavaliselt mitme-, harvetnini ühe- kuni kaheaastased, hõre_ ļ<uni tihe-

murusalt, harva üksikult kasvavad rohttaimed. Varred tõusvacl kuni püs-

tised, vahel lamavad või tõusvad, alumistel sõlmekohtadel kergesti mur-

duvad, nõrgad, enamasti paljad. Lehed vastakud, teritunud tipuga, sageli

]ineaalsed uoi .tl.t1rd, vaįel munajad, südaja alusega. Õied valged' eba-

sarikais. Tupplehti 5, harva 4, vilja ümbritsevad. Kroonlehti 5, harva 4,

vahel puuduvaa rroopis; nad on tipus sämpunud, kahehõļmalised või pea-

aegu kaheiagused. Tolmukaid 10, harva B või l-5. Emakakaeļu 3. Kupar

keiajas uoi Ļunuirs, ühepesaline, paljuseemneline, avaneb pooles ulatu-

... Ļoi aļuseni 6 hambana. Seemned kerajad või neerjad'

Perekonda kuuļub umbes l00 ļiiki, mis on levinud peaaegu kogu maa-

-iĮmas, eriti laiaļdaselt aga põhjapooļkera parasvöötmes. Nõukogude Lii-
dus on konstateeritud 5ž ļiiki, millest 8 liiki ļ<uuļub Eesti floora koos_

seisu.
Perekonna tüüpliik on SteĮįarįa holostea L'
Kõik Eestis esinevad liigid kuuluvad tüüpsektsiooni Steļļarįa (EusteĻ

Įarta Fenz|).

LllKtDE MÄÄRAMISE TABEL

Varrelehed (0,5) l-l,5 cm või 2-4 (5) cm laiad, munajad' südaja

alusega, aļumised lehed rootsulised, ülemised rootsutud. Vars ümar-

dunud 2

Varrelehed 0,2-l,0 (1,2) cm laiad, pikliksüstjad, elliptilised või

lineaaļsed, rootsuiud. Vars neljakandiline 4

Taim üheaastane. Vars sõlmevahedes ühekülgselt (ribana) kar-

vane. Lehed 0,5-1,5 cm laiad, 1,5-2 cm pikad, ainult alusel rips-

t steĮĮa (lad. k.) - täht, seļlest slellarįa - tähekujuline (õied meenuiavad tähti)

I

2

ū
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meļised. Kroonlehed tupplehtede pikkused või neist ļühemad, vahel
puuduvad hoopis. Tolmukaid l-5. Umbrohi gl

Taim mitmeaastane. Varred alumises osas paļjad, ülemises ühtļa-
seļt karvased. Lehed 2-.4 cm laiad, 3-B cm pikad' kogu ulatuses' ripsmelise servaga. Kroonlehed tupplehtedest kuni 2 korda pikemad.

, Toļmukaid 10. Metsataim
1. Salu_tähthein - Steļlarįa nemorum L-

3. Taim enamasti rohiroheļine. Tupp 3-5 mm pikk. Kroonļehed ena_
masti olemas, harvemini puuduvad. Tolmukaid tavaļiselt 3-5. Seėm_
ned 0,B-l,3 mm pikad, tumepruunid. Tavaļine umbrohi

2. Vesihein - Stel,į.arįa medįr (L.) Viļl.
Taim kahvatu- kuni koliakasroheline, vahel valkjas. Tupp kuni 3 mm
pikk või lühem. Kroonļehed puudulikult areņenud või puuduvad. Tol*
mukaid l-3. Seemnerį väiksemad kui 0,B mm

3. Kahvatu tähthein - Stellarįa paĮlida (Dumort.) Pirė
4. oied suhteliselt suured. Tupplehed 7-9 (10) mm pikad. Kroonļehed

2-hõļmaļised, tuppĮehtedest palju pikemad. Õieraod õite aļusel karva_
sed, Lehed 4-9 cm pikad, pisut jäigad

4. Mets-tähthein - SteĮĮarįa hoįostea L-
Õied väiksemad. Tupplehed 2,5-6 mm pikad. I(roonļehed peaaegu
aluseni kahejagused 5

5. oied külgmistes ebasarikates' Tupplehed umbes 3 mm pikad, kroon-
lehtedest pikemad. Lehed munajassüstjad, l0-15 mm pikad, 5 mm
laiad

8. oja-tähthein - SteĮĮaria aįsįne Grimm
Oied tipmistes ebasarikates . 6,

6. Kõikide õite kandelehed rohtsed, rohelised, lehtede sarnased. Tupp_
lehed 3,5 mm pikad, kroonļehtedest lühemad. Õied üksikult lehtede
kaenļas või hõredais ebasarikõisikuis. Lehed piklik-ellipiiļised, 0,5-
1,5 cm pikad ja 0,2-0,5 cm laiad

5. Turd-tähthein - Steļįarįa crassį'foĮia Ehrh-

Kõikide (või vähemalt üļemiste) õite kandeļehed kilejad. Lehed süst-
jad kuni lineaalsed, (1,5) 2-6 cm pikad . . T

7. Tupplehed 3,5-5 mm pikad, peeneripsmelise servaga, kroonlehtede
pikkused. Kandelehed kilejad, paljad

6. oras_tähthein - SteĮĮaria graminea L-
Tupplehtede serv ei ole peeneripsmeline . I

B. Tupplehed 5*6 mm pikad, kroonļehtedest palju lühemad. Vars püs-
tine. Soodel ja märgadel kohtadeļ kasvav taim

7. Soo-tähthein - SteĮlaria palustrls Retz.

Tupplehed 2,5-3 mm pikad, kroonlehtede pikkused. Vars nõrk, sageli
lamav. Kuuse- (sega-) metsades niisketeļ kohtadel kasvav taim

9. Varju-tähthein - Stelļarįa longtf oĮia Mühļenb. ex Willd_
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l. Salu-tähthein - Siellarįa nemorumI L' Sp. Pl. Ņļ2|. |753; Wied-
et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 236. lB52; Asch. et

Graebn., Synops. S (l):519. 1919; Schischk. in Fl. URSS 6: 394. 1936;

Pēt. in Latv. fļ. 2: |72. 1955; Muravj' in o,r. Jleguurp. o6.n. 2:93. 1957;

Snarsk. in Liet. Īl' 3:273. 196l; Friedr. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitteleur. ed-

2' 3 (2): 8B5. 1969. - S. nemorįįm,ü. subebracteata et p. bracteata Fenzl
in Led. Fl. Ross. |:375. 1842. - 3ņesĀ'Įarķa (enes1ouxa) .rrecHar. (14l.
joon.)

4. Risoom peenike, pikĮ<, kergesti murduv. Varsi üks, nõrk, 25-60
cm pikk, ļamav või tõusev, ülemises osas harunenud, näärmekarvane,
alumises osas tavaļiselt paljas. Lehed munajassüdajad, 3-8 cm pikad,
2-4 cm ļaiad, teritunud tipu ja ripsmelise Servaga; aļumised lehed pika_

rootsuļised, ülemised - väiksemad ja rootsutud. Õied tipmiste ebasari-
katena, Õieraod võrdlemisi pikad, pärast õitsemist allapoole käändunud,
näärmekarvased. Tupplehed süstjad, 5-6 mm pikad, kileja äärisega,
tömbi tipuga, enamasti ainult a.ļuseļ näärmekarvased, ü1al paĮjad, keskeļ

ühe tugevama rooga' Kroonlehed tupest 2 korda pikemad, peaaegu alu-

seni kahejagused. Toļmukaid l0, tolmukapead valkjad. Ķupar piklik,
tupest pisut pikem, avaneb peaaegu aluseni 6 hambana. S,eemned ümar-
dunud, krobelised, l-1,3 mm Pikad.

Õitseb mai lõpust juulini.
Eestis niisketes ja varjuĮistes ļaialehistes metsades (näit. paekalda

jalamil), salukuusikutes, pa1ema pinnasega kuuse-segametsades ja jõgede

įaldavõsastikes; peamiseit mandril sageli levinud ļiik. Eelistab savikat
huumusrikast pinnast; moodustab sageli kogumikke.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa põhja- ja keskvaldkondades
(kagus harvemini, idaosas Uraalideni) ning Kaukaasias. Väljaspocl Nõu-

xogūde Liitu esineb peaaegu kogu Euroopas (välja arvatud kõige põhja-

ja lõunapooļsemad alad) ning Väike_Aasias.

2. Vesihein - SteĮLarįa medįa2 (L.) Vill., Hist. Pl. Dauph. 3: 6l5.
l7B9; Friedr. in Hegi, Ilļustr. Fl. Mitteieur. ed. 2. 3 (2): 887. l969. -
S. media (L.) Cyr., Ess. pl. char. comm.36. l7B4; Fenzl in Led' Fl' Ross'
l: 377 ' įB42; Wied. et Web. Beschr' plran. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 236.

lB52; Asch. et Graebn., Synops.5 (1): 526. l919; Schischk' in Fļ. URSS
6: 395. t936; Pēt. in Latv. Ī1. 2: |73. 1955; Muravj. in <D.u. Jleuuurp. o6"rrt

2:94. 1957; Snarsk' in Liet. fļ. 3:273. 196l. - Alsįne medįa L. Sp. Pl-
272. 1753. - SteĮlarįa medįa p. oĮigandraFenz| in Led. Fl. Ross. l: 377"

|B42. - 3sesĀ,{arķa (sresĀouxa) cpeĀHrlfl' MoxpĮ4Įa. (l42. joon;)

O, o. Taim tavaliselt hele- kuni rohiroheļine. Juur peenike, harunenud.

Vars 10-40 (50) cm kõrge, lamav või tõusev, harunenud, sõļmevahedes

ühekülgselt (ribana) ja vahelduvaļt karvane, kergesti mufduv, vaheļ aļu_

mistelt sõlrnekohtadelt juurduv. Lehed paljad, munajad või ümardunud,

I nemorum (lad. k.) - salumetsas (tammikus) kasvav
2 medįa (lad. k.) - ļreskmine.
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l4l. joon. Salu-tähtlrein (SteĮlaria nemorunl)' (orig.)



p
b

l42. joon. Vesihein (SteĮĮaria m.edĮa): a _ taime üldkuju (orig.), l - kroonleht.



enamaSti |-2 cm pikad, ļühida1t teritunud tipuga, aļuseį ripsrrrelised-
Leher:oots ripsmeline, renjas. Õied väikesed, üksikult kuni mitmekaupa.
Õiertiod peenikesed, tupest veidi või kuni üļe 5 korra pikemad, üirekiilg_
selt ripsrtrelised. Tuppļehed munajassüstjad, 3-4 (5) mm pikad, tömbi-
tipulised, kroonlehtede pikkused, neist lühemad või pisut pikemad, kileja
äärisega, paljad, hõredalt või tihedamali karvased. Kroonlehed valged,
sügavalt kahejagused, vahel puuduvad. Tolmukaid 3-5, harva '2-I0.
Emakakaeļu enamasti 3. Kupar piklik või piklikmunajas, tupest pikem,
avaneb keskpaigani 6 hambana. Seenrned rohkearvulised, kerajad või
neerjad, tavaliseļt tumepruunid, krobelised, (0,B) i-l,3 mm pikad ja l-
1,3 mm laiad.

Õitseb maist oktoobrini.
Eestis sage umbrohuna aedades (eriti köögiviljaaedades), põldudel,

eļamute ümbruses, niiskemateļ kohtadel metsaservadel, _sihtidel ja teede
ääres, ka rannavallideļ. Esineb sageli massiliselt, moodustades kogu-
mikke. Antropofüüt.

į]ldlevik. Nõukogude Liidus tasandikualadei peaaegu kogu Euroopa-
osas (puudub Arktikas), Kaukaasias, Lääne_ ja lda-Siberis (puudub Ark-
tikas), Ķaug-Idas ja Kesk-Aasias. Väljaspool Nõukogude Liitu peaaegu
kogu Euroopas, Aasias ja Põhja-Ameerikas esinev kosmopoliit'

Majanduslik tähtsus. Vesihein on unrbrohuna ļevinud eriti köögivilja-
aedades. Uhe suve jooksul võib areneda 2 või 3 põlvkonda. Noored sügi-
sesed taimed talvituvad lume all, jätkates kevadeļ arenemist' Koduloo-
mad ja -linnud söövad vesiheina meeļeldi. Tuļeb arVeSSe ka meetaimena..

Vesihein on väga polümorfne ļiik, milleļ varieeruvad lehtede Suurus'
tupe karvasus ja teised tunnused. Eestis esinevad taimed kuuluvad ssp.
medįa huļka. Tähtsamatest teisenditest võib Eestis eraldada:

var. medįa (var' genuįna eel.; a' tapi:ca Beck) - kroonlehed tupe
pikkused või pisut ļühemad; õieraod tupest umbes 5 korda pikemad:
ļehed keskmise suurusega; tavaline;

var. gamnocaĮųx Trautv. - tupp peaaegu paijas;
var. trichocaĮgx Trautv. - tupp tihedamalt karvane;
var. apetaĮa Mert. et Koch - kroonlehed puuduvad või on arenenud

puudulikult.

3. Kahvatu tähthein - SteĮįarįa palĮida 1 (Dumort.) Pirė in Bull. Soc.
Bot. Belg. 2: 43. 1863; Schischk. in Fl. URSS 6: 397. 1936; Friedr. in Hegi,
Iļlustr. Fļ. Mitteļeur. ed. 2. 3 (2): B90. l969. - Aļsįne paĮĮida Dumort.
Fl. Belg. 109. 1827. - 3nea4uarxa (snea4ouxa) 6.rre4uar.

o. Taim kahvatu- kuni kolļakasroheline, vahei valkjas. Juur peenike,
harunenud. Vars kuni 20 (25) cm pikk, tõusev kuni lamav, enamasti ala-
tes alusest harunenud, sõlmevahedes ühekülgselt (ribana) ja vaheļduvaļt
karvane. Lehed väikesed, munajad kuni munajassüstjad, enamasti (3)
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I paĮĮida (lad. k.) - kahvatu' heleroheline'



6-7 (8) mm pikad, paljad; alumised ļelred rootsulised, ülemised root-
sutud. Õied tipmised, ebasarikates, vahe1 õitsemise algul näivalt peajate
õisikutena (lühikeste õieraagude tõttu). Tupplehed kuni 3 mm pikad, teri-
tunud, vahel tömbivõitu tipuga, enamasti karvased, harva paljad. Kroon-
lehed puuduvad või on puudulikuļt arenenud (väga väikesed). Tolmukaid
enamasti l-3, väga harva 5. Emakakaelad väga lühikesed. Kupar pea_

aegu tupe pikkune. Seemned helepruunid, kuni 0,8 mm pikad, kerajad,
pisut lamedad, ühe rea näsadega.

Õitseb mais, juunis (juulis).
Kirjanduse andmetel on Steļįarįa palĮida't ļeitud Eestis rannikuaļa_

deļ Hiiumaa1 (Heilo, Palade, Moka), Vormsi saarel ja Hobulaiul; hiļise-
mast ajast aga ei oļe leide, seega nõuab kahvatu tähtheina esinemine ja
ļevik Eestis veel selgitamist. (143. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa ļõunavaļdkondades, Krimmi
poolsaarel, Ķaukaasias ja Kesk-Aasias. Skandinaavias, Kesk_ ja atlanti_
ļises Euroopas, Vahemeremaade 1ääneosas.

Liik on ļähedane vesiheinaļe.

4' Mets-tähthein - Steļļarįa hoļosteaI L. Sp. Pl. 422' 1753; Fenzl
in Led. Fļ. Ross. l: 3Bl . lB42; Wied, et Web. Beschr. phan. Gew. E,sth-,

Liv- u. Curl. 237. lB52; Asch. et Graebn., Synops. 5 (l): 541. 1919;

143. joon. Kahvatu tähtheina (SteĮĮaria paĮĮĮda) vanad leiukohad Eestis

Į osteon (kr. k.) - luu, sellest latiniseeritult hoļosteus - kõva nagu luu (taime
veidi jäikade lehtede järgi).
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l44. joon. Mets-tähthein (SteĮĮaria hoĮostea\: a - taime üldkuju, Ö _ õis
pealtvaates, c - kroonleht. (Orig.)



Schischk. in Fļ. URSS 6: 402. 1936; Pēt. in Latv. Īl. 2: |74. 1955; Muravj.
in O.rr' Jleuuurp. o6n.2:95' l957; Snarsk. in Liet. Ī1.3: 274. 196l; Friedr.
in Hegi, Illustr. Fl. Mitteleur. ed. 2. B (2): B92. 1969. - Aį,sįne hoĮostea
(L.) Britt., Mem. Torr. Bot. Club 5: l50. l894. - 3sesĀ'ļarxa (snee4ouxa)

JIaHĮeToBHĀrrar. ( l44. joon.)

4' Risoom roomav' harunenud, lühikeste mitteõitsevate ja pikemate
õitsevate maapealsete võsudega, milļe tõttu taim moodustab hõreda
muru. Vars 20-30 (35) cm kõrge, alusel kergesti murduv, neljakandiline,
paljas või hõredalt karvane, üļemises osas harunenud. Lehed 4-9 cm
pikad ja umbes 0,5-l,0 (l,2) cm laiad, lineaalsüstjad, pikalt teritunud
tlpuga, serval ja roodudel karedalt ripsmelised, varrest peaaegu rõhtsalt
eemalehoiduvad. Õied võrdlemisi suured, hõredais ebasarikais; õieraod
umbes 4 cm pikad, peenikesed, lühikarvased. Tupplehed tavaliselt pai-
jad, munajassüstjad, terava tipu ja kitsa kileja äärisega, (6) 7-B (9) mnt
pikad. Kroonlehed valged, tupplehtedest kuni 2 korda pikemad, keskpai-
gani lõlrestunud, kahehõlmaIised. Kupar kerajas, umbes tupe pikkune,
avaneb peaaegu aļuseni 6 hambana. Seemned kerajad, umbes 2 mm

laiad, kareda välispinnaga.
Õitseb mais, juunis (juulis).
Sage kogu Eestis laialehistes metsades, saļukuusikutes ja parema

pinnasega kuuse-segametsades, ka parkides ja puisniitudeļ põõsaste var-
jus; sageli hulgaliselt, moodustades kogumikke. Eeiistab ļiivsavikat paraja
veerežiimiga pinnast.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas (välja arvatud kõige põh_

japoolsemad alad ja Krimmi poolsaar), kaguosas harvemini, Kaukaasias
ja Lääne-Siberis, peamiselt metsa- ja metsastepivööndis. Väljaspool Nõu-
kogude Liitu Põhja- ja Ķesk-Euroopas, harvemini Lõuna-Euroopas ja
Väike-Aasias, sissetooduna Põhja-Ameerikas.

Majanduslik tähtsus. Koduloomad söövad mets-tähtheina meeleļdi.
Lehed sisaļdavad C-vitamiini' Meetaim.

Liigil varieerub ļehtede ja õite Suurus, kuid suhteļiseļt vähe. Eestis esi-

neb peamiselt var. hoįostea (var' genuina Rafn et Fr.).

5. Turd-tähthein - SteĮĮaria crassifolįaļ Ehrh. in Hannov. Magaz.-8:
It6. t7B4; Fenzl in Led. Fl. Ross. l:383. lB42; Wied. et Web. Beschr.
phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 238. lB52; Asch. et Graebn., Synops. 5

(l): 563. l9l9; Schischk. in Fl. URSS 6:402. 1936; Pēt. in Latv. f|.2: |74.

1955; Muravj. in On. JIeuLtHrp. o6.n. 2: 96. 1957; Snarsk. in Liet. fl. 3:

274. |96|; Friedr. in Hegi, Illustr. Fļ. MitteĮeur. ed. 2' 3 (2): B99. į969.

- Aįsįne crassifoĮia Britt., Mem. Torr. Bot. Club 5: l50. lB94. - Exs.:
K. Eichw. Eesti taimed 4, n" 153. 1939. - 3sesĀ'Įarr<a (sses4ouxa) ro.lcro-
rrr.rcrnafl. (145. joon.)

4. Risoom peenike, roomav. Vars püstine või tõusev, vahel lamav,

I crq'ssus (lad. k.) - paks, foĮius (|ad. k.) - ļeht; crassifolia _ paksulehine (pisut
lihakate lehtede tõttu).
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l45. joon. Turd_tähtheįn (StetĮaria crassi|oĮia): a - yaf' crassi|oĮĮa, b - var. breuį-
toĮįa. (orie.|

6-25 cm pikk, harunenud, enam või vähem neljakandiline, paljas. Lehed
n]unajad, piklik-elliptiļised kuni süstjad, rootsutud, pisut lihakad, teritu-
nud tipuga' paljad. Õied tipmised ja kaenlasisesed, üksikult või hõredais
ebasarikais; õieraod kuni 2,5 cm pikad. Kandelehed rohtsed, paljad. Tupp-
lehed süstjad või munajaSSüstjad, paljad või hõredalt pehmekarvased,
värskelt 3 ebaselge rooga, kroonlehtedest pisut ļühemad, tavaliselt kileja
äärise ning teritunud tipuga, kuni 3,5 mm pikad. Kroonļehed valged, pea-
aegu aluseni kahejagused, 4,5-5 mm pi,kad ja 2 mm laiad. Kupar tupp-
ļehtedest pikem, munajas. Seemned pisut krobelised, kuni 1 mm pikad.

Õitseb juunist augustini.
Eestis ļevinud madal-, siirde- ja allikasoodes, rabajärvede,ja kinnikas-

vavate järvede kaļdail ja õõtsikuil (siis sageli koos turbasamma1dega)
ning jõgecle ja allikate ääres, kraavides, ka mererannal. Esineb paiguti,
Põhja- ja Ida-Eestis sagedamini kui Lääne-Eestis, harvemini ka ļääne-
saartel. (1a6. joon.)

Üldlevik" Nõukogude Liidus Euroopa-osa põhja- ja keskvaldkondades,
Lääne- ja Ida-Siberis, Kaug-Idas ja Taga-Kaukaasias. Väljaspool Nõuko-
gude Liitu Põhja- ja Kesk-Eurooļ]as, Hiinas, Jaapanis, Põhja-Ameerikas.
Liigi peamine levikuala hõlmab Põhja-Euroopat ja -Aasiat, ulatudes Ark_
tikani.

a
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l46. joon. Turd_tähtheina (SteĮĮaria crassĮfoĮia) ļeįukohad Eestįs'
(K. Eichwaldį järgi, täiendustega')

Teisenditesį eraįdatakse Eestis:
Yar. craSSįtoĮia Įvar' paĮudosa (Laest.) Fr., S. uĮiginosa vaĪ. paludosa

Laest.] - hõremurusalt, hariļikult hulgaliselt kasvav taim; vafs ja harud

püstisĮd, vähe harunenud; lehed munajad kuni pikliksüstjad; esineb ena_

masti soodel (sageli koos Späagnum'| liikidega); tavaline;

var' breuifolla (RaĪn) Fr. - tihemurusalt kasvav, vaheļ mättaid moo_

dustav taim; r,ars tõusev kunį lamav, tugevamini harunenud, nõrk; lehed

piklikmunajad kuni kitsassüstjad; esineb harva, peamiselt mererannikuil

ja jõekaldail (näit. Hiiumaal jm.).

6.oras.tähthein- SteļĮ,ariagraminea|L.Sp.Pl.422.|753;Fenz|
inLed.Fļ.Ross.t:39l.'iB42;Wied,etWeb,Beschr.phan.Gew.Esth.,
Liv.u.Cur|,237.lB52;Asch.etGraebn.,Synops.5(l):55a.ļ9l9;
Schischk. in Fļ. URSS 6: 404. 1936; Pēt. in Latv. Ī|.2z |76' 1955; Muravj.

in o.rr. JĮeunurp. o6n. 2:96. l957; Sna,rsk. in Liet. Ī|.3:27B.l96l;Friedr' in

Hegi, Illustr. Fl. Mitteļeur.r ed. 2. 3 (2): s07. 1969. - S. subuį'ata Boeb'

in ūag. Ges. Naturf. Fr. Berį. 7: l95. l8l6. - ALsine graminea Britt.' Mem'

Torr. Bot. Clr.rb 5: 150. 1894. - 3ees4uarxa (sres4ouxa) anauaan' (147'

joon.)

4. Risoom

Į graminea (įad. k.) - ļrõrresarnane, sõnast gramen - ļ<õrs'

peenike, harunenud. Vars nõrk, tõusev, neljakandiline'
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Į47. joon. oras_tāhtheina (SteĮĮaria grumį-

nea) vane ülemine osa. (orig.}
l48. joon. Soo_tähthein (SteĮĮarĮa paĮust-
ris|: a * üldkuju, Ö _ viļi. (orig.}



paljas, 15-60 (70) cm kõrge' Lehed süstjad kuni ļineaaļsed' kuni 6 cm

piķäa l" 4 (6) mm ļaiad, roātsutud, teravatipulised, aļusel ripsmelise ser_

irrga, 
"mu1rl 'paljad. Õiįraod neljakandilisād, paliad, võrdlemisi pikad.

Õisik laiuv, harunenud, vähese- Ėuni rohkeõieline. Õite kandelehed kile_

jad, paljad, peeneripsmeiise SerVaga' Tupplehed elliptilissüstjad' umbes
'1a1 a,s-+,S mm pitĮa, |-|,2 mm laiad, teravatipulised' paljad' ka_värs_

keļt 3 selgelt eristataįa rooga' kileja peeneripsmelise.äärisega' Kroon'

lehed valged, enamasti tuppĪehtede_piĖkused, vaheļ pikemad või pisut

Iühemad,sügavaltkahejagused.Kuparpiklik,kitsas,tupestpikem'Seem.
ned umbes i rn* ļäbimõõdus, krobelised'

Oitseb maist augustini'
Kogu Eesti. .rįėri niitudel ja puisniitudeļ, hõredates metsades, met_

sasihticlel, raiesmikįl, põõsaste vurrįt, teede ja põldude_.äär.es, raudteetam-

midel ja kraa'ikaļdait. Rri".*ikel esineb '.äg.īi 
massiliselt, moodustades

tihedaid kogumikke.
Į]ldlevik. Nõukogude Liidus peaaegįį kogu Euroo-pa--osas' Põhja-Kau_

kaasias, Lääne- ia 
-Ida-Siberis, 

kaug_Īdas ning Kesk-Aasias. Väljaspool

Nõukogude Liitu peaaegu kogu Euroopas ja Aasias'

Eestis on peale tüüpteisendi var. graminea (var' paruifĮora Lange\

täheldatud veeļ:
var'lįnearįsFenzl-lehedkitsad,lineaalsed,pisutjäigad;varsena.

nrasti l5_45 "* 
pir.Į; kuivematel päikesepaisteļisteļ kasvukohtadel' sageli

raiesmikeļ;
var. įanceoĮ.atr Fenz| _- lehed süstjad kuni laisüstjad, pehmemad; vars

"rr;;;ti 
;į_6õ ('õ' .* pikk; varjulisemateļ ja niiskematel kasvukoh'

tadel; 
- Ī)^Į^lm 

- 
Āierl ctt 5_6 mm pikad'

vÄr' grandi|ĮoraPeterm' - õied suuremad' kroonlehed

tupplehtedest Pikemad'

7.Soo.tähthein_SteļlariapaĮustrjslRetz.Fl.Scand,Prodr.ed.2.
ļ06. 1795; Asch. et Graebn', Synops' 5 (l):550' l9l9; Schischk' in Fļ'

uRss 6: 406. rgg6; pct. in Latv. ir. 2: 176. 1955; Muravi. in o"rr. Jleunnrp.

o6n.2:96.1957;Snarsk.inLiet.Īl.3:279.196l;Friedr.inHegi'Illustr.
Fļ. Mitteleur. ed' 2' 3 (2): B95' 1969' - S' gĮauco Wņ Boļ' Arr' Brit' pl'

ed. 3. 2: 420. tl796; Fenzl in Led' Fļ' {oss' l: 389' 1842; Wied' et

Web.Beschr.phan.Gew'Esth-,Liv-u'Curl'238'1852'*S'palustris
var, uirens G. F. w'īĮy', Chloris Hannov' l9B. 1836. _ Aįsįne glauca

Britt. in Britt. et B;"*t; Fl' North Un' Stat' ed' 2' 2: 44' l9l4' -
3sesĀ.ļarKa (enes4ouxa) 6onorgag' (l48' joon')

4. Risoom peenike, harunenud' Vars enamasti püstine' harunemata'

paljas, neljakandiiine, z0-50 cm kõrge. Lehed tavaliseļt sinakasroheļised,

harvemini .orr"ri.įā, i,Ē-3 "* 
pikad, 2-.4 mm laiad, paljad, teravatipu_

ļised, aļumi."a rtiūämua iu laiemad, keskmised ja ülemised lineaalsüst'

1 p,aĮustrįs (lad. k.) _ soo', soos kasvav

l7r
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jrd. Õied tipmiste hõredate õisiku_
tena; õite kandeļęhed kilejad, paljad"
Tupplehed munajassüstjad, 5-6 cm
pikad, kileja äärisega, teritunud tipu
ja 3 rooga. Kroonlehed valged, tupp_
lehtedest kuni 2 korda pikemad, har-
va nende pikkused või pisut lühe_
mad, peaaegu aļuseni kahejagused.
Kupar piklik, tupe pikkune, kuni 3/a

ulatuses avanev. Seemned tumepruu-
nid, krobelised.

Õitseb juunist augustini.
Eestis kasvab sageli märgadel

niitudel, madal- ja allikasoodes, lodu-
des, kraavides ning kinnikasvavate
veekogude ļ<alļasteļ.

ĮJldlevik. Nõukogude Liidus pea_
aegu kogu Euroopa-osas Karjalast
Musta mere rannikuni (puudub
Krimmi poolsaarel), Kaukaasias,
Lääne- ja Ida-Siberis, Ķaug-Įdas ja
Kesk-Aasias. Skandinaavias, Kesk-,
Lõuna_ ja atlantilises Euroopas, Väi_
ke-Aasias, Iraanis, Indo-Himaalajas,
Mongoolias, Hiinas ja Jaapanis.

Teisenditest eraļdatakse Eestįs:
Var. paĮustris (SteĮĮaria gĮauca

With. var. communįs Fenzl in Led.
Fi. Ross. l: 3B9. tB42; SteĮĮaria gĮau-
ca With. Ī. tųpica Beck) lehed
sinakas,rohelised; tavaline vorm;

var. airens G. F. W. Mey. [var.
Laxmannįį (Fiscrh.) Simonk.] - le_
hed rohirohelised; harvemini esinev
vorm; kogutud Ida-Eestist Iisaku ja
Varesmetsa lähedalt, Hiiumaalt, Pär-
nu rajoonist ja mujalt:

var. paruiflora Nolte - kroonle-
hed tupplehtede pikkused või pisut
lühemad; harva.

b

C

l49. joon. oja-tähthein (SteĮĮarīa aĮsine):
a _ taime üldkuju (orig'), b - õis pealt-

vaates, c - vili avanenult.

8. oja-tähthein - Stelļarįa aĮsį-
ne Į Grimm in Nov. Acta Acad. Leo_

I aĮsos (kr. k.) - salu; aĮsįne - sa
įu_, salus ,kasvav.

260



pold.-Carol.3:3l3.1767;Schisclrk.inF.l.URSS6:409,ļ936;Pēt.in
I-,atv.Īļ.2:l77'1955;Muravj,ino,r.IleHuurp.o6ll'2:97.|957lSnarsk.
in Liet. Ī|.3:276. tģot; r,riĮar. in Hegi, Iļļrrstr. Fl. Mitįeleur. ed. 2.3

(2):89a.l969.--S'ttĮiginosaJ.Murr.Proclr.Stirp.Goetting.55.1770;
FenzļinLed.Fļ.Ross,"l:393.lB42;Wied,etWeb,Beschr,phan.Gew.
Esth-, Liv- u. Curl.23B. 1852; Asch' et Graebn'' Synops' 5 (l):545' 1919'

--AļsįneuĮigĮnosaBritt.,Mem.Torr.Bot.Cļub5:l50.l894.-3sesĀqar-
xa (sees4ouxa) rornuan. (149' joon')

4. Risoom peenilie, harunenud' Vars tõusev kuni lamav' neljakandi-

line, paljas, nõrk, harunenud, sageli juurduv' 5_25 (35)' cm pikk' Lehed

piklikucl, munajassüstjad, l0-lš mm pikad ja 5 m1. ļaiad' teritunud

ttpuga, rootsutucį voi iühikeseks rootsukļ ahenįnud, paljad, ainuļt aļusel

veidiripsmeļised,vaĮrellainjaServaga.Õiedkülgmistes,üļdiselthõre-
dates ebasarikates. oieraod įuni 20 mm pikad' peenikesed' oite kande-

lehed kilejad, paljad. TuppLehed süstjad' umbes 3 mm pikad ja kunl l mm

laiad, teravatipulisĮd, e selgett eriitaiava rooga, kitsa kileja äärisega'

Kroonlehed valgecl, tupplehtĮdest märgatavalt ļühem.ad, peaaegu aļuseni

kahejagused. Kupar pitntit'"n'ias, enämasti tupe pikkune' avaneb kuni

l'7, uiaūses. Seemned tumepruunid, peenelt krobeļised'

Õitseb mais, juunis (juulis)'
Eestis ļevinud tra1usatt riļikrt" ümbruses, madaļ- ja siirdesoodes,

iogeae kaldail ja kraävides. (l50. joon.) Eeļistab varjukat, niisket kuni

Ļā.go kasvukohta savikal, ka huumusrikkaļ pinnasel'
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l50. joon. oja_tähtheina (StetĮaria alsine) leiukohad Eestis'
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l5l. joon' Varju-tāhthein (SteĮĮaria ĮongĮįoĮia|' (orig.)



Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osa põhja- j.a keskvaldkondades

1peamiselt nende iĪānįo.r.), Lääne-Šiberis ja Kaukaasias. Skandinaa-

vias, Kesk-' atļantiĮise. 3, Lornu-Euroopas, Väike-Aasias, Hiinas' Jaapa_

nis, Põhja-Ameerikas.

Eestis on levinud var' aįsįne (var' tgpica Beck)'

Lehtede kuju aĮusel eraldatakse veel

var. pĮ.ani|oĮta-'(iĮnzl) (SteLtaria tLĮiginosa J. Murr. var' pĮanifolia

Fenzi in Led. Fļ. Rįss. 1:393' 1842) - leheserv sile;

var. unduįata (ienzl) {SteĮIaria uĮiginosa J. Murr. vat. unduļataFenzl

in Led. Fl. Ross. 1: 393' 1842) - ļeheserv veidi lainjas'

9,Varju-tähthein-StelĮariaĮongifoĮiarMühlęnb.exWiļld.,Enum.
Pl. Hort. Berol. 479. lB0B; Fr' in l-iliebf' Svel1k FL ed' 3' 713' 1816;

Fenzl in Led.1 Fl. Rįss. l: 392' t8ņ2; Wied' et Web' Beschr' phan' Gew'

Esth-, Liv_ u. Curl'' 237.1852; Asch' et Graebn'' Synops' 5 (l): 560' ļ9l9;

Friedr. in Hegi, Illustr. Fl' Mitteleur' ed' 2' 3 (2):-S98' 19^69' - S' dillusa

Schļecht. in M^;;;. NĮtrrr. Fr. Berl. 7: l95. 1816; Schischk. in

Fl.URSS6:410.t936;Pēt.inLatv.Ī|.2:|77.1955;Muravj.inol.
JleHnurp. o6n.2: w. |iņ; Snarsk' in Liet' f|' 3: 276.196l. * S- Frįesįana

Ser.inDC.Prodr.1:395.lB24.- 3segĀqarxa(snes4oura)pacKIļÄHcTafl.

(151. joon.)
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l52' joon. Varju-tähtheina (SteĮįarįa longĮfotĮa| leiukohad Eesįįs'

I longi|oĮĮa (lad. k.) _ pi,kalehlne.
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' 4. Hõremurusaļt kasvav heļe_ või kollakasrohelirre taim. Risoorn pee-nike, harunenud. Vars nõrk, tõusev, murduv, harurlenud, enanr või vähemneljakandilirre, l5_30 cm kõrge. Lehed lineaalsed kunį linerrlsüstjad,pehmed, l,5-3 cm pikad, kuni į mm laiad (laius suurim sageli lehe iile-mises osas), aluse 
- 
SuunaS ahenenud, teravatipulised, kinnituvad varreļe1äisnrrrga all; lehekaenaļdes miįteõiįsevad võiser-l. Õi.a uaiķ.sed, hõre_date ebasarikatena peenikestel raagudel. oite ka,nrletenĮa titejad, r,aheļalumistel õiteļ rohtsed ja kileja ,".ügu. Tupplehed munajassüs tjad' 

^5-'3 mm pikad, teritunud tipu ja ebaĮtgete 
_roodudegā,_'t,,.1, 

Servaga.Kroonlehed valged, tu_ppleūteaĮ pikkused, umbes poorĮi-rrutuses või süga-vamaļt kahejagused. Kupar tupįtehtedest kuni 2 korda pikem, pruunikas"

į*li:,Įä:jas. 
Seemned tumepruunid, kuni l mm pikad' piķriķra, p."neli

Oitseb juunist augustini.
Eestis kasvab peamiselt mandril var jukais niiskeis kuusikuis ja kuuse-segametsades, harva sooservaclel. pa
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euro

ning Lääne_ ja lda-Siberis. Skandin
panis ja Põhja-Ameerikas.

iguti. ( 152. joon.)
opa-osa põhja- ja kesk
aavias, Ķesk-Euroopas,

valdkondades
Hiinas, Jaa-

' perekond'"l'i'1'l';'Mo'ehrin€ia I L'

Uhe- ja mitmeaastased rohttaimed õrnade varte ja munajate või ellip_tiļiste lehtedega. Tupplehti 5. Kroonlelrti enamasti d, valged, terved. Toļ_mukaid tavaliseļi l0, emakakaelu 3. Ķupar avaneb umbes pooles ulatttses6 tagasikäänduva hambana (poolmena). Seemned siledacį, ļäikivad, lise-mega.

.' Nõrkogude Liidus on konstateeritud 4 ļiiki, neist 2 kuuluvad Eestį
l ļooraSSe.

Perekonna tüüpliik on Moehrįngia muscosa L.
l. Tupplehed terava^tipulised, 3 selgesti eristatava rooga' l<roonlehtedesį.pikemad' Lehed 3_-5 rooga, alūised rootsrrIised

I. Harilik võsalill - Moehrįngia trineruia (L.) CIairi..
Tupplehed tömbitipulised, ebaselgete roodudega, kroonlehtedest
umbes 2 korda lühemad. Lehed enamasti l rooga, rootsutud

2. lda_võsaliIl - Moehrįngia ĮaterifĮora (L.) Fenzį

i' Harilik võsalill - Moehrįngia trineruia2 (L.) Clairv. įIanch. Herb-150.,l8ll; Fenzl in Led. Fl.Ro;. t: SZt lSa2; Wi.O. et Web. Beschr_phan' Gew' Esth-, Liv- u. curr.240. rB52; Asch. et Graebn., synops. S (l):
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C. Linnė kaasaegse õpetlase P. Moehringi auks.2 trįneruįą (lad. k.) - koImeroodne.



l53. joon. Harilik võsalill (Moehringia trĮneraia). (orig.}



450. l9l9; Schischk' et Knorr. in Fļ. URSS 6: 540. 1936; Pēt. in Latv. fl'
2: 189. 1955; Muravj. in Ql. Jlenusrp. o6"n. 2: 104. 1957; Snarsk. in Liet.
fl. 3: 294. l96t; Friedr. iņ Hegi, Iļlustr. Fl' Mitteleur. ed. 2. 3 (2\: 85B.

1969. - Arenarįa trįneraįa L. Sp. P|. 423. |753. - Aįsįne trineroia (L.)
Crantz,lnst. 2: 406. 1766. - Mepunrus rpexxhrlKoBati. (153. joon.)

o, o. Vars tõusev või püstine, 10-35 cm piklr, üniardunud, alates
aļusest harunenud, lühikarvane. Lehed munajad, vaheļ ülemised munajas-
süstjad,5-l5 mm pikad ja 3-l2 mm laiad, mõlemalt pinnalt, eriti roo_

dude kolraļt, lühikarvased või paljad, teravatipulised, ripsmelise servaga,
enamasti kolme, harvemini viie rooga; aļumised ļehed rootsuļised, üļemi-
sed lühirootsuļised või peaaegu rootsutud; leheroots lame, ripsmeļine, eriii
alus,el. Õied enamasti üksikult, kaenlasisesed, hiljem tipmiste õisikutena;
õieraod niitjad, lühikarvased, kuni 2,5icm pikad. Tupplehed süstjad, pikalt
įeritunud tipuga, 3 rooga (keskmine rood eenduv ja lühikarvane) , laia
iiileja äärisega, ripsmelised, kroonlehtedest pikemad. Kroonļehed valged,
piklikud, äraspidimunajad, terved. Kupar ümarmunajas, tupp1ehtedest

lülrem, avaneb tagasikäänduvate poolmetena. Seemned pruunikad kuni
mustad, ļäikivad' ümarneerjad, valkja sugaja lisemega.

Õitseb maist juulini.
Eestis ļevinud varjukais leht- ja segametsades, harvemini okasmetsa_

des, puisniitudel põõsaste varjus, võsastikes ja ojakaldail põõsastes' Eelis'
tab huumusrikast pinnast. Sage kogu territooriumil.

Ūldlevik. Nõukogude Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas, Kaukaasias,
Lääne_ ja Ida_Siberis (Jenissei jõeni) ning Kesk-Aasias. Skandinaavias,
atlantiļises ja Ķesk_Euroopas, Vahemeremaadel (Balkani poolsaarel),
Väike-Aasias, Iraanis, Džungaarias,

Liigi seemneid ļevitavad sipelgad (seega mürmekohoorne taim), toitu_

des õli sisaldavatest lisemetest.

*z. Ida-võsalill - įVloehrįngia laterifĮoraĮ (L.) Fenzl, Verbr. A1s.,

tab. ad p. lB,38. 1833 et in Led. Fļ. Ross. l: 37l' lB42; Schischk. in Fį.
URSS 6:541. 1936; Enari et al. Kodum. taim. l50, 1943; Pēt. in L,atv' fl.
2: ļ90. 1955; Muravj. in o;r. Jleunurp. o6n. 2: 105. 1957. - M' laterĮfĮora
ssp. genuina et ssp. gĮabrescens Bulavk. in Bull. Jard. bot. princ. URSS
25: 26. l92ti. - Arenarįa Įaterif Įora L' Sp. Pl. 423. 1753. - Mepnurnx
6oxoņserHaa. (l54. joon.)

4. Risoom peenike, harunev. Vars ļihtrre r,õi irart'.nenud, karedalt lühi-

karvane, õrn, vaĮkjas, 5-20 cm kõrge. Lehed elliptilised, harvemini süst_

iad, l_2 cm pikad ja 3_l0 mm ļaiad, tönrbiiipulised, vahel pisut teritu_

iiud, paljad, ainult lehe alumisel pinnaĮ keskroo kohalt karedalt ļühikar-
Vased, täpilised, ripsmelise Sefvaga' l.*3 rooga 1keskrood eenduv, külg-
mised ebaselged või puuduvad), rootsutud' Õied 'l_3', harva 5-kaupa

hõredate kaenlasiseste ja tipmiste õisikr:tena. oieraod võrdlemisi pikad,

umbes keskkohal on neil kaks kilejat või kileja āärisega kandelehekest.
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164. joon. Ida-võsalilļ (MoehringĮa ĮaterifĮora\: a, b, c _ įaime üldkuju
(orig'), d _ õis, e _ vili tupega.
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l55. joon. Ida_võsaliļle (MoehrĮngia laterifĮora) leiukohad Eestis

Tupplehed laiad, munajad' 2-3 mm pikad, tömbi tiprrga, paljad, roodu-
deta või ebaselgete roodude ja kileja äärisega, kroonlehtedest umbes 2

korda lühemad. Kroonlehed äraspidimunajad või piklikud, tolmukad alu-
riel karvased. Kupar munajaS, läikiv' kuni 2 korda tupest pikem. Seemrted

oruunikad, ümardunud, läikivad, väikese lisemega.
Õitseb juunis, juulis.
Eestis kasvab hõredais leht- ja segametsades, jõgede kaļdaiļ, niitu-

del põõsaste vahel. Seni ļeitud ainult territooriumi kirdeosas (Alutagu'
sel), Narva jõe piirkonnas, kust on teada mitu leiukohta. (l55. joon.)

Subarktilise ja tsirkumpolaarse liigina jõuab ida-võsalill Eestis oma

areaali lõunapiirile (Lätis väga haruldane, Leedus puudub).
Üldlevik. Nõukogude Liidus Eu,roopa-osa põhja- ja keskvaldkondades,

Lääne- ja Ida-Siberis ning Kesk-Aasias (põhjaosas). Skandinaavias,
Põhja-Mongoolias, Hiinas, Jaapanis ja Põhja-Ameerikas.

8. perekond vesitähthein - Ilųosoton ļ Moench
Moench, Meth.225. |794. - Malachium Fr. Fl. Hall. 77' l8ļ7.

Mitmeaastased rohttaimed. 'Iupp- ja kroonlehįi 5, kroonlehed sügavalt
kahejagused. Toļmukaid ja emakakaelu 5. Vili (kupar), piklikmunajas'
avaneb vastavalt viljalehtede arvule 5 kaheharulise hambana.

Monotüüpne perekond, milļe ainus esindaja on levinud põhjapoolkeral.

l Tuletatud kreekakeelsetest sõnadest n?!Js, mgos - hiir, us, o/os - kõrv. Taime nimį
Dioskorideseļ ja PIiniusel'
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ļ. Vesitähthein - Mgosoton aquatįcunt| (L ) MoencĮr, Meth. 225.
1794; trriedr. in Hegi, Illustr. Fl. Mitteleur. ed. 2.3 (2):901. 1969. *
]Vlalachįum aquaticum (L.) Fr. Fl. Hall. 78. l8l7; Led' Fl' Ross. l : 416.
1B42; Wied. et Ų/eb. Beschr. phan. Gew. Estlr-, Liv- u. Curt.'244. 1852;
Asch. et Graebn., Synops. S (l):690. l9t9; Muravj. in Fl. URSS 6: 430.
ļ936 et in Q,r. Jleunurp. o6n.2:98. l957; Pēt. iņ Latv. fl. 2: ļ78' 1955;
Snarsk. in Liet. Īl. 3: 279. 196l. _- Cerastįum aquaticum L. Sp. Pl, 439.
1753. - SteĮĮarįa aquatica (L.) Scop. Fl. Carn. ed.2. l: 319. 1772. -MgrķosonocHlrx no4xrrol.i. (l56. joon.)

4' Vars 25-40 (65) cm pikk, įamat r.õi tõusev, vaheį roniv, nõrk,
vahel ļihtne, enamasti aga ülemises osas harunenud ja rräärmekafvane'
aļumises osas paljas ja sageli juurduv. Lehed munaiaä või munajassüst_
jad' 3-7 cm pikad' ja (l,5) 2*3,5 (4) cm laiad, teiitunud tipugā, vahel
südaja alusega; üļemised lehed rootsutud, aļumised sageli lühirootsuli_
sed. Õied hõredais laįuvais õisikuis. Õite kandeļehed rJhtsed, lehetaoli-
sed, mõnikord üļemised kileja äärisega. Õieraod enamasti |-2 cm pikacl,
pärast õįtsemįst allapoole käändunud. Tupplehed munajad, kileja ääri-
sega' tömbitipulised, 4-6 mm pikad. Kroonlehed valged, tupplĮhtedest
kuni 2 korda pikemad, peaaegu aluseni kahejagusedl Emakakaeru 5
(mitte 3, nagu enamasti perekonnal SteĮĮaria). Iiuįr. tupest pisut pikem.
Seemned tumepruunid, ümarneerjad, pisut lamedįd, krobelise pinnaga,
kuni I mm pikad.

Õitseb maist septembrini.
Hajusalt levinud kogu Eestis: niisketel kohįadel põõsaste vahel, met_

saservadeļ ning lepikutes, veekogude kaldaiļ, kraavides ja nende külge_
del, harvemini ka aedades ja parkides, vahel teede ääreļ. Eelistab nūs_
ļret kuni märga kasvukohta. Ida_Eestis esineb sagedamini kui Lääne-
Eestis.

' ÜIdlevik. Nõukogude Lįidus Euroopa_osas, Kauka,asias, Lääne- ja Ida_
Siberis (tasandikel), Kaug_Idas (Kamtšatka poolsaarel), Kesk-Aasias.
Väljaspool Nõukogude Liitu Skandinaavias (alātes keskosast), Kesk-Eu_
roopas, Väike-Aasias, Jaapanis, Hiinas, Korea poolsaare põhjaosas; Põhja-
Ameerikas tulnukana.

Majanduslik tähtsus. Koduįoomad söövad meeleįdį.

9. perekond kadakkaer - Cerastįum2 L'
Sp. Pt. 4g7. 175J.

Uhe- kuni mitmeaasįased, sageli karvased rohttaimed. Varred lihtsad
või ülemises osas harunenud. Lehed vastakud, enamasti rootsutud. Õied
tipmised, tavaliselt hõredais ebasarįkais, harva üksikult. Tupp1ehti 5.
Kroonlehti 5, valged, tipus sämpunud, lõhestunud või peaaegu kahejagu_

aquaticum (lad. k.) - vesį_, vee-' vees ļ<asvav2 Tuletatud sõnast heras (kr. k.) - sarv (sarve meenutava, tipus kõverdunud .kupra
tõttu).
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156. joon. Vesitähthein (Mgosoton aquaticum|: a - taime üļd-
kuju (orig.), Ö _ õis, c - vili.
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sed. Tolmukaid 10, harva 5. Emakakaelu 5 või 3. Vili (kupar) piklikrul-
jas, üIemises oSaS pisut kõverdunud, avanenuļt enamasti l0, harva 6 ļühi-
kese hambaga. Seemned rohkearvulised, l<erajad kuni neerjad, krobelise
pinnaga.

Perekonda ļ<uulub untbes l00 ļiiki, mis on levinud peaaegu kogu maa-
ilmas, puududes vaid Arrstraaļias või esinecles seaļ trrļnukaina. Enamiļ<
ļiike on kohastunud kõrgmäestikes kasvamiseks. Nõukogude Liidus esineb
50 liiki, neist suurem osa rnägedes. Eesti NSV spontaansesse fļoorasse
kuulub neist 5liiĮ<i, peale selle on mitrned liigid tuntud dekoratiivtaime_
den a.

Perekonna iüüpIiik on Cerastįttnt aruense L.

l-IIKlDE MÄĀRAMlsE TABEL

i. Kodumaised taimecl z
Aia-ilutaimed 6

2. Kroonļehed tuppĮehteciest l,5-2 korda pikemad 5
I(roonlehed umbes tuppĮehtede pikkused või ainuļt veidi pikemad
või lühemad 3

3. Mitnreaastane rohi- kuni tumeroheline, enamasti karvane, õitsevate
ning mitteõitsevate vartega taim. Vars sageli alumisteļ sõļmekohta_
del juurduv. Tupplehed 5-6 (7) mm pikad, kileja äärisega

3' Harilik kadakkaer _ Cerastį.urn hoĮosteoįdes Fr'

Utie- või lralreaastased, koļļakad või kollakasroheļised taimed, ainult
õitseilate vartega. Varred ei juurdu aļumistel sõļmeļ<ohtadel 4

4' Vähemaļt aļumist,e õite kandeļehed rohtsed, ebaselge äärisega või
ääriseta, üļemiste õite kandelehed kitsa kileja äärisega. Tupplehed
kitsa kileja äärisega' tihedalt näärmekarvased. Taim enamasii pih-
kane ja kleepuv

2' Madal kadakkaer - Cerastįtlm gĮutinosum Fr.

Kõigi (või alumiste) õite kandeļeļred ļaia kileja äärisega, vahel
üleni kilejad. Tupplehed laia kileja äärisega, liht- ja vahel ka näär_
mekarvadega. Taim pole pihkane

l. Kevad-kadakkaer - Cerastįunz semi,decandrum L.

5. Tupplehed pikkade karvadega, teravatipulised' kileja äärisega. Ķan_
delehed õite aļusel enamasti rohtsed, ki1eja ääriseta' vahel ainult
tipus kilejad. Lehed pikkade karvadega, ļehtede kaenlas puuduvad
lühivõrsed lehemännasega. Haruldane taim

4. Mägi_kadakkaer - Cerastįum Įąnatum Lam'

Tupplehed liht- ja näärmekarvased, tõmbiļt teritunud tipuga, laia
kileja äärisega. Kandelehed kileja äärisega. Lehed ļūhikarvased,

ļ

:

ll
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harva peaaegu paljad; lehtede kaenlas Įüįrįvõrsed lehemännastega.
Umbrohun,a, peamiseĮt mandril

5. Põld-kadakkaer - Cerastįum araense L.

6. Lehed hõbehallid, alumised mõĮajad, ülemised lineaalsüstjad. Õiecl

püstistel, õitsemisajal veidi longus raagudel. I(upar' tipus tagasi_
käändunud hammastega. Vahel metsistuv aia_ilutaim

7. Karvane kadakkaer - Cerastįttm tomentosuml L. ex DC.

Lehed rohekashaļlid, lineaalsed kuni pikliklirieaalsed. Õied ka õitse-
misajal sirgetel raagudel. I(upar sirgete hammastega

6. Biebersteini kadakkaer - Cerastįum Bįebersteįnįį DC.

l. alamperekond CerastįLĮm. - Ettcerastįum (Boiss.) Pax in Engl.
et Prantl, Pflanzenfam. 2 (1): 80. |B44. - Eucerastįunz Boiss. FĮ. or.
l: 7l3. l867 (pro sect.). - Emakakaelu 5. Ķupar avanenuļt l0 hambaga.

l. Kevad-kadakkaer - Cerastįum semidecancĮrumI L. Sp. Pl. 43B.

1753; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 246' lB52;

Asch. et Graebn., Synops. S (1):652. l9l9; Muravj. in Fl. URSS 6: 450.

ļ936 et in <D.ņ. JĮeuuurp. o6n. 2.. 99. l957; Pēt. in Latv. fl. 2: l80. 1955;

Snarsk. in Liet. Īļ.3:282' 196l. - C. semįdecandrum'a, scabrįoso'bractea-
įum Fenz| in Led.; Fl. Ross. l: 405. lB42, p. p. - C' semįdecandrum L.

ssp. semidecandrum Fi. Europ. t: l44. 1964. - fcķo,rķa ilrITHTblųįtHKoBa'I.

(157. joon.)

O, o. Taim kollakas kuni koĮlakasroheline, enamasti ainult ühe, lrar-

vemini mitme Varrega, mis kõik on õits'evad. Vars püstine, ainult õisiku_

osas harunenud, ļihtkarvane, ülemises osas ka näärmekarv'adega, 6-t5
{20) cm kõrge. Lehed lai- või piklikmunajad, (3,5) 4-B mm pikad ja

2-5 (6) mm laiad, enam või vähem lihtkarvased, tömbili teritunud
iipuga; alumised ļehed lühirootsuļised, hõreda juurmise kodarikuna, õi|_

semisajal kuivanud, üļemised rootsutud. Õied tipmised, hõredate ebasarį-

i<atena, tupe pikkustel või kuni 2 l<orda pikemateĮ raagudeļ. Kandelehed
õite aļusei 3-5 mm pikad, serval 'lr-'l' laiuse ulatuses kileja äärisega.

Tupplehed muna jad, teritunud ti,puga, liht- ja näärmekarvased. Kroon_
1ehed valged, äraspidimunajad, Lipus sämpunud või t/3 ulatuses ļõhestu-

nud, tupest pisut lühemad või pikemad või sellega ühepikkused. Tolmu_

kaid enamasti 5, harva kuni l0. Kupar tupest kuni 2 korda pikem, üļemi-

s,es oSaS veidi kõverdtrnud. Seemned väikesed, pruunikad,

Õitseb mais, juunis.
Eestis kuivadel niitudeļ ja puisniitudel, ļoodudel, ļiivastel põldudeĮ ja

söötideļ, ļiivastes männimetsades ja nende Serval, luidetel ja teede ääres.

Sage kogu territooriumil, esinedes aga enamasti üksikult või väheste
eksemplaridena. Eelistab ļiivast ja klibust pinnast.

1 Tuļetatud sõnadest semi (|ad. Į<.) - pool, decandrunt (Įad, k.) - l0 tolmukaga
(taimel esineb l0 tolmul<a asemel 5, s. t. pooled).
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l57. joon. Kevad_kadalikaer (Cerastiurn semįd.ecand'
run). (Orig.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunavaldkondades
ning Kaukaasias. Skandinaavia kesk- ja lõunaosas, Kesk- ja atlantilises
Euroopas, Vahemeremaadel ja Väike_Aasias.

Liik varieerub karvastuse ja ka teiste tunnuste poolest'

2. Madal kadakkaer - Cerastįum gĮutinosum| Fr. Novit' Fl. Suec.

451. l8l7; Muravj. in Fl. URSS 6: 452. 1936; Enari et al. Kodum. taim.

l4B. 1943; Snarsk. in Liet. fl.3: 283. 1961, - C. senüdecandrurn p. gĮutĻ

nosum Reichenb. Fl. Germ. excurs.795. l832. - C. semįdecandrurn p. her-

baceo-bracteatum Fenzl in Led. Fl. Ross. 1: 406. |B42. C' paĮlens

F. W. Schultz Fl. Gall. Germ. exs. Cent. I. Introd. 6. 1836; Asch. et

Graebn., Synops. 5 (1): 662. t9l9. - C. pumiĮunl Curt. Ssp. pal.lens

(F. W. Schultz) Schinz et Thell., Bull. Herb. Boiss. ser. 2. 7: 402. 1907;

Fl. Europ. t: |45. 1964. - flcķonķa JĪVĪIKafl'.

Į. gĮutinosum (lad. k') - kleepuv; pihkane.
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l58. joon' Madala kadakkaera (Cerastium gĮutinosum\ Ieiukohad Eestis.

o. Taim kollane või rohekaskollane, kleepuv, ainult õitsevate var_
tega. Varsi üks, püstine, (3) 5-l0 (15) cm kõrge, õisiļ<uosas vahel haru_
nenud, tugevalt näärmekarvane. Lehed elliptilised või munajad, karvased,,
3-6 (B) mm pikad ja 2-5 mm laiad; alumised lEhed lühirootsuļised,
itlemised rootsutud. Õied tipmised, väheseõielistes ebasarikates. Aļumiste
õite kandelehed rohtsed, ebaselge kileja äärisega või ääriseta, ülemised
vahel kitsa kileja äärisega. Õieraod umbes tuppļehtede pikkusecl, lühe-
mad või pikemad, näärmekarvased. Tupplehed 3-4 (5) mm pikad, muna-
jad, teritunud tipuga, servadel kitsa kileja äärise ning rohkeįe näärme_
karvadega. Kroonļehed valged, tupe pikkused või pisut pikemad, tipus.
veidi sämpunud. Kupar tupest kuni 2 korda pikem, ülemises osas pisut
kõverdunud. Seemned väga väikesed, umbes 0,5-0,6 mm pikad, pruunid.

Õitseb (mais) juunis, juulis.
Levinud Eestis liivastel ja krrivadel kasvukohtadel: aruniitudeļ ja

-puisniitudel, liivaste männimetsade serval, nende raiesmikel ja lagendi-
kel, Iiivikuil' Hajusalt. (l58. joon') Kevad-kadakkaerast haruldasem ļiik.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osa kesk- ja lõunarajoonides (ka
Krimmi poolsaarel) ja Kaukaasias. skandinaavias, Kesk- ja ailantilises
Euroopas, Vahemeremaadel ja Baļkani poolsaarel.

3. HariIik kadakkaer - Cerastįum hoĮosteoįdesļ Fr. Novit. Fļ. Suec-
52. l9l7; Hyl' iņ Upps. Un,iv. Ärsskr. 7: 15l. l945. - C. caespįtosunt
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l59. joon. Harilik kadakkaer (Cerastium hoĮosteoĮdes\: a - taime üldkuju
(orig.)' ü -- vilį tupega.
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Gil. Fl' tr-ith. 5: l59. į7Bl; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv-
u. Curl. 246. 185'2; Muravj' irį Fļ. URSS 6: 455. 1936 et in Q.rr. Jlenvlurp"
o6n. 2: 99. 1957; Pēt. in Latv. fl. 2: l8l. 1955; Snarsk. in Liet. fl. 3: 2B3"

196l. _ C. aįscosum L. Sp. PI.437. 1753, p.p. - C. uuĮgatttm L. Sp. Pl.
ed.2.267. 1762, p. p'; Fenzl in Led. Fl. Ross. 1: 40B. |B42, p.p. - C. trĻ
cįaļe Link, Enum. Hort. Berol. t: 433. il82l. - C. uuĮgare ssp. triaiaĮe
(Link) Murb. in Bot. Not. 252. lBgB. - C. fontanun Baumg. ssp. fri-
t:iaĮe (LĪnk) Jalas, Arch. Soc. ZooĪ'-Bot. Fenn. Vanamo 18 (l): 63. 1963;

Fl. Europ. l: l42' 1964. - flcķolķa ĀepHįrcTafl. (l59. joon.)

ą, o, o. Taim r'ohi- kuni tumeroheline, enamasti mitme tõusva õit-
seva varrega, sageli ka lamavate mitteõitsevate vartega. Õitsevad varred
lühikeste lihtkarvadega, mille hulgas üļemises osas on vahel ka' näärme-
karvu, harva peaaegu paljad, sageli alusel sõlmekohtadelt juurduvad'
l0-30 (a0) cm kõrged' Lehed piklikmunajad või piklikud, lihtkarvased,
l-3,5 cm pikad ja 3_-6 (B) mm laiad, alumised lühirootsulised, ülemised
rootsutud. oied tipmised, enam või vähem tihedate ebasarikatena, pärast
õitsemist tupest 2-3 korda pikematel raagudel. Alumiste õite kandelehed
rohtsed, ülemised vahel kileja āärisega. Tupplehed süstjad, 5-6 (7) mm
pikad, teritunud tipuga, enam või vähem laia kileja äärisega, pealmiselt
pinnalt enamasti lihtkarvased. Kroonlehed valged, (5) 6-7 mm pikad,
tipus l/3 ulatuses lõhestunud, tupe pikkused, pisut lühemad või pikemad,
harva puuduvad. Kupar tupest umbes 2 korda pikem, ülemises oSaS pea_

aegu sirge. Seemned väikesed, pruunid.
Õitseb (maist) juunist oktoobrini.

Kasvab kogu Eestis niitudel ja puisniitudel, lagendikel, teede ääres,
kraavikallasiel, raudteetammideļ, põldudel ja söötidel, elamute ümbruses.
Hariļik ja sage, kasvab vahel üksikult, enamasti aga väiksemate kogumi-
kena. Eelistab kuivemat ja toitainetevaesemat pinnast.

Üldlevik. Nõukogude Liidus peaaegu kogu Euroopa_osas (puudub Ark-
tikas), Lääne- ja lda-Siberis ning Kaug-Idas, Kaukaasias ja Kesk-Aasias.
Peaaegu kogu maailmas (Euroopas, Väike-Aasias, Iraani põhjaosas, Mon-
goolias, Hiinas, Jaapanis, Aafrikas, Ameerikas, Gröönimaaļ, Austraaļias,
Uus-Meremaal).

Majanduslik tähtsus. Põlluųmbrohi.

Liik varieerub paljude tunnuste poolest (nagu karvastus, kande- ia
tupplehtede kileja serva laius, lehtede kuju jne.). Eestis võib eristada:

var. hoįosteoįdes (Cerastium caespitosum Gil. var. eucaespitosum
Asch. et Graebn.) - õieraod ja tupp lihtkarvased, näärmekarvadeta;
sage;

Ī.'canescens (Gürke) (C. caespitosum GiI. Ī' canescens Gürke) - vars

Ja lehed hallikad, tihedalt lihtkarvased; sage;

var. glanduĮosum (Wirtg.) fC. caespitosum Gil. var. gĮandulosum
(Boenn.) Wirtg.] - vars; õieraod ja tųpplehed enam või vähem ka näär-
mekarvadega; paiguti. '
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160. joon. Māgi-kadakkaer (Cerastium lanatum)' (orig') 
'

*ą. Mägi_kadakkaer -- Cerastįum įanatumļ Lam., Encycl. l: 680.

|7B3-l784. - C' aĮpinum L. Sp. Pļ. 483. Į753. -- C. aĮpinum L' g'' hįr'
sutum,' B. Įanatuma e:t y. gĮabratum Fenzļ in Led. Fl. Ross. t: 4|2. |842;

Wied' .į w.ķ. Beschr. phan' Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 245. lB52; Muravj.
in Fļ. URSS 6: 458' tggo et in on. JleHuurp. o6n' 2: l00. 1957. - C. aĮpĻ

n'um L. var' lanatum (Lam.) Hegetschw. 1825. - C. aĮpinurn L. ssp. Įana'

tum (Lam.) Asch. et Graebn., synops.5 (l): 619. l9l9; Friedr. in Hegi,

Illustr. Fl. Mitteleur. ed. 2. 3 (2): 917. 1969. - C. hgperboreurn Tolm' in

scriit. svalbard og Ishavet 6, no 34. 1940. - Exs.: K. Eichw. Eesti taimed

4, n" |54' 1939. - fcķo.nķa alķnnkcķan (160' joon')

4' Taim valkjalt viltkarvane, enam või vähem tihemurusalt kasvav,

tõusvate kuni püstiste õitsevate ja lamavate mitteõitsevate vartega' Õitse_

vad varred harunenud, rohkearvulised, tihedalt karvased, 6-15 (20) cm

pikad. Lehed, eriti noorelt ja mitteõitsevatel vartel, tihedalt kaetud- pik-

kade käharate karvadega, hiljem peaaegu ,paljad, ļäikivad, pisut nahkjad,

7.-l0 (l5) mm pikad jā 3-7 mm laiad; juurmised lehed ja alumised var'
relehed elliptiliied kuni äraspidimunajad, ļühir,ootsulised, tõmbivõitu

I lanatum (lad. k.) - viltkarvane.
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l6l. joon. Mägi-kadakkaera (Cerastiullį ļana'tum) leiukoht Eestis

tipuga; ülemised varrelehed kitsamad, enamasti teritunud tipuga, rootsu-
tud ja veidi pikemad. Kandelehed pärislehtedest väiļ<semad, rohtsed, vahel
ainult tipus kilejad. Õied enamasti 1- või 2-, harvemini 3_ļ<aupa liht_ ja
ltäärmekarvastel, õiega ühepikkusiel r'aagudel. Tupplelred munajas- kuni
pikliksüstjad, t,eravatipulised, välimisel pinnal pikkade karvadega, ļaia
kileja äärisega, 7-9 mm pikad. Kroonļelred valged, tipus 1/3 ulatuses
lõhestuntrd, tupest umbes 2 korda pikemad. Kupar tupest umbes 2 korda
pikem, ülemises osas veidi kõverdunud. Seemned lamedad, pruunikad.

Õitseb juunist augustini.
Eestis kasvab mägi-kadakltaer ainuļt Tallinna juures Lasnamäel pae-

kalda pragudes ja paemurdudes. (l6l. joon') Viinlaseļ ajal on ta arvu-
lrus sellel ainsal ļeiukohal tugevasti vä,henenud, tõenäoliselt ehitrrstege_
vuse tagajärjel, mil1e tõttu .liik on meie territooriu,miļ hävimisohus. Ees_
tis on ta oma areaali lõunapiiril (Eestist lõuna pool esineb vaid alpiinse_
tel kasvukohtadel). Väga haruldane sr-rbarļ<tilise kliimaperioodi relikt'

Üldlevik. Nõukogtrde Liidus Euroopa_osa arktilistes ja põhjarajoonides
ning Karpaatides. Põhja- ja Kesk-Skandinaavias, Islandii, Teravmägedel,
Gröönimaal; Kesk- ja Lõuna_Euroopa kõrgmäestikes (Alpides, Püreneedes,
Karpaatides, Balkanil) alpiinses vööndis (ls00-2800 m kõrgusel)'

5. Põld-kadakkaer _ Cerastįum aruense ' L. Sp. Pl. 438' 1753; Fenzl
in Led, Fl. Ross. l: 452. 1842; Wied. et Web, Beschr. phan. Gew. Esth-,
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l-iv- u. Curl. 245. l852; r\sch. et Graebn., Synops. 5 (ļ ) '' 597 . į919;
Muravj. in Fl. URSS 6: 460. 1936 et ir-r Q"n. Jleuuurp. o6n.2: 100. 1957;

Pēt. in Latv. fl.2: ļ82. ļ955; Snarsk. ir-r Liet. fl.3: 284. l96l. - C.
{Įf'lense L. var. ComnlįĮne Gaud. ļB28. - C. aruense L' ssp. araum (Schur)
Correns 1905. - C. arueruse L. ssp. araensq Friedr. in Hegi, Illustr. Fļ.
Miiteleur. ed. 2.3 (2): 9l3. 1969. _- C. į'ncgnum Led' in Mim. Ac. Sc.
Pėtersb.5: 540. 1815. - Exs.: I(. EicĮrw. Eesti tainred 3, n" 104. l93B. -
flcxo,qr<a Io,ĮeBa'I, 

'I. 
įr.vloBafl. (l62. joon')

4. Taim tõusvate õitsevate ning lamavate või tõusvaįe mitteõitsevate
vartega. oitsevad varred ļ0-30 (35) cm kõrged, aluseļ hirrunenud, pike-
:nenud sõļmevahedega, lihtkarvased, ülemises osas ka näärmekarvadega,
-ļtarva peaaegu paljad. Lehed ļineaalsed kuni lineaaisüstjart, l'5-2 (3)
,cm pil<ad, enamasti l-3 (4) cm laiad; ļehtede kaenlas lühivõrsed lehe-

nlännasega. Kandeļelred karvased, kileja äärisega. Öied võrdlemįsi suu-

red, t'upest pikematel Įiht- ja näärmekarl,as|el raagudel, tipmise hõreda

õisikuna. Tuppleired munajassüstjad, tömbilt teriturrud tipuga ja įaia
1lileja äärisega, iiht_ ja näärmekarvaSed' 5-6 (B) mm pikad. I(roonlehed
lalged, tipLrst/3-1/2 ulatuses lõhestunud 2 hõlmaks, tupest üle'2 l<orra

pikeriiad. 'tolmukaid l0. Kupar tupest pikem, tipus veidi kõverdunud, püs-

tiste, tipus tagasikääncįttrritcl hammastega. Seemned pruunid, umbes l mm
]äbimõõdus.

Oitseb j'uut-tis, juulis.
Eesti territooriumil kodunenud tulnukas. Esineb umblohuna põldude!

ja nerrde Serval, söötideļ, teeservacįel, kraavikaļļasteļ, elamute ümbruses
ja parkides, harvemini niitudeļ, Seega peamiselt kuļtuurist mõjustatud
kasvukohtadel. Mandril on liik viimaste aastaļ<ümnete jooksul oma levi_

l<ut ļaiendanud' Paiguti sage. (163. joon.) Eelistab liivakat pinnast.

Ūldlevik. Nõukogude Liid,us Euroopa-osa tasancĮiļteļ arktiįises, põlija_

ļa lreskvaldlrondades, arktilises Siberis, Lääne- ja Ida-Siberis, Kaug_ldas
ning Kesk-Aasias. Skandinaavias, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Mon-
goolias, Džungaarias, Jaapanis, Hiinas, Põhja-Ameerikas.

Teisenditest võib Eestis eristada:

Yar. arīJense (var. angustifoĮĮum trenzĮ) -- taim enam või vähem
karvane, ļehed lineaaļsed kuni lineaalsüstjad; tavaline vorm;

var' gĮabelĮum FenzĮ (var. gĮabrescens G, F. W. Mey.) __ tairn pea_

aegu paljas; esineb harva;

var. adenophorum Hayek - vars ļühikarvane, ülemises osas ka näär'
mekan,adega; levinud hajusalt.

A 6. Biebersteini kadakkaer - Cerastįum Bįebersteįnįįį DC. in Mėm.
Soc. Plrys. Gen. I : 436. 1822; Fenzl in Led. Fl. Ross. l: 414. 1842; Muravj
in Fl. URSS 6: 463. 1936; Pēt. in Latv. fį. 2: 184. 1955, in textu; Snarsk,

į Nimetatud vene-saksa botaanikrr F
auks.

A. Marschaįį von Bįebersteini (l768-Į826}

tļ
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162. joon. Põld_kadakkaer (Cerastiurn aruense}: a -taime üldkuju (orļg.), Ö - õis, c - õis ļäbilõikes, d -kroonļeht, e - sigimik emakakaeltega, | _ vili tupega-
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l63.joon'Põļcļ.kadakkaera(Cerastitt1n1rlense)ļeiukohadEestis.

in Liet. lļ' 3: 286. l96i; S. Taļįs in Eesti taim. määr.770. į966l Friedr' in

Hegi, lll,ustr. Fl. Mitteleur. ed.2.3 (2):909. 1969. - fcķo.ņķa Eu6ep'

uTeüHa.

4. Kogu tainr lraļļikasvalgete viltkarvadega kaetud (tihedamalt kui

C. tomentoļu'm}, |ama,vate mittįõitsevate ja tõusrlate, kuni 20-25 (30) cm

kõrgete õitsevate vartega. Varrelehed rohekashallid, lineaalsed või pikļik:

ļineaalsed, 2-.4 cm pikad ja (3) 4-6 mm laiad, tipus teritun.ud. Õied ka

õitsemisajal püstistei, kuni 2,5 cm pik\adel raagudel, iipmiste hõredate

ebasarikaiena. Kandeļehed piklikļineaaļsed, kitsa kileja äärisega' Tupp_

lehed pikliklineaalsed, teritunud iipuga, kileja äärisega, 7-l0 mm pikad.

Kroonlehed valged, āiaspidimunaįad, tipus kuni l/3 ulatuses lõhestunud,

tupest 2-3 koūa pikemad' Kupār ruļjas, tupest umbes 2 korda pikem,

tiįus veidi kõverdunud, piististe eemaļehoiduvate hammastega' Seemned

kälmnurkselt neerjad, t-z ** läbimõõdus, peenelt krobelise välispin_

naga.
Õitseb mai lõpust juuiini.

Varakuļt õįtseva il,utaimena , kasvatatakse Eestis võrdļemisi sageli

aedades ja parkides, peamiselt kiviktaimlates ja peenardel. Moodustab

tiheda muru, kattes 
'maad 

padjandina. Valguselembene, eeļistab rähkset

pinnast. Sarnaneb järgmise liigiga.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas Krimmi poolsaarel endeemse

mägitaimena. Kuļtu-uris Nõukogude Liidus, Läāne-Euroopas ja mujal.
.-Majanduslik 

tähtsus. Laialdaseļt kultiveeritav aia_ilutaim.
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164. joon. I(arvane kadakkaer (Cerastium lomentosunt). (Orig.)



A7. Karvane kadakkaer - Cerastįum tomentosumļ L. ex DC' Prodr.

1: 1lB. 1B24, I]ēt. in Latr,. ĪI' 2:1B2. l955; Snarsļi. irr Liet. fį. 3: 286. į961;

S. Taļts in Eesti taim. määr ' 772' |966; Friedr. in Hegi, Illustr. Fl. Mittel-
eur' ed. 2. 3 (2): 909. 1969. - fctro.nKa nyil]HcTafl, fl. Boi{Jįouuar' (164.

joon.)

ų. Kogu taim hõbehalļilt viltkarvane, õitsevate tõusvate vartega ja

kurri 30 cm'pikkuste mitteõitsevate harunenud vartega. Leļred hõbehaļļid,

3-4 cm pikad, alumised mõlajad, üļemised lineaalsüstjad; lehtede kaen-

1as vaheļ 1ühivõrsecį 1ehemännasega. Õied püstistel, õitsemisajal veidi

iongus raagurlel, tipmiste lrõrecļate õisįkutena. Kandelehed piklikud, kileja
.äärīsega. ūpp1ehecl kuni 10 cm pikacĮ, piklikud, sisemised kitsa kileja

ääriseģa. Krāonļehed valgecl, äraspidimunajad, enamasti'lr-|lz uļatuses

ļõhestunuc1, tupest ļ<uni 2 ļiorda pikenrad. i(r-rpar r'uljas, 'rupest pikem,

ülemises osas pisut kõr,erdunud, tipus tagasikäänriunud hammastega.

Õitseb mai lõpus, juunis.
Varakult õitseva iįutaimena l<asvatataļ<se Eestis aedades ja parkides,

peamiselt kivihtaimlates ja peenardel, kuid eelmisest liigist harvemini;

niõnikord esineb metsistunult elamute ünrbruses. Moodustab tiheda pad-

jandi. Eeļistab rähltse pinnasega valgusrikast kasvukohta'
Üldlevik. Pärineb Lõuna-Euroopast. Kasvatatakse Nõukogude Liidus,

I-,uroopas jm.
Majanduslik tähtsus. Laiaļdaselt l<ultįveeritav aia-iįutaįm.

3. trribus Scļerantheae Vierh. in oesterr. Bot. Zeitsclrr. l7: 4l' l907;

Į],ax et Hoffm. in Engl. et Prantl, Pf lanzenfam' ed. 2. 16 (c): 336. 1934.

-- Scļerant|nįd'eae Lįders in Engl. Bot. Jahrb. 40, Beibļ. 9t: 4. 1907. -
Viļi - mitteavanev üheseemneline päliklike. Kroonlehed puudulikult are-

nenud või puuduvad üldse. Sigimik ļ seemnealgme ja 2 emakakaelaga"

Seļļesse triibusesse kuulub ainuįt perekond Scleranthtts L.

l0. perekond kaderohi - Scļeranthus2 L'
Sp. PĮ. 406. l753.

Uhe- ja nlitmeaastased madaļad, halįikasrohelised r'õi ro'lrelised roht-

įaimed. Lehed ļineaalsed või naaskeljad, abilehtedeta, Tupp liitļehine,

kellukjas, pooĮeni viieks tipmeks lõhestunud; tupe .tipmed 
kileja äärisega,

kroonļehed enamasti puuduvad. Toļmukaid l0; vahel Seesmine ring puu-

riub või on puudulįkult arenenud. Emakakaelad niitjad, tõlvjate või ümar-

r]unud suudmetega. Vili - mitteavanev, üheseemneline pähklike, variseb

koos tupega. Seemned läätsjad, siledad, hobuserauakujulise eoga.

Perekonda kuulub l0 ļiiki, mis esinevad Euroopas, Aasias, Aafrikas ja

Austraalias. Nõukogude Liidu flooras on konstateeritud 4 liiki, neist 2

kuulub ka Eesti floorasse.

I tomentosum (lad. k.) - viltjas, viįtkarvatre.
2 Tuletatud sõnadest s'kįeros (kr. k.) - kare, kõva, kuįv, anĮhos (kr' k.) - õis; kui_

rade kileiate õite tõttu.
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Perekonna tüüpliik on ScĮeranthtls annuus L.

l. Mitmeaastane, enamasti hallikasroheline taim. Tupe iipmed tömbid,
laia valge kileja äärisega, vastu vilja surutud

l. Hall kaderohi - Scįeranthus perennis L.'

Uheaastane, enamasti kollakas- või rohiroheline iaim. Tupe tipmed
teravad, kitsa valge kileja äärisega, viljast eemalehoiduvad

2' Põld_kaderohi - ScĮeranthus annuus L.

l. Hall kaderohi - Scįeranthus perennis, L. Sp.Pļ. 406. 1753; FenzĮ
in Led. Fļ. Ross. 2: l57' 1844-1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curļ.233. 1852; Asch. et Graebn., Synops.5 (l):906. l9l9;
Schischk. in Fl. URSS 6: 547. 1936; Pēt. in l,atv. fļ.2: t9l. 1955; Muravj.
in @n. JleunHrp. o6n.2:105. 1957; Snarsk. in Liet. fl. B: 295. l96l. -S' perennis L. ssp. perennis Fl. Europ. 1: l4B. 1964. - Įueana MHoro-
JĪeTHflfl' (l65. joon.)

4. Varred rohkearvulised, tõusvad või püstised, 5-15 (l8) cm kõr_
ged, juba aluselt harunenud' ühekülgselt lühikarvased, vahel enam või
vähem paljad. Lehed naaskeljad, teravatipulised, paljacl, aļusel ripsmeli_
sed jar kokku kasvanud, 6-8 mm pikad ja kuni I mm laiad, pealmiselt
pinnalt lamedad, alumiselt veidi kumerad (poolruljad); alumised lehed
sageli männastena. Õied rohelised, väikesed, raotud, tipmiste, enam või
vähem tihedate ebasarikatena. Tupp 4-5 mm pikk, enamasti paljas või
hõredalt karvane; tupe tipmed piklikud, ümardunuļt tömbid, laia valge
kileja äärisega, tanujad, vastu vilja surutud. Kroonļehed enamasti puu-
duvad. Tolmukaid l0 (enamasti kõik arenenud), võrdlemisi suured, õitse-
misajal peaaegu tupe pikkused. Pähkļikesetaoline viļi enamasti paljas.

Õitseb (maist) juunist augustini.
Eestis levinud liivase pinnasega hõredates männimetsades, söötidel ja

teede ääres, kuivadel nõlvadel, vahel liivaaukudes. Võrdlemisi sage kogrl
įerritooriumil, eriti männikuis' Eeļistab liivasi toitainetevaest pinnast,.
moodustades väiksemaid kogumikke.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa põhja- (alates Laadoga-
Iimeni valdkonnast) ja keskvaldkondades, harvemini Krimmi poolsaarel,
ja Taga-Kau'kaasias. Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaadel ja
Iraanis.

Eestis on levinud var' perennls (var. tųpicus Beck) - tupp 4-5 mm,
pikk, tupe tipmed piklikud.

2. Põld-kaderohi - ScĮeranthus anftuus, L. Sp. Pļ. 406. 1753; FenzĮ
ifi Led. Fļ. Ross.2: l57. 1844-1846; 'vVied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curļ.232. lB52; Asch' et Graebn., Synops. 5 (l): 9l4. 1919;
Schischk. in Fļ. URSS 6: 547. 1936; Pēt. in Latv. fl.2: l9l. 1955; Muravj-
in on..rleHnurp. o6n.2:106. 1957; Snarsk. in Liet. fl. B: 296. 1961. -.

l perennis (lad. k.) .* miįmeaastane, piisivg annuus (lad. k.) * üheaasta.ne.

2U.
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l65. joon. Hall kaderohi (Scleranthus perennis): a - taįme üĮdkuju (orig.),
ä - tupp.

S. annuus L. ssp. annuįĮs Fl. Europ. 1: I49. 1964. - Änņana oĀgo_

rerHnn. (166. joon.)

O, o. Varsi üks või mitu, nad on lamavad või tõusvad, harvemini

püstised, 5-20 cm pikad, juba aluselt harunenud, ühekülgselt karvased'
_Lehed 

väikesed, lineaalsed või naaskeljad, 6-8 mm pikad, umbes 1 mm

laiad, teravatipulised, paljad või lühikarvaSed, aluseļ kokku kasvanud ja

ripsmelised' Õied väikesed, rohelised, raotud, tipmise, enam või vähem
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166. 'joon. Põld'kaderohi ļScĮeranthus annuus): a - taime üldkuju (orig.), Õ _ õis
pealtvaates, c - tupp.

a



1iõreda ebasaril<ana.Tupp keliukjas, kuni 4 nrnr pil<l<, paljas või hõredaļt
karvane, l0 rooga; tupe iipmed ļineaalsed, teravad, kitsa kileja ääri-
sega, l,iljunud tainredel trrpest eemaļehoįduvad. Į(rooIlļehed puuduvad.
Tolmukaid i0' neist enamasti 5 (5-8) viljatud. Pähklikesetaoļine vili
munajas, umbes 3 mttt pikk ja kuni l,3 mm Iai, r'eidį karvane'või paljas.

Õitseb maist septembrini.
Kasl,ab Eestis unrbrolruna 1iivastel põldudel, söötideļ ja köögivilja_

aedades, teede ääres ja elamute ümbruses, liivase pinnasega männikute
servadel, kuivadeļ nõlvadel. Eelistab liirlast pinnast, kus moodustab kogu_

rnikke. Sage kogu territooriumil.
Üldlevik. Nõukogucle Liidus peaaegu kogu Euroopa_osaS (välja arva-

tud Kaug-Põhi ja Alam-VoĮga vaļdkond) ning Kaukaasias. Skandinaa_
vias, I(esk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaadel, Väike_Aasias ja

Põhja-Aafrikas; Põhja-Ameerikas tulnukana.
Majanduslik tähtsus. Põldudel umbrol-iuna massilise esinemise korraļ

võib viljasaaki kahjustada.
Eestis levinud eksemplarid kuuļuvad SSp. annuus (ssp. eu-annuįĮS

Thell.) hulka. Areaaļi piires eraldatakse ka järgmised teisendid:
yar. annotįn.as Reichenb. - üheaastane taim, sageli suviviljapõldudel;
var. hįberuis Reichenb. _- üheaastane taļl,ituv tainr, enamasti taļi-

viljapõĮdudel.

2. alamsugukond SįĮenoideae (Lindl.) A. Braun in Asch. Fl. Prov.
Brandenb. 60. l864; Pax et Hoifm. in Engl. et Prantl, Pflanzenfam. ed. 2.

16 (c): 338. l934. - SįĮenaceae Lindļ' Nat. Syst. ed.2. l24. lB37. -
Abilehed purrduvad. Tupp liitlehine, putkjas, põisjas või kellukjas. Ķroon-
lehed aļati olemas. Kroonlehed, tolmukad ja sigimik kinnituvad enänrasti
lühikesel kandja1 (androgünofooril. karpofooril). Emakaļ<aelad vabad.

1.'triibus Dįantheae (Reichenb.) Pax et Hoffm. in Eng1. et Prantl,
Pilanzenfam. ed. 2, 16 (c): 35l. 1934. - CarųophųĮĮaceae. Subdiv. Dįan-
theae Reļchenb. Handb. 29B. lB37.._ SįLeneae. Trlb. Diantheae A. Brhun
in Flora 26:377.,1843. - Emakakaelu 2. vili -- paljuseemneline. avane-

nuļt lrambuline kupar. Tupp ei ole võrkjas.

l1. perekond kipslill - GųpsophįlaI L'
Sp. Pi. 406. ļ753.

Uhe- või mitmeaastased rohttaimed. Tupp enamasti kellukjas, 5 tip-
mega (hambaga), roodude vahel ja serval kilejas (vahelduvad rohelised
ja valged jooned). Kroonlehti 5, valged või roosad, enamasti terved,
vahel sämpunud tipuga, enamasti srrjuvalt pinnukeseks ahenevad; õied

lisakroonita. Tolmukaid l0' Emakakaeļu kaks. Vili - ühepesaline muna-
jas kupar, avanenuļt 4 hambaga. Seemned ümardunud või neerjad.

l gapSoS (kr. k.) -- kips, pltiĮos (kr. k'\ sõber; ļaįiniseeritult ggpsopĮtiĮa -
kipsi sisaldavat pinnast eelistav.
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Perekonda kuulub umbes 70 liiki, mis on levinud Euroopas ja Aasias,
harva (l liik) Austraalias. Nõukogude Liidus on konstateeritud 68 Įiiki
(peamiselt Kaukaasia ja Kesk-Aasia mäestikes), sealhulgas 3 liiki Ees-
tis. Mitmed perekonna esindajad on tuntud ilutaimedena (G. elegans
Marsch.-Bieb., G. hgbrida hort. jt.);

Perekonna tüüpliik on Ggpsophila repens L'

!-tĮKIDE MÄÄRAMISE TAtsEL

1. Üheaastased taimed 2

Mitmeaastased taimed 3
2. Vars 4-l0 (15) cm kõrge, alumises osas lühikarvane, ülemises paĮ_

jas. Lehed lineaalsed. Õied üksikult, iipmised ja harude kaenlas.
I(roonlehed punakad või roosad, naastuosa enamasti sämpunud
tipuga. Kodumaine taim

4. Müür-kipsļilt - Gųpsophila muraįįs L.

Vars 30-50 cm Į<õrge, üleni paljas. Lehed piklikmõlajad kuni süst-
jad. Õietl kobarjas-pöörisjates õisikutes. Ķroonlehed punased, kah_
vatupunakad või valged, naastuosa terve või pisut sämpunud tipuga.
Metsistuv aia-ilutaim

3. Kaunįs kipslill - Gųpsophila eĮegans Marsch._Bieb.

3. Vars alusei tõusev, ülemises osas näärmekarvane, alusel mitteõitse_
vate võrsete männasega. Lehed ļineaalsed, ühe rooga. Õied valged,
harvemini kahvatur,oosad, tihedates kännasjates õisikutes' Tolmukad
ja emakakaelad kroonist väijaulatuvad

l. Kännas-kipslilļ - GypsophiĮa fastigiata Ī*.

] Vars püstine, paljas, vahel alunrises osas ļühikarvane, selļe alusel ei
ole mitteõitsevaid võrseid. Lehed süstjad, tugeva keskmise ja ebaseĮ_
gete külgmiste roodudega. Õied valged, laiuvates pöörisjates õisiku_
tes. Toļmukad ja emakakaelad ei ulatu kroonist välja

2' Pööris-kipslill - GųpsophĮĮa panicuĮata L'

l. alamper,ekond Rokeįeko (Forsk.) Graebn. in Asch. et Graebn',
Synops. S (2):235. l92l; Forsk. Fl. Aeg.-Arab.90. 1775, pro sect. - Tupp
ļühike, kellukjas. Kroonlehed naastuosas terve või pisut sämpunud tipuga,
sujuvalt pinnukeseks ahenevad. Seemne idujuur väga lühike. Mitmeaasta.
sed, väga harva üheaastased taimed.

l. Kännas-kipslill - GgpsophiĮa fastigiata, L. Sp. Pl. 407. t753;
Fenzl in Led. Fl. Ross. l: 299. 1842, p. p.; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Esth-, Liv- u. Curļ. 232. lB52; Asch. et Graebn., Synops. 5 (Ą:2a7.
l92l; Schischk. iņ Fl. URSS 8:747.1936; Pēt. in Latv. Īl.2:2t4' Ig55;

2BB

l fastigiata (lad. k.) - ühekõrgurre; õite ühekõrguse asendi tõttu kännasjas õisikus'
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l67' joon. Kännas-kipslilrl (GapsopllįĮa fastigĮata):
a - taime üldkuju (orig'), Ö - õis, c _ sigimik,

tolmukas ja kroonleht.
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l68' joon. Kännas-kipslil],e (GgpsophiĮa fastīgiata) leiukohad Eestis

Muravj. in O,rr.,IleuzHrp. o6n.2:12l. |957; Snarsk. in Liet. fļ.3: 32B. l96l;Fl' Europ. l: lB2. l964. - Ka,ļaĮņ nyvxoearulž, runco.lrc6Ķa ilyĪIKoBaTaf.
(167. joon.)

4 . Varsi sageli mitu; nad on alusel tõusvad, ülemises osas harune-
nud ja näärmekarvased, alumises osas paljad, 20-60 cm kõrged, nencle
aIuseļ mitteõitsevad võrs-ed (1ehekimpudeģa). Lehed lineaalįed, pisut
iamedad, 2-7 (B) cm pikad ja (1) 2-3 mm ļaiad, ühe hästi eristatava
rooga. Kandelehed ja kõige ülemised varrelehed t<ite1aa. oied väikesed,tipmised, enamasti tihedates kännasjates õisikutes; õieraod I-2 mmpikad, näärmekarvased.- Tupp kellukjas, väike, 2-2,5 (3) mm pikk, poo-ļes uļatuses lõhestunud; tupe tipmed (hambad) 

'lmaiaunua, 
tömbid.

Kroonļehed valged, harva kahvaturbosad, terved, to*ķi tipuga, tupestkuni l,5 korda pikemad. Tolmukad ja emakakaelad kroonlehteāest pike-
mad, kroonist väljaulatuvad. Kupar peaaegu kerajas' Seemned ümardu_
nult neerjad, pruunikad, krobelised.

Õitseb juunist augustini.
Eestis kasvab ļiivase pinnasega männikuis, liivikuil, ļiivastel nõlva_

riel ja kraavikaļļasteļ, raudteetammiļ. Seni kogutud ainulį mandriļ. Põhja_
(Tal1inn-Nõmme ümbruses ja mujal) ja Kāgu-Eestis sagedam' mujal
puudub või on haruļdane (üks ļeiukoht on Tartu ļähedal Saare kuivades
männimetsades). (l68' joon.) Valguse- ja liivalembene taim.
- Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa_osa keskvaldkondades (Karjalast
kuni Ulcm-Dneprini), peamiselt nendÄ ļääneosas. Skandinaavias ja Kesk_Eurooparr (eriti kaguosas).
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A,*2. Pööris-kipslill - GųpsophiĮa panicuĮata 'L.Sp.PI.407. |763;

Fenzļ in Led. Fl. Ross. 1: 297. |B42, p.p.; Schischk. in trl. URSS 6: 749.

1936; Pēt. in Latv. Īl. 2: 214. 1955; Muravj. in @.rr. JleazHrp. o6n. 2: |2t.
ļ957; Snarsk. in Liet. lļ.3: 32B. 196l; M. Kask et S. Taļts in Eesti taim.

määr. 793. l966; Fl. Europ. t: l83. l964. - Ka.ļNĮa MeTelluatltü, rĮįIco-
l'lrc6xa MeTeIL!ĮļaTax. (l69. joon.)

l69. j,..rorr. Põõris-kipslille (Ggpsophįįa panicuĮata) varre ülemine osa. (orig')

t panit'uĮata (lad. k.) _ pöõtisjas, pöörisja õisikuga

l9* 29ļ



4. Vars 40-80 (l00) cm kõrge, paljas, mõnikord alumises osas lühi_
karvane, peaaegu alusest harunenud. I-eķea süstjad kuni lineaalsüstjad,
paljad, 3-5 rooga (ühe selge keskroo ja ebaselgete külgmiste roodu-
clega),2-5 (7) cm pikad ja 3-8 mm laiad, pikalt teritunrā tiprga; alu-
mised lehed õitsemisajaks sageli kuivanud. Lehtede kaenlas asetsevad
vahel mitteõitsevad võrsed. Õied väga väikesed, rohkearvuļised, ļaiuvates
pöörisjates õisikutes; õieraod kuni 6 mm pikad, niitjad. Tupp kellukjas,
kuni pooles ulatuses lõhestunud, umbes 2 mm pikk; tupe tiįmed (häm_
bad) tömbid' kileja äärisega. Kroonlehed valgĮd, tupest kuni 2 korda
pikemad, terved, tipus ümardunud, alusel ahenūud. Kuprr äraspidimuna-
jas, kuni 2 mm ļäbimõõdus' Seemned umbes l mm pikad, krobelised.

Õitseb juulis, augustis.
Eestis ļeitud haruldase tuļnukana peamiselt raudteejaamade ja 1innade

ümbruses, raudteetammidel; nähtavasti ļaiendab ļevikut meie territooriu-
mil pidevaIi. Eelistab liivaka pinnasega päikesepaistelist kasvukohta. Kas-
vatatakse ka aedades ilutaimena.

Uldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunavaldkondades
(stepialadeļ), Kaukaasias, Lääne-Siberis, Kaug-Idas ning Kesk-Aasias.
Kesk-Euroopas (eriti kaguosas), ailantirises Euioopas (tuinukana), Iraa-
ttis, Põhja-Mongoo1ias, Lääne-Hiinas; tulnukana ka Põhja-Ameerikas.

Majanduslik tähtsus. Et juured sisaldavad saponiinį võib neid kasu-
tada seebi aseainena. Aia-iluiaim

A3. Kaunis kipslill - Ggpsophi.Įa eĮegans 1 Marsch.-Bieb. Fl' taur._
cauc. l:3l9. l80B; Fenzl in Led. Fļ. Ross. t:290" lB42; Schischk' in Fl'
URSS 6: 764. t936; M. Kask et S. Talts in Eesti taim. māär. 793. 1966,
in textu. * Ka.ļįrļį usaņHltü. (l70. joon.)

e. Kogu taim paljas. Vars alates aļusest või ülemises oSaS harune-
nud, 20-50 cm kõrge. Alumised lehed pikliksüstjad, ülemised süstjad
kuni ļineaalsüstjad, 2-4 cm pikad,3-4 mm laiad, ühe rooga. Õied hõre-
das pöörises' Suuremad kui pööris_kipslillel. Kandelehed väūesed, süstjad
või lineaalsed, üļeni või ainult servadel kilejad. Õieraod niitjad, i-
3 cm pikad' Tupp kellukjas, 3-3,5 mm pikk, pooleni lõhestunud kileja
äärisega tipmeteks (hammasteks). Kroonlehed enamasti roosad või punä-
kad, tumedate roodudega, tupest 2-3 korda pikemad, naastuosa tipus
terved või sämpunud. Kupar tupest l,5 korda pikem. Seemned p.ru"g,
iierajad, krobelised.

Õitseb juunis, juulis.
Eestis metsistuv aia-ilutaim. Ä. Remmel on kogunud taime viimastel

aastateļ Tartu linna ümbrLįSeS, Tallinn-Kopli raudteejaamaS ja mujal.
MetsistunuIį vįird1emisi haruldane.

Üldlevik. Nõrrkogude Liļdus Eur,oopa_osa lõunavaldkondades (Musta
mere ääres, Ķrimmi poolsaarel), Kaukaasias. Väike_Aasias, Iraanis, tul-
nukana Kesk-Euroopas.

Majanduslik tähtsus' Kasvatatakse ilutaimena.
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a i/
b

170. joon. Kaunis kipslill (GgpsophiĮa
eĮegans). (otig.)

|71. ioon. Müür-kipslill (Ggpsophila
muraļįš|: a - taime üldkuju (orig.)'

b - kroonleht.



2. alamperekond Macrorrhį.zae Boiss. Fl. or. 1: 536' 1867. - Tupppiklik, ļõhestunud Ils_'ln ulatuses, tömpide tipmetega. Kroonļehed naas_tuosa tipus terved või pisut sämpunud, sujuvalt pinnukeseks ahenevad.
Seemne idujuureke piklik. Uheaastased taimed.

4. Müür-kipslill * GųpsophiĮa muraĮ.is,L.Sp.Pl.40B. 1753; Fenzlin Led. Fi. Ross. l: r2BB. lB42; wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-,Į"iv- u. Curl.232. tB52; Asch. et Graebn., Synops. Ė Q):255. l92|;Schischk. in Fļ. URSS 6:774. 1936; Pēt. in Latv. Īl'' 2:2$).I955; Muravj.
T on. .Ileuuurp. o6n.2: 120. |957;' Snarsk. in Liet. fl. 3: 330. 196l; Fļ.Europ. 1: lB4. 1964. - Exs.: K. Eichw. Eesti taimed B, no r05. 1938. -Ķaurvi ĪocTeuHlrü, runconro6xa floc.reuļ]aa. (17L joon.)

- o. Vars püstine, 5-l5 (20) cm kõrge, peenike, lrarunenud, tavaliseļt
alusest alates, vahel ülemises osas; alumises osas liihikarvane' ülemisespeaaegu paljas. Lehed lineaalsed, l-.,2 cm pikad ja l-3 mm laiad, lühi_
karva.sed, ühe rooga. Õied üksikult, tipmised ja harude kaenlas; õieraodpe-enikesed, niitjad, tupest mitu kordį pikemad. Tupp piklik-kellukjas,2,5-3 (4) mm pikk, paljas, umbes r/a ulātuses lohestinuä, viie ümardu-nud tömbi, kilejalt ääristunud hambaga (tipmega). Kroonlehed roosadvõi punakad, tupest kuni kaks korda pikemaā, nārļtro.u tipus enamasti
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pisut sämpunud või hambulised, tumedate roodudega, valkjasroheliseks
pinnukeseks ahenenud. Tolmukapead kahvatusinised. Kupar munajas,

iupest pisut pikem, rohkete väga väikeste seemnetega.
Õitseb juunis, juulis.
Eestis kasvab liivastel põldudel, eriti söötidel, teede ja põldude ääres,

vaheļ alusmüüridel. Seni kogutud ainult mandri1, peamiselt lõunaosas.

Eelistab liivakat pinnast. (172. joon.).
Üldlevik. Nõukogude Liidus peaaegu kogu Euroopa_osas (puudub

Arktikas), Lääne- ja Ida-Siberis, Kaug-Idas. Kesk- ja atlanti1ises Euroo-

pas, Vahemeremaadel, Väike-Aasias; Põhja_Ameerikas tulnukana.

t2. perekond nelk - Dįanļhus I L.
Sp. Pl. 409. ļ753.

Uhe_ ja mitmeaastased rohttaimed, ļrarva poolpõõsad vastakute
ļineaaļsetį lehtedega, sageli meeldiva lõhnaga. Varred lihtsad või üļemi-

SeS osas harunenud, sõlmekohtadel jämenenud. Lehed sageli alusega
kokku kasvanud. Õied mõlemasugulised, tipmised, üksikult, nritmekaupa

või tihedate õisikutena. Tupp putkjas, ruijas, viietipmeline, paljude roo_

dudega; tupe aluse| 2_.6 (B) teravatipulist või ohtega kõrglehte, mis

ntoodustavad lisatupe. Kroonleired, arvuļt 5, valged, roosad, punakad või
heļeli1ļad (kultuursortidel ka muuvärvilised), naastuosa tipus terveserva_

lised, hambulised või narņastunud, horisontaaļselt tagasi käändunud,
ahenevad järsuit pikaks lineaalseks pinnukeseks. Lisakroon puudub. Tol-

mukaid l0. Emakakaei1u 2. Kupar piklik, ühepesaline, avanenuļt 4 ham_

baga. Seemnēd rohkearvuļiSed, mustad, ovaalsed, kinnituvad tsentraaļ-

"'Ļ:i:i:lį"J'i,lr,r, ligi 300 ,iiki, mis on levinud Euroopas, Aasias ja

Põhja-Aafrikas, peamiselt aga Vahemeremaadel, ulatudes kaugele põhja

ja iĮta. Nõukogude Liidus esineb B0 liiki, neist 3 ļiiki kuulub Eesti fļoo-

ir.... Perekond on rikas ilutaimede poolest, mida ļaiaļdaseļt kasvata_

takse kogu maailmas; mitmed neist ka metsistuvad'
Perekonna tüüpliik on DįantlLus carųophųįįus L'

LlIKIDE ]IIÄĀRAMĮsE TABEL

Kroonlehed vähemalt keskpaigani lõhestunud või narmastunud 2

Kroonļehed tipus hambulised või terveservalised' narmastumata 4

Kroonlehed keskpaigani sõrmjalt lõhestunud või narmastunud,
munaja või äraspīdiāunaja keskosaga. oied r,ąrrel 2-1'kaupa, valk-

3aa vol roosad' Lehed lineaalsed, kareda servaga, Kõrgus l5--30
(50) cm. Kultuurtaim

6. Sulgnelk - Dįanthus plumarius L'

ļ dios (kr. k.) - jumalik, anthos (kr. k.) _ õis, ļiļļ; latiniseeriIttlt dįanthus _
j1rmala lill (taime ilusate õite tõttu). Teise versiooni l<ohaseļt - kaheõieļine (õisikus

sageli kahekaupa asetsevate õite tõitu).

295

2



Kroonlehed sügavamalt kui keskpaigani sulgjalt narmastunud, pik-
liku või süstja keskosaga. Kodu,maised taimed . 3

3' Õied enamasti üksikult, harvemini 2-kaupa varte tipus' Kroonlehed
valged. Lehed lineaaļsed, l-2 mm ļaiad, varte aļusel kodarikuna.
Taim 10-30 cm kõrge

7. Nõmmnelk - Dįanthus arenarius L-
Õied enamasli 2- või 3- (5-) kaupa hõredas õisikus, vahel üksikult
varre tipus. Kroonlehed roosad või helelillad. Lehed lineaalsüstjad'
3-6 (B) mm laiad. Taim 30_60 cm kõrge

8. Aasnelk - Dįanthus superbus'L-
4. Õied ļühiraoļised, tihedates õisikutes. Kultuurtaim . 5

Õied pikaraolised, üksikuļt või hõredates laiuvates õisikutes 6
5. Õied tihedates kännasjates õisikutes, mitmeti värvunud (enamasti

punakad kuni lillad, valged või kirjud). Lisatupp (kõrglehed) pärĪs-
tupe aļusel rohtne. Lehed laisüstjad kuni piklikud, 5-lB mm 

_laiad

2. Habenelk - Dįanthus barbatus L.
Õied enamasti 6_kaupa, harvemini kuni l4-kaupa peajates õisikutes,
enamasti punased. Lisatupp päristupe alįsel pruunikas ja kilejas.
Lehed lineaalsed, 2-4 mm laiad

1, Kartuusia nelk - Dįanthus carthusįanorum L.
6. Vars ja lehed lühikarvased. Kroonlehed punakad, neelu kohal tume_

dama ringi ja heļedate täppidega. Lisatupp päristupe aluseļ koosneb
enamasti 2 (väga harva 4) kõrglehest, ulatub lühikeste ohetega päris_
tupe poole pikkuseni. I(odurraine taim

4' Nurmnelk - Dįanthus deĮtoįdes L"
Varred ja lehed paljad' Lisatupp koosneb enamasti 4-6 kõrglehest.
Kuļtuurtaimed 7

7. Mitmeaastased sinakasroheļised taimed. Varre alrrsel lehed kodari-
kuna. Tupp 2-3 cm pikk. Lisatupp koosr.reb 4 (6) kõrglehest, uļatub
umbes kolmandikuni päristupe pikkusest. I(roonlehed paljad

. 5. Aednelk - Dįanthus carųophgĮĮus L.
uhe- kuni kaheaastased taimed. Tupp 1,5-2 cm pikk. Lisatupp koos-
neb 4-6 kõrglehest, ulatub päristupe poole pikkuseni või tupe tipme-
teni. Kroonļehed hõredaļt karvased

3. Hiina nelk - Dįanthus chįnensįs L.

l. alamperekond' Armerįastrum Ser. in DC. Prodr. l: 355. |B24. __
Cąrthusįqnastrum F. N. williams in Journ. Bot. 23: 340. 1885. -- Õied
tihedates õisikutes, õisikute alusel kõrglehed. Kroonlehtede naastuosa tipp
alati hambuline. Ķarpofoor lühike. Uhe_ või mitmeaastased taimed.

Al. Kartuusia nelk - Dįanthus carthusįanoruml L. Sp. Pļ. 409.
1753; Led. Fļ. Ross. l: 275' |B42, p' P.i Klinge, Fl. Est_, Liv- u. Curl. 497-
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1BB2; Schischk. in F'ļ. URSS 6: Bl4. 1936; Snarsk. in Liet. fl.3:335. i96l.

- lsosĀzxa KapTy3naHcKafl.
4. Vars paljas, lihtne, 30-45 (50) cm kõrge. Lehed'lineaaļsed, 4-

l0 (12) cm pikad,2-3 (4) mm laiad, kareda servaga, alusel 10-12 mm

pikkuseks tupeks kokku kasvanud. Oied enamasti 6-, harvemini l0- (14-)

Ļrrpu pea1as õisikus, miļle alusel asuvad kõrglehed. Tupp kuni 2 cm pikk,

prnākr., šelle alusel pruunikatest kilejatest ja laimunajatest kõrglehte-

įest moodustunud lisatupp; kõrglehed järsult ahenenud 3-6 mm pikkus-

teks oheteks, mis uļatuvad päristupe poole pikkuseni. Kroonlehed punased

kuni roosakad, naastuosa tipus hambuļised.
Õitseb juunis, juulis.
Eestis iļutaimena aedades ja parkides.
Üldlevik. Nõukogude Liidus kuļtuurtaimena. Looduslikuļt Kesk-Euroo-

pas, Vahemeremaade lääneosas ja Balkani poolsaarel. Kultuuris palju_

des maades.
Majanduslik tähtsus. Dekoratiivne iļutaim, mida kasvatatakse paljude

sortidena.

A2. Habenelk - Dįanthus barbatus, L.Sp.Pl.409. 1753; Led. Fļ.

ttossl:275,lB42;Klinge,Fļ.Est-,Liv-u.Curl.497.l8B2;Schischk.in
Fļ' URSS 6: 821. 1936; Pēt' in Latv. fļ.2:2L7. 1955; Muravj. in o.n.

JIeHuHrp' o6n.2: t24. 1957; Snarsk. in Liet. fļ. 3: 336. 196l. - CarųophgĮ-

įus barbatus Moench, Meth. 59. |794. - lsosĀNxa 6opo4aran. (|73. joon')

4. Rohiroheļine rohttaim. Vars paljas, vahel kare, lihtne, ruljas kuni

rreljakandiline, õõnes, (30) 40-60 (70) cm kõrge' Juurmised ļehed lühi-

r.ooĮsulised; varrelehed laisüstjad kuni piklikud, 4-6 (7) cm pikad, (5)

6-15 (18) mm laiad, alusel lühikeseks tupeks kokku kasvanud. Õied ļühi-

raoliseį, Įipmised, tihedates kännasjates õisikutes; õisiku aļusel temaga

ühepikkuseį rohtsed teravatipu1ised kõrglehed. Tupp ruljas, l,5-l,B
(2) cm pikk, süstjaie ja pikalt teritunud tipmetega; lisatupp koosneb 4

iott...t ĻõrglehesĮ, miite āķtea uļatuvad päristupe tiprneteni. Kroonlehed

mitmesugusā värvusega (ka kirjud), naastuosa tipus hambuļised. Ķupar

aļusel laienenud, piklik.
Õitseb juunist augustini.
Eestis ilutaimena aedades ja parkides, kust sageli metsistub. Metsis-

tunuit ka eļamute ümbruses.
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa- ja Aasia-osas laiaļdaselt kuļtuu-

ris. Mõnede autorite järgi esineb taim spontaanselt ainult Ķesk-Euroopas

- Tirooli, Steiermargi ja Kärnteni mäestikes. Kultuuris peaaegu kogu

maaiļmas.
Majanduslik tähtsus. Laialdaseļt levinud vähenõudļik dekoratiivtaim,

mida kasvatatakse paljude, ka täidisõieliste sortidena'

on tuntud värrad hiina nelgiga.

t barbatus (lad. k.) - habetunud, habemega
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l73. joon. Habenelgi (Dianthus barbatus) varre üle_
mine osa. (Orig.)



2. alamperekond Dianthus. - CarųophųĮlum Ser. in DC. Prodr. |:357.
lB24. - CargophųlĮastrum F. N. Wiiliams in Journ. Bot. 23: 342. lB85. -
Õied tipmised, üksikult või i2-5-kaupa hõredates õisikutes. Kroonlehed
naastuosa tipus terved, hambulised või narmastunud' Karpofoor selgesti
eristatav. Mitmeaastased taimed.

A 3. Hiina nelk - Dįanthus chįnensįs 1 L. Sp. Pl. 4l |. t753; Schischk.
in Fl. URSS 6: 823. 1936; Muravj. in Or. Jlesusrp. o6"n. 2: 125' 1957;

Snarsk. in Liet. fl.3: 337. 196l; M. Kask et S. Taits in Eesti taim. määr.

79B. 1966, in textu. - lsoeĀļrķa ķnrah'cķag'
O, o. Taim paljas, 30-50 cm kõrge. Vars püstine või tõusev, sageli

õõnes, ülemises osas harunenud. Lehed lineaalsüstjad või süstjad, 6-
į3 (l5) mm ļaiad, alusel ahenenud lühi'keseks rootsuks, ripsmelise ser-

vaga, teravatipulised. Õied mitmekaupa Vafre ja harude tipus. Tupp l,6-
2 cm pikk; lisatupp koosneb 4-6 kõrglehest; need on ļaia alusega ning
ahenevad lineaalseteks ripsmelisteks tipmeteks, mis uļatuvad päristupe
poole pikkuseni või hammasteni. Kroonlehed roosad või punased, äras_

įldimunajad, veidi karvased, naastuosa tipus hambuļised. Tolmukapead

sinakad.
Õitseb juulist septembrini.
Eestis kultuurtaimena aedades ja parkides'
Üldlevik, Taim pärineb Ida-Hiinast. Nõukogude Liidus ļaialdaseļt kuļ_

tuuris. Kasvatatakse kõikides maailmajagudes.
Majanduslik tähtsus. Laiaļdaselt levinud dekoratiivtaim, mida kasva-

tatakse paljude, ka täidisõieliste sortidena.

4. Nurmnelk - Dįanthus d'eLtoides, L.Sp.Pl.4ll. t753; Led. Fl.

Ross. 1 : 28Į. |842; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew' Esth., Liv_ u. Curl.

299. 1852; Asch. et Graebn., Synops. S (2): 370. t92t; Schischk. in Fl.

URSS 6: B38. 1936; Pēt. in Latv. Ī1.2: 21B' 1955; Muravj. in iD.rr. Jlerruurp.

o6n,2:l25.t957; Snarsk. in Liet. fl.3:337. 196l; Fļ. Europ. l: l99. 1964.

- Exs.: K. Eichw. Eesti taimed 4, no 156. 1939. - lsosĀI{xa TpaBg'Hafl"

(174. joon.)
ų. Risoom peenike. roomav, moodustab õitsevaid ja vähesearvuli-

selt ka mitteõitsevaid varsi (lühivõrseid). Õitsevad varred tõusvad, lühi-

karvased, l0-30 (40) cm kõrged, alates keskpaigast dihhotoomselt haru_

nenud, hõredalt lehistunud. Õitsevate varte lehed lineaaļsed, l- 3 cm

pikad ja l-2 mm ļaiad, lühikarvased, teritunud tipuga, alusel ļühikeseks

iupeks" kokku kasvanud; neid on 4 või 5 (6) paari; mitteõitsevate varte

ļeĖed lühemad ja laiemad, tömbitipuĮised, aļusel ripsme1ised. Õied l- või

2-kaupa, tipmisĮd. Tupp putkjas, lühikarvane või paljas, teravahambaline,

ripsmĮlise Servaga, i,ģ-t,6 cm pikk; tupe alusel tavaļiselt 2, hatva 4

rohtset kõrglehte (lisatupp); korģĮehed kileja äärisega, ahenevad järsult

ļ chinensis (|ad
z deltoįdes (|ad

on kolmnurksed.

k.) - Hiinas kasvav, hiina.
k.) - deltat (A) nreenutav, kuna täpid kroonlehtede neelu kohal
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flaaSkeļjateks oheįeks, mis ulatuvad päristupe poole pikkuseni. Kroon-
lehed 1ilļakaspunased, harva va1ged, neeļu kohal tumepunase rõnga ja
heledamate täppidega, naastuosas äraspidimunajad või tõlvjad, tipus
hambulised. Kupar ruljas, umbes päristupe pikkune. Seeilned umbes
2 mm pikad.

Õitseb juunis, augustis.
Eestis ļiivikuteļ, kuivadeļ niitudel ja puisniitudeļ, kuivade männimet_

sade serval, nõlvadel' ka teede ääres ja raudteetammi nõlvadel. Sage
kuni paigutine kogu territooriumiļ. Vä1dib lubjarikast pinnast, eelistab
liivakaid ja saviliivakaid päikesepaistelisi kasvukohti. Kasvab hõremuru_
saļt, vaheļ väheste eksemplaridena.

Üldlevik. Nõukogude Liidus levinud peamiselt Euroopa_osa keskvald_
iiondades, ka Lääne- ja Ida-Siberis (harva) ning Kaug_Idas. Skandi-
naaviaS, Kesk-Euroopas, tu1nukana Põhja-Ameerikas,

Eestis on ļevinud peamiselt Ī. deļtoįdes (Ī. tųpicus Williams) - taim
roheline, enamasti hõremurusait kasvav; mitteõitsevaid varsi vähesearvu-
liselt; õitsevad varred hõredalt ļehistunud.

A5. Aednelk - Dįanthus carųophgļĮusl L' Sp. Pl. 410. 1753, p. p.;
Schischk. in Fļ. URSS 6: B47. 1936; Pēt. in Latv. Īl. 2: 2|7 ' 1955; Muravj.
in <D"rr. Jleunurp. o6n.2: l25. 1957; Snarsk. in Liet. fļ.3: 338. l96l;
M. Kask et S. Talts in Eesti taim. määr' 797. |966. - lņosĀHķa caĀoBafl.
( 175. joon.)

4 ' Sinakas- või hallikasroheline taim. Vars lihtne või ülemises oSaS
harunenud, paljas, 20-60 (80-90) cm kõrge. Lehed lineaalsüstjad või
lineaalsed, paljad, teravatipulised, sileda servaga, vahel alusel ripsmeli-
sed, varre alusel kodarikuna. Liht-, enamasti aga täidisõitega. Õied tugeva
meeldiva lõhnaga, üksikult või mitmekaupa tipmises hõredas õisikus.
Tupp ruljas, l,6-3 cm pikk; lisatupp koosneb 4-6 laimunajasi kõrg_
lehest, mis järsult ahenevad lühikesteks (kuni neljandik päristrrpe pikku_
sest) oheteks. Kroonļehed suured, äraspidimunajad, naastuosa tipus ham_
bulised või terveservaļised, enamasti punased, roosad, valged või koļla-
kad.

Õitseb juulis, augustis.
Eestis laialdaselt kultuuris ļevinud ilutaim.
Üldlevik. Kuļtuuris peaaegu kogu maailmas, eriti Euroopa edelaosas

(Prantsusmaa1, Hollandis jm.). Taime kodumaaks on arvatavasti Lõuna_
Euroopa.

Majanduslik tähtsus. Meeldiva lõhna ja kaunite õite tõttu üks ļevinu-
maid ilutaimi. Kultiveeritakse nii avamaal kui ka kasvuhooneis. Hea ļõi-
keįiļl. on tuntud paljud hübriidsed täidisõielised vormid, mille aretami-

t hargon (kr. k.) - pähl<el, phgĮĮon (kr. k.) - leht, sest vürtsainena tarvitatavad,
<<nelgid> meenutavad väikest pähklit. <Nelgid> on Mųrtaceae sugukonda kuuluva nelgi_
puu |CargophgĮĮos aromatįcus L. (Eugenia cargophgĮlatus Thunb.) ] kuivatatud puhke_
mata õied - cargopltgĮĮĮ.
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l74' joon. Nurmneļl< (Dianthus deĮtoides). (orig.)



a

b

l75. joon. Aedneļk (Dianthus cargophgĮĮus): a _ ļihtõieline vorm,
& --- täidisõieline vorm. (orig')

SekS on peale lähteliigi (D. carųophgĮĮus\ kasutatud ka teisi liike (D.
Iruticosus L., D' pĮumarius L., D. chįnensįs L. jne.).

Aednelgi kultuuristamine algas arvatavasti juba varakult vahemere
rannikualadel. Kesk-Euroopasse sattus aednelk 12. sajandi algul ja sai
kaasaegsete tähtsamate nelgisortide algvormiks. l7. sajandi algul kas-
vatati Prantsusmaal ja Inglismaaļ aednelki juba arvukate vormidena.
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A6. Sulgnetrk - Dįanthus pĮtLmarittslL. Sp. Pl.4ll' ļ753; Kiinge,
Fl. Est-, Liv- u. Curl.497. l882; Snarsk' in Liet. fl.3: 338. 196ļ. -lsosĀHtia trepI4cTarI.

ų. Sinakasroheline pirlrmana kastlav taim, i5-30 (40) cm kõrge.
Lehed lineaa1sed, umbes 3 4 cm pikad. Õiecį võrdlemisi suured' tipmi_
sed, 2-S-kaupa hõredates õisikutes, lõhnavad. Kroonlelred roosad, puna-
sed või valged, ka kir:jud, kuni keskpaigani sõrmjalt ļõhestunud või
ļineaa1seteks hõļmadeks narmastunLrd, munaja terve kesl<osaga, neelu
kohaļ tumeda rõngaga. Lisatrrpp koosneb 4-6 kõrglehest.

Õitseb juunist augustini.
Eestis kasvatatakse aedaries ja parkicies.
Üldlevik. Liigi kodumaaks loetakse Kagu_Euroopat (AustLia .jt. rnaad).

Laia lciaselt kultuuris.
Majanduslik tälrtsus. Meeļdiv dekoratiivtaim, mida kasvatatakse pal-

jude, ka täidisõįeliste ja hübriidsete sortidena.

7. Nõmmnelk - Dįanthus arenarįus, L.Sp.Pl.4i3. 1753; Led. F'l.
Ross. l: 284. lB42; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.
230. tB52; Asch. et Graebn., Synops. 5 (2): 425. L92t; Schischk. in Fl.
URSS 6: B48. l936; Pēt. in Latv. Īl' 2:220' l955; Muravj. in Õ.rr. J1eHuurp.
c6ll.2: 124' 1957; Snarsk. in Liet. fl. 3: 340. l961; Fļ. Europ. 1: l98. i964.
-- Exs.: K. Eichw. Eesti taimed 3, n" 106 et 106a. 1938. - lnoagur<a ilec-
ĪiaHāfl. (176. joon.)

4. Risoom puituv, harunenud. Taim enamasti roheļine, l0-30 cļĪ
kõrge, enam või välrem tihemurusalt kasvav, moodustab õitsevaid ja olrt_
ralt ļehistunud mitteõitsevaid varsi (lühivõrseid) . Õitsevad varred püsti_
sed või tõusvad, vahel üļemises osas harunenud, paljad. Mitteõitsevate
varte lehed lineaalsed kuni pikliknaaskeljad, i,5-3,5 (4) cm pikad ja
l----ļ'2 (2,5) mm 1aiad, teravatipulised, karedaservalised, alusel ripsmeli-
sed, kodarikuna varte alusel; õiįsevate varte lehed väiksemad, kuni 2 cm
pikad, a1useļ 1ühikeseks tupeks kokku kasvanud. Õied enarriasti iiksiļ<ult,
irarva 2-kaupa, nõrgalt lõhnavad. Tupp ruljas, teritunud tipmetega, tupe
aļusel lisatupp kahe paari munajate, ļühidaļt teritunud kõrglehtedega,
mis ulatuvad umbes neljandikuni päristupe pikkusest. Kroonļehed valged,
harva õrnroosad, naastuosas sulgjalt narmastunud ja süstja või pikliku
terve keskosaga, neelu kohaļ ühe rolrelise ja mitme punaka täpiga. Kupar
tupest 1ühem. Seemned peenelt krobeļised.

Õitseb juunist augustini.
Eestis kasvab kuivades liivastes männimetsades, 1iivikuil ja luidetel,

peamiselt mandriļ Põhja- ja Kagu-Eestis, kus kohati on Sage; mujal esi-
neb harva või puudub' (l77. joon.) Moodustab sageli enam või vähem
tihedaid padjandeid.

Üldlevik. Nõukogude Liidus peamiselt Euroopa-osa keskvaldkondades
(ida suunas Uraalideni). Skandinaavias ja Ķesk-Euroopas.

l pĮumarius (lad. k.) - sulgjalt narmastunud.
2 arenarįus (lad. k.) - liiv-, ļiiva-, liival kasvav.
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l76. joon. Nõmmnelk (Dianthus arenarius\. (orig.)
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|77. joon. Nõmmnelgi (Dianthus arenarius) ļeiukohad Ees'tis

Peale tüüpvarieteedi esineb Eestis harva

var. borusslczs Vierh. - taim sinakasroheline, õied tavaļiselt 2'kaupa,

lehetu ped pikemad.

8. Aasnelk _ Dįgnthus Superbus 1 L. Fl. Suec' ed. 2. t46. 1755; Led.

Fl. Ross. t: 2B5. lB42; Ų/ied. et Īū/eb. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u'

curl.23l .1852; Asch. et Graebn., Synops. 5 (2):427.l92l; schischk. in

Fl. URSS 6: 856. 1936; Pēt. in Latv. Ī1. 2: 220. 1955; Muravj. in on.
I[eunHrp. o6n.2.. l23. |957; Snarsk. in Liet. fļ. 3: 34l. 196l. - D. super-

bus L. ssp. superbtls Fl. Europ. 1: 198. t964. - lsosĀuķa nurrrHal. (l7B.

joon.)
ų. Risoom peenike, roomav, moodustab ka mitteõitsevaid varsi (lühi-

võrseid). Õitsevaid varsi harilikult üks, harvemini mitu; nad on aļusel

tõusvad, lihtsad või ülemises oSaS dihhotoomselt harunenud, paljad, sõl-

mekohtadel paksenenud, 30-60 cm kõrged. Lehed ļineaaļsüstjad' (3) 4-
8 cm pikad la 3-6 (B) mm ļaiad, kareda servaga, 3 või 5 rooga (kesk-

mine tugevam), aluseļ lühikeseks tupeks kokku kasvanud; üļemised ļehed

teravatiįu1ised, alumised tömbimad. Õied Suured, vahel üksikult, enamasti

2-5_kaupa hõredais õisikuis, kuni 2 cm pikkustel raagudel, nõrgalt lõh_

navad. TLpp ru1jas, l,2-l,5 (2) cm pikk, ülemises osas kitsam, teravate

hammasteģä, aļūse1 lisatupega, miļle moodustavad 4, harva 6 kõrglehte;

I superbus (lad. k.) - tore, suurepärane.'
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178. joon. Aasnelk (Dianthus superbus)-
(orig.)
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179. joon. Aasnelgi (Dianthus superbus\ leiukohad Eestis.

viimased on ļühidalt teritunud, kileja äärisega, ulatuvad umbes Ilg-ll4'ni
päristupe pikkusest. Kroonļehed roosakad või heleļilļad, tupest kuni 2

korda pikemad, naastuosas lineaaļseteks hõļmadeks narmastunud, neelu
kohal ripsmelised ning ühe roheka ja mõne punaka iäpiga. Kupar tupest
pisut pikem' Seemned ļamedad, kuni 2,5 mm pikad.

Õiiseb juunist augustini.
Eestis kuivadeļ niitudeļ ja puisniitudel, põõsastes loodudel (näit. koos

Dasgphora fruticosa'ga Vääna ümbruses), ka kraavikalļastel, peamiselt
mandriosas' Eeļisiab lubjarikast pinnast. Loode- ja Põhja-Eestis kohati
sage, Lõuna-Eestis hajusalt või harva. (l79. joon.)

Uldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa.osa põhja- ja keskvaldkondades,
Kaukaasias, Lääne- ja Ida-Siberis (keskosas), Ķaug-Idas, Kesk-Aasias
(kohati). Skandinaavias, Kesk-Euroopas, Mongoolias, Hiinas ja Jaapanis.

Harva võib tāheldada aasnelgi valgeõielist vormi (kogutud näit. Tartu
ligidal Annemõisa all Emajõe luhal).
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l3. perekond lehmalill - Vaccarįal Med
Phįį. Bot. l: 96. l789.

Uheaastased paljad rohttaimed, dihhotoomselt harunenud vartega.
Õiecį roosad, hõredais kännasjais õisikuis. Tupp ovaalne, alumises oSaS
põisjas, 5-fipmeline, 5 terava kandiga. Kroonlehti 5; õis lisakroonita,
Tolmukaid l0. Emakakaeļu 2. Vili (kupar) avanenult enamasti 4 ham_
baga.

Perekonda kuulub väike arv liike, mis on levinud Euroopas ja Aasias.
Nõukogude Liidus, sealhulgas Eestis, esineb neist üks, mis on' ka pere-
konna tüüpliik.

* l. Põld-lehmalill - Vaccarįa pųramtdata2 Med. Phil. Bot. l: 96.
l789; Klinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl. 49B. 1BB2; Pēt. in Latv. fl. 2:216.
i955; Muravj. in O.rr. Jleuuurp. o6n.2: 122. 1957; Fl. Europ. 1: 186. 1964.

- V. segetalts (Neck.) Ga,rcke in Asch. Fl. Prov. Brandenb. 1: 84. 1864;
Gorschk' in Fļ. URSS 6: B02. 1936; Snarsk. in Liet. fl.3: 332. 196l. -'Saponaria aaccarįa L.Sp. Pl. 409. 1753. - S. segetaĮis Neck. Deļic. Ga1lo_
Belg. l: l94. l768. - Vaccarįa uuĮgaris Host, Fl. Austr. 1: 5lB. lB27; Led.
Fļ. Ross. 1: 302. |B42. - V. aaccaria Huth. in Helios 10: l36. lB93; Asch.
et Graebn., Synops. 5 (2): 275. lg2l. - Tķtcgųeronoņ o6ltxuoseHHbIü, T.

nocesĪJoü. (lB0. joon..)

o. Sinakasroheline, 30-60 (70) cm kõrge paljas taim. Varsi enamasti
üks, ülemises oSaS dihhotoomselt harunenud. Lehed munajassüstjad või
süstjad,2-B cm pikad ja (l) 3-4 (5) cm laiad, pikalt teritunud, rootsu_
tud, alusel pisut kokku kasvanud, tavaliselt 3 rooga, varre tipu poole
muutuvad väiksemaks. Õied pikkadel (l-5 cm) raagudel, hõredates kän_
nasjates õisikutes. Tupp kahvaturoheline, lļ2-l5 mm pikk, 5 tumerohe_
lise tiivulise kandiga; tupe tipmed (hambad) kolmnurksed, teravad, kileja
äärisega. Kroonlehed roosad, äraspidimunajad, iupest umbes l,5 korda
pikemad, tipus sämpunud naastuosaga, lühihambalise SefVaga' järsult
lineaalseks pinnukeseks ahenevad. Õied lisakroonita. Kupar ovaalne,
tupest ļühem, alusel tavaliselt 4_pesaline, avanenult enamasti 4 hambaga.
Seemned ümarneerjad, mustad, peenelt krobelised, kuni 2 mm pikad.

Õitseb juunist augustini'
Eestis 1eitud juhusliku tulnukana peamiselt suviviljapõldudel, ka raud_

teetammidel ja teede ääres. (ĮB1. joon.) Levib viljaSeemnega. Eeļistab
lubjarikast pinnast.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osa kesk_ ja lõunavaldkondades,
Kaukaasias, Lääne- ja Ida-Siberis (1õunaosas), Kaug-Idas (Ussuuri_
maal) ja Kesk-Aasias. Skandinaavias (sissetooduna), Ķesk-Euroopas,
Väike-Aasias, Indias, Mongoolias, Hiinas, Jaapanis, Korea poolsaarel.
Ameerikas, Austraaļias ja Uus_Meremaal sissetooduna.

į Sõnast uacca (lad' k.) - lehm, sest veįsed söövad meeleldį seda taime'
2 pgratnidata (lad. k.) _ püramiidjas; vįlja teravate servade tõttu.
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l80. joon' Põld-lehmalill (Vaccaria pųramidata): a ja b - taime üldkuju
(orig.), c - tuPP, d - vili'
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18l. joon. Põld-lehmalille (Vaccaria pųramidata) ļeiukohad Eestis.

Majanduslik tähtsus. Mürgiste Seemnetega umbrohi. Kuna Eestis esi_
neb võrdlemisi harva, siis ei ohusta viljapõlde. Massiļisel esinemisei võib
įnuutuda tülikaks umbrohuks.

l4. perekond seebilill - SaponarįaI L
Sp. Pl. 408. 1753.

Mitmeaastased rohttaimed. Õied mõlemasugulised, võrdlemisi Suured,
tihedates õisikutes. Tupp ruljas kuni putkjas, 5 1ühikese terava tipmega.
Kroonlehti 5, nende naastuosa enamasti sämpunud tipuga; naastude alu-
sel ļisakroon. Tolmukaid l0. Emakakaelu 2. Kupar piklik, ühepesaline,
avanenuļt enamasti 4 hambaga. Seemned neerjad, ļamedad.

Nõukogude Liidus on levinud 9 liiki, neist üks esineb metsistuva iļu-
taimena Eesįis.

Perekonna tüüpliik on Saponaria officinaĮis L.

A l. Harilik seebilill - Saponaria officinaĮįs2 L' Sp' Pl. 40B. l753;
Led. Fl. Ross. 1: 300. 1842; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv-
u. Curl. 229. lB52; Gorschk. in Fļ. URSS 6: 863. 1936; Pēt. in Latv. fl. 2:

Į sapo (kr. k') - Seep, latiniseeritud tu|etis saponarįo _ seebina kasutatav (taime
juured sisaldavad saponiini).

z officinaĮis (lad. k.) - ravimtaimena kasutatav.
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182. joon. Harilik seebiliļl (Saponaria o|ficinaĮis)'. a ia b - taime üldkuju (orig.)'
c - kroonleht, tolmukas ja sigimik, d - vili.



221. 1955; Muravj. in o.rr. Jlennnrp. o6n.2: 126. rgsT; Snarsk. in Liet.
fi.3:342. 196l; Fl. Europ. 1: lB5. l964. - SįĮene saponaria in Lindbļ. Bot.
Notis' l0: l68. |B42' - Mu.nluguķa i-ĮeĮ(apcTBeHrran. (l82. joon.)

4. Risoom roomav' harunenud. Vars püstine' enamasti lühikarvane,
ļihtne või ülemises oSaS harunenud, sõļmekohtadeļ pisut jämenenud,.
40_70 (90) cm kõrge. Lehed süstjad või pikliksüstjad, 4-9 (|2\ cm
pikad ja l-4 cm laiad,3 rooga, peaaegu paljad, kareda serva ja terava
tipuga; alumised įehed ļühikeseks laiaks rootsuks ahenenud, ülemised
rootsutud. Õied ļ'ühikestel 1ühikarvastel raagudel, tihedates kännasjatĮs
õisikutes. Kandelehtede serv ja keskrood ripsmelised. Tupp putkjas, i,5-
2 cm pikk, lühikarvane, ebaühtlaste tipmetega, vahel lillakas. Krooniehed
valged' vahel õrnroosad või helelillad, 3,0_3,5 cm pikad, naastuosas
äraspidimunajad, sämpunud tipuga, pikliklineaalseks pinnukeseks ahene_
vad; kroonlehįedel neelu ko,hal kaks väikest liset, mis moodustavad lisa-
krooni.'Õied lõhnavad, eriti õhtuti. Kupar piklikmunajas, umbes l5 mm
pikk. Seemned rohkearvulised, peenelt krobelised, l,5 mm läbimõõdus.

Õitseb juunist augustini või septembrini.
Eesiis aedades ja parkides ilutaimena. Esineb sageli metsistunuļt kal-

mistuteļ, aedade ja teede ääres, elamute ümbruses.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa kesk_ ja lõunavaldkondades,.

I(aukaasias ja Lääne_Siberis. Kesk- ja Lõuna-Euroopas, Väike-Aasias.
Põhja_Ameerikas tulnu,kana. Laialdaselt kasvatatav.

Majanduslik tähtsus. Vähenõudļik, sageli ka täidisõielise sordina (f.
hortensįs Mart.) kasvatatav ilutaim. Juured ja risoom sisaļdavad umbes
30% saponiini, seļ1e tõttu kasutatakse neid seebi aseainena. Harva tarvi_
tatakse juuri (Radix Saponariae) ka meditsiinis leotisena või keedisena
bronhiidi ja hingamisteede teiste haiguste raviks, sa gedamini aga
tehnikas.

2. triibus Lųchnideae (Reiohenb.) A. Braun in Flora 26: 336. lB43;
Pax et Hoffm. in Engl. et Prantl, Pf,lanzenfam. ed. 2. 16 (c): 338. 1934. -Emakakaeļu 3 või 5' Ķupar paljuseemneline, avanenult hammaste või
poolmetega (ainult Cucubaįus'el on nrarjataoline vili). Tupp võrkjas.

l. alamtriibus Cucubaļįnae Pax et Hoffm. in Engl. et Prantl, Pflan-
zenf,am. ed. 2. .16 (c): 350. 1934. - Vili marjataoline.

ļ5. perekond pugulill - CucubaĮus I L
Sp. Pl. 4Į4. |753.

Mitmeaastased h,arunenud varrega rohttaimed. Õied mõlemasugu1ised.
Tupp laikellukjas, vilja valmimisel veidi põisjas, S-tipmeline. Kroonlehed,
arvult 5, sügavalt lõhestunud. Tolmukaid l0. Emakakaelu 3. Vili marja-
taoļine, must ja läikiv, kerajas, ühepesaline, karpofoorita.
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Nõukogude Liidus on ļevinud t ļiik, mida Eestis harva kasvatatakse'

Perekonna tüüpliik on CucubaĮus baccif er L'

A 1' Pugulill - CucubaĮus baccif erl L. Sp. Pl. 4l4. 1753; Led. Fļ.

Roā t: egs. taņz; Klįnge, Fļ. Est_, Liv- u. Curļ.49B. lB82; Gorschk. in

Fl. URSS 6: 729. 1936; Pēt. in Latv. Ī1. 2: 2|3' l955; Muravj. in o.rr.

,Įeuuurp. o6n.2: |20. 1957; Snarsk. in Liet. fl. 3: 325. l96i; Fl. E'urop.

1: lBl. l964. - Bo.n4ltpHNx ,lloĀHbIü, BoJĪļbH rJIa3XH. (l83. joon.)

4. Taim 60-80 (l00) cm kõrge, lühikarvane' Vars nõrk, tugevasti

harunenud, ļamav või tõusev, vahel pisut roomav. Lehed munajad või

nrunajassüstjad, pikltkud, 3-6 (8) cm pikad ja 1-3 cm laiad, terava

iipugä, lühikįse rootsuga, terve servaga. oied üksikuļt või väheseõieļistes

ebasarikates varte tipuĮ ja lehtede kaenlas. Tupp valkjas- või kolļakas'

roheļine, umbes poolÄni 5 tipmeks ļõhestunud; tupe tipmed teritunud, ļai-

munaiaā, vilja valmimisel įaiuvad või allapoole kaardunud. Kroonļehed

koļļakasvaļgõd, 1uiruud, kitsad, sügavalt lõhestunud naastuosaga. Mar-

l83. joon. Pugtrlille (CucubaĮus baccifer) varre ülemine osa'

baccifer (ļad. k.) _ marju kandev
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l84. joon. Pugulille (CucubaĮus baccifer) leiukoht Eestis.

jataoline vili umbes 6 mm läbimõõdus. Seemned rohkearvulised, pisut
neerjad, kuni 1,5 mm pikad.

Õitseb juunist augusti alguseni.
Eestis Varem kord leitud tulnukana Võru ümbruses raudteeļt H. Hiire

poolt, hiljem pole täheldaįud. (l84. joon.) Harva kasvatatakse kollekt-
sioonides õppeotstarbel.

tJldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa_osa kesk_ ja lõunavaļdkondades
(jõgede kaļlastel, varjukates metsades), Kaukaasias, Lääne_Siberis, Kaug_
idas ja Kesk-Aasias. Kesk-EuroopaS, Indias, Hiinas, Jaapanis, Iraanį.

2. alamtriibus Sįleninae Pax et Hoffm. in Engl. et Prantļ, Pfianzen-
fam. ed, 2. 16 (c): 33B. 1934. - Vili - avanenult hambuļine kupar.

l6. perekond hädaras *- Elįsanthel Reichenb.
Nom. 206. t84l.

Uhe_, kahe- ja mitmeaastased, sageli näärmekarvased rohttaimed.
Õied mõļemasugulised. Tupp liitlehine, l0 rooga' 5 tipmega. Ķroonlehed,
arvuļt 5, naastuosas kahehõlmalised; lisakroon naastudā alusel esineb
i,õi puudub. Tolmukaid l0. Emakakaeļu 3. Ķupar ühepesaline, karpoĪoo-
ril või karpofoorita' avanenult 6 hambaga.

3t4
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l85. joon. Pįhkase hädara (Eltsanthe
tliscosa) varre ülemine osa. (orig.)



Perekonda kuuļub umbes ,20 liiki, mis on levinud peamiselt põhja-
poolkeral. Nõukogude Liidus esineb l5 liiki, neist Eestis kaks.

l. Kogu taim tihedalt ja pehmelt näärmekarvane. Leheserv lainjas.
Tupe tipmed piklikud, tömbid, 2_1 mm pikad. Lisakroon puuāub
või on vähemärgatav

l. Pihkane hädaras - ĖĮįsanthe aįscosa (L.) Rupr.
Taim hõredaļt ja karedaļt liht- ja ka näärmekarvane. Leheserv sile..
Tupe tipmed naaskeljad, 5-9 rrrm pikad. Esineb lühike lisakroon

2. Ööhädaras - EĮįsanthe noctifĮora (L.) Rupr.

=F t. Pihkane hädaras (pihkane pusurohi) - Eįįsanthe aiscosat (L.)
Rupr. Fl. cauc. 200. 1869; Muravj. in o.n. JleHuurp. o6n.2: ll7.lgs?. -Melandrium aįscosum (L.) Čel. in Lotos l8: llB. l868; Schischk. in Fl.
URSS 6: 7l0. l936; Pēt. in Latv. Īl.2:209. 1955; Snarsk. in Liet. fl. 3: 32l.
196l. - Cucubaįus -tlįscosus L. Sp. Pt' 4I4. 1753' - Lgchnts aįscosa
Scop. Fl. Carn. ed.2. l: 306. |772. - Sįįene aiscosa (L.) Pers. Synops.
t:497.lB05; Led. Fļ.Ross. l: 313. lB42; Klinge, Fl. Est_, Liv- u. Curl.
500. lBB2; Fl. Europ. 1: l65. ļ964. - 3nusaHra (apeiraa) x.rreIžxax. (lB5.
joon.)

o Taim üleni tihedaļt ja pehmel,t näärmekarvane ja pi,hkane. Vars
püstine, 1ihtne, aluseļ tihedalt lehistunud, ;25-60 (s0) cm kõrge. Alumi-
sed lehed pikliks,üstjaCį, 3-6 (7) cm pikad ja umbes 0,5-l,5 cm laiad,
aļusel ahenenud; üļemised ļehed munajassüstjad, teravatipulised, rootsu-
tud, aļusel pisut kokku kasvanud, ."rurį lainjād; kõik ļehed tugeva kesk-
fooga. oied l-3- (5-) kaupa pikas ja rohkeõielises kobarjas õisikus; õie-
laod enamasti tupest ļühemad. Tupp putkjas, l3-l6 mm pikk; tupe tip_
med tömbid, kitsa kile.ja äärisega. Ķroonlehed valged või rohekasvalgerl,
tupest pikemad, naastuosas sügavalt lõhestunud ja tipus hambulised;
pinnuke aļusel ripsmeline; õied enamasti lisakroonita. Toļmukaniidid kar-
vased. Ķupar piklik, peaaegu tupe pikkune, lühikesel karpofooril, avane_
nult 6 püstise hambaga. Seemned helepruunid, neerjad, krobelised.

Õitseb (mai lõpu1) juunis, juulis.
Eestis seni ļeitud vaid Soome lahe saarekestel - Uhtjul ja Salal,

niandriosas puudub. (186. joon.) Esimesi andmeid liigi leidumisest nime-
tatud pisisaartel toovad R. Lehbert ja Ķ. Kupffer (l904). Liik on tõenäo-
iiselt sattunud saartele Edeļa-Soomest mere kaudu ja kuulub meie floora
haruļduste hulka. Eelistab kuiva, ka klibust pinnast. Kahjuks väheneb
taimede arv nimetatud leiukohtadel pidevalt. Liigi püsimist saarteļ ohus-
tab, eriti viimaseļ ajal, inimtegevus (niitmine, tallamine jne.)'

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa põhja_ (Koola poolsaarel
lrarva), kesk- ja lõunavaļdkondades (peamiselt stepialadel Volga,
Dnepri ja Doni piirkonnas), Kaukaasias, Lääne_ ja Ida_Siberis, Kesk_
Aasias. Skandinaavias, Kesk-Euroopas, Mongoolias, Iraanis.
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i86. joon. Pihkase hädara (EĮisanthe rliscosa) leįukohad Eestis'

2. Ööhädaras (öö-pusurohi) _ Elįsanthe noctifĮora ' (L.) Rupr. Fl.
Cauc. 201. 1869; Muravj. in; o.rr. JIeHnHrp. o6n.2: |I7. |957. - Meļand'
rĮum noctifĮorum (L.) Fr. in Bot. Notis. l43. l843; Schischk. in Fl. URSS
b:7|2.1936; Pēt. in Latv. Ī|.2:209. 1955; Snarsk. in Liet. fl. 3: 322. 196l.

- Silene noctifĮora L.Sp.Pl.4t9. l753; Led. Fļ. Ross. 1:3t4. 1842; Wied.

et Web. Beschr. phan' Gew. Esth_, Liv. u. Curļ.233. lB52; Fl. Europ. l:
t74. 1964. - 3.ĮlrsaHra (apeua) HoįIeųBeTHaf . (187' joon')

O, o. Taim 30-50 cm kõrge, vahel veidi pihkane. Vars püstine' ena_

masti ļihtne, harvemini ülemises osas dihhotoomseļt harunenuc; aĮumises

osas karedalt lihtkarvane, ülemises oSaS näärmekarvane. Lehed hõredaļt

karvased, ripsmelise Servaga; alumised ļehed rootsu'ks ah'enenud, pik1i'

kud, äraspidimunajad kuni pikliksüstjad, lühidalt teritunud tipuga, 3-9
(ll) cm įitua 1u l-4 cm laiad, ülemised rootsutud, lineaalsüstjad, tera-

vatipulised. Õied tipmised või kaenlasisesed, üksikult või kathe-koļmeõie_

ļises õislkus; tavaliselt ööseks avanevad, nõrgalt ļõhnavad. Tupp putkjas,

kuni 2 cm pikk, näärmekarvane, kahvaturoheline, l0 rooga, võrkjās, vilja
valmimiseļ'alusel põisjas; tupe tipmed naaskeljad. Kroonlehed valged

või üsna kahvatult roosad, tupest um,bes l,5 korda pikemad, naastuosas

sügavalt ļõhestunud; neeļu kohaļ on 'ļühike lisakroon. Kupar munajas,

lüūkeseļ karpofooril, avaneb 9.,ta,gasikäänduva poolmena. Seemned roh_

kearvulised, väikesed, pruunikaSmustad, peeneit krobelised.

I noctiflora (lad. k.) _,ööseļ,õiįsev..
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l87. joon. Ööhädaras
(EĮisarttlte noctifĮora).

(Orig.)

Õitseb juunist augustini.
Eestis võrdļemisi harva umbrohuna põldudel,

teede ääres, metsaservadel ja põõsastes, ka prahi-
paikadel. Eelistab lubjarikast või savikat pinnast'
Esineb paiguti, enamasti üksikuļt Või väheste
eksemplaridena. (lBB. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa.osa
põhja-, kesk- ja ļõunavaldkondades, Kaukaasias,
Lääne-Siberis ja Kesk-Aasias' Skandinaavias,
Kesk- ja Lõuna_Euroopas, Iraani põhjaosas, tul.
trukana Põhja_Ameerikas.

|7. perekond pusurohi - MeįandrįumĮ Roehļ.
Deutschl. Fl. ed. 2. 2: 274. l8t2. - MeĮandrgwn Reichenb.

Handb. 298. 1837.

Uhe- või mitmeaastased rohttaimed, enam või
vähem ļiht_ või näär,mekarvased. Õied ühesuguli-
sed, taimed kahekojalised. Tupp 5-tipmeline,
putkjas-kellukjas, vilja valmimiseļ laimunajas, l0
või 20 rooga, võrkjas. Kroonlehed, arvult 5, naas-
tuosas lõhestunud; naastude aļusel enamasti
lisakroon. Tolmukaid 10. Emakakaelu 5. Kupar
lühikeseļ karpofooril, ühepesaline ja paljuseemne_
line, avaneb l0 poolmena. Seemned neerjad, kro-
beļised.

Perekonda kuuļub üie 60 liigi, mis on ļevinud
laiaļdaseļt põhja- ja vähemas uļatuses lõuna-
poolkeral (Lõuna_Aafrikas Kapimaal ja Lõuna_
Ameerikas Andides). Nõukogude Liidus esineb
umbes 20 liiki, millest enamik kasvab tundras,
mäginiitudel, kaljudel ja kuivadeļ nõlvadeļ. Eesti
NSV floorasse kuulub neist 2 liiki,
1. Õied punakad või roosad, harva kahvaturoo_

sad. Tupp ja õieraod lihtkarvased. Vilja val-
mimisel kupra poolmed tagasi käändunud

l. Punane pusurohi - Meįandrįum rubrum
(Weig.) Garcke

oied valged. Tupp ja õieraod näärmekarva_
sed. Vilja valmimiseļ kupra poolmed püstised,
ka'hekaupa kokkuhoiduvad

2' Valge pusurohi - Meļandrįum aĮbum
(Mill.) Garcke
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188. joon. Ööhādara (EĮisanthe noctifĮora) leiukohad Eestis.

l. Punane pusurohi - Melandrįum rubrum ļ (Weig.) Garcke Fl.
Deutschļ. ed. 4. 55. lB5B; Asch. et Graebn., Synops. 5 (2): 39. l920;
Muravj. in o.n. Jleuuurp. o6n. 2: l lB. 1957. - M. sįļuestre (Schkuhr)
Roehļ. Deutschl. Fļ. ed.2. t:274. lBl2; Led. F-l. Ross. 1:327. 1842;

Schischk. in Fļ. URSS 6:7|24. 1936; Pēt. in Latv. Ī1.2:2|0. 1955; Snarsk.
in Liet. ĪI.3:322' 196l. - M. purpureum Rupr. Fl. Ingr. 160. 1860' -
Sįįene dįoįca (L.) Clairv., Manch. Herb. l45. 1Bll; Fļ. Europ. l: 174' 1964'

- Lųchnis dįoįca L. Sp. Pl. 437.'|753, p. p. - L. dįoįca B. rubra V/eig.
Fl. Pom.-Rug. 85. 1769. - L. rubra Weig. - Wied. et Web. Beschr. phan.

Gew. Esth-, ļ-iv- u. CurI.242' lB52. - L' sįĮaestrįs Schkuhr, Handb. l: 403.

į79l. - Įpeua Kpacnafl' Ä. JĪecHafl.

o. Varsi enamasti üks, harvemini kaks või kolm. Nad on püstised või
aluse1 tõusvad, enamasti tihedalt pehmekarvased, lihtsad või ülemises
osas harunenud, 40-80 (l00) cm kõrged' Lehed mõļemal pinnal pehme-

karvased, harva ka näärmekarvadega, ripsme1ise Servaga' ieravatipuli-
sed, 5-7 cm pikad ja 1,5-3 cm laiad; alumised ļehed munajad, pika-
rootsuļised, ülemised piklikmunajad, rootsutud. Õied ühesugulised, hõre-

dates ebasarikates; õieraod lihtkarvased, tupest lühemad. Tupp umbes
i0 mm pikk, lihtkarvane; emasõite tupp tihedali vilja ümbritsev' 20

looga; isasõite tupp saledam, į0 rooga; tupe iipmed piklik-kolmnurksed,

I rubrurn (lad. k.) - punane.
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teritunud. Kroonlehed roosad või punakad, harva kahvaturoosad kuni
valkjad, umbes 2 korda tupest pikemad, naastuosas sügavali 2-hõlma-
ļised; neelu kohaļ ļühike lisakroon; pinnuke paljas. Tolmukatest 5 teistest
väiksemad. Emaka,kael niitjas. Õied ei lõhna. Kupar laimunajas, väga
ļühikesel karpofooril, a\raneb l0 tagasikäänduva poolmena. Seemned mus'
tad.

Õitseb juunis, juulis.
Eestis levinud varjukais niiskeis ļehtmetsades ja nende sihtidel, lepi-

kutes, jõgede ja ojade kaldavõsastikes, puisniitudel põõsaste varjus,
kraavikaļļastel; aedades. Kogu territooriumil võrdļemisi sage.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa põhja- (alates Karjalast) ja
keskvaldkondades, Krimmi poolsaarel, Taga-Kaukaasias, Lääne-Siberis ja

Kesk-Aasias (loodeosas). Skandinaavias, Kesk- ja atlantilises Euroopas;
Põhja-Ameerikas tulnukana.

Eestis on levinud peamiselt:
var. rubrum (var. tgpicum Asch. et Graebn.; var. hįrsutum P. Junge)

- taim tihedaļt pehmekarvane;
var. glanduĮosum (Brügg.) Gürke - VarS ja lehed ka näärmekarva-

sed; harva;
Ī'. įacteum Hartm. (Ī. expaĮĮens Lange) - kroonlehed kahvaturoosad

iiuni peaaegu valkjad; harva.

2. Valge pusurohi Meļandrįum aįbum ' (Miļļ.) Garcke, F'l.

Deutschl. ed. 4. 55. lBSB; Asch. et Graebn., Synops. 5 (2): 33. 19t20;

Schischk. in Fl. URSS 6: 725. 1936; Pēt. in Latv. Ī1.2:2l2. 1955; Muravj.
in O.n. IleHnurp. o6n.2: ll9. 1957; Snarsk. in Liet. fl. 3: 324. 1961. -
Meļandrįum 'pratense Roehl. Deutschļ. Fl. ed. 2. l: 274. lBl2; Led. Fl.
Ross. l:327. |B42. - Lųchnis dįoįca L. Sp. Pļ. 436. 1753, p.p. - L. aĮba

Mill. Gard. Dict. ed. B. n" 4. 1768; Wied. et Web. Bescļhr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. CurI. 242. 1852. - Sįį.ene aĮba (MilI') E. H. L. Krause in
Sturm, Deutschl. Fl. ed. 2.5: 98. 1901. - S. alba ssp. alba Fl. Europ. 1:

|74. L964' - Įpelaa 6eilosarag, Ā. JlyroBafl. (l89. joon.)

o, O. Varsi tavaļiselt mitu; nad on püstised, harunenud, 40-80 cm

kõrged, alumises osas udekarvased, üļemises pehmelt' näärmekarvased.
Lehed süstjad või elliptilised, teravatipulised,4-5 cm pikad ja l-l,5 cm

laiad, mõįemal pinnal, eriti roodudeļ, karvased, serval ripsmelised; alu_

mised ahenevad rootsuks, ülemised rootsutud. Õied õhtuti ļõhnavad' ühe-

suguĮised, hõredates õisikutes; õieraod lühikesed, hiljem pikenevad, näär-

mekarvased. Tupp 15-25 mm pikk, näärme- ja lihtkarvane, vahel klee-
puv, kahvaturoheline, piklike tömpide ja serval ripsmeliste tipmetega;
įmasõite tupp laimunajas, vilja valmimisel põisjas, 20 rooga, isasõite
tupp putkjas, sihvakas, l0 rooga. Ķroonlehed valged või veidi kreemikad,
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l89. joon. Valge pusurohi (Melandriun aĮbunl'): a - taime ülemine

osa isasõitega (orig.), ä - taime ülemine osa emasõitega (orig.),
' č_ isasõis läbiļõikes, d- emasõis läbilõikes.
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naaStuosaS sügavalt lõhestunud; naastude alusel 2 mm pikkune 1isa_
kroon. Tolmukaid 10. sigimik 5 niitja emakakaelaga. Kupar laimunajas,
kümne püstise, paarikaupa kokkuhoiduva hambaga. Seemned haļlikad või
hallikaspruunid.

Eestis niitudel (ka uhtlanrminiitudei) ning puisniitudel, põldudel, eri1i
söötidel, teeservadel, kraavikal1astel, raudteetammide1, ka aedades ja
prahipaikadel. Sage kogu territooriumiļ.

Üldlevik. Nõukogude Liidüs peaaegu kogu Euroopa:osas (puudLrb
Arktikas), Ķaukaasias, Lääne- j'a Ida-Siberis, Ķaug-Idas, Kesk-Aasias.
Väljaspool Nõukogude Liitu peaaegu kogu' Euroopas, Väike-Aasias, Mon_
goolias, Gröönimaal; Põhja-Ameerikas tulnukana.

Majanduslik tähtsus. Põllu- ja niiduumbrohi.

Meļandrįum aįbum moodustab värra M. rubrum'iga (M. x dubįum
Hampe), mille tunnused on üleminevad. Esineb Eestis suhteliseļt harva.

18. perekond tulinelk - Lgchnis I L.
Sp. Pl. 436. |753. - FĮolc Adans. Fam. p|. 2: 22' |763.

Mitmeaastased rohttaimed piklike vastakute lehtedega. Abilehed puu-
duvad. oied mõļemasugulised, enam või vähem hõredates või tihedates
peajates õisikutes. Tupp kellukjas või putkjas, l0 rooga' 5 tipmega.
Kroonlehti 5, valged, roosad või punased, terved või naastuosas 2_hõlma_
lised; neelu kohal ļisakroon. Tolmukaid l0. Emakakaeļu 5. Kupar ühe-
pesaline, avanenuļt 5 hambaga. Seemned väikesed' krobelised.

Nõukogude Liidu Īļoorasse kuulub B liiki; mitmed neist on tuntud
dekoratiivtaimedena, mida kasvatatakse ka Eestis.

Perekonna tüüpliik on Lųchnis chaįcedonįca L'

l. Tupp kellukjas, tihedalt karvane. Kroonlehed sarlakpunased, naastu-
osas lõhestunud; naastude hõlmad pikliklineaalsed

l. Helkiv tulinelk - Lychnis IuĮgens Fisch.

Tupp putkjas või piklikiõlvjas, hõredaļt karvane. Kroonļehed tuli_
punased, naastuosas ļõhestunud; naastu hõļmad laimunajad

2. Loitev tulinelk - Lųchnis chaĮcedonįca L.

A l. Helkiv tulinelk - Lųchnis fuĮgens2 Fisch. in Curt. Bot. Mag.
46. l8l9, tab.2Į04; Led. Fl. Ross. l: 330. lB42; Gorschk. in Fl. URSS 6:

696' 1936; Snarsk. in Liet. fļ.3: 3l9. 196l. - JInxHuc ceepxarcņuü.
4 . Vars lihtne, püstine, karvane, 30-60 (B0) cm kõrge. Lehed piklik-

munajad või _ovaaļsed, 4-l0 cm pikad ja kuni 3,5 cm laiad, karvased,
tootsutud, teritunud tipuga. Õied võrdļemisi suured, tipmised, tihedas
kännasjas või peajas õisikus, õieraod lühikesed. Tupp kellukjas, viltkar-

| Įgchnos (kr. k.) - ļatern, 1amp, valgusti; oma ereda värvuse tõttu helgivad taime
õied ļaternatena; Įųchnis - taime nimi Theophrastoseļ.

z fuĮgens (lad. k.) _ helkiv, särav.
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l90. joon. Loitev tuļinelk (Lgchnis chaĮcedonica), (orig.)



vane, kuni 2 cm pikk, kolmnurksete teravate tipmetega, ebaselgete roo-
dudega. Kroonļehed sarlakpunased, tupest 2 korda pikemad, nūstuosas
sügavalt lõhesiunud pikliklineaalseteks hõlmadeks; naastude alusel lisa_
kroon. Kupar pikļik-ovaalne. Seemned tumepruunid kuni mustad, ümar-
dunud.

Õitseb juunist augustini.
Eestis kultiveeritakse aedades ja parkides.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Ida-Siberis (Taga_Baikalimaal) ja Kaug_
Įdas. Jaapanis ja Hiinas. Laiaļdaselt kultuuris. Pärineb lda-Aašiast. -

Majanduslik tähtsus. Levinud aia_ilutaim.

A2. Loitev tulinelk - Lgchnis chaĮcedonįca I L. Sp. Pl. 436. 1753;
Led. Fļ. Ross. l: 330. 1842; Gorschk. in Fļ. URSS 6: 696. 1936; Pēt. in
Latv. fļ. 2:207'i,l955; Snarsk. in Liet. fl. 3: 3l8' 196l; S. Talts in Eest!
taim. määr.799. l966, in textu. - JIuxnIzc XaJIueĀoHcKziI. (l90. joon.)

4. Vars püstine' enamasti lihtne, 40-80 (l00) cm kõrgõ, kaieda_
karvane. Lehed munajassüstjad või munajad, teritunud tipūga, alusel
südajad, 3-8 cm pikad ja 2-4 cm laiad, servadel, roodudel ja eriti alu_
miseĪ pinnaļ karedakarvased. Õied võrdlemisi suured, tihėdas tipmises
kän-nasjas või peajas õisikus; õieraod lühikesed, hõredalt karvased. Tupp
putkjas või pikliktõlvjas, kuni 15 (18) mm pikk, hõredaļt karvane, teia_
vate kolmnurksete tipmetega. Kroonlehed tulipunased, naastuosas kahe
laimunaja hõlmaga; naastude alusel lühike ļisakroon. Kupar munajas.
Seemned kolmnurkselt südajad.

Õįtseb juunist augustini.
Eestis ilutaimena aedades ja parkides.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa keskvaldkondade lõunapool_

setel aladel ja lõunavaļdkondades (põhja pool metsistunult aedaāes),
Lääne- ja Ida-Siberis ning Kesk-Aasias. Mongoolias. Laialdaselt kasvata_
tav. Liigi kodumaaks peetakse Kesk-Aasiat.

Majanduslik tähtsus. Levinud dekoratiivtaim, mida kultiveerįtakse pal_
jude, ka täidisõieliste sortidena. Tuntumad vormid on:

Ī. aĮbifĮora hort. - õied valged;
t. carnea hort. - õied lihakarva;
Ī' plena hort. - täidisõieline.

19. perekond käokann - Coronarįa2 A. Braįln
A. Braun in Flora 26: 367. t848.

Mitmeaasiased rohttaimed. Õied üksikult hõredates õisikutes. Tupp
kellukjas, l0 rooga, 5 tipmega. Kroonlehti 5, roosakad, sügavalt lõhesū-
nud neljaks hõlmaks; naastude aļusel lisakroon. Tolmukaid l0. Emaka-
liaeļu 5. Kupar ühepesaline, paljuseemneline, avanenult 5 hambaga.

I chaįcedonįca (lad. k') - Kaitsedonist (linn Väike_Aasias) pärinev.
2 coronarįa (lad. k.) - pärjataoline, pärga meenutav, sõnast corona - pärg
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l9l. jo.on. Harilik tõrvaļill (Viscaria oulgaris): a - taime üldkuju (orig')' Õ - sigi-

nrlķ iaķlloiķes, c _ vi1i; hariļik käokann (Coronaria flos'cucuĮĮ): d - taime üldkuju

(orig.), e - sigimik, tohnukad ja kroonleht'



Mõneliigiline perekond, mis on levinud peamiselt põhfapoolkeral.
Nõukogude Liidus kasvab 2 liiki, neist l Eestis.

l. Harilik käokann - Coronaria flos-cucuĮį1 (L') A. Braun in Flora
26: 368. lB43; Asch. et Graebn., synops. 5 (2): tt. t'gzo; Gorschk. in FI.URSS 6: 700. 1936; Pēt. in Latv. fl.2:207' tbĖ5; muravj. in o.rr. JleunHrp.o6n.2: llB. l957; Snarsk. in Liet' fl.3:320. l96l' - Lgchnis fĮos-cuciĮtL Sp.Pl.436. ļ753; Led., Fļ. Ross' l: 330. lB42; Wied' et Web. Beschr.
phan. Gew' Esth-, Liv- u. Curl. 242. tB52. - L' fīos-cuculi ssp. fĮos-cucuĮiFl. Europ' t: 156. 1964. - coccgganthe pratensis Rupr. ni. ingr. l6s.
1860. - Iopuųņer KyKVIIIKHH. (191. joon., d ja e')

. 4. Vars püstine, ülemises oSaS harunenud' lühikarvane, 40-90 cm
kõrge. Lehed tavaliselt paljad või pisut karedad, vahel alusel ripsmeli-
sed, terava tipuga; juurmised lehed kodarikuna, piklikmõlajad, rõotsuks
ahenenud, 4-9 cm pikad ja 4-l0 mm laiad; varreļehed enamasti lineaal_
süstjad või süstjad, rootsutud. Õied hõredates pöörisjas-kännasjates õisi_
kgt-es; õieraod iupest ļühemad või pikemad' Tupį piktit<kettut<Jas, 6-8 mmpikk, l0 hästi eristatav-a-punaka rooga ja terāvaie kolmnurįsete ripsme-
liste tipmetega. Ķroonlehed roosad, īuruu valged, tupest kuni 2 korda
pikemad, naastuosas sügavalt ļõhestunud 4 lineaalseks īolmaks; naastude
alusel teravad lisemed, mis moodustavad ļisakrooni. Ķupar ümarmunajas,
karpofoorita. Seemned väga väikesed, tumepruunid kuni mustad, kare-
dad.

Õitseb maist juu1ini (augustini).
Eestis kasvab niisketel niitudel (ka uhilamminiitudel) ja puisniitudel,

madalsoodes, jõgede ja järvede kalļastel, vahel ka niiskeįeī potdra"t. r.i-
neb sageli hulgaliselt; eeļistab happelise reaktsiooniga pinnait. Sage kogu
territooriumil.

Üldlevik. Nõukogude Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas (puudub
Kaug_Põhjas), Põh.ja_Ķaukaasias, Lääne_ ja lda-Siberis. lorrja- 1ā Kesk-
Euroopas, Vahemeremaadeļ. Põhja-Ameerikas sissetooduna.

Majanduslik tähtsus. Esineb umbrohuna niisketel ristikupõldudel ja
kultuurheinamaadel.

Eestis on ļevinud:

. Ī. fĮos-cucuĮi (Lgchnis f Įos-cucuįį L. Ī. tgpica Fiori et Paol.) - varre_
lehed süstjad või lineaalsüstjad, 3-B mm laiad; tavaline;

' Ī. latifoĮla (Bolle) (Lgchnis flos-cuculi L. Ī. Įatifotia C. Bolle) - lehed
kuni üle l cm laiad, varred tugevad; harva;

Ī. pĮenif Įora (Schur) (Lgchnis flos-cucuĮi a. ptenifĮora Schur) - täidis-
õieline vorm; harva.

Harva esineb ka valgeõieļine vorm - Ī' aĮbiftora (Tinant) (Lgchnis
f Įos-cuculi Ī. aĮbifĮora Tinant).
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' ' l 20. perekond põisrohi _ Silene l L'
SP. Pl. 413. 1753.

Uhe.kunimitmeaastasedrohttaimed.Varredpüstised,ümmargused,
Įiht- või näärmekarvased, harvemini paljad. Õied mõlemasugulised' har-

vemini ühesugulised; taimed ühekojalised, harvemini kahekojalised' Tupp

įiitlehine, enamasti'5-tipmeline 15-hambaline), 10-30 rooga, võrkjas.

Kroonlehti 5, vaļged, ūä.vemini įoļlakad või rohekad, naastuosas vaheĪ

terved, enamasti agĮ lohestunud; pinnuke piklik; naastude alusel esineb

sāgeli'lisakroon. Tįlmukaid l0, asetsevad 2 ringina; pikemad toļmukad

"įīi..r 
ringiĮ vahelduvad kroonļeh,tedega, arenevad varem; 1ühemad tol-

rnukad sisemisel ringil kinnituvad kioonlehtedele ja arenevad hiljem.

Tolmukad ja emakaJ asetsevad androgünofooriĮ; tolmukaniidid paljad

uāi .ip,r*.iised, Sigimik aļusel 3_pesalĪne, ülemises osas 1-pesaline, 3

emakakaelaga. Vilf (kupar) aļusel 3-pesaline, avanenu1t 6 hambaga.,

Seemned neĮrjad,'enam või vähem krobelised'
Perekondakuuļubumbes400liiki,misonļevinudpeamiseltpõhja-

poolkera parasvöötr.rres ja Ameerikas troopilistes mäestikes' Nõukogude

Liidus esineb l53 liiki, neist 6 kuulub ka Eesįi floora koosseisu' Pere-

įon* eŠindajate hulgas on dekoratiivtaimi (SiĮene armerįa L, S' orien-

lalįs Milļ., S' penduīa L. jt'), mõned' liigid on umbrohud' Suuremat

majanduslikku tähtsust perekonnal ei.oļe'
Perekonna tüüpliik on Sįįene anglĮca L' (s' gallica L') '

1

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

Õietupp põisjas, võrkjas, 20 rooga 
-." 1. Hariliū põisrohi - Sįįene cucubaļus Wibel

Õietupp putkjas, harva kellukjas, l0 rooga '

2. Õietupp paljas
Õietuįį üleni või ainult :roodudel karvane

3' Õietuįį lühike, kellukjas, kuni 4_5 mm pikk. Kroonļehed terved

6. iiiu_päi.rot'i - Sįįene pseudotites Bess. ex Reichen

Õietupp pikem, putkjas, ļile 5 mm pikk' Kroonļehed lõ'hestunud 4

4' Õietuįį īeravatipmeline. Kroon ļisakroonita
4' Tatari põisrohi _ Sįįene tatarįca (L') Pers'

3.Palu.põisrohi-Siįenechlorantha(Willd.)Ehrh.
5.Õietuppkaredakarvane,eriti.roodudel.Naastudealuseltömplisa.

kroon. Enamasti ristikupõldudeĮ
2. Harkjas põisrohi - Sįļene dįchotoma Ehrh'

nime Sįįene õpetlane l'obeĮ 1576. a' Tuļetatud kas nimest

Bakchose kaaslane) või sõnast seĮene (kr' k') - kuu (taeva_

2
3
5

b.

į Esimesena kasutas
Siļenos (kr. mütoloogiaŠ
keha)
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Õietupp pehmete madalate karvadega, mõnikord ka näärmekas ja
kleepuv. Naastude aļusel teravatipmeĪine lisakroon

5. Longus põisrohi - Sįįene nutans L.

l. alampere,kand Behen (Moench) Bunge in Led. Fl. Art.2: r2g. rBB0.
- Behen Moench, Meth. 709' l7g4 (pro gen.). - Õied mot"mr.uįrli;;J.
Tupp põisjas, 10-20 rooga' võrkjas. Kroonlehed enamasti 2-jagused või2_hõļmalised, harva on naastuosa tipus ainult sämpunud. Mitmeaastased
taimed.

l. Harilik põisrohi - SįĮene cucubaļus l Wibel, Prim. Fl. Werth. 24l.
1799; Pēt. in Latv. Īļ.2:201. 1955; Muravj. in o.ir. JIeHnHrp. o6n.2: l13.
1957; Snarsk. in Liet. fl.3:308. 196l. - š. n1Įoto J. E. Smith, Fl. Brit.467' lB00; Led. Fļ. Ross. l: 304' lB42; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esįh", Liv- u. Cur|,: 234. 1852. - S' aenosq (Gil.) Asch. Fļ. Prov. Bran_
denb. 2: 23. 1864; Asch. et G.raebn,, Synops. 5 (i): 64. lg2O. - S' uuļ-garls (Moench) Garcke, Fi. Deutschl. ed.9.64. 1869; Fl. Europ' t: tās.
ļ964 - S. Įatt'folia (r\{ill.) Rendļe et Britt. List. Brit. Seeds, pf. s' tgoz;
Schischk. in Fl. URSS 6: 596. 1936. _ CucubaĮus behen L. Sp. Pl. 4l4'.
1753' - C. uenosus Gil. Fl. Lith' z: l65. l78l. -- C. Įa:,tt\oĮlu, Mill. Gard.
Dict, ed. B. n" 2. l768. - Cįņoflesķa xJIoIĪyIIKa. (l92. joon.)

4 Taim paljas, hailikas- kuni sinakasroh:erine. Risoom harunenud,
moodustab õitsevaid ja mitteõitsevaid varsį. Vars tõusev või püstine, 20-
60 cm kõrge, ülemises osas harunenud. Lehed lineaalsüstjād, munajas-
süstjad kuni munajad või elliptilised, 3. 6 (B) cm pikad ja t-2 cm laiacį,
enam või värhem pikalt teritunud, palja või ripsmelise .Į.urgu; alumised
ļehed vahel lühikeseks rootsuks ahenenud, ülemised väiksemād ja rootsu_
tud. oied mõļema- ja ühesugulised, tipmised, hõredates ebasarikates; õie_
raod peenikesed, tup-e pikkused. Tupp valkjas või rohekas (vahel päike-
sepaistelistel kohtadel kasvavatel taimedel lillakas), põisjas, [z-rc
_(20) mm pikk ja 6 . l0 mm lai, paljas, 20 rooga, vOit<ias; tupe tipmed
koļmnurksed, teravad, ripsmelise Servaga' Kroonīehed vaiged, tupest kuni2 korda pikemad, naastuosas peaaegu-aluseni 2-jagused; pinnuĻe piklikja talbjas; ļisakroon puudub. Tolmukaid l0. EmaĖak]āeļu 3. Kupar įittit,. ümardunud, lühikeseļ karpofooril. Seemned ümarneerjad, tumepriunid,
krobelised.

Õitseb juunist augustini.
Eestis kuivematel hõredama taimkattega niitudel ja puisniitudel,'kui-

vadel nõlvadel, põldudel, teeservadel, krāavikatlastej, iaudteetam;iį;l,
raiesmikeļ, harvemini ka kui'ades hõredates metsades ning nende servaļ.Eeļistab kerget liivakat või saviliivast pinnast. sage kāįu territooriumil'

Üldlevik. Nõukogude Liidus levinud kogu Euroopr_o*. (puudub Ark-iikas), Ķaukaasias, Lääne_ ja Ida-Siberis,kaug-Idäs, Kesk-Aasias (põh_

I cucubaĮus (lad. k,) - ühe taime nimi vanaroomlastel (pugulill - CucubaĮus)-
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l92. joon. Harilik põisrohi (SiĮene cucubaĮus\-
(Orig.)



jaosas). Väljaspool Nõukogude Liitu peaaegu kogu Euroopas, Indo-Hi-
maalajas, Mongoolias, Jaapanis, Väike-Aasias, Iraanis, Põhja-Aafrikas,
(tulnukana) Põhja- ja Lõuna-Ameerikas.

Majanduslik tähtsus. Umbrohuna ristiku-, harvemini viljapõldudel.
Koduloomad söövad meeļeļdi.

Hariļik põisrohi varieerub eriti lehtede kuju poolest. Teisenditest võib
Eestis eristada:

var. cucubaļus - lehed süstjad kuni munajassüstjad, palja Servaga;
sageli niitudeļ, põldudel ja söötidel;

var. angustifoĮia (Garcke) (SiĮene auĮgaris var' angustifoĮia Garcke)
- iehed lineaalsüstjad, pikalt teritunud tipuga, servadel sageli ripsmeli-
sed; paiguti kuivadeļ nõļvadel ja küngastel;

var' ĮatifoĮla [ (Mill.) Asch. et Graebn.] (S. uenosa var' latifoĮlc Asch.
et Graebn.) - lehed eilipti1ised kuni ļaimunajad, vahel ripsmelise ser-
vaga; esineb harvemini, vahel hõredates metsades ja nende servadel.

2. alamperekond SįĮ,ene. - Eusįįene (Rohrb.) Pax in Engl. et Prantl,
Pflanzenfam. 3 (l b): 7l. lBB9. - Sįįenastrum Rouy,Iļlustr. pl. Eur. rar.
4. 26. lB94-ļ905. - Tupp l0 rooga, enamasti võrkjas.

* 2. Harkjas põisrohi - Sįlene dichotoma l Ehrh. Beitr. Naturk.7: l43.
1792; Led. Fl. Ross. l: 315. 1842, p. p.; Vilb. Eesti taim. ed. 2.99. l92S;
Asch. et Graebn., Synops.5,(2):91. l92l; Schischk. in Fl. URSS 6:610.
1936; Pēt. in Latv. Ī]. 2: 202. 1955; Muravj. in ol. Ieuzurp. o6n. 2: l14.
l957; Snarsk. in Liet. fl.3: 3l0. 1'961. - Cļ,ro.ņesxa BIįJIbĪIaTar. (l93. joon.)

o, o. Käharakarvane taim. Vars püstine, ülemises oSaS dihhotoom-
selt harunenud, 40-70 cm kõrge. Varrelehed munajassüstjad või süstjad,
kuni 5 cm pikad ja 2 cm laiad, teravatipulised, karvased, 3-S rooga;
juurmised lehed õitsemisajaks tavaliseļt kuivanud; alumised ļehed lühike_
seks rootsuks ahenenud, üļemised rootsutud. Lehtede kaenlas ļühivõrsed
kitsaste lehtedega. Õied kahe üļeni või ainult servadel kileja kandelehega,
enam või vähem ühekülgsetes tipmistes kobarjates õisikutes; alumised
õied lühiraolised, ülemised rąotud, õitsemisaja1 horisontaalselt varrest
eemalehoiduvad, ebameeļdiva lõhnaga. Tupp piklik, putkjas, kuni l5 mm
pikk, l0 rooga, miļļel on harjaskarvad; tupe tipmed süstjad, teritunud,
kileja ripsmelise äärisega. Ķroonlehed valged või valkjad, tupest pikemad,
naastuosas umbes keskpaigani kaheks hõlmaks lõhestunud; naastude hõl_
mad ümardunud, nende alusel lühikesed tömbid lisemed, mis moodusta-
vad lisakrooni. Ķupar piklikmunajas, kuni 2 mm pikkusel paljal karpo-
f<;oril. Seemned neerjad, kuni l,5 mm läbimõõdus.

Õitseb juunis, juulis.
Eestis tuļnukana peamiselt ristikupõldudel. Seni täheldatud ainult

mandriosas paiguti esinevana. (194. joon.)
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193. joon. Harkjas põisrohi {SiĮene dichotona\
: (orig')
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l94. joon. Harkja põisrohu (SiĮene dichotoma) leiukohad Eestis.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osa kesk- ja lõunavaldkondades,
Kaukaasias, Lääne-Siberis. Skandinaavias, Kesk-Euroopas, Väike-Aasias,
Põhja-Ameerikas. Spontaanselt esineb ainult Euroopa kaguosas (Unga_
tis, Ęumeenias), mujal tulnukana.

Majanduslik tähtsus. Ristiku- ja viljaseemnega leviv umbrohi.

* s. Palu-põisrohi - Sįįene chįorantha l (Willd.) Ehrh. Beitr. Naturk.-i: l44. |792;Led. Fl. Ross. l:3ļ9. lB42; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esih_, Liv- u. Cur]. 234. lB52; Schischk. in Fļ. URSS 6: 616. 1936; Pēt. in
Latv. fļ. 2: 204' lg55; Muravj. in o.rr. JleHuurp. o6n. 2: |l4. |957; Snarsk.
in Liet. fl.3:3l2. 196l; Fl. Europ. 1: 165. 1964. - Cucubaļus chĮoranthus
Willd. Prodr. Fļ. Berol. |55. 1787. 

-Ctrņo.Įesķa 3eJIeHoBaraa. (l95. joon.)
4. Vars püstine, paljas, harunemata, 30-70 cm kõrge. Juurmised

lehed mõļajassüstjad, 3_5 (7) cm pikad ja 4-6 (B) mm ļaiad, rohke-
arvulised, võrdlemisi pikaks rootsuks ahenenud, lühidalt teritunud tipuga,
ripsmelise alusega; var,relehed väiksemad, lineaalsüstjad kuni lineaālsād,
rootsutud. Õied longus, enamasti l-3-kaupa ebasarikates, mis omakorda
on koondunud kitsasteks, enam või vähem ühekülgseteks kobarjateks õisi-
kuteks; õieraod tupe pikkused või pikemad. Õite kandelehed kileiad, pee_
neripsmelise servaga. Tupp putkjas, paljas, g-!2 mm pikk, 3 mm lai;
tupe tipmed tömbid, kitsa valge kileja äärisega, peeneripimelise servaga.

I Kreekakeelsetest sõnadest chįoros * roheline, antheros _ õis; latiniseeritult clrlo_
rantha - roheliste õitega.
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l95. joon. Palu-põisrohi (SiĮene chĮorantha). (otig')
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Kroonļehed rohekad või valkjasrohelised, tupest pikemad, naastuosas
sügavalt 2-jagused; naastude alusel lühike ļisäkroon. Õhtuti eritavad tai_
med meeļdivat nõrka ļõhna. Kupar munajas, umbes B mm pikk, lühikesel
1<arpofooril.

Õitseb juunist augustini.
Eestis levinud.kaguosas, kus paiguti sage, mujal haruldane (näit.Narva lähedaļ 1uidetel) või puudub. Kasvab- liivikuil, IiivasteI nõlvadelja kuivades hõredates männikutes, nende serval ja teede ääres, ka raud-

teetammil. Kirjanduse andmetel on Varem esinenud Saaremaal Sõrves,
käesolevaks ajaks aga on sealt kadunud- (l96. joon.) Liik on Eestis oma
areaali loodepiiril. Psammofüüt.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osa kesk- ja lõunavaldkondades'
Ķaukaasias, Lääne- ja Ida_Siberis (keskosas), Kesk-Aasias (põhjaosas).
Kesk-Euroopas (Ungaris, Austrias, Ęumeenias jm.)'

tą. Tatari põisrohi - SįĮene tatarįcat (L.) Pers. Synops. P1' l:497.
1805; Led. Fļ. Ross. 1:3l2' lB42; Wied' et Web. Beschr. įhan. Gew. Esth-,Liv- u. Curl.235. lB52; Schischk. in Fl. URSS 6:619. tģgo; pet. in Latv.
Īļ. 2: 204. l955; Muravj. in Õ.ņ. Jle,zgrp. o6.rr. 2:|15.l957;Snarsk. in Liet.fl. 3: 3l2. 196l; Fl. Europ. t: 32. 1964. - CucubaĮus taįarįcus L. Sp.Pļ. 4l5. 1753. - Cn4o.[esxa TaTapcKafl. (l97. joon.)

196. joon. Palu-põisrohu (SiĮene chĮorantha) leiukohad Eestis.
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197. joon. Tatari põisroh; (SįĮene tatarica): o - taime üldkuju (oiig')' b *
tupe tipmed, c - kroonleht.

c



0

os

c2

o
0

s\
t

ļ
I
t
a

I

į
I

ļ
I
I
I
t

I

į
į

I

lt

I J ---
{

į

/-

į

į
I

į
I
!

I

I
I
I

tt
t

)
(

t-- 
--t"-

l98. joon. Tatari põisrohu (SiĮene tatarĮca\ leiukohad Eestis.

4. Vars alusel puitunud, ümmargune, lihtne või veidi harunenud,
alusel ja sõlmedel enamasti punakas, alumises osas hõredalt käharakar_
vane, mujal paljas, 25_80 cm kõrge. Juurmised lehed õitsemisajaks tava-
ļiselt kuivanud; varrelehed süstjad või lirreaalsüstjad, 3,5-5 cm pikad ja4-6 mm laiad, ļühirootsulised, teravatipulised, paljad, tugeva kesk-
t'ooga' kareda Servaga; varrelehtede kaenlas lühiv_õrsed väikeste ļehte_
dega. Õied l-3-kaupa pöörisjais osaõisikuis, mis on koondunud kitsas-
teks kobarõisikuteks, õitsemisajal longus, püstistel raagudel; õieraod tupe
pikkused, lühemad või pikemad, käharakarvased, eriti tĮpe all. Tupp puiĮ-jas, l0-ll mm pikk, l0 rooga' paljas, vahel punakas, ij terava iiį..gu'
Kandelehed kilejad, süstjad, ripsmelise servaģr, lillakaspunased. Kroon_
lehed valged või rohekasvalged, naastuosas süįavalt 2_jaĮused; lisakroon
puudub. Kupar piklik, kuni B mm pikk, ļühikesāl hõredajtīarvasel karpo-
fooril. Seemned koļmnurksed, neerjad, pisut krobelised.

Õitseb juunist augustini.
Kasvab ļiivastel oja- ja jõekallastel ning liivase pinnasega hõredates

päikesepaistelistes männimetsades ja nende serval Eāsti kaguosas (peale
selļe ka Alutagpse allvaļdkonnas, Narva-Jõesuu lähedal), mujal peaaegu
puudub. (l98. joon.) Eesti idaosaS on ļiik oma areaali 1äänepiiri1. Psam-
mofüüt.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa põhja_, kesk- ja lõunavald-
kondades, Lõuna-Siberis, Ķaukaasias. Kesk_Eurõopas 1a Ba1kani pool_
saare põhjaosas.
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5. Longus põisrohi - SįĮene nutans 'L.Sp.Pl.4l3. 1753; Led. Fl"
Ross. l:318. lB42; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.
233. lB52; Schischk. in Fl. URSS 6: 674. 1936. Pēt. in Latv. Ī|. 2: 205.
1955; Muravj. in (Dl. Jleuznrp. oõ.rr.2: l15. 1957; Snarsk. in Liet. fļ.3:
314. 1961. - S. nutans L. ssp. nutansn Fl. Europ. 1: 164. 1964. - Exs.:
K. Eichw. Eesti taimed 4, n" 155 et 155a. 1939. -- CMoflesxa noHIaK-

|JJafl' c. IĪoHIļKaIoņax. (199. joon.)
4. Risoom puitunud, harunenud. Vars (neid võib olla ka mitu) 30-

60 cm kõrge' püstine, alumises osas lühikarvane, üļemises näärmekarvane,
a1usel sageli ka mitteõitsevate var'tega (võrsetega). Juurmised ļehed
mõlajad, 5-l2 cm pikad ja 0,5-1,5 cm laiad, pikarootsulised, lühidalt
teritunud tipuga; varrelehed (mida on 2-4 paari) süstjad või lineaalsüst-
jad, väiksemad, pikalt teritunud tipuga, lühirootsuļised või peaaegu root-
sutud; kõik ļehed mõlemalt pinnait pehmekarvased, eriti roodude kohalt,
peeneripsme1ise servaga; vahel varrelehtede kaenlas lühivõrsed; harva
kogu taim peaaegu paljas. Õied longus, l-3-kaupa ebasarikjais osaõisi-
kuis, mis on koondunud hõredaiks, enam või vähem ühekülgseiks pööri-
seiks; õieraod tupe pikkused või pisut lühemad või pikemad, näärmekar_
vased. Tupp putkjas, vahel ka näärmekarvane; tupe tipmed teravad, kileja
äärisega. Kroonļehed valged või määrdunudvalged, tupesi pikemaci, naas-
tuosas kuni 2l3 ulatuses 2-jagused; naastude hõļmad iineaalsed, lisakroon
väga lühike,2-3 mm pikk, terav. Kupar munajas, B-ll mm pikk, lühi_
k-arvaseļ karpofooril. Seemned neerjad, 1amedad.

Õitseb maist augustini.
Eestis kasvab kuivadel nõlvadel, hõredates ļiivase pinnasega männi_

metsades ja nende serval, 1iivikuil, liivastel söötidel, teede ääres ja kraa_
vikal1asteļ, paekaldal, raudteetammi nõlvadel. Eeļistab liivakat pinnast.
Sage kogu territooriumil.

Üldlevik. Nõukogude Liidus peaaegu kogu Euroopa_osas (peamiselt
kesk-, harvemini lõunavaldkondades), Kaukaasias, Lääne- ja Ida-Siberis.
I-'õhja- ja Kesk-Euroopas' Baļkani poolsaare põhjaosas.

Peale tüüpteisendi võib Eestis võrdlemisi harva täheļdada
var. gĮabra Schkuhr - taim peaaegu paljas.

3. alamperekond otįtes (Adans.) Schischk. in Fļ. URSS 6: 685. 1936,

- Gen. otįtes Adans. Fam. pl. 2: 255. 1763. - Sect. otįtes otth in DC.
Prodr. 1: 369' |B24. - Õied väikesed, männasjas-pöörisjates õisikutes,
enamasti ühesugulised ja taimed kahekojalised, või taimed on ühekojali-
sed ühe- ja mõlemasuguliste õitega. Tupp kellukjas, ļühike, l0 rooga.

Kroonlehed terved või naastuosa tipus pisut sämpunud. Kupar lühikese
raoga. Kaheaastased taimed.

* 6. Liiv-põisrohi _- SįĮ'ene pseudotites 2 Bess. ex Reichenb. Fl. Gerr{r.

exc.3: Bl9. 1832; Schischk. in Fl. URSS 6: 686. 1936. - S. otįtes var.

r nutans (lad. k.) - rippuv, longus.
2 pseudos (kr. k.) _ eba-, va!e-, otįtes (kL' k.) - kõrvataoļine, kõrvuline.
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200. joon. Liiv_põisrohi (SiĮene
pseudotites). (Orig.)

l99' joon. Longus põisrohi (SiĮene nutans). (orig.}



Pseudo-otites Borb. Budap. ės Környėk növen. l4B. lB79. S. otįtes
J. E. Smith - Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 235.
1852. - S. oti.tes (L.) Wibel ssp. pseudoliles (Bess.) Lemke - Rothm.
in Rothm. Exkursionsfļ., Krit. Ergänzungsb. l24' 1963. - otįtes pseudotĻ
/es (Bess.) Klok. in o.rr. VPĮCP 4:567' 1952. - CĮņo.Įesxa JIoxHoyĮIIKo-
BVĀHag,. (200. joon.)

o. Vars (20) 40-60 cm kõrge, ļihtne, õisikuosas harunenud, alumi-
ses oSaS lühikarvane, ülemises paljas. Varsi võib olla ka mitu. Lehed
lühikarvased, mõnede pikemate karvadega; juurmised lehed 3-6 (7) cm
pikad ja kuni l cm ļaiad, pikaks rootsuks ahenenud, mõlajad, tömbilt teri-
įunud tipuga; varrelehed kitsamad, lineaalmõlajad, lühirootsulised, nende
kaenļas mitteõitsevad lühivõrsed. Õied väikesed, 3-6-õielistes männasja-
įes osaõisikutes, mis on koondunud kitsasteks katkestunud pöörisjateks
õisikuteks; õisiku alumised harud on pikenenud, püstised; õieraod pal-
jad, peenikesed, kuni l0 mm pikad. Kandelehed väikesed, kilejad, ripsme'
lised. Tupp kellukjas, 3,5-4 mm pikk, paljas, teritunud tipmetega. Kroon'
lehed valkjad või kollakasvaļged, terved, tupest pikemad; lisakroon puu-
dub. Kupar munajas, peaaegu raotu, umbes 4 mm pikk. Seemned siledad,
umbes l mm läbimõõdus

Õitseb juunist augustini.
Eestis seni leitud vaid Tariu ļähedal Lohkva ļiivikul ja selle ümbru'

ses' Meie llooras kodunenud ja nähtavasti ļeviv tuļnukas. Va1guselem'
bene, eelistab ļiivast pinnast.

Üldlevik. Nõukogude Liidus peamiselt Euroopa-osa keskvaldkondade
lääneosas (Kesk-Dnepri vaļdkonnas). Kesk-EuroopaS.

Mitmeid Sįļene perekonna esindajaid kasvatatakse aia_ilutaimedena,
näil. Sįįene armerįa L. (kuni 50 cm pikk hallikasroheļine punakate õitega
taim).

2l. perekond tõrvalill - Vįscarįa į Roehļ
Deutschl. Fl. ed. 2. 2: 37. 1812.

Mitmeaastased rohttaimed. Varred ļihtsad, harva üļemises osas haru-
nenud, püstised, paljad, sageli ülemistel sõlmekolrtadel pihkased, kleepu_

vad. Lehed kitsad, 1ineaalsed. Õiecl võrd1emisi suured. Tupp putkjas, pil<_

lik, 5 tipmega, l0 rooga. Kroon tupest pikem; kroonļehti 5, roosad või
punakad, naastuosas terved, sämpunud või 2-hõļmalised; naastude alu'
sel ļisakroon. Tolmukaid 10, kinnituvad kroonlehtedeļe. Emakakaeļu 5.

Vili (kupar) munajas, aļusel 5-pesaline, avanenult 5 hambaga. Seemned

neerjad' pisut lamedad, krobeļised.

Perekonda kuulub 5 liiki, mis on ļevinud Euroopas, Aasias ja Põhja-
Ameerikas. Nõukogude Liidus esineb 2 liiki, neist l ka Eestis.

I aįscarįa (lad. k.) - pihkane, kleepuv; pihkaste varte tõttu.
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l. Harilik tõrvalill - Vįscarįa aulgaris l Roehl' Deutschl. F|. ed.2.2:
275' lB|2; Led. Fļ. Ross. l: 32B. |B4,2; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Clrļ. 24l. lB52; Pēt. in Latv. fl. 2: 200. 1955; Muravj' in
<D.n. Jleuvurp. o6.rr. 2: 1ll. 1957. _ V. uįscosa (Scop') Asch. Fļ' Prov.
Brandenb. 22' |864; Gorschk. in Fļ. URSS 6: 576. 1936; Snarsk. in Liet.
fl.3: 306. 1961. - Lgchnis uįscarįa L. Sp. Pl. 436. 1753; Fl. Europ. 1:
157. 1964. - L. aįscosa Scop. Fl. Carn. ed. 2. l: 306. 1772' - Cuo.nķa
o6HķHosenHafl' c. IecHax. (l9t. joon., a-c.)

4. Vars püstine, paljas, harva hõredalt karvane, 30-60 cm kõrge,
roheline, sageli punakas, ülemistel sõlmekohtadel kleepuv. Juurmised
lehed kodarikuna, lineaalsüstjad, rootsuks ahenenud; varrelehed süstjad,
Ą-7 cm pikad ja 4-6 mm laiad, rootsutud, ļühikeseks ripsmeļiseks tupeks
kokkukasvanud alusega. Õied 5-7-kaupa tipnristes ja kaenlasisestes eba-
sarikjates osaõisikutes, mis moodustavad pikliku katkestunud kobarõisiku;
õieraod lühikesed. Kandeļehed sageli punakad, kileja äärisega, ripsmeli-
sed. Tupp tömbitipmeline, piklik, kuni 1,2 cm pikk, vahel punakas, l0
į'ooga, võrkjas. Kroonļehed punakad, roosad või lillakaspunased, harva
valged, umbes l,5 cm pikad, äraspidimunajad, vaheļ terved, enamasti aga
sämpunud tipuga; iga naastu aļuseļ kaks ļiset, mis moodustavad lisa_
krooni. Ķupar munajas. Seemned neerjad, peenelt krobeļised.

Õitseb mai lõpust juulini.
Eestis sageli 1iivikutei, küngastel ja nõlvadel (rnoreenil), kuivadel

niitudel ja puisniitudel, männimetsade serval ja nende lagendikel, har_
vemini umbrohuna ristikupõldudeļ. Eeļistab lubjavaest ļiivast pinnast, kus
sageli kasvab kogumikena.

Üldlevik. Nõukogude Liidus kogu Euroopa_osas (puudub Arktikas),
Lääne-Siberis, Kesk-Aasias (Kasahstani lääneosas), Kaukaasias. Väljas-
1rool Nõukogude Liitu peamiselt Põhja_ ja Kesi<_Euroopas.

Peale tüüpteisendi võib Eestis harva täheldada veel
var. aĮbifĮora (Sweet) Rouy et Fouc. - kroonlehed valged või valk-

jad.

22. perekond äiakas - Agrostemma2 L
Sp. Pl. 435. 1753.

Uheaastased rohttaimed ühe, üļemiSeS oSaS sageli harunenud var-
rega. Õied tumeroosad või punakad, üksikult, lisakroonita. Trpp liit_
Iehine, l0 eenduva rooga, 5 pikaks tipmeks lõhestunud. Kroonlehed,
arvult 5, naastu ja pinnukesega, tupplehtedest lühemad või peaaegu nende
pikkused. Tolmukaid l0, kinnituvad kroonlehtede küige. Sigimik 5 emaka-
suudmega. Kupar ühepesaline, avanenult 5 hambaga (vastavalt viljaleh_
tede a,rvule). Seemneid rohkearvuliselt.

Į uulgaris (lad. k.) - harilįk, tavalįne.
2 agros (kr. k.) -põld, stemna (kr' k.) -pärg; taim sobib pärja punumiseks.

340



a

b

20l. joon. Hariļik äiakas (Agrostemma gitltago): a _
taime üldkuju (orig.), b - kloonļeht tolmukaga.



Perekond hõlmab 3 liiki, mis on ļevinud Euroopas, Aasias, Põhja-
Aafrikas; Põhja-Ameerikas tuļnukana. Nõukogude Liiaus esineb 2 liiki,
neist I ka Eestis.

Perekonna tüüpliik on Agrostemma githago L.

l. Harilik äiakas - Agrostemma githagoI L. Sp. Pl. 435. l753; Asch.
et Graebn., Synops. 5 (2):3. 1920; Muravj. in Fļ. uiįSS 6: 675. 1936 et in
<Dn, JIeHnrrrp. o6n. 2: l|1. 1957; Pēt. in Latv. fļ. 2: l99. tg55; snarsį. inLiet. fļ. 3: 304. 196l; Fļ. Europ.'l: 157. 1964. - Lgchnis gilhago (L.)
scop. Fl. carn. ed. '2. 2: Br0. tT72. - L. segetum Lam. Fl. FianĢ. a:
50. |77B. - Gtthago segetum Desf. Cataļ. pl. ed. 3. 266. 1869; Led. Fl.
Ross. l: 332. lB42; wied. et v/eb. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl.
243. lB52. - Kyxorrl nocesHoü, x. o6rtxuoįertriutž. (20l. joon.)

o. Vars püstine, ülemises osas hat'unenud, pehmekarvane, 40-80 cm
kõrge. Lehed lineaalsed, (3) 6-12 cm pikad 1a s-ro mm laiad, kokku-
kasvanud alusega, pehmekarvased. Õied .rr.äd, üksikuļt, tipmisecl; õie-
raod pikad. Tupp piklikmunajas, :kuni 5 cm pikkune lputto kuni 2 cm,
tiņmed kuni 3 cm), pehmekarvane; iupe tipmed kroonļįirtedest enamasti
üleulatuvad. Kroonlehed naastuosa tiįus sämpunud; naast aheneb 2 tii-
vulise liistuga pinnukeseks. Kupar munajas, tuįe putkeosast pikem. Seem_
ned peaaegu mustad, kuni 3,5 mm läbimõõdus, kaiedad.

Õitseb juunis, juulis.
Eesiis umbrohuna.peamiselt tarivilja- (eriti rukki-), harvemini sega-

viljapõldudel, ka söötidel ja teede ääies. baiguti saģe, paiguti puudub,
olenevaļt viljaseemne puhtusest. Antropofüüt.

Üldlevik. Nõukogude Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas (puudub
Kaug_Põhjas), Lääne- ja lda_Siberis,- Kaug--Idas (puudub Kamtšatkapoolsaarel), Kaukaasias, Kesk-Aasias. Põhju- i, r<.ĮĻ-Euroopas, Väike_
Aasias, Iraanis; tuļnukana Aafrikas ja Põhja-Ameerikas.

Majanduslik tähtsus. Kahjulik umbrohi. Seemned on mürgised, sisal-
dades umbes 6,56% mürgist glükosiidi gitagiini ehk agrostemiini. Jahu
hulgas võivad inimesteļ põhjustada raskeid īaigestumiJi.

Eestis esineb

' Ī. githago (f. uulgare Asch. et Graebn.) - tupe tipmed kuni peaaegu
2 korda kroonļehtedest pikemad.

t Kreekakeelsetest sõnadest git - mustköõmne (NigelĮa) nimi, ago _ sarnane;
nähtavasti mustköömne ja äiaka seemnete sarnasuse tõttu.
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6. ;sugukond portulakilised - Portulacaceae A. L. Juss.l

Uhe- või mitmeaastased rohttaimed, harvemini madalad põõsad liht_

sate, fępygte,. sageli lihakate lehtede ja kilejaie abilehtedega. Õied mõle_

rnasugulised. Õiākate ļihtne, kroonjas, lahkļehine või aļusel kokku kasva-

nud, Įnamasti viietine, harva neljatine^kuni üheksatine' Õie alusel on

kahļst kandelehest moodustünud näilik 2-jagune tupp,_varisev või püsiv,

vahel alusel sigimikuga kokku kasvanud. Tolmukaid 3-5 (15). Sigimik

enamasti ülemine, haivemini pooleldi alumine, ühepesaline, tsentraalse

platsentaga, ühe, .enamasti 5-jaguse emakakaelaga' Vili (klq?').vahel.2-
įoi g_, enĮmasti aga pąijuseemneline; avaneb pikiteljega risti, ringikuju-

ltselt, või pikuii 3 poolmena. Seemned endospermiga'_'--sĮ91LÄda 
kuuiub umbes l7 perekonda ligikaudu 500 liigiga.,.nrj-. o:

levinuā peamiselt Lõuna-Ameerikas, Kalifornias, Aafrikas (eriti Kapi
maal), härvemini Aasias, Euroopas ja Austraaļias. Arktikasse, S.iberisse

ja Käug-Itta ulatuvad perekondade CĮaųtonia ja MontĮa esindajad. Sugu

įonda įuulub köögivilįana tuntud kuļtuurĮiik Pgrtuļaca satį<sa Haw' ja

rohkesti dekoratiivįeid liike perekondadest Caļandrįnį.a, PortuĮaca jt'
'Iüüpperekond on Portulaca L.

Näukogude Liidu flooras on esindatud 3 perekonda (Clagtonia, Por-

įuįaca ja Montia); Eesti f loorasse kuuļub neist perekond Montįa; pere-

konna PortuĮaca esindajad on kultuur- ja tulnuktaimed'

l. Õied raotud, kollased, punased või valged. Ķupar avaneb pikiteljega

risti, ringikujuliselt
2. perekond portulak - Portuįaca L'

Õied raolised, valged. Kupar avaneb pikuti 3 poolmena- 1. perekond allikrohi - Montįa L'

l. perekond allikrohį - Montįa2 L'
Sp. Pl. 87. 1753.

Märgadel kasvukohtadel esinevad ühe- või mitmeaastased madalamad

rohttaimed väikeste vastakute lehtedega. Õied väikesed, 2-6-kaupa tip_

mistes ja külgmistes õisikutes (ebasarikates). Tupp 2_jagune, püsiv. Kroon

ļiitlehine, lehterjas, valge, 5-hõlmaļine (ühel küljel sügavalt lõhestunud),

2 hõlma teistest veidi suuremad. Tolmukaid 3, kinnituvad väiksemate

kroonihõlmade aluseļ. Sigimik ülemine. Emakakael lühike, 3-jagune ja 3

suudmega. Vili (kupar) īmardunud, enamasti kolme, vahel kahe seem-

flega, avaneb aluseni kolme tagasirulluva poolmena'

Nõukogude Liidus esineb 3 ļiiki, neist Eestis 2'

Perekoįna ļiike saab täpselt määrata ainult valminud seemnete järgi'

Perekonna tüüpliik on Montįa fontana L' coļļ'

į Koostanud S. Talts.
, Nimetatud itaalia botaanikaprolessori Giuseppe Monti (Į682-1760) auks.
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l. Varred enamasti ļamavad või veesisesed. Ulemised lehed vilja val-mimise ajal r,ohelised. Seemned läiketud, peenetäpilised. Mitmeaasta_
sed taimed

2. oja_allikrohi - Montįa rįauĮarįs K' Gme}.
Varred enamasti püstised või tõusvad. Lehed vilja valmimise ajalkoltuvad. Seemned läiki'ad, peenelt krobeļised. Uheaastased taimedl. Läikviljaline allikrohi - Montįą Įamprosperma Cham.

ļ Läikviljaline allikrohi - Montįa ĮamprospermaI Cham. in Linnaea
6: 565. l83l; Kuzen. in Fl' URSS 6: 3B5. tģgo; gumb. in Latv. fļ. 2: 168"l955; Deniss. in (D.n. Jlegugrp. oõ;r' 2: 90. l957; Snarsk. in Liet. fl. 3:
166: 196l - M. fontana L. (coll.) _- Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.Esth-, Liv_ u' Curl. 22.'-lB52. _- M. fontana L. var. n*į-rorprrma Fenzlin Led. Fl. Ross. 2: 152. ls44-ļs4d. - M. fontana L. ssp. fontana -KreiseĮ in Rothm. Exkursionsfl., Krit. Ergänzungsb. l 14. 1963. - Mog-Įug õ.necrglĮeceMeHHax, t,t. d.uecrflųeceMflHH an. (2-02. joon.)

4. Juured niitjad. vars parjas, peenike, dihhotoomselt harunenud,

202. joon. Läikviljaline allikrohi (Montia Įamprosperrna). (orig.)

344

ļ Įamprosperma (Įad. k.) _ läikivate. seemnetega, läikivaseemneline.



3o
I

į
į į

I

lr
r
I

A-

I

a
I

I

a
I
I

a I.,'-{
-r_)

,a

o
I

i
I

I

I
I

J
I

\

I
I----t.--rL

)o

a

0

s!

o 0

a o

c2

203. joon. Läikviljalise allikrohu (Montia lamprosperma) leiukohad Eestis.

püstine või tõusev, (3) 5-l0 (l2) cm kõrge, õitsemisajaks iļma ļehistu_
nud võrseteta. Lehed paljad, pisut lihakad, süstjad, piklik-ovaa1sed või
cvaalsed, kuni (3) 5-10 (15) mm pikad, l-4 mm laiad, vilja valmimise
ajaks koltunud. Õied väikesed, 2-1'kaupa tipmistes õisikutes või üksi-
kult. Tupplehed laimunajad, I,5-2 mm pikad. Kroonlehed valged, tupest
veidi pikemad,'2-3 mm pikad. Kupar samuti tupest pisut pikem. Val-
minud seemned tumepruunid kuni mustad, ļäikivad, piklik-ovaaļsed, 1-
1,3 mm pikad, peenelt krobelised.

Õitseb juunist augustini.
Eestis veekogude mudastel, soostunud või liivasteļ kaļlastel, ka mere-

t'annaļ niiskel ļiivaļ, aļlika_ ja madalsoodes, rabastuva1 pinnasel, kraavi-
cies ja lompides, ü1eujutatavail aļadeļ, peamiselt Põlrja-Eestis, kus on
paiguti võrdļemisi sage. Mujal hajusait või puudub. Läänesaartest esineb
Hiiumaa1, kust on teada 3 ļeiukohta. (203. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus ļevinud Euroopa_osa arktilises, põhja_ ja
keskvaldkondades, Siberis Tšuktsi poo1saare1, Kaug-Idas. Skandinaa-
vias ja Kesk-Euroopa põhjaosas.

2. oja-allikrohi - Montįa rįauĮarįs 1 K. Gmel. Fl. Bad. 1: 301. lB05;

Kuzen. in Fļ. URSS 6: 3B5. 1936; Deniss. in on. JIeuNHrp. o6ll.2'. 90. l957;
Snarsk. in Liet. Īl.3:267.196l. - M. fontana L. (coll.) - Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl, 22. 1852. - M. fontana ssp.

r rįuuĮarįs (iad. k.) -- oja-, oja kaldal või ojas kasvav
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{Įmporįtana Sennen - Kreisel in Rothm. Exkursionsfl., Krit. Ergänzungsb-
ļ 14. 1963. -_- Mogqug pyueüuar. 

i

4. Juured peenikesed. Vars paljas, lamav, juurduv, sageli osalt vee-
sisene, l0 (20) cm pikk, õitsemisajaks alusel arvukate pikkade mitteõitse-
vate ļehistunud võrsetega. Lehed tumeroheļised, paljad, pisut lihakad, alu_
mised mõlajad, rootsuks ahenenud, kuni 2 cm pikad ja 5 mm laiad, üļe-
ntised väiksemad, kitsamad, lineaalpiklikud, ka vilja valmirnise ajaks
roheļised. Õied väikesed, tipmised. Tupplehed laimunajad, tömbiiipulised,
umbes 2 mm pikad 3 mm laiad. Kroonļehed valged, tupest veidi pike-
mad. Vaļminud seemned läiketud, 0,B-l mm ļäbimõõdus, tumepruunid
kuni mustad, peenelt täpilised.

Õitseb (maist) juunist augustini.
Kasvab seisvates vetes, allikates. Seni leitud vaid Taļlinna ümbruses

Nõmmel, Mustamäe allikas ja Pääsküla raba äärses alļikas. (204. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osa põhja- (harva Karjalas ja

Lapimaal) ja keskvaldkondades. Skandinaavias, Kesk_ ja atļantilises
Euroopas, Vahemeremaade ļääneosas, Balkani poolsaarel.

Väikese allikrohu (MonĮia mįnor K. Gmel) esinemine Eestis
poie täiesti kindeļ. osa varasenral ajal kogutud materjalist osutus
-l'Ą' Įamprosperma'ks, osa ei oļe määratav; viimasel ajal ei ole seda liiki
ļeitud. Seega nõuab väikese aļļikrohu esinemine ja levik Eestis veeļ seļ-
gitamist. Uheaastane taim, sarnaneb 1äikviljalise allikrohuga, on aga sel-
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204. joon. oja-allikrohu (ūIontia riuuĮaris) ļeiukohad Eestis.



lest pisut väiksem ning läiketute, tömbilt tüükjate või köbruļiste (näsa-
liste) seemnetega; esineb niisketeļ ļiivastel kohtadel ja põldudeļ, ka üle-
,r.rjutatud aladel.

2. perekond portulak - PortuĮaca1 L
Sp. Pl. 445. 1753.

Uheaastased püstiste või lamavate varte ja iervete, sageli lihakate
lehtedega taimed. Õied mõlemasugulised, korrapärased. Tupp kahejagune,
tupplehed aļusel sigimikuga kokku kasvanud, varisevad pärast õitsemist.
Kroonlehti (4) 5 (6); kroon lahklehine või kroonlehed kinnituvad aļusel
tupe külge. Tolmukaid B-l5, vabad, kinnituvad kroonlehtede külge. Sigi'
nrik pooleldi alumine, arvukate seemnealgmete ja 3-6-jaguse emaka-
kaelaga. Kupar ühepesaline, paljuseemneline, avaneb pikiteljega risti
(prao moodustumise teel).

Perekonda kuulub umbes ll25 liiki, mis on levinud peamiselt troopi-
lises ja subtroopilises Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraaļias, harva
niujal. Nõukogude Liidus esineb l liik, mida on tuļnukana leitud ka Ees'
tis. Teised perekonna esindajad on kultuurtaimed.

Perekonna tüüpliik on Portuįaca oleracea L.

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

1. Õied tipmised, suured, kuni l,5-2,5 cm ļäbimõõdus, enamasti pįįna-
kad või kollased, harvemini valged. Vars ļamav. Lehed ruljad, liha-
kad. Aia-iļutaim

3. Suureõieline portulak - Portulaca grandĮfįoįa Hook.

Õied väiksemad, kuni l cm läbimõõdus, koļļased 2

2. Vars püstine või tõusev, tugev. Tupplehtede välimisel pinnal tiivu-
line andur. Köögiviljataim

. 2. Aed-portulak - Portuįaca satirla Haw.

Vars enamasti ļamav. Tupplehtede väļimisel pinna1 tömp andur.
Haruldane tulnuktaim

1. Harilik portulak - Portuįaca oĮeracea L'

* l. Harilik portulak - Portuįaca oleracea' L. Sp. Pl. 445. 1753;

Led. Fl. Ross. 2: 143. lB44-lB46i Klinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl. 482.

lBB2; Kuzen. in Fl. URSS 6: 386' 1936; Snarsk. in Liet. fļ.3: 268' 1961. -
P. ol'eracea 'a. sglaestris DC. Prodr. 3: 353. l82B. - P' oįeracea ssp. o/e-

l'aceą - Rothm. in Rothm' Exkursionsfl., Krit. Ergänzungsb. l13. 1963. -floprynar oropoĀnrtü. (205. joon.)

į Uhe iaime nimi vanaroomlastel.
2 oįeracea (lad. k') - köögiviljana kasutatav

347



205. joon. Hariliku portulalti (PortuĮaca oĮeracea) varre ülemine
osa. (Orig.)

o. Vars paļjas, Veidi lihakas, aļusest alates harunenud, sageli lamav,
(7) 15-30 cm pikk" Lehed vahelduvad, ainuļt üļemised peaaegu vasta_
liud, pikliktalbjad või äraspidimunajad, pisut 1ihakad, paljad, tömbitipuli-
sed, alusel ahenenud, kuni l (l,5) cm ļaiad. Õied üksikult või männases
varre harunemiskohtadeļ või ļehtede kaenlas, raotud, avatud ainult enne
iõunat, silmapaistvad. Tupp1ehtede välimisel pinnal andur. Kroonlehed
(õiekattelehed) kollased, äraspidimunajad. Emakakael 1ineaaļsete suud-
metega. Kupar munajas või ümardunud, umbes 5-B mm pikk.

Õitseb juunist augustini.
Eestis harva juhusliku tuļnuka'na'
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osa kesk- ja lõunavaldkondades'

Kaukaasias, Ķaug-Idas, Kesk-Aasias; esineb umbrohuna liivastel jõekal-
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lastel, põ1dudel, aedades ja prahipaikadel. Kesk- ja Lõuna-Euroopas,
Vahemeremaadel, Väike-Aasias, Iraanis, Indo-Himaalajas, Mongoo1ias,
Jaapanis, Hiinas.

A2' Aed-portulak - Portulaca satįaa l Haw. Misc. 36. 1836; Klinge'
Fl. Est-, Liv- u. Curļ. 4B2. lBB2; Snarsk. in Liet. f l. 3: :268. 196l, in textu.
-- P. oleracea SSp. satiaa (Haw.) Čel. - Rothm. in Rothm. Exkursionsfļ.,
K.rit. Ergänzungsb. l 13. 1963. - flopry.lax oropo4ultft.

o. Taim lihakam kui harilik portulak. Vars enam või vähem püstine,
tiigev, 30-50 cm kõrge. Tupplehtede väļimisel pinnal tiivuline andur.
Muude tunnuste poolest sarnaneb hariļiku portulakiga.

Õitseb juulist augusti või septembrini.
Kasvatatakse Eestis võrdlemisi harva köögiviijana aedades ja ko1_

ļektsioonides.
Üldlevik. Kultuuris Euroopas, Aasias ja Ameerikas. Pärineb Vahe-

meremaadeļt. Läh.teįiik on Portuįaca oįeracea L.
Majanduslik tähtsus. Noori varsi ja lihakaid lehti tarvitatakse saļatina

ja supilisandina. Lehed sisaldavad C-vitamiini (kuni 300 mg%), valk-
aineid (kuni 33,40/o absoluutsest kuivkaalust) jne. Ķasvatatakse mitme
sordina.

Aed-portulak on vana kultuurliik, mida mainivad juba vanakreeka
autorid.

A 3. Suureõieline portulak - Portulaca grandifĮora2 Hook. Bot. Mag.
56: t.2BB5. lB29; Snarsk. in Liet. Īļ.3: 268. 1961; E. Varep in Eesti taim.
määr. 75B. l966, in textu. - |lopry"laK KpyIĪHoųserķosHü.

o. Vars lamav, ruljas, lihakas, 10-20 cm kõrge. Lehed pikliklineaal-
sed või äraspidimunajad, lihakad, paljad või ainult alumise pinna roo_

dudel veidi karvased., Õied tipmised, suured, üksikult või männasena'
mitmevärviļised (punakad, oranžid, kollased, valged), ümbritsetud peh-

rnete karvadega; avanevad päikesēpaistel.
Õitseb juulist septembrini.
Eestis iļutaimena aedades ja kol1ektsioonides. Eeļistab kuivi ja päi-

kesepaistelisi kasvukohti; kasvab hästi ka kivisel pinnasel.
Üldlevik. Kultuuris peaaegu kogu maailmas. Kodumaa on Lõuna-

Ameerika (Brasiilia).
Majanduslik tähtsus. Dekoratiivtaim, mida kasvatatakse paljude (ka

täidisõie1iste) sortidena. Eriti efektne peenardeļ rühmiti kasvatamisel,
kuna moodustab tiheda madala vaiba.

ī satįaą (lad. k.) - külvatav, kasvatatav
2 grandifĮora (lad. k.) _ suureõieline.
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33. SELTS NÕGESELAADSED - URTICAįE'S l

- 
Seļtsi esindajad on ühe- või kahekojalised puit_ ja rohttaimed. Palju_

dele on iseloomuļik tsüstoļiitide esinemine; .rg.tl on Ļa piimasooni. Lehed
on vaļdaval enamikul ļihtsad, abilehtedega, aįtunud vaįelduvalt või vas-
takuļt. Õied tsükliļised, tsümoossetes õisikutes või üksikuļt, enamasii ühe_
sugulised. Õiekate lihtne, tupjas, lrariliI<uļt 4-6_osaļine, harva puudub.
Tolmukad asetsevad õiekatteļehtedega kohakuti; neid on hariļikult nii-
sama palju kui viimaseid. Sigimik enamasti kahest viljalehest, kuid ühe_
pesaline, ühe seemnealgmega, üiemine või aļumine. Seemnealge kahe
integumendiga, sageli anatroopne. Vili - pähkel (pähklike) või luuviļi.
Seemned endospermiga või iļma. Idu sirge voi kõveidunud.

Enamik teadlasi arvab seltsi 4 sugukonda * Moraceae, cannabaceae,
Urtįcąceae ja UĮmaceae. Akad. A. Grossheim liidab sinna veel monotüüp_
sed sugukonnad Euconlmįaceae ja RhoipteĮeaceae; seda on raske pidada
põhjendatuks, sest nimetatud sugukondade esindajad erinevad mitmeįe
tunnuste poolest seltsi teistest sugukondadest. Seļtįi ĮJrtįcaįes tuletab ta
seltsist Centrospermae.

Hiįnas kasvaval heitlehiseļ 'puu| Eucommįa uįmoįdes oliv. on ratse_
moossed õisikud, kaks seemnealget, vegetatiivsetes organites gutapertši
sisaļdavad rakud; abilehed puuduvad. Taime koort kasūatakse Įroogina.
Kultiveeritakse Hiinas ja ka Nõukogude Liidus. A. Tahtadžian kašitab
seda sugukonda eri seltsina. Edeļa-Hiinas ja Vietnamis esinev heitlehine
puu Rhoipteįea on paariiusulgjate liiilehtedega; tolmukaid on rohkem kui
õiekattelehti, seemnealge hemitroopne. A. Tahtadžjan peab teda seltsi
Į uglandales kuuluvaks.

Nõgeselaadsete huļka kuu1ub rohkesti majanduslikuļt mitmeti täht-
said puuliike, eriti mooruseliste ja nõgeseliste sugukonnast; rohttaimede
hulgas on olulisi ļiike vähe.

SUGUKONDADE MÄÄRAMĮSE TABEL

l. ogadeta ja asteldeta lihtlehised puud. Abilehed varisevad varakult.
Õied väikesed, õisikutes, iimuvad enne lehti või ļehistumisega sama-aegselt z
Püstise või väänduva Varrega kahekojalised rohttaimed vastakute
lehtede ja väikesie, sageli rohekate õitega 3

2. Lehed vaheļduvad, terved, saagjaservalised, ühe keskrooga. Õied
pruunikaspunased, iļmuvad enne lehisturnist

4. sugukond jalakalised - Ulmaceae Mirb.
Taimed piimmahlaga. Lehed vastakud, osaļt terved, osalt lõhestu-
nud, alusel 3-5 tugeva rooga. Õied ilmuvad lehtedega samaaegselt

l. sugukond mooruselised _ Morar"arLink
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3. Taimed väänduva või püstise Varrega ja lõhestunud lehtedega
2. sugukond kanepilised - Cannabaceae Endl-

Taimed püstise varre ja tervete lehtedega, kaetud kõrvekarvadega
3. sugukond nõgeselised - Urtįcaceae Juss-

1. sugukond mooruselised - Moraceae Link 1

Igihaljad või heitlehised ühe-, harvemini kahekojalised, enamasti piim-
mahla sisaldavad puud, põõsad ja liaanid (mitmed neist epifüüdid), harva
rohttaimed (ka väänduvad). Lehed vastakud või vahelduvad, terved või
jagused, abilehtedega. Õied ühesugulised, aktinomorf sed, lihtsa õiekat_

tega, kaenlasisestes, tugevasti jämenenud teljega kobarates, tähkades'
sarikates või ntrttides' Õiekate koosneb enamasti 4, harva 2-B vabast või
enam_vähem kokkukasvanud õiekattelehest, mõnikord puudub. Tolmukate
arv vastab tavaliseļt õiekattelehtede arvule, harva on neid vähem. Isas-

ciites esineb sageli ka rudimentaarne emakkond. Emakas on moodustunud

2 viljalehest, millest üks areneb sageli vaid poo1ikult. Sigimik ülemine,
pooleldi ülemine või alumine, enamasti 1- (harva 2-) pesaline, kummaski

įesas üks rippuv seemnealge. Emakakael 2-hõļmalįne või esineb 2 niitjat
emakasuuet. Vili - õiekattest, õisikuraost või õiepõhjast arenev luuvili
i,:õi pähklike. Viljad sageli üksteisega enam või vähem kokku kasvanud,
moodustades liitvilikonna. Seemned tihti lihaka endospermiga, harvemini
iima seļļeta; seemnekest kilejas või redutseerunud. Idu enamasti kõver-

dunud.
Mooruseliste sugukonnas leidub nii tuul- kui ka putukiolmlejaid. Era-

kordselt tihe olenevus taime ja seda tolmeldava putuka vahel on kujunet
rrud harilikul viigipuul (Ficus carica L.) -

Sugukonda kuulub umbes 60 perekonda ligi 1550 liigiga, mis on laial-
daselt ļevinud troopikas, vähenlaļ määral subtroopikas; parasvöötmesse

ulatuvad vaid üksikud liigid. Nõukogude Liidu spontaanse floora koos_

seisu kuuļub 2 perekonda [kumbki ühe liigiga - hariļik viigipuu 2 ja
jaapani mooruspuu (Morus austraį.įs Poir.)]; introdutseeritud on mõned

samade perekondade esindajad ning perekonnad Macļura ja Broussonetia.
Eesti spontaanses fļooras mooruseiiste Sugukonna esindajaid ei leidu.

Introdutseeritud on perekond Morus, mõningaid introduktsioonikatseid on

tehtud ka perekonnaga Ftcus 3. Tüüpperekond on Morus L'

l Koostanud A. Paiveļ.
2 A. A. Grossheim on Taga-Kaukaasias kirjeldanud veel 2 spontaanset, harilikuļe

r'iigipuule väga 1ähedast liiki (Ficr.rs coļchįca Grossh. ja F.'hgrcana Grossh.), mille eraļ_

damine ei ole aga ü]dist tunn'ustust leįdnud. Nii näiteks peavad neid N. Ķ. Arendt ja

G. N. Slõkov vaid hariliku viigipuu teįsenditeks.
3 Taļlinna Botaanįkaaias (alates l963. a. Audaļ<u katsepunktis Saaremaal) on katse'

tatud afganistani viigipuu (F. afgltanistanĮca Watb') kasvatamist. Hoolimata iga-aasta_

sest maapinnani külmumisest ja väga nõrgast taastumisest pidas see liik avamaal 7 aas_

tat vastu. Liigi aklimatįseerimiseks puuduvad Eestis siiski väljavaated.
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Mooruseliste sugukonda kuulub arvukalt kasulikke puid ja põõsaid,
mõned neist on suure majandusliku tähtsusega.

Söödavate viljade (õigemini ļiitviļikondade) poolest väärivad täheļe-
panu eelkõige viigipuud. Kõrge suhkrusisaldusega väga maitsvate vilja-
ciega harilikku viigipuud kulįiveeritakse juba igivanast a1ast.
Nüüdisajal kasvatatakse seda paljudes subtroopilistes maādes, eriti īür-
gis, Alžeerias ja USA-s (Ķalifornias); Nõukogude Liidus - Kaukaasias,
Kesk-Aasias, Krimmis, ukrainas ja Moldaavias. on aretatud rohkearvu-
iiselt kõrgeväärtusiikke sorte. Teistest söödavate viljadega viigipuuliiki-
dest on kuļtuuris kõige rohkem levinud sükomor-viigipuu (F'
-s!jcomorus L.). Himaalajast pärinev suureviljaline R o x b u r g h'i v i i g i -

p u u (F. Roxburghii Wa|l.) on perspektiivne hariliku viigipuuga rišta-
mise seisukohalt. Viigipuu vilju tarvitatakse toiduks toorelt, kuivatatuļt,
l<eedisena, konserveeritult jne.

Mooruspuu liikidest kultiveeritakse viljapuuna kõige rohkem maitsvate
magushapude mahļakate viljadega musta mooruSpuud (Morus
nigra L.). Kultuuris on See levinud Lõuna_Euroopas, Põhja_Ameerikas
ja Ees-Aasias; Nõukogude LiiduS _. Samades piirkondades kus hariļik
viigipuu. Ka mitmete teiste ļiikide viljad on väga heamaitselised.

Troopikas kuļtiveeritakse juba igivanast ajast leivapuu (Artocarpus)
liike, mille viljad on kohalikeļe elanikele tähtsaks toiduaineks. Kõige
iaialdasemalt on kultuuris (Indias, Indo-Hiinas, Melaneesias, Ida-Aafri-
kas, Brasiilias jm.) erilehine leivapuu (A. heterophųĮla Lam.),
nrilļe kõrvitsasuurused ovaaļsed või pirnjad viljad on kõrge toiteväärtu_
sega; nad sisaldavad kuni B07o tärklist, kuni 15% suhkrut ja kuni 0,B0%
rasvõli. Käärinud viljadest tehtud taignast küpsetatakse leiba, mis mait_
selt meenutab kartulitega segatud teraviljaleiba. Vilju süüakse ka keede_
tult või praetult, rasvarikkaid seemneid - tooreļt või praetuļt. Viljapuu_
dena kultiveeritakse ka teisi leivapuuliike, eelkõige hõlmist leiva-
puud (A. commurzis Forst.) ja tervelehist leivapuud [A. integ-
ra (Thunb.) Merr.], kuid nende viljad on tunduvalt väiksemad.

Söödavaid vilju või seemneid annavad ka mitmed perekondade Brosį-
tnum, BroĮlssonetia, Cecropia, Cudrania, Mgrianthus, PouĮsenīa, Sahagu-
nia ja Treculįa esindajad. Toiduks tarvitatakse samuti perekondade Brosį-
tnurn, Cecropia ja Sahagunia mõnede ļiikide piimmahla. Venetsueelas ja
Guajaanas esineva p i i m a b ro o s i m u m i (.Brosįmum gaĮactondendron
D. Don) magusat, kuid võrdļemisi madaļa toiteväärtusega mahla kasuiavad
kohalikud elanikud nagu lehmapiima' Sugukonda kuulub ka mürgise piim-
mahlaga ļiike. Neist väärib märkimist mürgine antšar (Antiaris toxįcarįa
Lesch.); selle piimmahla, mis sisaldab glükosiidi antiariini, on pärismaa-
iased kasutanud ttooleotste mürgistamiseks.

Mitmete viigipuuliikide Įeriti kummi-viigipuu e. kummipuu (Ficus
eįastįca Roxb.)], kummikastilja (CastiĮĮa eĮastįca Cerv.) ja leivapähkli_
hroosimumi (Brosimum aĮ.į.castrum Swartz) piimmahĮ sisaldab kautšukit.
ÄĄinevikus kuļtiveeriti kummi-viigipuud (Indoneesias, Lääne_Aafrikas jm.)
ja kummrkastiijat (peamiselt LõLtna-Ameerikas) üsna laiaļdaseļt kaut-
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šuki saamiseks, kaasajal aga, suhteļiseļt mada1a kautšukisaagi tõttu, on
nende kasvatamine tunduvalt vähenenud.

Mõned mooruseļiste sugukonna esindajad on siidikedriku vastsete
söödaks kõlbļike lehtede tõttu suure majandusliku tähtsusega. Nende hulka
iruuluvad mitmed liigid perekonnast Morus, eelkõige aga valge moorus-
puu (M. alba L.), ,mida kultiveeritakse siidikasvatuse eesmärgil laialda-
selt juba mitme aastatulrande jooksul. Aseainena kõļbavad siidikedriku
vastsete söödaks,ka makluu'ra fMacĮura pomif era (Raf.1 Schneid.] ja kol-
mehõlmaļise kudraania ĮCudrania tricuspĮdata (Car'r') Bureau ex Lav.]
ļehed.

Troopikas kasutatakse mitmete viigipuuliikide, erilehise leivapuu, lei-
vapähkli-broosimumi jt. liikide ļehti kariļoomade söödana, eriti kuivape-
rioodidel. Mõnede viigipur-rliikide liivapaberina karedaid lehti kasutatakse
įndias ja Aafrikas puitesemeie poleerimiseks.

Paljud moorus'eļiste sugukonna esindajad annavad väärtusļikku tar-
bepuitu, rnis leiab kasutamist mööbļitööstuses, hoonete ja nende sisede-
įailide, laevade, paatide, vankrite ja põ1lutöömasinate ehitamise1, vesi_

ehitusie rajamisel, majapidamistarvete, tarbekunstiesemete, spordi- ja
muusikariistade tootmisel, vineeri-, tuletiku-, taaratööstuses, liipritena
jne. Smithi musanga (Musanga Smįthįį R. Brown) väga kerget ja
pehmet puitu kasutatakse lennuki- ja paberitööstuses, heli_ ja soojusisolat-
sioonimaterjalina, puitvi1la vaļmistamiseks jne. Kõrgete mehhaaniliste
omaduste ja ilusa tekstuuriga väärispuidu poolest on kõige tähelepanu_
väärsemad Aubļet' broosimum (Brosimum Aubļetįį Poepp. et Endl.), kõrge
kloroofora ĮChĮorophora exceįsa (Welw.) Benth. et Hook. fil.], keiserklo-
roofora {Ch. regīa A. Chev.), Melļeri viigipuu (Ficus Meļļerį BaĮ<.) ja
sü komor-viigipuu.

Perekondade Artocarpus, Cardįogųne, ChĮorophora, Macļura ja PĮe-
[oSpermum esindajate hulgas ļeidub liike' miļļe värvaineid sisaldavat
puitu kasutatakse riideļe (ka nahale) kollaste või rohekate toonide and_

miseks, nagu v ä r v ik ļ o r o o f o r a ĮChĮorophora tįnctorįa (L.)
Gaud.] (annab rohekaskoļlast <khaki> nime alļ tuntud värvi), viimase
aseainena tarvitatav makluura ja erilehine leivapuu. Värvimiseks kasu-
tzrtakse ka mõnede 1iikide Inäit. püha viigipuu (Ficus religiosa L.) ] koort
ja (näit. valgo mooruSpuu) 1ehti.

P,aberibrussoneetsia'ĮBroussonetīa papųrifera (L.) L'Hėr.] ja põõsas_

l'russoneetsia (B. hazįnoki Sieb.) niinest vaļmistatakse kõrgeväärtuslikku,
erakordselt vastupidavat nn. jaapani paberit. Ka perekondade AlĮae'
'anthus, Morus ja StrebĮus üksikute ļiikide niin on kõļblik paberi tootmi-
,seks. Perekondade Antiaris, Artocarpus, Broussonetia, Cecropia' ChĮoro-
phora, Ficus, Morus ja Poulsenlo mõnede liikide niinest vaļmistatakse.
riiet, köisi, nööre, rnatte jne.

Mitmeid mooruseļiste sugukonna esindajaid tuntakse kui ravimtaimi.
Nende hulka kuulub ļiike peamiselt perekoņdadest Antįaris, Artocarpus,
Cecropia, Ficus, Morus ja Musanga, miļļe koort, lehii, juuri, vilju või
piimmahla kasutatakse rahvameditsiinis. :
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Haljastamise seisukohalt pakuvad huvi eelkõige perekondade 'Brous-
sonetia, Cudrania, Ficus, MacĮura, JvĮorus ja StrebĮus mõned esindajad.
Eriti häid 1äbipääsmatuid hekke saab mooduqtada teravate asieldega
..,arustatud makļuurast ja kolmehõlmaļisest kudraaniast.

Mitmeid viigipuuliike kasutatakse ka ruumide kaunistamiseks. Meil on
toataimena laialdaseit levinud kummi-viigipuu e. kummipuu.

l. perekond mooruspuu - Morust L.
Sp. Pl. 986. 1753.

Heitlehised ühe_ või kahekojalised piimmahla sisaldavad puud või
põõsad. Võra kuhikjas, 1aimunajas, väga tihe. Korp hallikaspruuū, rõme_
line. Pungad väikesed, piklikud, (3) 4-7 soomusega. Lehed vastakūd,
munająd, südaja, imara, viļtuse või sirge alusega, paljad või karvased'
iäkilise servaga, jagunemata või hõlmised ļihtļehed leheļabast lühema
rootsuga; abilehed varisevad varakult. Lehed iļmuvad õitsemisega ühe_
aegselt. Neljatise õiekattega õied rippuvates ru1jates kuni munajates
urvataoļistes õisikutes. Isasõied l,5 mm pikad, 4 tolmukaga, rudimen_
taarse emakkonna ja munajate, katusekivide taoļiseļt asetsevate õiekatte_
lehtedega. Emasõied alunrise 2-pesalise sigimikuga, kahe seemnea1gmega
(üks kummaski pesas), millest areneb ainult üks; emakasuue 2_hõlma-
line. Pärast õitsemist emasõiLe õiekattelehed paisuvad, muutuvad mahļa_
kaks, suļevad endasse viljad (pähklikesed) ja üksteisega 1iitudes moo'
ciustavad l-5 cm pikkuse liitvilikonna. Pähkļikesed väikesed, l-2 mm
läbimõõdus, vähese endospermi ja kõverdunud iduga.

Põuakindlad, muĮļastiku suhtes võrdļemisi vähenõudlikud varjutalu-
vad puud ja põõsad.

Perekond hõlmab ligi 20 liiki, mis on levinud peamiselt lda- ja Kagu_
Aasias (enamik liike Hiinas), osalt ka Ameerikas ja Aafrikas. Moorus-
puid kultivderitakse juba igivanast ajast siidikedriku vastsete söödatai-
mede või viljapuudena; seĮle tõttu on nüüdisajal tegemist juba peaaegu
täieļikult kultuuristunud perekonnaga. Selle tüüpliik on M' nigra L.

Nõukogude Liidus esineb spontaanselt l liik, introdutseeritult 3 liiki.
Ėesti spontaanses flooras mooruspuid ei leidu, introdutseeritud on 2 liiki
(neist l on levinud väga piiratult); viimasel ajal on introduktsioonikat-
seid alustatud veel I liigiga.

A l. Valge mooruspuu - Morus aįba2 L Sp Pl.986. 1753; Marsch.-
Bieb. Fl. taur.-cauc. 2:307. lB08; Led. Fl. Ross.3 (2): 643. lB49-lB5l;
Kom. in Acta Horti Petropol. 22: 9|. 1904; Schneid. Ilļustr. Handb. Laub-
holzk' 1:1236. 1904; Math. Dendroļ. 337. 1934; Jarm. in Fl. URSS 5:377.
1936; Rehd. Man. cult. trees a. shrubs, ed.2. lB8. 1949; Los. et Sok. in
Äep.rį xycr. CCCP 2:527.l95l; Krüssm. Handb. Laubgeh.2: l33. 196l.

I Esineb mooruspuu nimena kreeka kirjanikul Aischylosel, mooruspuu viljade nimena
iooma kirjanikuļ ovidiuseļ.

2 alba (laõ,. k.) - valge.
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206. joon. Valge mooruspuu (Moras alba): a - võrse lehtedega' ģ .- võrse isasõisikute
ja noorte lehtedega,'c - võrse liitvilikondade ja lehtedega, d - emasõis, e - isasõis,



- M. taurica Marsch.-Bieb. Fl. taur.-cauc. 2: 398. 1808

ņnqa 6enag, ryr 6e.lltü. (206{ joon.)
Ille.nxo

h, h. Uhe- või mitmetüveline puu kõrgusega 'kuni 8 m (kodumaal
ku'ni 20 ,m) ja tüve läbimõõduga kuni ļ6 cm (kodumaal kuni B0 cm);
sageli põõsas. Võra noortel puudel ;tihe, keraja kujuga, hiljem kahar'
Korp tüvel pikirõmeline, hallikaspfuun' vanematel puudel küllaltki paks.
Võrsed rohekashallid kuni hallikaspruunid, noorelt udejakarvased, hele-
roostepruunide lõvedega. Pungad väikesed, veidi eemalehoiduvate soo-
mustega. Lehed 5-l5 cm pikad ja 4-10 cm laiad, helerohelised, õhuke-
sed, siledad või väikestest näsakestest tingituna karedad, karvadeta peal-
mįse pinna ja roodudel karvase või peaaegu palja alumise pinnaga, lai-
elliptilised või munajad, südaja, ümara või sirge aluse, terava tipu ja
jämedalt täkilise Servaga, jagunemata, väga sageli aga (ühel ja samal
eksemplaril või isegi ühel ja samai oksal) 3-7-hõļmalised, kusjrrures hõl-
ntade kuju ja nendevaheliste sisseiõigete sügavus varieerub suurtes pii-
rides. Lehtede varieeruvus on kõige suurem mitteviljuvate eksemplaride
noortel võrseteļ, miļlel hõļmade arv võib uļatuda isegi ll-ni. Leherootsud
i-3 cm pikad, peened, enamasti karvased. Sügisel värvuvad lehed õ1g-

itollaseks. Õied väikesed, rohekad, vähemärgatavad, urvataolistes õisiku-
tes" Isasõisikud l-4 cm pikad, õisikuraost pikemad, emasõisikud ruljad
või' peaaegu kerajad, õisikuraoga peaaegu ühepikkused. Vahel on ühes ja
samas õisikus nii isas- kui ka emasõisi. Emakasuue näsakestega kaetud,
ttarvadeta. Liitvilikond valminult |-2,5 cm pikk, munajas või kerajas,
valge, rohekasvalge, roosa, punane või purpur-must, mõõdukaļt mahla-
kas, maguslääge. Pähklikesed (prakiikas nimetatakse neid seemneteks)
2 mm pikad ja 1,5 mm läbimõõdus, kandiļisürnarad' helepruunid.

Õitseb mais, juunis, viļi valmlb juulis, augustis.

Enamik valge mooruspuu vanemaid eksemplare on Eestis osutunud
võrdlemisi külmakindlaks, taludes -25 kuni -30?C ilma oluliste kah-
justusteta; karmimatel talvedel külmuvad nei1 viimase aasta võrsed,
mõnikord ka vanemad oksad. Siiski leidub meil ka tunduvalt külmahelĮe-
māid (peamiselt nooremaid) eksemplare, mis isegi Saaremaa tingimus_
įes kannatavad igal talvel, karmimateļ talvedel aga külmuvad lumepii_
rini või isegi nraapinnani, kuid seejärel taastuvad. Ilmselt on sel1el liigil
erineva külmakindįusega rasse - asjaolu, mis viitab selektsiooni vaja_
likkusele. Uldiselt aga Suureneb küļmakindlus koos taimede vanusega.

Eestisse on valge mooruspuu inįrodutseerįtud rohkcm kui l00 aasta
eest, kuid on 'meil praegū siiski võrdlemisi vähe levinud (on teada vaid
paarkümmend esinemiskohia). Vanemaid eksemplare leidub Tartu Botaa-
nikaaias (nende hulgas vabariigi suurim), Aakres (kõrgus 6,5 m, tüve
läbimõõt ll cm), Järvere, Kehtna ja Räpina pargis, M. Ranna, G. Karmla
1a Tihemetsa dendraariumis (viimases kõrgus kuni 6 rn) ning"üksikuteš
Tallinna ja Tartu aedades; enamik neist on mitmetüveiised püud või põõ-
sad. VaĮge mooruspuu õitsemine ja viljumine ei ole Eestis haruldane;
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ļrehmete ja tavalisie iaivede järel on viljumine küļlaltki rikkalik. Seemned

on idanemisvõimeļised, kuid üldiseļt madaļa kvaliteediga'
Üldlevik' Valge mooruSpuu Į<ujutab endast tänapäeval kultuurliiki;

nlis arvatavasti on aegade jooksul kujunenud Ida_Hiinast pärinevast met.

sikust algvormist. Viimase säilimise kohta käesoleva ajani puuduvad

kindļad andmed. Jaapanis, Korea poolsaarel' Indias, Edeļa_Aasias, Tagā'

Kaukaasias jm. on valge mooruSpuu kohati naturaļiseerunud. Eelistab
kobedat või Ėeskmise tihedusega mulda, lepib aga ka ļiivase kasvukohaga;

Väga lubjarikkaļ muļļaļ kasvab haļvasti, soostumist ei taļu.

Majanduslik tähtsus. Valge mooruspuu on üks kasulikumaid puuliike'

]ema ieamine tähisus seisneb SeļļeS, et ta lehed on parim sööt siidi-
ļteclriku,rastsetele' Siidikasvatuse tarbeks kultiveeritakse teda Hiinas
juba un1bes 5000 aasta jooksul. Hiin'ast levis valge mooruspuu koos sįidi'
"kasvatusega algul Jaapanisse, Korea poolsaarele, Indiasse, Kesk- ja Ees.l

Aasiasse ning alates l2. sajandist ka Euroopasse. Nõukogude Liidus on

siidikasvatus- kõige enam ā'renenud Kesk-Aasias ja Kaukaasias, vähe-

nraļ määraļ ka Ukrainas, vene NFSV lõunarajoonides ja Moldaavias' Sii_

dikasvatuse eesmärgii kuļtiveeritakse valget mooruspuud põhilisel!

aļaļ, kus absoluutneĻiinimumtemperatuur langeb harva *-16 kuni -20"'
rli. Ėt aga siidikedriku vastsete söödaks on täiesti kõlblikud ka pärast

tagasiküImumist ilmuvate võsude lehed, võib valget mooruspuud siidikasl

urĮr.u.huvides kasutada ka tunduvaļt karmima kliimaga piirkondades,

Näiteks Lätis on möödunud sajandi lõpul, käesoļeva sajandi algul ja ka

rriimaseļ aja1 saadud seļ aial külļaltki häid tulemusi. Vastavaid katseid

on enne ,ädu t.htrd ka Eestis. Nõr-rkogude Liidus on aretatud mitmeid

\.alge mooruspuu Sorte, mille lehed on siidikedriku vastsete söödaks eriti

kohāsett.,ja suurendavad siidisaaki. Läiis uuritakse lehtede sobivust ka

kariloomäde söödana.
Valge mooruspuu viljad sisaldavad suhkruid kuni 22olo (peamiselt

lruktooĮi ja glükoosi), C-vltamiini ja väga väheseļ mļarļ õunhapet. Neid

kasutatakļe įoiduks toorelt, kuivatatuļt või töödeldult. Taga_Kaukaasias

vaļmisįatak'se neist äädikat, nalivkat, keedist, želeed, siirupit ja pasti-

iaad'ning aetakse piiritust. Kesk-Aasias on kuivatatud viljade jahvata.

misel saadav jahu oluliseks toidulisandiks.
Valge mooruspuu kollakaspruun tihke, võrdļemisi raske ja kõva, väga

vastupiāav ning hõlpsasti poleeritav puit on hinnatud tarbepuiduna ja

võib isegi-asenįada tammepuitu. Seda kasutatakse mööbli- ja vineeri-

toöstusei laeva- ja vesiehituses, tänavasillutisena, muusikariistade, vank'
rite, puuanumate ja treitud esemete vaļmistamiseks'
, Niinest vaļmįsįatakse kartongi, paberit, köisi, nööre, üheaastaste võr-

sete niinest aga peenkedrust. Lehtedesi saadakse kolļast värvi.

RahĻamedītsiinis on kasutusel juurte koor, lehed (sisaldavad C-vita'
miini) ja viljadest valmistatav siirup.

Halįastami$e seisukohalt on valgel mooruSpuuļ rohkesti positiivseid

omaduši: iļus kasvukuju ja lehestik ning selle sügisvärvus, küllaltki pikk

iga (200-300 aastat), rlähenõudļikkus muļļastikutingimuste suhtes, põua-
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kindlus, hea vastupidavus ļinnades ja isegi tööstusrajoonides. Linnade
lraljastamisel eeļistatakse isaseksemplare, sest need kasvavad kiiremini,
moodustavad sirgema tüve ja tihedama võra ning ei risusta tänavaid
l'iljadega. Va1get mooruSpuud võib kasvatada üksikasetuses, rühmiti,
alleena või mitmesuguse kõrgusega hekkidena (viimased on väga tihe-
dad).

Eestis väärib valge mooruspuu iähelepanu eelkõige i,lupuuna, kuid mit_
teküllaļdase külmakindļuse tõttu ta1 haljastamises praegu siiski kuigi
suurt tähtsust ei oļe. Võimalik, et ta suudab end meil kõige paremiāi
õigustada hekitaimena.

Paljude sajandite jooksul on valgel mooruspuul kultuuris kujunenud
suur huļk Vorme ja sorte (üle a00), mis erinevad üksteisest võia kuju,
ļehtede ja viljad,e kuju ning värvuse, lehtede ,kvaliteedi (siidikasvatuse
seisukohaļt) ja füsioloogilisteomaduste poolesi.

Eestis esineb peale põhivarieteedi ainult üks valge mooruspuu teisend:
var. tatarįca (Pall.) Ser. (Įv1. tataricc Pall.) - väikeste, 4-.-8 cm

pikkuste lehtede ja kuni I cm.pikkuste punaste kuni purpur-mustade liit-'
viļikondadega põõsas või madal puu. A. Dietrichi andmeil on seda tei.
sendit Talļinnas kasvatatud juba aastaļ l865. J. Goertz mainib tema esi-
nerriist Valgas. Käesoleval ajal esineb ta Tartu Botaanikaaias (kõrgus
3 m), Järvseljal ja võib_olla ka mujal. Viljub. Külma all kannatab poīi-
teisendist mõnevõrra vähem.

Teised mooruspuuliigid on Eestis kas väga vähe levinud või äsja int-
rodutseerituna alles katsestaadiumis. Need on järgmised.

Must mooruspuį! - Morus nigra L' Pärit tõenäoliselt Lääne_Aasiast. Kuigi seda
lilki on Eestisse korduvaļt introdutseeritud, pole tema kasvata.mine seni positiivseĪd tule-
rriusi andnud. Juba A. Dietric}r toob andmeid musta mooruspuu kasvatamise ulatusļike
katsete nurjumisest Tallinnas. Hiljem on seda kasvaįatud Tārtu Botaanikaaias, Kilingi
metskonnas Lähkmal, Erastvere, Kambja, Märjamaa, Saare, Konguta ja otepää mets_

!9nn_a Puukoolides, Järvseļjal ja Raadi dendraariumis, kuid üheskl neist ķontäaest pole
ta vähese külmakindluse tõttu tänini säilinud. Nii näiteks külmus ļiik Tārtu Botaanlka-
aias 1955/56. a. kar,mil talvel maapinnani, seejärel taastus, kuid hiljem hävis siiski lõp_
likult. Käesoleval ajal on must moofuspuu meil esindatud teadaojevaļt vaid Tallinna
Botaanikaaias ja viimase Audaku katsepunktis Saaremaaļ noorte, kuni 0,5 m kõrguste
taimedega, mis igal talvel külma tõttu tugevasti kannatavad.

Mõned kirjanduses esinevad vihjed (Paivel, l954; 1955; Raįd, 1963) musta
moo'fuspuu viljuvate eksemplaride esinemise kohta Saaremaa dendraariumides põhinevad
ekslikuļ liigimäärangul liitvilikondade värvuse alusel (tegemist on mitte musta moorus_
puuga, vaid valge mooruspuu tumedaviljaliste eksemplaridega).

Kõige viimasel ajal on Tallinna Botaanikaaias alustatud ka jaapani moof us_.
p u u (M. tlustrrl,įs Poir.) introdutseerimise katseid. A. Vaga andmeil on Tartus (arva_
tavasti botaanikaaias) varem kasvatatud veer punast mooruspuud (M. rubra L.l .
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2. sugukond kanepilised - Cannabaceae Endl.1

Kahekojalised, püstised või väänduvad piimmahlata rohttaimed ter-

vete, hõlmiste või sõrmjalt lõhestunud vastakute või vahelduvate päris-
lehiedega. Abilehed vabad või kokku .kasvanud" Ķarvades esineb sageli
tsüstoļiite. Õisikud tsümoossed, kandelehed ja -lehekesed võivad olļa rik-
kaļikuļt näärmetega varustatud. Isasõisikud hõredates kobarates või pöö-

-ristes, emasõisikud tihedad; õied väikesed, rohekad. Isasõied raolised,
5 vaba perigoonilehe ja niisama paljude iolmukatega, mis nupuseisun-

<iis on püstised; sigimiku rudimenti ei esine. Emasõied raotud, peekerja

õibkattega ja üheks üheseemneliseks pesaks redutseerunud sigimikuga;
emakasuudmeid 2, niitjad. Seemned lihaka endospermiga; idu ruļlunud
r'õi kõverdunud.

Sugukonda kuulub 2 laialdase levikuga väikest perekonda, mis mõle-

mad on ka Eestis esindatud. Mõned autorid käsitlevad sugukonda koos

Mo'raceae Sugukonnaga, mida ei Saa aga pidada eriti põhjendatuks. Tüüp-

perekond on Cannabįs L'

1. Vars väānduv. Lehed terved või enam-vähem hõlmised. Emasõied
käbitaoļistes ebatähkades. Spdntaanselt esinev ja kultiveeritav taim

l. perekond humal - HumuĮus L.

Vars püstine. Lehed sõrmjalt lõhestunud. Emasõied lehistunud tähk-
jates õisikutes' Kultiveeritav ja metsistuv taim

2. perekond kanep - Cannabįs L-

l. perekond humal - Humuį.us2 L
Sp. Pl. 1028. 1753.

Uh,eaastased taimed või maa-aįuse risoomiga püsikud. Võrsed aļla_

poole suunatud ronikarvadega, paremale väänduvad. Lehed vastakud,
iootsulised, enam või vähem hõļmised või südaja alusega, serval tera_

vatipuliselt jämesaagjad, 5-7-roodsed; ülemisel pinnal Įihedalt, alumisel
hõredamaļt lidus .hĄaskarvu' Isasõisikud - tipmised või pärislehtede

kaenlas asuvad hõredad pöörised. Isasõied umbes 3 mm pikad, 5 valkjas_
rohelise, vaba perigooniļehe ja 5 lühiniidilise tolmu'kaga; tolmukott püs-

iine, kollakas, tolmuterad väävelkollased,. ebakorrapärased, siledad, tetra-

kuni polüeedrilised. Käbitaoļised emasõisikud üksikuļt või mitmekaupa
kaenlasisestel lühivõsudel, vahel tipmised. Õied enamasti 4_kaupa eba_

männastes; väljaarenemata pärislehe enam või vähem kokkukasvanud
abiļehtede kaenlas kaks kandelehega raotut emasõii. oiekate enne ära_

õitsemist ühekülgselt vohav. Vili - sile pähklike, 3 mm pikk, veidi lapik,

į Koostanud M. Kask.
2 Nime päritolu ja tõlgenduse kohta on mitmeid seisukohti. Viimasel ajal pooldatakse

atvamįrst, et kaasaegne teaduslik nimi pärineb keskladina sõnast humįo, see aga oma_

korda slaavikeelsest humaļa nimest chmeį.
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207. ioon. Harilik huma| (HunluĮus ĮupuĮus)| a - haru emasõisikutega, ä - emasõis
kandelehega, c - oksake <käbidega>, d - vili kõrglehega, 
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208. joon. Harilik humal (HumuĮus lupuĮus): a -_ haru isasõisikutega, b - isasõis, c -' fonikarva läbilõige, d _ kevadine- võsu. (Peale c, kõik orig.)



ümbr-itsetud kandelehega. Idu Seemnes tigujalt rullunud, toitainetest
,vaene.

Perekonda arva'takse 2-4 liiki, mida on ammust ajast kasvatatud
Euroopas, Aasias ja Põhja-Ameerika parasvöötmes' hiļisemal ajal ka Tšii-
lis ja Austraalias. Tüüpliik oi H. Įupulus L.

l. Harilik humal Humulus ĮupuĮus 1 L. Sp. Pl. l02B. 1753;
Led. Fl. Ross.3 (2):635. lB49-1851; Wied. ef Web, Besch,r. phan. Gew.
Esth-, Liv- u.-Curl.6ll.:1852; Schmalh. O.rr. Cp. u IOxs. pocc.2:421.
iB97; Jarm. .in Fl. URSS 5: 382. 1936; Schreib. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-
Eur. ed. 2' 3 (l):2B4. 1957; Pipin. in Liet. fl. 3: l32. 196l. - Xirņenķ
o6HķHoseHntltl. (207. ja 20B. joon.)

4. Mitmeaastane, alusel puituv vääntaim' Risoom pikk, roomav, lisa-
jliurtega. Maapealsed võsud kandiļised ja vaolised, lillakad, rohekad või
pruunikad, kaetud allapoole suunatud ogajate ronikarvadega; võivad saa-
r'utada kõrguse kuni 6 m või isegi rohkem. Lehed vastakud, ümmargused
või ļaimunajad,5-l5 (17) cm pikad ja 5-16 (23) cm laiad, enamasti
pikkusest veidi ļaiemad; leheroots 3-l0 cm pikk, allapoole suunatud roni_
karvadega. Lehelabad sõrmjalt'3: või 5-hõļmaļised kuni -ļõhised r,õi ka
(eriii emastaimedel) terved, jämesaagja Servaga ja teravatipuliste, keskel
kõige laiemate hõlmadega; laba aļus enamasti kiiljas_südajas. Lehtede
pealmine pind tumeroheline, kaetud karedate, tsüstoliite sisaļdavate 1idus
karvadega, alumine pind hallikas, roodudeļ või üleni väheste karvadega
ja sageli kollaste jalata näärmetega' Abilehed suured (l-l,5 cm pikad),
teravmunajad, enam või vähem kokku kasvanud, pruunid või rohekad,
harilikult pehmekarvased' Isasõisikud kuni 25 cm pikad, pehme- ja roni_
karvaste raagudega; kõrglehed piklikmunajad, teritunud tipuga, beežikad,
ļrarvemini rohelised, umbes 3 mm pikad. Isasõied enamasti 2-6 mm
pikkuste karvaste raagudega, l*1,5 mm pikkuste kandelehtede kaenlas.
Perigoonilehed 2,5-3,5 mm pikad ja umbes l mm laiad, süstjad, tömbi-
tipulised, karvased, sageli kglįaste näärmetega. Emasõisikud noorelt tume-
cĮad, kuni l cm pikad. Õisi katvad kokkukasvanud abiļehed on emasõisiku
teljega kokku kasvanud ja sisepinnal tihedalt kollaste lupuliinnäärmetega
kaetud. Sigimik 2 emakasuudmega, aļusel nahkjasse, 'tihedaļt 

,liibuvasse
perigooni suļetud. Koos viljade va-lmimisega Suurenevad õite kandelehed
ja kogu õisik (looduslikel taimedeļ 2-4,5 cm pikkuseks). Suurenenud
kandelehed on umbes l cm pikad, kahvatult koļ}akasrohelised, munajad,
enamasti terava, harvemini tömbi .tipuga. Kultuurtaimede <käbid> on
seemneteta

Õitseb juulis ja augustis; valminud viļju võib esineda alates augusii
a lgusest.

Kasvab Eestis ļoodusļikult jõgede ja ojade kaldatihnikutes või üksi-
kute puude ümber, ka jõesaariel, kraavikalļastel ja klindi jalamil. Leidub
ļra niiske ja huumusrikka pinnasega metsades ja põõsastikes, eriti lepi_

l Arvatavasti tuletatud sõnast Įupus (lad. k.) - hunt, kuna taim kägistab teisi
taimi nagu hunt teisi loomi.

(
362



kutes. Harvemini kasvab humalat niiįudel ja puisniitudel, parkides, aeda_

des, teede ja tarade ääres ning mujal elamute ümbruses, viimastena mai_
nitud kohtades tavaļiselt kas istutatult või metsistunult. Tapuaedades
teivaste või nööri najal kasvatatavana näeb humalat nüüdisajal harva.

Looduslikuļt on liik enam levinud Põhja- ja Kesk-Eestis, vähem lei-
<]ub teda vabariigi lõuna_ ja kaguosas ning läänesaarteļ. Saartel esineb
peamiselt kultuurina ja sealt metsistunuļt.

Üldlevik. Nõukogude Liidus ļevinud peamiselt lõu,napoolsetes va1dkon-
dades Euroopa-osas ja Lääne-Siberis, kogu Kaukaasias, Kesk-Aasias
Tjan-Šani valdkonnas. Kesk- ja atlantilises Euroopas, Skandinaavias,
Vahemeremaadel' Balkanil, Väike-Aasias, Põhja'Ameerikas. Kasvab
jõgede orgudes, ovraagides, lammimetsades ja teistes niisketes laialehis-
tes metsades, põõsastikes ja hekkides. Mägedes esineb umbes 1500 m
kõrguseni. Kasvatatakse aedades ja istandikes. Hariliku humaļa loodus-
likku areaali on kaunis raske täpselt piiritleda, kuna tema kultuurista_
mise 12 sajandi väļteļ on teda mitmele poole introdutseeritud ja ta on

omakorda kuļtuurist metsistunud. Kaug-Idas ja Põhja_Ameerikas esine-
vaid rasse käsitatakse ka omaette liikidena.

Majanduslik tähtsus. Humalat hakaii kuļtuuris kasvatama 8. sajandil,
kõigepealt Saksamaal, hiljem teistes Euroopa maades ja ka mujal. Kasu-
įatavaks osaks on emasõisikud, nn. humalakäbid' mis on varustatud. roh-

kete kol1aste peekerjate lupuliinnäärmetega. Nende näärmete sekreet sisal-
<iab eeterlikku õli, koļlast värvainet, mõru humalhapet, vaikaineid, vaha
ja mitmesuguseid muid aineid. Et saada viljastamata <käbisid>>, mis on

toimeainete poolest väärtus.likumad, kasvatatakse kultuuris ainult emas-

taimi. Valmirtud ja kuivatatud humalakäbisid ļisatakse õllele spetsiifilise
värvuse ja aroomi andmiseks ning kanguse ja säilivuse tõsimiseks. Vähe_

seļ määral tarvitatakse humalaid ka leiva valmistamisel.
Lupu1iinnäärmete tõttu on humalakäbisid kasutatud ka droogina .-

Flores Hunlulį, eriti varematel aegadel.
Ilutaimena sobib humal rõdude, võrede, tarade jne. katteks. Selleks

otstar'beks võiks teda rakendada senisest rohkemal määral.

2. perekond kanep - Cannabįsļ L.
Sp. Pl. 1027. 1753.

Uheaastased, kahekojalised, harvemini ühekojalised kõrged rohttai-
med püstise' enamasti harunenud varrega. Lehed ja harud allpool vasta-
klrd, ülalpooļ mõnikord vahelduvad. Lehed pikarootsulised, sõrmlõhised,

3-Į3 süstja hõlmaga' Õisikud külgmised, harude aluseļ soomusjate leh-

tede kaenlas. Isasõisikud moodustavad hõreda pöörisja ļiitõisiku. Isasõied

viielõhese õiekatte ja 5 tolmukaga. Emasõisi kandvad harud enamasti
lühikesed ja tihedalt lehistunud, moodustavad ebatähkja ļiitõisiku. Emas-
õied ülemise sigimikuga, mida vähem või rohkem ümbritseb terve, peeĻer-

į Tuletub kanepi kreekakeeļsest .nimest kannabįs.
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jas, pärast'õitsemist mõnevõrra vohav õiekate; emakakaeļ niitjalt kahe_
ļõhene. Iga emasõis ümbritsetud tanuja kandeļeheIkesega. Seemned toit.
a.inetevaesed. Idu valge, õlijas-lihakas, konksjali kõverdunud.

Perekonda on peetud monotüüpseks, kuigi paljud autorid käsitavad
mÕningaid Cannabįs satįaa L. alaühikuid iseseisvaie ļiikidena' Tüüpliik
on C. saįįua L. India kanep - Cannabįs įndį,ca Lam. (Cannabįs satįaa
var' įndįca Pers.) kasvab ļooduslikult Pakistanis jä Kafiristaiis; kuļtuu_
tis Indias, Iraanis, Türgis, Süürias, Aafrikas ja ka Nõukogude Liidu
Kesk-Aasia vabariikides. Selle tainre roheliste osade näärnred sisaldavad
erilist kummivaiku, mida kasutatakse tugeva narkootikumina, eriti suif.
setamisel. Idamaadel on See tunįud hašiši, Mehhikos ja Põhja-Ameerikas
marihuaana nime alļ. Võrsete iippe kasutaįakse ka droogiā a - Herba'
Cannabįs įndįcae' Nõukogude Liidus ja Eesti NSV-s on esindatud veel
mõnedieisedtaksonid. :

l. Viljad paljad, ühtlaseIt rohekashallid, alusei liigeseta (ei varise ker_
gesti). Emāsõite perigoon r,:rg:ļru.'.1inult sigimiku alusei

l' ĮIarilik kanep - Cannabįs satįua L.

- Viljad üļeni või osaļiseļt kaetud õiekatte jäänustega, marmoreeritult
tumedakirja1ised, aluseļ liigesega (varisevad kergesti). Emasõįte.
peri goon kat ab ko gur:' 

iįT,*l ;l;ff '1 H |1ou,, r ud e r aĮįs J an isch.:

;

A l. Harilik kanep - Cannabįs satįaa, L.Sp.Pl. 1027.1753; Led. Fl:
Ross. 3 (2):63a' lB49-lB51; Wied. et Web. Bįschr. prhan. Gew. Fsth-,
Liv- u. Curļ. 612. |852, in textu; Schm'aļh. on. Cp. u Ioxg. Pocc. 2:
421. 1897; Jarm. in Fl, URSS 5: 383. 1936; Lonacz. et Kotov in O.r. yPCP:
4: l58. 1952; Schreib. in Hegi, Iļlustr..Fļ. Mitt.-ļEur. ed. 2. 3 (l):
290. 1957; Pipin. in Liet. fl.3: l34. 196l. - Konon,rg ĪoceBHafl,.(209. ja
210. joon.) 

,

O.- Vars karedate lidus karvadega, harunemata või harunenud, 50-
350 cm kõrge. Taim kahekojaiine, harvemini,' eriti kuļtuuris, ka ühekoja.
line. Emastaim suurem ja tihedamalt lehistunud kui isastaim. Leheroot-
sud karedakarvased ja väheste näärmetega, lühenevad harutippude poole.
Rootsu aļuseļ 2 vaba, süstjat või iineaalset, umbes 5 cm pikkust varise-
vat abilehte. Lehelaba 3-l3_osa1ine, süstjate jämesaagjate hõlmadega,
aļumisel pinnal lidus karvade tõttu heledam, mõlemal 

-įinnat 
punkt1āte

näärmetega. Sõrmjate hõlmade pikkus 4,5-il2 cm ja laius l-2,5 cm;,
nende arv ja mõõtmed vähenevad varre aluse ja tipu suunas. Keskminei
hõlm teistest pikem ja laiem. Isasõied väikesed, perigoonilehed ripsmelise,
servaga, tolmukad niidist pikemate rippuvate tolmukapeadega. Emasõied
roheļise, tanuja, aheneva tipuga näärmelise kandeļehe kaėnļas. Perigoon
ainuļt sigimiku alust ümbritsev, sageli kidunud. Sigimik roheline, paljas,
ühe kampülotroopse seemnealgmėga' Vili -' enamasti ümar, heļe, vähė,
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209. joon. Harilik kanep (Cannabis satiaa)l o - isastaim (orig.), Õ - üksik isasõiš, c _
isasõie diagramm.
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2l0. joon. Harilik kanēp (Cannabis satiua): a - emastaime ladvaosa,.ä - riksik emas_õis, c - emasõie diagramm, d _ ebavili, e - pähklike, f * panĻtitese ristlõige.



rriärgatava võrkja mustriga pähklike, 2,7-5,5 mm pikk ja l,5-3'5 mm lai,
mõlemaļ serval nõrgalt andurjas; aluseļ liigeseta, raskesti varisev.

Õitseb juuni lõpust augustini; viljad valmivad septembris. Seemned

tärkavad kiiresti ning üheaegselt.
Eestis varematel aegadel viijeldud kultuurtaimena, praegu kasvata-

įakse vaid katse_ ja näidistaimena. Metsistunuļt ļeidub siin-seal eļamute

ümbruses; eelistab väetatud pinnast. Täpsem levik vajab selgitamist'
Üldlevik. Looduslikult esineb jõgede lammidel, aga ka kaljudel, kin-

kuclel ja mägede kivisteļ nõlvadel; sageli metsistunult 1<uļtuurmaistuļ.

Nõukoģude Liidus kasvab ļooduslįkult Volga-taguses, Alam-Vo1ga ja

A.ltai va1dkonnas; kuļtuurina peamiselt Ukrainas ja Kaukaasias. Spon-

taanseļt esineb Himaalajas, Hindukušis, Mongoolias, metsistunult Euroo_

pas ja Ameerikas' 
ur on kaunis iidne. KaunistusedMajanduslik tähtsus. Kanepikultu

templiseinteļ näitavad, et egiptlased tundsid kanepit juba l500 aastat

e. m. a.; Roomast on seda teada 1. sajandist e' m' a'; Venemaal on kanep

kuliuuris aļates 6. sajandist m. a. j. Praegu kasvatatakse kanepii peami'

selt kiu_, vähem õlitaimena peaaegu kõikides maailmajagudes (Euroopas,

lda- ja Lõuna-Aasias, Aafrikas, USA-s ja Tšiilis). Peamine kanepikasva-

taja än Nõukogude Liit, teistest Euroopa maadest Itaaļia..Ķanepikiutl on

1äĻe ja ļinakiust tugevam, seda kasutatakse peamiselt taku, rrööri, köie,

Ļatapūtiniste ja purjede valmistamiseks. Paremat kiudu annavad emas-

taimįd. Vars sisaldäķ ķira, rc-26olo. Kanepi seemned sisaldavad l7-
380/o rasvõļi, mida tarvitatakse tehnikas, harvemini (rafineeritult) ka toi-

cruõļiks. Seemned on hinnatud linnuioit, eriti toalindudeļe. Seemnete pres-

simisjäätmed on väärtuslik loomasööt (sobib ka kaļadeļe), kuid seda ei

või ļäomadeļe anda eriti ohtralt' on andmeid, et valmimata seemned

võivad põhjustada mürgitusi. Kanepi <<õled> on hea imamisvõimega ja

selle įõtįu väga sobivad loomadele allapanuks'
Kultuurkanep jaotatakse geograaĪiļisteks tüüpideks ja need omakorda

soltideks. Nõuk-ogude Liidus on (oleneva1t tüübist) kanepi kirrsaak l--
l5 ts/ha, seemnesaak l-10 ts/ha. Festis tegeldakse kanepi aretusega

Jõgeva Sordiaretusjaamas' Meie sortide emastaimedelt on saadud kiudu

6-ll ts/ha ja seemet 6-7 ts/ha. 
nnabis, milļestDroogiks on peamiselt kanepi seemned - Fructus ca

väljaprešsitud emulsioon on tarvitatav pehmendava vahendina urogeni_

taaieiundite põletike puhul. Värsked võsutipud on antibiootilise toimeai_

rlena kasutusel homöopaatias. Soodsates kliimatingimustes moodustab ka

harilik kanep narkootilise toimega kummivaiku'
ūāninguid kanepi teisendeid kasvatatakse ilutaimedena, eriti C' sa'

tįua var. šįnensįs (Delile) A. DC. (C' gtgantea hort')

Harilik kanep võib anda värra - C. rud'eraĮįs X C. satiaa, mille viļ-
jad on suured iĮ t1n-t1r-ni oma pikkusest kaetud õiekatte jäänustega.

2. Metsik kanep - Cannabįs ruderaLįs 1 Janisch. in V'I. aan. loc. Cap'

1 ruderaļįs (lad' k.) - prahil kasvav
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2ll. joon' Metsik kanep (Cannabis ruderaĮis)'. a - taime ladvaosa, , - Seeme, c -seemne kinnituspind.

VHus.2 (2):14. f924; Suchova in Acta Horti Petrop. aS (l): 84. 1930;
iarm. in Fl. URSS 5: 384. 1936; Lonacz. el Kotov in Or. yPCP 4: 159
1952; Schreib. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2.B (l):292. 1957, in
textu; Pipin. in Liet. fl. 3: l36, ļ96i.,-* C. sati'aa B. spontanea Czern
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Consp. plant. Charc. 56. 1859, nomen' - c' satiua \ra'r' spontanea Vav' in
tsull. Appl. Bot. Pl.-Breed. 16 (2): l16 et 230. 1926. - C. satįaa SSp'

spontanea (Vav.) Serebrj' Fl. cuĮt. pl. 5: 40. 1940. - Kouonlg copHafl.

(21 l. joon.)
o. Taim haabituselt Sarnane hariļiku kanepiga, kuid tavaliselt seļļest

väiksemate mõõimete ja hõredamate emasõisikutega. Vars harunenud,

sageli juba alates alusest, 60_l50 cm kõrge. Leheļaba 5-9- (l1-) osa-

line, kitsaste, teravsaagja servaga süstjate, harvemini äraspidimunajate
liõlmadega, ülemisel pinnal iühikeste hareviļ karvadega, alumiseļ pinnal
pehmete lidus karvade tõttu haļļikas. Emasõite õiekate Suur'em kui hari-

likul kanepil; vilja valmimiseļ suureneb tugevasti, kattes üleni vilja pinna.

Pähklike 2,7-'4 mm pikk ja kuni 3 mm lai, munajas, jalakesetaoliselt
pikenenud alĮosaga, õiekatte tõttu tumeda marmorkirjaga, aļusel konts_

liigesega, mill,e tõttu viljad kergesti varisevad.
Õiiseb juunist augustini.
Seemned tärkavad enamasti aeglaselt ning ebaüļhtlaseļt'
Levik Eestis ebaselge.
Üļdlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osa lõunapoolsetes valdkondades,

kust tungib ka põhja poole (konstateeritud näiteks Leedu NSV-s); Lää-
ne-Siberis Ulem-Toboļi, Irtõši ja Altai valdkonnas; Kesk-Aasias Baļhaši-
äärses ja Tjan_Šani va1dkonnas; kohati Kaukaasias. Steppides, sageli
põldudel umbrohuna. Mägedes kuni 2200 m kõrguseni. Ungaris, Poolas,
ilulgaa,rias, Saksa DV-s ja FV-s; Mongoolias, Mandžuurias, Hiinas. Uld-
ieviku andmed ei pretendeeri antmendavusele, sest C. ruderaLis'e lügi'
cllemus poie veel täiesti selge ja Vanemaaegses kirjanduses käsitletakse
teda koos C. satiaa'ga.

Majanduslik tähtsus. Ķasutatav kiutaimena, samuti nagu harilik kanep;

et seemned kergesti Varisevad, ei ole nad majandusļikult kasutatavad.
]'ülikas umbrohi. on täheidatud, et vaļmimata seemned kutsuvad kodu_

ļoomadel esile mürgitusnähte.

3. Sugukond nõgeselised - UrtįCaCeQe A. L' Juss'l

Uhe_ või kahekojalised ühe- või mitmeaastased piimmahlata rdhttai-
med, väikesed põõsad, harva pehme puiduga puud. Taimed on tsüstoļii-
tide ja Sageli kõrvekarvadega, mõned liigid annavad kedratavat kiudu.
J'erved lihtļehed on vastakud või vahelduvad; abilehed esinevad, harva
puuduvad. Õisikud väga varieeruvad, enamasti kaenļasisesed, harvemini
tipmised; sisaldavad isas-, emas- või mõlemasugulisi õisi või on kõiļ< õie_

tüübid koos. Õied väga väikesed, abortiivselt ühesugulised või mõlema'

st-tguĮised, enamasti 4- või 5-osaļise õiekattega. Isasõied enamasti aktino-
morfsed, redutseerunud või rudimentaarse sigimikuga; toimukaid niisama
palju kui perigooni tipmeid. Enrasõied vaba või kokkukasvanud perigoo-

I Koostanud M. Kask
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ltiga, harvemini perigoonita; mõnikord ebasümmeetrilised. Tolmukad puu-
cluvad või esinevad väikeste staminoodidena. Sigimik ülemine, jalakeseia
või jalakesega; emakasuudmed näsalised, väga varieeruva kujuga. Seem-
nealge enamasti atroopne. Emasõite perigoon pärast viljastumist harilikult
vohav. Luuvili või pähkel (pähklike). Seemned õhukese pruuni kestaga,
rikkaļiku õļika toitekoega. Idu sirge, rnunajate või ümmarguste lihakāte
idulehtedega.

Nõgeselised on tähtsad peamiselt kiutaimedena. Parimat kiudu annab
bömeeria (Boehmeria) perekonda kuuluv ramjee (tuntud ka hiina nõge-
sena) _ Boehmerįa niaea (L.) Hook. et Arn. See on suurte südajate, aīu_
miselt pinnalt hõbevalgete lehtedega poolpõõsas, mis kasvab looduslįkuļt,
kuid on ka kultiveeritav Hiinas, Taivani saarel ja Lõuna_Jaapanis. Ram-
jeed kultiveeritakse paljudes teisteski subtroopilistes ja troopilistes maa-
cies, ka Gruusia NSV_s Musta mere rannikul. Ramjee kiud võivad olla
30-40 cm pikad ja on kanepi l<iududest 3 korda tugevamad. Neist val-
mistatakse mitmesuguseid tehnilisi ja pesukangaid, eriti portjāäre, mööb_
ļiriiet, pitse. Kiutaimedena on kasutatavad veel ĮJrtįca liigid, Maouįįa
puga 'Wedd., Laportea canadensįs (L.) Wedd., Pipturus argenteus Wedd.,
G įr ar dįnįa heterophglĮa Decne. Moluki saarteļ kasvatatakse ravimtaimena
liiki Laportea d,ecumana Wedd. Ravimtaimed on ka ĮJrtįca liigid, eriti
Įj. dįoįca L. Iļutaimedena kuļtiveeritakse mõningaid liike perekondacest
PiĮea, PeĮįįonįa, HeĮxine jt.

Sugukond koosneb ligi 45 perekonnast enam kui 700 liigiga. Nõgese_
llste levikuaļa hõlmab peaaegu kogu maakera; levikutsentrid on Uue ja
Vana Maailma troopikas ja subtroopikas. Fossiilseid leide on teada krii.
diajastu ļadestuist. Nõukogude Liidus esineb looduslikult 6 perel<onda
23 liigiga, kuļtuuris l liik perekonnast Boehmerįa: Eesti NSV-s esineb
praegu I perekond 2 liigiga. on andmeid, et umbes 40 aastat tagasi on
Tartu Botaanikaaias umbrohuna kasvanud Parįetarla perekonna esindaja,
tõenäoļiselt P. pensgluanica Muhļenb. (herbaarmaterjali puudulikkus
ei võima1da liiki täie kindlusega identifitseerida). ĮJrįįcaceae sugukond
on tihedas suguluses Moraceae sugukonna ConocephaĮoįdeae alamsugu_
konnaga. Tüüpperekond on ĮJrtįca L.

l. perekond nõges - Urtįca\ L.
Sp. Pl. 983. 1753.

Kahe- või ühekojalised ühe- või mitmeaastased enam või vähem püsti-
sed rohttaimed, enamasti kõrve- ja lihtkarvadega. Abilehed vabad või
intrapetiolaarselt kokku kasvanud. Vastakud pärislehed rootsulised, hõl_
mised, saagja, harvemini terve serva ga, 3-7-roodsed. Õisikud tsümoos-
sed, harilikuļt ainuļt isas- või ainult emasõitega. Õied roheliser], hari_
likult kandeļehtedeta. Isasõied 4 ühesuguse perigoonilehega, 4 tolmukaja rudimentaarse sigimikuga. Emasõied kahe ļühikese välimise (late_
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raalse) perigooniļehega, mis pärast õitsemist ei muutu, ja kahe pikema
sisemise (dorsaalse) perigoonilehega, mis pärast õitsemist vohavad ja
vilja valmimise ajal seda tiibjalt ümbritsevad. Emakasuue Suur' peajas,
pintselja karvatutiga, istuv või ļühikese emakakaela tipus. Vili - mįlna'
jas, pisut kokkusurutud pähkel, miļles Seeme on perikarbiga kokku kas-
v anu d.

Perekonda kuulub üļe 40 liigi, mis on levinud peamiselt Vana ja Uue
Maaiļma parasvöötmes. Nõukogude Liidus on esindatud l l liiki, neist
Eestis 2 liiki' Tüüpliik on U' dįoįca L.

Majanduslikku tähtsust omavad nõgesed peamiselt kiutaimedena. Neist
tuntuim on lõhiste lehtedega U. cannabįna L., mis kasvab Siberis paras'
vöötmes. Uurimist vääriks ka U. pĮatųįltųĮĮa Wedd., mida Sahhalini
päriselanikud kasutavad ammust ajast kiudaine saamiseks.

l. Uheaastased käävja juurega taimed. Leheļaba elliptiline, alusel tömp
kuni kiiljas. Õisikus nii isas- ļ<uļ emasõied

l. Raudnõges - Urtįca urens L.

Roomava risoomiga püsikud. Lehelaba piklikmunajas, alusel südajas.
Õisik ainult isas- või ainult emasõitega

' 2. Kõrvenõges - Urtįca dįoįca L.

l. Raudnõges - Urtįca urens| L.Sp.Pl.9B4. 1753; Led. Fl. Ross.
3 (2):637. l849-l85l; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.

Curl' 572. 1852; Schmaļh. o,rr. Cp. u Īoxrr. Pocc. 2: 4l9. 1897; Jarm. in
Fl. URSS 5: 387. 1936; Schreib. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 3

(l):29B. 1957; Aleks. in Liet. fļ.3: l3B. 196l. - Kpanrna xryuan. (212.
jc'on.)

o. Taim ainult kõrvekarvadega, mida varreļ enam või vähem mõõ'
dukalt, lehtede ülemiseļ pinnal hõredalt, aļumiseļ väga hõredalt, õiekat_

telehtedel üksikult. Vars l5-60 cm kõrge, harilikuļt püstine, enamasti
lrarunenud, heleroheline, sageli ka pruunikas või koļlakas. Abiļehed vabad,
väikesed, teravsüstjad, rohelised. Pärislehed (0,7) |,5-2 (4) cm pikkuse

rootsuga, laba elliptiline' kiilja alusega, harvemini munajas, ümardunud
või tömpunud a1usega, serval sügavalt saagjas, sageli (vähemalt osaļi_
selt) kahelisaagjas; lehelaba pikkus (1,7) 2,5-6 (6,5) cm ja laius (l'3)
2-3 (4) cm. Õisikud umbes leherootsu pikkused, koosnevad nii isas_ kui
emasõitest (viimased arvuļt ülekaalus). Isasõite perigoonilehed harilikult
ülespoole käändunud, õite läbimõõt l,2-l,5 mm. Emasõite perigoonilehed
tömpmunajad, paar milļimeetrit pikad. Vili - munajas pähkel' kollakas
või hallikas, tumedama'lt punkteeritud, l,7-2 nlm pikk ja 1,2-l,5 mm

ļai.
Õitseb juunist oktoobrini; viljad alates juuni keskpaigast.
Levinud umbrohuna üle kogu Eesti, eriti Sage peenramaadel ja ela-

mute ümbruses. Harvemini ļeidub teda prahipaikadel, mererannal, põldu-
del, parkides, jäätmaadel jm.

I urens (lad. k.) _ põletav, kõrvetav
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2l2. joon. Raudnõges (Urtica urens\.. a - taim
(orig.), & - üksik emasõis, c - ebavili.



Üldlevik. Raudnõges on peaaegu kosmopoliit. Nõukogude Liidus on ta

ļevinud kõikjal Euroāpa-osai ia Kaukaasias; Siberis ja Kaug-Idas kohati

sissetoodunr. vat1r.pĮo1 Nõukogude Liitu esineb Skandinaavias, Kesk-

ja atlantili.eu Euiooįas, Vahemeremaadel, Balkanil, Väike_Aasias, Põhja-

Ameerika parasvöötmes.
Majand'uslik tähtsus. Raudnõges on toitev söödataim nagu teisedki

nogesed. Sisaļdab teistest liikidest rohkem C-vitamiini (150-370 mg%);

ļe'htedes on karoiiini leitud 188 mg/kg. Kariļoomad aga hästi ei taha taime

toorelt süüa. Peenestatult, kuuma veega ülevalatult ja kliidega segatult

aga sobib raudnõges kodulindude, sigade ja veiste söödaks. Ergutab leh-

m_adel piimaproduītsiooni ja kanadel munemist. Küüļikutele võib raudnõ_

geseid Ļnda ainult õige nõorelt. Ęaudnõges kõlbab toiduks ka inimestele

Įsupina, spinati asenĮajana), Ravimtaimena kasutatakse teda reuma

vastu, aga ka antiseptikumina. Kiudude kedratavuse kohta oņ andmed

v astukäivad.

2. Kõrvenõges - ĮJrtįca dįoįca\ L. Sp. Pl. 9B4. 1753; Led. Fļ. Ross'

3 (2):637. l8į9--l85l, excl. var.; Wied' et Web' B-eschr' phan' Gew'

į.įū],. Liv. u' Curl' 57i. lB52; Schmalh. o.rr. Cp. ra loxrr. Pocc' 2: 4l9'

l897, excl. var.; Jarm. in Fļ. URSS 5: 392. 1936; Schreib. in Hegi, Iilustr'

Fl. Mitt.-Eur. ed' 2. 3 (1) :299.'ļ957; Aleks. in Liei. fĮ. 3: 13B. 196l' _
Kpanuna ÄByĀoMHag. (213. joon.)

4. Lühikese .oo*ruu, tugevalt puituva risoomiga kahekojaline taim'

Vars püstine, enamasti harurremata, 1rs) 30*100 (l.20) cm kõrge' rohe-

ļine väi pruunikas, harvemini lillakas, enamasti nii kõrve_ kui lihtkarva-

c1ega. Abi1ehed kitsassüstjad, kilejacl, kuni l2 mm pikad, pole teineteisega

ķoįķu kasvanud. Keskmiļed pärislehed munajad, harvemini pikĮikmuna-

!ad, varre aluse pool lühemaā ja ümaramad, tipu pool väiksemad ja pik-

iiķr*ua. Leheļaba jämesaagja Servaga' südaja kuni ümardunud alusega,

(3) 6,5-12 (l5) cÄ pikk jā (l,5) 3-6 (B'5) cm lai' väga hõredalt kuni

v]äļa tihedaļį kaetud'kõrvekarvadega, hõredaļt kuni mõõdukaļt ļihtkara

r,adega,harvapaljas;aluminepindtavaliseltheledamjarohkematekõr-
vekarvadega, eriti roodudol. Ldlreroots l,5--4 (6) cm pikk, enam-või

vähem karvane, väga hõredaļt kuni tihedalt kaetud kõrvekarvadega' Õisi'

hud pöörisjad, varĮsõlmedeļ ja tipus, hariļikult 3-B cm pikad' algavad

enamasti i.-tz. sõ1melt; õisikutega Varreosa pikkus tavaļiselt 20-40 cm'

Emasõisikud pärast viljasiumist rippuvad. Emasõite õiekate roheļine, nõ'r_

galt või mõõdukalt udekarvane, rohkemate või vähemate kõrvekarvadega'

üili munairs, l,25-l'5 mm pikk. Isasõisikud ka pärast tolmļemist eflam_

vähem hoiisontaa1..1į. I.r.dite õiekate rohe1ine, pruunikas või liļlakas,

paljas kuni mõõdukaļt udekarvane, üksikute kõrvekarvadega.

Õitseb juunist septembrini.
Levinud üle kogu Eesti. Esineb nii 1ooduslikei kasvukohtadeļ kui ka

antropofüüdina. Kįvab niisketes huumusrikastes metsades, eriti kuusi'

I dįoįca (lad. k.) - kahekojaline'
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kutes, lepikutes ja klindialustes metsades, parkides, niitudel (pearrtiselt

Įüiinide'ia kuhjalavade ümbruses), jõekallastel; mererraņnal, hoonete

įrmbruses, taradā ääres, aedades umbrohuna, paemurdudes, kruusaselja_

kutel ja -aukudes, kivikangrutel, varemetes jm'

Üldlevik. Peaaegu kosmopoliit. Nõukogude Liidus Euroopa_osas, Kau-

kaasias, Lääne_SibJris ja Kõsk-Aasias kõikjal, Ida_Siberis ja Kaug_Įdas

kohaįi. Skandinaavias, kesk_ ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaadel,

Balkanil, Väike-Aasiuļ, Ar*..nia_Kurdistanis, Iraanis; sissetooduĮt Põh_

ia- ja Lõuna-Ameerikas, Austraalias

Majanduslik tähtsus. Kõrvenõges on väärtuslik loomasöödana, sest ta

,sisaĮdab rohkesti proteiini, valku, mineraaiaineid, 'karotiini (eriti noorelt)'

C-vitamiini (keskmiseļt 130 mg0Ä) jm. Kogu taim sisaļdab oblikhapet'

söödataimena tuntakse nõgest ūmbes 200 aastat. Lehmade1 tõstab ta pii_

JĪraandi ja piima ,r.uuproīr.nti. Söödaks kasutatakse teda värskelt, hei-

tlana' heinalahuna 1a silo koostisosana. Ķarjamaal loomad nõgest tava_

ļiselt ei söö. Ammušt a1ast on kõrvenõgest kasutatud ka kiutaimena' Kiu-

saak on B-1^27o varre Ļaaļust. Kiud on peenike, pehme, siidjas, vaĮge või

r,a1kjas, kasutatakse pesu- ja kotiriideks, nööriks, võrguks jne. Jäätme_

test võib vaļmistada paberiĮ. Kiukultuurina ei oļe kõrvenõges siiski eri-

list poolehoidu leidnuä, sest ta annab vähem saaki kui teised kiutaimed'

Noored võsud ja iehed on tarvitatavad inimeste toiduna. Rahvameditsiinis

į,asutatakse nõgest mitmesuguste sisehaiguste puhul. Juurtest ja lehte-

dest saadakse rohelist värvi'

Kõrvenõges on õige varieeruv liik. Eesii materjalis võib konstateerida

4 varieteeti, mis eririevad üksteisest peamiselt karvastuse pooiest' Need

on järgmised:
var. dįoįca - vars hõredaļt kuni tihedalt ļihtkarvane, kõrvekarvu ena-

rnasti väga hõredalt; lehelaba roheline, munajas, võrdļemisi 
'*''1l-.(6.

ļ0 cm pikk ja 3_-6 cm lai)' pealmisel pinnal enamasti hõredalt liht- ja

kõrvekarvu, alumisel - enamasti hõredalt lihtkarvu, mõõduļ<alt (kuni

tihedalt)kõrvekarvu;leheroo,tssuhteļiseltļühike(1,5-3,5cm),keskmi-
seļt kuni tugevalt lihtkarvane, hõredaļt kuni mõõdukalt kõrveka'rvadega;

õisikudalgavad8.või9.sõlmel'emasõiteperigoonkeskmiseltudekar-
vane, harvade kõrvekarvadega või iļma nendeta; isasõite perigoon sageli

lillakas, nõrgalt udekarvane ja üksikute kõrvekarvadega;

var. gĮabrala (Clem.) Kask (Urlf ca glabrata Clem'' tJ' dįoįca L' sub-

var. gĮabrata weoĮ. in pc.l _. varrel eāamasti hõredaļt lihtkarvu (mõni-

}ordpuuduvad)javägahõredaļtkõrvekarvu,ļehelabaroheļinevõitume.
roheĮine, munajas' varieeruva suurusega' pealmisel pinnal hõredalt liht-

ja enamasti vāga hõredaļt kõrvekarvu, alumisel -- hõredait lihtkarvtt'

*ooorķrtt kuni tihedalt kõrvekarvu; leheroots varieeruva pikkusega, ena_

masti hõredaļt kaetud liht- ja kõrvekarvadega; õisikud algavad 5'-]ļ2'

.sõlmelt, emasõite perigoon enamasti keskmiseļt udekarvane ja üksikute

kuni rohkete kõrvįkarvadega; isasõite perigoon sageli pruunikas, mit_

meti udekarvane ja üksikute kõrvekarvadega;
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var. hįSpį,da (DC.) Gren' et Godr. (U. hisptda Lam., et DC.) - varsroheline või pruunikas, lihtkarvastuse poolest varieeruv (paljas kuni
tihedalt karvane), kõrvekarvu tihedalt kuni vaga tihedalt; teķätaĖa muna-
ļas, enamasti tumeroheline ja kaunis Suur' enam või vähem südaja alu-
sega, mõ1emalt pinnalrt paljas kuni keskmiselt ļihtkarVane' moāduķaļtkuni väga tihedaļt kõrvokarvane; leheroots enantasti ļühike (2-3 cm)"keskmiseįt ļihtkarvane, tihedalt,kõrvekarvane; õisikud algavad 7.-12.
sõļmeļ, emasõite perigoon enamasti tįhedalt udekarvane 1, 

"rt.it rt. rurāi
rohkete kõrvekarvadega; sage,li mererannataimed;

var. subįnermįs Uechtr. - taimed enamasti kõrgekasvulised; varssageļi pruunikas, mõõdurkaļt lihtkarvane, väga hõredaie kõrvekarvadega,
harva iļma nendeta; ldhelaba enama,sti tumJroheline, pikli,kmunaias, B-l5 cm pikk ja 3-6 cm lai, mõlemalt pinnalt enamasti įeskmiselt lihtkar-
vane, kõrvekarvad puuduvad või esinevad mõnikord väga hõredalt; lehe_
t'oots suhteliselt pikk (2,5-6 cm), harilikult tugevati titrt_ ning väga
ltõredaļt kõrvekar-vane; õisikute algus väga miimesugusel kõrguseū .*ā".-õite perigoon hõ,redaļt ude,karvane, õisikus vahel ī,ksikuid įõrvekarvu;
isasõite perigoon mõnikord pruunika's, sageli paļjas; enamasti varjuliste
kasvukohtade taimed.

4. sugukond jalakalised - Į]lrrlaceae Mirb.1

Heitļehised, harva igihaljad või pool-igihaljad puud ja põõsad vaheļ-
duvate, harva vastakute lihtlehtedega. r,ehįa .ütg.õoa..d, sageli ebasüm_
meetrilise alusega ja karedakarvased, saagja, Ēarvemirri terve servaga,
jagunemata, harVa tipus hõlmised, abilehtādega. Õied ühe-, hr.vem]ni
mõļema,sugulised, väikesed, lihtsa õiekattega, kimpudena, urvataolistes,
õisikutes või üksikult, kaenlasisesed. Õieka1e koosneb enamasti neljast
või viįest' harvemini kuni ,kaheksast enam või vähem kokkukasvanud,
harvemini vabast õiekattelehesrt. Toļmukad kahe ringina, hariļikult vabad,.
harvemini aļusel tupega kokku kasvanud; nende arv vastab tavaļiseļt õie-
katteļehtede arvule. Isasõites esineb mõnikord rudimentaarne emakkond.
Emakas on moodustunud kahest viljalehest. Sigimik ülemine' tavaliseļtl_ (harva 2-) pesaline, igas pesas üks rippuv seemnealge. Ema,kakael
2-hõļmaline. Vili - l_,seemne1ine, sageli tiūga varustatuį pähklike või
mõõdukalt ļihakas v,õi kuiv ļuuvili. š..." enamasti endospermita. Idu
slrge või kõverdunud.

Jaļakaļiste sugukonna esindajad on tuultolmlejad.

. ifgrfolda kuulub umbes l5 perekonda rohkem kui 150 liigiga, mis on
laiaļdaselt ļevinud mõļema poolkera troopilises, subtroopilisõs-1a paras_
vöötmes. Nõukogude Liidu spon,taanse fļoora koosseisu kuulub 3 pere_
konda: Celtįs, Uļmus ja ZeĮkoua' introdutseeritud on 2 perekond'a: Hemį-
ptelea ja Pterocellls. Eesti NSV spontaanses flooras esineb perekond
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ĮJlmus, introduktsioonikatseid on teh,tud perekondadega CeĮtisI ja ZeĻ
koaa 2.

Jalakaļiste sugukond on Suure majandusliku tähtsusega, sest enamik
selle esindajaid annab väärtuslikku tarbepuitu, mida kasutatakse laial-
daselt mööblitööstuses, 'hoonete ja nende sisedetailide, vankrite, vagunite,
paatide ja laevade ēhitamiseļ, vesiehituste rajamisel, põlĮutöö- ja muu-
sikariistade, puuanumaie, püssilaadide, tööriistade käepidėmete, majapi-
ciamistarvete, jalutuskeppide, treitud ja nikerdatud esemete valmistamisel,
liipritena, aiapostidena jne. Puidu kõrgete mehhaaniļiste omaduste, ilusa
värvuse või tekstuuri poolest on eriti hinnatud järgmiste liikide puit:
brasiilia füllostülon (PhųĮĮostųĮon brasįl.įelzsls Cap. - asendab pukspuu-
puitu), kaukaasia tselkova ĮZeLkoua carpinifoĮia (Pa1l.) C. Koch] ja jaa'
pani tselkova (Z. acumįnata Planch') - asendavad tammepuitu, hariļik
tseļ'tis (Celtis austraļįs L.) ja põldjalakas (UĮmus carpinifoĮia Gled.)

Paljude liikide puit on kõrge kütteväärtusega. Perekondade CeĮtis,
HoĮopteĮea, Trema ja Ulmus mitmete esindajate puit annab head sütt,
mõnede jalakaliikide puidu tuhast saadakse potast.

Perekondade Ceįtis ja UĮmus mitmete liikide koort kasutatakse naha_
parkimiseks ning na'ha ja kangaste värvimiseks (annab koļlaseid toone),
perekondade Trema ja UĮmus mõnede liikide koort - meditsiinįs. Korgi_
jalaka |ĮJĮmus carpinifolia Gļed. var. suberosa (Moench) Reļhd.] okstel
oļevatest korgiliistakutest valmistatakse presskorki, mida tarvitaiakse
isoļatsioonimaterjalina. Piiratud määral leiab kasutamist ka ja1akalii-
kide niin.

Jalakaliste sugukonnas ļeidub ka üksikuid söödavate viljadega liike.
Neist väärivad märkimist eeļkõige kaukaasia tseltis (CeĮtis caucasįca
wiļ1d.) ja sile tseltis (C. gĮabrata Stev.), mille heamaitseļisi jahukaid
luuvilju tarvitatakse toiduks toorelt või töödeldrrli (pudru või kakukes-
tena) . Tseltiseliikide ja põldjalaka seemned sisaldavad toiduks kõ1b-

ļikku õļi.
Kariloomade söödana kasutatakse jalaka- ja tseltiseliikide oksi (lehi-

sevihtadena), tseltiseliikide noori lehti ka mooruSpuuĮehtede aseainena
siidikedriku vastsete söötmiseks.

Troopilises Aafrikas ļevi,nud ginea treema ĮTrema guineensis (Schunr.

et Thonn.) Engl.] ļehtedest saadakse vastupidavat kohvipruuni värvainet,
Indiast pärineva p,oleertreema (T. politorįa Planch.) karedaid 1elhti aga

kasutavad kohalikud eļanikud puit_ ja ļuuesemete poleerimiseks.

ļ J. Ķlinge, A. Dįetrichi, A. Mathieseni, A. Michelsoni ja A. Vaga andmeil on Eestisse

eri aegadel üritatud introdutseerida välrema1t nelja tsettiseliiļ<i: harilikku tseltist (Cellis
austraįįs L.), hiina įseltist (C. sinensis Pers.), Tournefort'i tseltist (C' Tournefortįt Ī,am.')

ja läänetseltis! (C. occidentaĮis L.), kuid kõik nad on madala küļmakindļuse tõttu peagi

įävinud. Viimase liigi kasvatamist katsetatakse l966. a. alates ka Ta1.linna Boiaanika-
aias, kus ta seemikud on tagasikülmumisest hooļi'mata seni siiski vastu pidanud.

2 J. Goertzi andmeil on Valgas kasvatatud jaapani tselkovat (ZeĮkoaa acuminata
Planch.), mille taimed talvitusid katteta ja näitasid üsna head kasvu. Käesoleva ajani
pole nad aga säilinud.
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Jalakalisįe sugukonda kuulub rohkesti väärtus1ikke dekoratiivliike-
Haljastamiseks kasutatakse eell<õige perekondade CeĮtis, Uį.mus ja ZeĻ
koaa, vähemal määraļ ka teisįe, nagu HemipteĮea, PĮanera ja Pteroceltis'e
esindajaid. Eriti häid läbipääsmatuid hekke saab moodustada asteljalakast
ĮHemipteĮea Daaįdįį (Hance) Planch.].

Nõukogude Liidu lõunarajoonides kasutatakse perekondade CeĮtis ja
Uļmus põuakindļamaid liike põllukaitsemetsaribades, erodeeritavate nõl_
vakute, kiviste järsakute ja osalt ka liivade kinnistamiseks. Zeļkoaa esin-
dajad on samuti head pinnasekinnistajad, kuid neid saab seileks kasu-
tada ainult külļalt niisketel kasvukohtadel.

Tüüpperekond on Uįmus L.

l. perekond jalakas * ĮjĮmusl L.
Sp. Pl. 225. 1753.

Kõrged heitļehised puud, harva pool-igi,iraljad põõsad või väikesed
1luucl. Võra tihe, iaiel1iptiline kuni kerajas, jämedate peaokste ja peenie,
ichkesti haru'nevate periĪeersete okstega. Korp hallikaSpr1lun' noorelt sile,
Įriljem rõmeline, praguline või kestendav. Noored võrsed karvased või pal-
jad. Pungad varretuģ, 1_B mm pikad, kooniļised või munajad, terava
või tömbi tipuga, karvased või paljad, lkatusekivide taoļiselt asetsevate
soomustega. Et ļehed asetsevad võrseiļ vahelduvalt, kaherealiselt ja
rnosaiikselt, laseb võra väga vähe valgust läbi. Lehed terved, harvemini
tipus hõlmised, enamasti ebasümmeetriļise aluse ja kaheli- kuni kolmeli_
saagja servaga, lühirootsrrliseci; abilehed siisijad, varisevad varakult.
.Sügisel värvuvad ļehed koļlaseks või pruuniks (mõnel liigil ka punaseks)
tting variserrad võrdlemisi varakuļt. oied mõlemasuguļis,ed, kaenlasisestes
kimpjates osaõįsikutes. Õiekate kellukjas, 4_, harvemini kuni B-tipmeline,
tolmukaid niisama palju, ulatuvad tavaliselt õiesi välja. Sigimik l-pesa-
line, ühe seemnealgmega. Enanrik liįke õitseb enne lehtede puhkemist
(üksikud liigid õitsevad sügisel). Vili - 1aia kileja tiivaga ümbritsetud
lame pähklike. Seeme endospermita.

Keskmise kasvukiirusega, soodsates tingimustes pikaealised (kuni 400
aastat), võrdlemisi varjutaluvad puud. Eelistavad viljakamaid kasvu-
kohti. Mõned liigid on küļlaļtki põua- ja soolakindlad.

Perekonda kuulub umbes 30 liiki, mis on levinud peamiselĮ Euro,opa,
Aasia ja Põhja-Ameerika parasvöötnres; üksiktrd liigid esinevad ka troo-
piliste alade mägedes (peamiseit Aasias). Paljud ja1aka1iigid on juba
pikemat aega kultuuris, kus neiļ on kujunenud rohkesti aedvorme.

Nõukogude Liidus esineb spontaansell 12 ja introdutseerituļt 4 liiki.
Eesti spontaanse floora ,koosseisu kuuļub 2 liiki, introdutseeritud on 5
liiki, neist 4 on levinud väga piiratult.

Perekonna tüüpliik on U' gĮabra Huds.
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LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l. Lehed väga ebasümmeetriļise alusega; kummalgi (mõnikord ainuļt
ühel) pool keskroodu haruneb enne ļeheservani jõudmist ainult l või
2 külgroodu. Tiibvili ripsmelise Servaga

l. Künnapuu - UĮmus laeaįs Palrl.

Lehed vähem ebasünrmeetrilise alusega; kuminaĮgi pool keskroodu
haruneb enne leheservani jõudmist 2-4 (5) külgroodu. Tiibvilja Serv
ei ole ripsmeline 2

12' Võrsed paljad või hajusalt karvased. Lehed piklik_elliptilised või pea-
aegu rombjad, 4-ll cm pikad ja 2-6'-cm laiad, enamasti siļeda
pealmise pinnaga; ļeherootsud 7-|5 mm pikad. Pähklike tiibvilja
ülemise serva lähedaļ. oksi katab mõnikord paks korgikiht

2. Põldjalakas - Ulmus carpĮni|oĮia G!ed.

Võrsed tihedalt karvased. Lehed elliptilised või piklik-äraspidimuna-
jad, mõnikord tipus 3-hõlmalised, B-l7 cm pikad ja 5-l0 cin ļaiad,
tugevasti kareda pealmise pinnaga; leherootsud l_5 mm pikad. Pähk-
like tiibvilja keskel. Okstel korgikihti ei esine

3. Harilik jalakas - Ulmus gĮabra Htrds.

l. sektsioon BĮepharocarpus Dumort. Fļ. Belg. Ptodr. 25. 1827' -Tiibvili tihedaripsmelise servaga, muus osas karvadeta. Viljaraod val-
ntinud tiibviljast 2-5 korda pikemad. Õiekate ebasümmeetriline (vil-
tune).

l. Künnapuu - Uįmus įaeais t Paļl. Fl. Ross. |:75. |7B4, tab.48,
fig. F.; C. Koch, Dendroļ. 4|9. lB72; Schneid' Ilļustr'. Handb. Laubholzk.
l: 2|3' 1904; Jarm. iņ Fl. URSS 5: 363. 1936; Rehd. Man. cuit. trees a.

shrubs, ed' 2. l75. 1949; Los. in Įep. V KycT. CCCP 2: 49B. l95l; Krüssm'
Handb. Laubgeh.2:53B. |962. - U. peduncuĮataFoug' in Mėm' Acad. Sc.
Paris 1784: 2l5. |7B7; Led. Fl' Ross. 3 (Ą:6aB' l849-l85l. - U. effusa
Wi1ld. Fl. Beroļ. Prodr. 94' l787; Marsch.-Bieb. FĮ. taur.-cauc. 1: l94.
l80B; Math. Dendrol. 330. l934. - Bgs rnal.ķ:aüt. (2l4. joon.)

h. Kuni 30 m kõrge puu. Tüve läbimõõt kuni l,5 m. Võra laiellipti-
line' moodustub terava nurga aļļ ülessuunduvatest peaokstest ja rippuva-
test külgokstesį. Koor noorelt sile, hiljem tekib halļikaspruun, õhukeste
plaatidena eralduv korp. Võrsed helepruunid, peened, n'oorelt karvased,
hiljem paljad, läikivad. Lehepungad koonilised, teravatipulised, 5-7 mm
pikad; pungasoomused paljad, hele-kollakaspruunid, tumepruuni ripsme-
lise servaga. Õiepungad munajad, koonilise tipuga, 7 mm pikad' Lehed
õhukesed, elliptilised või ümar-äraspidimunajad, 6-l,2 cm pikad, 3-
6 cm laiad, väga ebasümmeetrilise alusega (üks lehepool teisest kuni
2 cm lühem), teritunud tipuga ning teravalt ja sirpjalt kahelisaagja ser-

| įaeaįs (lad. k.) _ sile.
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214. joon. K-ünnapuu (UĮmus Įaeuis): a - võrse lehepungade ja õisikutega, b _
- võrse lehtede ja viljadega, c - õis. (orig.)

vaga' peaļmiselt pinnalt tumerohelised, veidi ļäikivad, tavaliseļt paljad,
siledad, alumiselt helerohelised ja pehmekarvased; kü1groode l2-l9
paari, kummalgi (mõnikord ainult ühel) pool keskroodu haruneb enne
ļeheservani jõudmist 1 või 2 küigroodu. Leheroots lühikarvane, 4-9 mm
pikk. Sügisel värvuvad lehed kollaseks või punakaspruuniks. Õied kim-
buna rippuvateļ 6-20 mm pikkustel raagudel. Õiekate pruunikas, 6-8-
tipmeline, väga ebasümmeetriļine (viltune), ripsmelise Servaga; tolmukaid
6-8, vioļetsed tolmukapead kinnituvad võrdļemisi lühikesteļe niitidele;
ema.kasuue valge. Tiibvili elliptiline, 12-|6 mm pikk, tihedaļt ripsmelise
Servaga (muus osas karvadeta); tiiva ülaosas oleva sisseļõike hõlmad
katavad teineteist. Pähkļike tiibvilja keskel.
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Õitseb enne lehtimist aprilliŠ, mais. Vi1i vaļmib juunis ja variseb
kohe. Sēemnete idanemisvõime kaob kiiresti.

Tõendeid künnapuu esinemise kohta Eesti territooriumiļ on 1eitud

juba interglatsiaalseist setteist. Aļumises holotseenis kujunema hakanud
uhtlammimetsade tüübis oli künnapuu valitseva sanglepa kõrvaļ üsna

laialdaselt levinud. Suurt osa (suuremat kuį harilik jalakas) etendas ta

uhtļammimetsade liigilises koosseisus keskmises hoļotseenis, eriti vara-
atļantilisel kliimaperioodil. Tänapäevai aga kuulub künnapuu meie kõige
haruldasemate metsamoodustajate hulka, mida võib kohaia ainult üksi_

ku,te eksemplaridena lühiajalise üleujutusega uhtlammimetsades ja üle_

ujutustest vähe mõjustatud luhaterrassimetsades (näit. Koiva, Võhandu,
Mustjõe, Valgejõe, Jänijõe ääres jm.), kõrgematel kuivematel; hästi dree_

nitud aladel või järskudel nõļvakutel koos halli lepa, haava, Saare, tamme'

sanglepa, jalaka ja kasega. Kui künnapuud veel möödunud sajandi lõpul
on leiiud ka saartel (esines hajusalt Muhumaal), siis kaasajal näib liigi
levik piirduvat peaaegu eranditult mandriga.

Künnapuu kasvab Eestis viljakatel huumusrikasteļ muldadel. Küllalt
varjutaluva liigina esineb sageli ka teises rindes. Põuda talub rahulda-

valī. Noorelt kasvab kiiresti, hiljem aegļasemalt' Saab l50, harva isegi

300-400 aasiat vanaks.
Seemneaasrtad korduvad 2 või 3 aa'sta tagant, kuid looduslikku uuen_

dust esineb siiski harva ja juhuslikult, sest vaļdav oSa Seemneist kaotab

idanemisvõime juba enne idanemiseks soodsasse keskkonda jõudmisi.

Kännuvõsusid annab ri.kkaļikult, juurevõsusid aga väga harva'

Künnapuu on Eestis üldiseļt küļmakindel. 1939/40. a. ja järgnevatei

karmidel taļvedeļ ta ei kan'natanud, ainult |92Bl)29' a' karmil talvel esines

külmakahjustusi, mille tagajärjel miimed puud jäid kauaks põdema.

Künnapuud kultiveeritakse meil võrdlemisi sageli ilupuuna. Teda võib

kohata nii ļinnades (näit. Tallinnas, Tartus, Kohtļa-Järvel, Türil, Kingis_
sepas ja Sindis) kui ka maaparkides (näit. Vaimastvere, Uudeküla, Lee-

biįu, ilelme, Suure-Ķonguta, Vana-Vigala, Paasvere, Ränna, Nabaļa,

oisu, Vaeküla ja Alu pargis), samuti mitmeļ pool õuepuuna, viimasel
juhul mõni.kord suurte põliste eksemplaridena. Uks kõrgemaid puid kas-

vab Pärnu rajoonis Laiksaare kooļi lähedaĮ, üks jämedamaid - Viljandi
rajoonis Taari külas Kolga pere juures. Uksikuid suurte dimensioonidega
ekĮemplare on säilinud ka metsades ja teede ääres. Enamik neist kuulub

riikļiku kaitse alla.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas Petrozavodsk-Vologda-

Kirov-Perm-Sverdlovski joonest põhjas Saraatov-Dnepropetrovski
jooneni ļõunas ja Uraalideni idas, Ķrimmis, Kaukaasias. Skandinaavias,

Kesk- ja atlantilises Euroopas ning Balkanil.

Majanduslik tähtsus. Ķünnapuu puit on väärtuslik _ keskmise raskuse
ja kõvadusega, elastne, raskesti lõhestatav, ko1lakasvalge maltspuidu ja
helepruuni lülipuiduga nirrg küllaltki iļusa tekstuuriga. Leiab kasutamist
mööbļitööstuses, VaguniehituSeS, vesiehituste rajamisel, masinaosade,

vankrite, reejalaste, ļookade, tünnivitste, tööriistade käepidemete valmis-
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tamiseks jne. Et rneiļ varematel aegadel künnapuu puitu väga ohtralt
tarbepuiduna kasutati, on selļe iiigi osatähtsus meie metsades tugevasti
iangenud.

Koort kasutatakse nahkade parkimiseks ja värvimiseks. Niinest saa-
dakse kiudu, ,kuid selļe kva1iteet pole kõrge' Noorte võrsete koort tarvita_
takse punumistöödel. Lehised kõlbavad loomasöödaks. Hea meetaim.

Iļusa kasvukuju ja ļehestiku sügisvärvuse tõttu kuulub künnapuu väär-
tuslike dekoratiivļiikide hulka. Parkides ja aedades kultiveeritakse teda
juba alates l5.-l6. sajandist. Sobib kasvatamiseks üksikasetuses, rüh_
niiti, alleena või ka hekina (talub pügamist). Linnatingimustes on kün-
napuu keskmise vastupidavusega. Ķahjuks kannatab liik parkides sageli
lieenhaiguse - jalakaSurma (Graphium uįmį Schw.) all, mis põhjustab
puude kuivamist. Meiļ väärib künnapuu kasvatamist ka metsaparkides ja
liaasliigina salualadele rajatavates metsakultuurides.

Nõukogude Liidu lõunarajoonides viiakse teda ka põllukaitsemetsade
koosseisu.

2. sektsioon - Madocarpus Dumort. Fl. Belg. prodr. 25.. lg27. -Tiibviii paljas, üleni või ainuļt pähklikese pesa kohalt karedakarvane,
kuid servalt enamasti ripsmeteta. Viļjaraod valminud tiibviljast lühemad.
Õiekate sümmeetriline.

1. alamsekįsioon - Foįįaceae Schneid. in oesterr. Bot. Zeitschr. 64:
26. l9l6. - Pähklike iiibvilja üļemises osas va,hetult sisseļõike alļ, kui
aga tiibvili on ümmargune, siis seļle keskel.

A2. Põldjalakas - Uįmus carpinifoĮia ļ Gled. Pflanzenverz.354. 1773;
Rupp. ex Suckow, Oek. Bot. 40. 1777; Borkh. Vers. Forstbot. Beschr.
Holzart.35. 1790; Rehd. in Journ. Arnold Arb. lg:260. lg3B et Man. cult.
trees a. s'hrubs, ed. 2. l80. 1949; Krüssm. Handb. Laubgeh. 2: 534. 1962. -U' campestrjs L. Sp. Pl.225.l753, p. P., nom. ambig. propos. sub U. gĮabra;
Marsch.-Bieb. Fl. taur.-cauc. t: l93. lB0B. - ĮJ. gtabris Mill. Gard. Dict.
ed. B. no 4.,1768, <<gĮaber>> in Corr. ad fin. voļ. - ? ĮJ. mįnor Mill. Gard.
Dict. ed. B. n" 6. 1768. - U. foliacea Gil. Exerc. Phytol. 2: 595. 1792;
Jarm. in Fļ. URSS 5: 364. 1936; Los. in Āep. H KycT. CCCP 2: 50l' lg5l.
- U. campestrįs var. auĮgaris Led. Fļ. Ross. 3 (Ą:6a6. lB49-ļB5l. _
U. gĮabra var. a,. tgpica Ī. mįnor (Milļ.) Schneid. Illustr. Handb. Laub-
holzk. l:220. l904. - Bgs nįlcrosarltü,6epecT' KaparaĪ{. (215. joon.)

h. Ķuni22 m (kodumaal kuni 30 m) kõrge puu. Tüve läbimõõt kuni
70 cm (kodumaal .kuni l50 cm). Võra kuhikjas või laielliptiļine, moodus-
įub ļooklevali ülespooļe suunduvatest peaokstest ja pikkadest peenikestest,
enam või vähem rippuvatest külgokstest. Tüve katįev korp hallikaspruun'
sügavarõmeļine. Võrsed oliivrohelised, punakas- või roostepruunid, läiki_
vad, paljad või hajusalt karvased, väikeste punakate näärmetega (mis
palja silmaga ei oļe nähtavad). Lehepungad munajad või ovaalsed,

382

I carpinifoĮia (lad. k.) - valgepöögilehine.



w

M bc
215. joon. Põldjalakas (UĮmus carpinifolĮa): a _ võrse

lehepungadega, b -' ļeht, c - õis, d - tiibvili.

tömbitipulised, l'5-4 (5) mm pikad; pungaSoomuSed paljad või haju_
sate ļidus karvadega, punakas- või mustjaSpruunid, heledama ripS_
meļise Servaga. oiepungad ümarad, tömbitipulised. Lehed võrdlemisi pak_
sud, piklik-elliptilised või peaaegu rombjad, 4-lrl cm pikad, 2-6 cm
ļaiad, ebasümmeetrilise aluse, Sujuvalt (harvemini järsult) aheneva tipu
ja teravalt kaheļi- kuni kolmelisaagja Servaga' pea1miselt pinnalt tume-
rolreļised, veidi läikivad, enamaSti paljad, siļedad, alumiseļt heledamad,
hajusalt karedakarvased, valgete karvatuttidega roodude nurkades ja väi_
keste punakaįe näärmetega roodudel; külgroode 9-l2 (l4) paari, kum-
malgi pool keskroodu haruneb enne ieheservani jõudmist 2-a (5) külg-
I'oodu. Leheroots karvane, 7-l5 mm pikk. Sügisel värvuvad lehed koļ-
ļaseks. oied tiheda kimbuna püstistel |-2 mm pikkustel raagudel. Õie-
kate roostepruun, 4- või 5-tipmeline, sümmeetriline, ripsmelise servaga;
toļmukaid 4 või 5, roostepruunid toļmukapead kinniiuvad pikkadele nii-
irdele; emakasuue enamasti valge. Tiibvili äraspidimunajas, l5-20 mnr
pikk ja l0-14 mm lai, karvadeta, kuid väikeste punakate näärmetega.
Pähklike tiibvilja ülemise serva lähedal.

Õitseb enne ļehtede puhkemist april1is, mais; viļi valmib juunis ja
r'ariseb kohe. Seemnete idanemisvõime kaob kiiresti.

Põldjalakas on Eestis tavalistel taļvedel külmakindel, karmimatel taļ-
vedel aga kannatavad tal l või 2 viimase aasta võrsed ja tüvel tekivacį
mõnikord külmalõhed. A. Mathieseni tähelepanekute kohaseļt külmusid
l939/40. a. erakordselt karnril talvel mõned eksemplarid isegi lumepiirini.
on täheļdatud ka kahjustusi hiliskülmade tagajärjel.

Kuigi põldjalakas on Eestisse introdutseeritud jalakaļiikide hulgas esi-
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ĪļemiSSageduseļt e'sikohal, pole ta meil siiski kuigi laialdaselt levinud.
J(äesolevaļ ajal on teada vaid künrmekond esinemiskohta: Kiltsi (Rakver'e
raj.), Kumna, Toiļa_oru, Ęäpina ja Soodla pargis, Järvselja1, Taļļinnas,
Koh'tla-Jäivel ja Põlis amaal. Suurim eksemplar kasvab Kilīsi pargis, üle
l0 m kõrgusi puid ļeidub veel 3 kohas' Varem on See ļiik esinenud ka
Tartu Botaan'ikaaias ja Pärnus' Põidjalaka õitsemist ja viljumist on tähel-
datud Kiltsi pargis, Tallinnas ja Kohtla-Järveļ, kuid üļdiselt,harva. Mõnel
ooo1 (näit. Ķumna pargis) annab see ļiik rohkesti juurevõsusid.

Ūldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas Leedu NSV-st ,põhjas kuni
Musta mereni lõunas ja Voigani idas, Krimmis ja Kaukaasias. Kesk- ja
e.t1antiļises Euroopas, Vahemeremaade1, Baļkanil, Väike-Aasias, Põhja_
Itaanis ja Põhja-Aafrikas. Kasvab sega- ja ļaiaļehistes metsades, eriti
jõeluhtadel ja -orgudes a1ļuviaalmu1dadel, stepivööndis ovraagides, ka
nrägedes kuni l500 m kõrgusel. Eelistab värskeid sügavaid viljakaid
muldi, kuid iepib ka kuivade kasvukohtadega. Varju talub ainult noores
eas. Juurestik hästi arenenud. Kasvab aeglasemali kui künnapuu ja hari-
lik jalakas. Soodsates tingimustes saab kuni 300 aastat vanaks.

Majanduslik tähtsus. PõldjaĪakas on üks väärtuslikuma puiduga jala.
kaliike. Ta puit on võrdlemisi kõva ja raske, väga elastne ning raskesti
lõhestatav, välistingimustes (ka vees) väga vastupidav, kitsa koļļaka
maltspuiduga ja šokoļaad- kuni punakaspruuni lülipuiduga. Leiab ļaial_
<iast kasutamist põhiliseļt samuti nagu künnapuu puit, kuid peale selle ka
Įaevaehituses (põhi1iselt sisedetailideks) ja liipritena' Eriti kõrge1t hin_
natakse põldjaĮaka pahku, mis on väga ilusa tekstuuriga.

Koort kasutatakse nahkade parkimiseks ja värvimiseks ning medit-
siinis. Seemned sisaldavad kuni 320lo õļi, mida tarvitatakse toiduks ja
seebitööstuses. Meetaim.

Saļeda tüve ja dekoratiivse võra tõttu hinnatakse põldjalakat ka kui
iiupuud. Teda võib kasvatada üksikasetuses, rühmiti, alleena või hekina
(taĮub hästi pügamist ja säilitab talle antud vormi kauaks). Linnades on
põldjalakas suitsu ja gaaside suhtes võrdlemisi vastupidav, kuid kõva
pinnast ja asfaltkatet talub halvasti, jäädes tänavate ääres mada1akas-
vuliseks ja lühiealiseks. Edukamaļt kasvab liik linnade parkides (meil
isegi Kohtla-Järvel), veelgi paremini aga maaparkides, eriti sügavatel
värsketel muldadel. Metsaparkides võib temast moodustada ka suuremaid
rühmi. Kahjuks kannatab ka see liik jalakasurma alļ.

Nõukogude Liidu lõunarajoonides kasuįatakse põldjalakat 1aiaļdaselt
põ1lukaitsemetsakasvatuses, nõlvakute ja järsakute kinnistamiseks, niisu-
tuskanalite kaitseks jne.

Eestis esineb peale põhivarieteedi veel:

var. suberosa (Moench) Rehd. 1ĮJ. suberosa Moench; ĪJ' campestrĮs
suberosa (Ehrh.) Wahlenb.] - korgijalakas; puu või põõsas; oksad suurte
tiibjate korgiliistakutega; lelred lühemad, kuid laiemad, pealmiselt pinnalt
sageli karedaļ<arvased. Esineb Eestis põhiteisendist mõnevõrra sageda-
mini: on konstateeritud Ravila, Kehtna, Räpina, Väimeļa, Järvere ja Aakre
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pargis' G. Karmļa ja Raadi dendraariumis, Järvseljal, Kohtla_Järvel, Põlt-
samaaĮ, Jõgeval ja Haapsalus ühe- kuni mitmetüvelise puuna või põõsana.

Suurima kõrguse (12 m) on saavutanud Väimela pargis, suurima tüvė

ļäbimõõdu (2l cm) - Järvseljal. J. Klinge andmeil on See teisend varem

esinenud ka Tartu Botaanikaaias ja Tallinnas. on täįreldatud õitsemist ja

viljumist. Küļma all kannatab vähem kui põhiteisend - mitmel viimasel
kaimiĮ talvel ei o1e olulisi kahjustusi esinenud, ainuļt l939/40. a. era-

kordselt karmil talveļ külmusid mõned eksemplarid lumepiirini. Pärit
samast kust põhiteisend, kuid areaaļ ulatub veidi kaugemale põhja ja
itta. Väga põuakindel.

Varem,on Eestis kasvatatud veel järgmisi põldjalaka liigisiseseid tak-

soneid:

var. cornubįensis (West.) Rehd. (U. strįcta L]ndl') -- püramiidja võraga teisend;

.Ą. Dietrichi andmeil on esinenud Talļinnas; pärit Inglismaalt;
Ī. penduĮa (Schneid.) Rehd. - leinavorm; A. Dietrich märgib esinemįst Tallinnas ja

Vana-Vigala pargis;
Ī' u-ariegata (Dum.-Cours.) Rehd' - va1gekirjulehine vornt; on esinenud Tartlts;

Ī' |Vebbįana (Simon-Louis) Rehd. _ kitsaspüramiidja võra ja pikisuunas koļ<ļ<ukeer_

.clu,nud (laevukesekujuliste) lehtedega vorm; J. Klinge andmeil on esinenud Tartus (botaa-

nikaaias jm.), A. Dietriohi andmeil - Tallinnas;
t. wreaLi (J,ühlke) Rehd. - kitsaspüramiidja võra ja kuldko1laste lehtedega vorm;

E. Viiro]< märgi,b esinemist Tallinnas, J. Goertz - Valgas'

2. alamsektsioon - Gįabrae Schneid. in oester'r. Bot. Zeitschr. 66:

29. 19t6. - Pähkļike tiibvil,ja keskeļ, tiiva sisselõike ja pähklikese va1rel

pikem või lühem õmbļus.

3.Harilikjalakas-Ulmus,glabralHuds.Fl.Angl.95,|762'p.p.;
Schneid. in Sargent, Pļ' Wiļson' 3:25l' 1916; Rohd' Man' cult' trees a'

shrubs, ed.2. tzo. igąg; Krüssm. Handb' Laubgeh' 2:535' 1962' - U'

Į:aftļpestrįS L. Sp. Pl. 225. 1753, p. P., nom. ambig.; Led. Fl. Ross. 3 (2):

646. 1849-1851, p.,p. - u. scabra Mill. Gard. Dict. ed. 8. n" 2. 1768,

<ScabrįS>>; Schneiā. ]llustr. Handb. Laubholzk. l: 2l6. l904, p. p.; Jarm.

in Fl. URSS 5: 37l. 1936; Los. in Įep. ļļ KycT. CCCP 2: 506. l95l. - U.

montana With. Bot. Arr. Veg. Gt. Brit. ed. 2. l: 259' |7B7; Math. Dendroļ'

32B. l934. - Bgs rrrep[xaBblž, LIJļIM lopHbIü' (2l6' joon')

h Kuni 32 m kõrge puu. Tüve ļäbimõõt kuni l,75 m. Võra iaiellip_

tiline, moodustub poolįiitu ü1essuunduvatest peaokstest ja rippuvatest

külgokstest. Koor hallikaspruun, püsib kaua siledana, vanemas eas tekib

süg"avarõmeline korp. Võrįed võrdļemisi jämedad, tumepruunid, tihedalt

kaįtua roostepruuniāe karvadega. Lehepungad koonilised, tömbitipulised,

l-4 mm pikād; pungasoomr'"ā tu*"pfuunid, heledama Servaga' kaetud

liibuvate roostepruun"ide karvadega. Õiepungad suuremad ja ümaramad

kui eelmise1 1iiģiļ. Lehed õhukesed, el1iptilised või piklik-äraspidimuna_
jad, B-17 .. įikrd, 5-l0 cm ļaiad, veidi ebasümmeetriļise aļuse, ena_

l gĮabra (lad. k.) - paljas,- sile (silmas on. peetud kaua siļedana püsivat koort).

25 Eesti NSV lļoora 385



216. joon. Harilik jalakas (Į}Įmus gĮabra): a - võrse lehepun-
gadega, D _ võrse lehtede ja viljadega, c _ õis. (ong.)

maSti järsult aheneva tipu ning teravaļt ja jämedalt kaheli- kuni kolme_
lisaagja servagal pealmiselt pinnalt tumeioĖelised, tihedaļt karedakarva-
sed, aļumiselt heledamad, karedakarvased ainult roodudeI; külgroodeI2-l9 paari, kummalgi pool keskroodu haruneb enne leheservani jõud-
mist 2-4 (5) külgroodu. Leherooįs karedakarvane, jäme, l-5 mrn pikk.
Sügisel värvuvad ļehed kollaseks. oied tiheda kimbuna ļühikesteļ pü'stis_
tel raagudel. Õįekate pruunikas, 5- või 6-tipmeline, sümmeetriline, rips_
melise servaga; tolmukaid 5 või 6, violetsed tolmukapead kinnituvaa įit_kadeļe niitidele. Tiibviļi laiel1iptiline või äraspidimunajas' 20-25 mmpikk ja l2-|7 mm lai, karvadeta, tipus väikese sisselāikega. Pähklike
tiibvilja keskel.

Õitseb enne lehtimist mai algul; vili valmib juunis ja variseb kohe,
kuid suurem osa seemneid idaneb alles järgmiseį kevaaįt.
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Hariļik jaiakas hakkas Eesti metsade koosseisus f igureerima alļes

keskmise hoļotseeni algul. Ka oma leviku maļ<simumi saavutas ta hiljem

kui künnapuu. UhtļamĻimetsade koosseisus jäi liigi osatähtsus künna-

puĮga võrieļdes küļl mõrrevõrra väiļ<semaks, kuid salu-lehtmetsades oli ta
ĻliiÄaoptlmumi ajal väga laialdaselt levinud. Käesoleval aja1 kuulub hari-

lik jalaĻas meie 
"haruldįsemate 

metsamoodustajate hulka, kuid on siiski

veidi suurema esinemissagedusega kui künnapuu'
Hariļikku jalakat o., įht.ļi.elt kõige rohkem säiļinud saļu-ļehtmet_

Sades, kus ta kasvab koos pärna, tamme, Saare, kase, haava' raagrem_

melga ja vahtragą kas üļarīndes või varjutaluva liigina väga sageli ka

teises rindes. Jalaka enamusega salu-ļehtmetsi ļeidub Eestis praegu vaid

üksikutes kohtades: Abruka Saareļ, Pulrtu laiul, Heimtaļis, siin-seal suu-

remate Soode (rabade) keskel asuvateļ mineraaļseļjandikel (nn. soosaar_

tel) jm., kuid kõikjaļ kas kitsaste ribadena või äärmiselt fragmentaarselt'

Uksiįute eksemplaridena võib harilikku jalakat kohata ka -salukuusikutes,

**oostunud sangiepikutes ja lammi- (eriti terrassi-) metsades.

Hariļik 1atāt<ai kasvab meil viljakatel huunrusriļ<asteļ hea struktuuri

ja veerežiimiga muldadeļ' Põuda tāļub halvasti. Nooreļt kasvab võrdĪe_

Ļisi kiiresti, īiliem kasv aeglustub. Saab kuni 300 aastat vanaks.

Seemneaastad korduvad ī või 2 aasta tagant, seemnete idanevus (eriti

seemneaastatel) on võrdļemisi hea, kuid et iõusmed külnlakohrutuse või

vaļgusepuuduse tõįtu sageli hukkuvad, esineb looduslikku uuendust siiski

vorāļemlsi vähe' Kännuvõsusid annab rikkaļikult, juurevõsusid ei anna'

Harilik jalakas on Eestis küļmakindeļ. Ainuļt l939/40. a. erakordseļt

karmi1 tatvįļ täheldati Ida_Eestis kohati pungade lrävimist.

Harilik jalakas on meil üks enam kultiveeritud pargi_ ja puiesteepuid'

Ta on laialįaselt ļevinud linnades, esineb enamikus maaparkides, samuti

mitmeļ pool õuedes ja teede ääres. Viimastel aastakümneteļ on aga hari'

ilt u 1rrätu eksemplaride arv meie parkides hakanud kahanema, sest pal_

;ua veer elujõulised puud on hukkunud, nakatatuna seļļele liigile väga

ähtlikust' 30-ndail rrļtuil Lääne_Euroopast sissekandunud seenhaigusest

- 1utrt r.rrmast. Maarajoonides, peamiselt eļamute 1äheduses, kuid üksi'

icutĮt 1untudeļ ka metsadįs, on u."ī säiļinud mitmed põlised suurte dirnen_

sioonidega eksemplarid, millest enamiļ< kuuļub riikliku kaitse alla' Uks

ūo.g.*uīa puid kāsvab Pärnu rajoonis Laiksaare kooli ļähedal, üks jäme'

dariaid _ Rapļa rajoonis end' Kädva karjamõisa juures'

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas Petrozavodsk-Voļogda-
Ustjug-Perm_Sveidļovski joonest põh.jas Musta .n:|.nj ļõunas ja Uraa_

lideni idas, Ķrimmis, Kaukāasias' Skandinaavias' Kesk_ ja atlantilises

Euroopas,Vahemeremaadel,Balkanil,Väike-Aasias,P.õhja.Aafrįkas.
Majanduslik tähtsus. Ka harilik jalakas annab väärtusļikku tarbepuitu'

Värvuše' tekstuuri ja mehhaaniliste omaduste poolest sarnaneb see kün_

napuu puiduga, kuiā on veidi raskem ja mõnevõrra kergemini lõhestatav'

Leiab kasutamist samuti kui künnapuu puit. Et harilikku jalakat on meiļ

minevikus tarbepuidu saamiseks väga ohtralt raiutud, siis on liik meie

metsades haruļdaseks muutunud. Niinest punutakse korve. Hea meetaim.
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Harilik jalakas ļ<uuiub väärtusļike ilupuude hulka, mida kasvatatakse
įiksikasetuses, rühmiti, alleena, mõnikord ka kõrge hekina (talub püga-
mist). Linnatingimustega lepib võrdlemisi hästi l, on kõļbĮik ka täna-
r,ate haljastamiseks. Suuremate rühmadena sobĪb kasvatamiseks metsa-
parkides. Eestis on teda hea eduga kasutatud ka kaaspuuliigina tamme_ja saarekultuurides ning väheväärtuslike lehtpuunoo."ndik" įekonstruee_
rimisel.

Hariliku jalaka rohkearvulistest vormidest on Eestis peale tüüpvormi
esindatud järgmised:

Ī' cornuta (David) Rehd. - lai-äraspidimunajate, pikkvõrsetel tipust 3-
(5-) hõlmaliste ļehtedega vorm; A. Dietrich rnärgib selļe esinemist Tal-
linnas; seda vormi võib meie parkides ja metsadās kohata ka käesoļeval
ajal, kuid tema įeviku ulatus on seni selgitamata; õitseb ja viljub; külma_
lsindluselt ei erine põhivormist;

Ī. crispa (Wiļļd.) Rehd. - ahta_ ja kurdleļrine sügavsaagja leheservaja haakjate hammas,tega vorm; ilus kaheharuļine puu kasvab Talļinnas
Fiirvepargis (kõrgus !7,5 m, harude ļäbimõõt 29 ja 22 cm); nooremaid
eksemplare leidub J. Alase dendraariumis saarem aal ja Arkna pargis;
varem on esinenud ka Järvseljal; õitsemist ei ole täheldatud; karmideļ
talvedeļ kannatavad võrsetipud;

Ī. exonįensįs (C. Koch) Rehd. |tJ. montana var' fastigiata hort. ex
Loud.; u. scabra a. pgramidalls Dipp.; lJ. scabra var. fastigiata (Loud.)
Rehd 1 - püramiidvorm; lehed sageli keerdunud, sügavsaagja ja veidi
kurruļise SerVaga (eriii lehe tipuosas); võrdlemisi laialdasJt īevinud;
esineb enami.ku linnade haljasaladel või aedades, samuti mõnedes maa-
1rarkides (näit. Räpina, Alatskivi, Arkna, olustvere, Kava,stu, Suure-Kon-
guta, Suure-Kõ,pu, Jõõpre ja Vastse-Nursi pargis), kooliaedades, dendraa-
riumides jm.; valdavas enamikus on meil tegemist nooremate eksemplari-
dega, vanemaid puid ļeidub aįnuļt saarteļ ja mandri rannikualadel: Kin-
gissepas (kõrgus kuni l5,5 m, tüve läbimõõt kuni 67 cm), Toila-oru
pargis ('kõrgus l3,5 m), Tallinnas (kõrgus kuni ll m) jm.; õitseb ja
viljub; mandriļ kannatab See vorm karmimatel taļvedel külma ,īl,
tiäit. 1955/56. a. talvel külmusid Ta,rtus ka suuremad oksad (hiljem on
enamik puid taastunud), rannikuaļadeļ aga kannaģasid noored võrsed;
saartel näib olevat täiesti külmakindel; eriti dekoratiivsed on nooremad
eksempļarid, vanematel muutub võra ebakorrapäraseks, kaotades selgelt
püramiidja kuju;

Ī. ļutescens (Dipp.) Rehd' - koļlaseļehine vorm; lehed puhkemisel
lioļļakasrohelised, suvel pronksjad; esineb teadaoļevalt ainult Taļlinnas
Hirvepargis, kus ta kõrgus on 2a m ja tüve ļäbimõõt 3l cm; õiisemist ei
ole täheldatud; küļma all ei kannata;

Ī. penduĮa (Loud.) Rehd. - lameda võra, horisontaaļsete peaokste ja
pikalt rippuvate teise järgu okstega leinavorm; võrdlemisi tavaline; esi-
rleb sagedamini kalmistuiĮ, linnade lraljasa1adel ja aedades, mõnevõrra
harvemini maaparkides (näit. Polli, Rįidaja, Luke, Ķrootuse, Väimela,
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olustvere, Vana-Viga1a ja Tapiku pargis), mõnes kooliaias jm.; eriti ilu-
sad eksempĮarid ļ<asvavad Valgas (kõrgus kuni B m, tüve läbimõõt kuni
30 cm)' Pärnus ja Riidaja pargis; õitseb ja viljub; tavalistel talvedel küļ-

,makindel, karmimateļ talvedeļ (eriti mandri siseosas) kannatavad noo-
t'ed võrsed; A. Mat-hieseni andmeiļ hävisid Tartus 1939/40. a. erakordseļt
karmil talvel kõik pungad (hiljem aga kahjustatud puud paranesid) '

Varem on Eestis kasvatartud veel järgmisi hariliku jalaka Vorme:
Ī. atropurpurea (Spaeth) Rehd' - tumepunaselehine vorm; 1ehed puhkemiseļ tuņne-

'pruunikaspunased, suvel muutuvad pikkamööda roheliseks; E. Viiroki andmeil on esinenud

Keila-Joa pargis;
Ī. purpurea (Kirchn.) Rehd. - punaselehine vorm; lehed suured, puhkemisel puna-

kaspruun-rohelised, suvel tumerohelised; A. Kruse andmeil on esinenud Tallinnas Kadrioru
pargis.

Vähese arvu eksemplaridega on Eestis esindatud järgmised introdut-
seeriiud j alakaliigid.

Ameerika jalakas - ĮJįmus amerįcana L. Pärit Põhja-Ameerika ida- ja keskosast.
Hoolimata korduvast introdutseerimisest on see liik meil käesoleval ajal siiski haruļ-
dane. Esineb noorte eksemplaridena Tartu ja Tallinna Botaanikaaias ning Luual metsa'
majandustehnikr.r,mi dendropargis. Taļlinnas ulaiurb puuĮ<este kõrgus 4,2 m'ni ja tür'e
läbimõõt 5 om-ni, mujal on mõõtmed väi.ksemad. J. w. L. Luce andmeil oņi meil amee-

rika jalakat varem kasvatatud Saaremaal, A. Mathieseni andmeil Järvseljal ja Raadį
dendraariumis. olemasolevad noored puud ei ole seni õitsenud, kuid, nagu märgib
A. Vaga, on Tartus varem esinenud ka õitsevaid eksemplare' A. Mathieseni järgi on see

liik meil külmakindel, kuid viimase aja tähelepanekutest nähtub, et vähemalt noofes eas

kannatab ta isegi rannikul üsna tugevasti külma alļ - karmimatel talvedel küļmuvad
viimase aasta võrsed ja osalt ka vanemad oksad, väiksemaid kahjustusi esineb ka tava-
ļistel talvedeļ. Seļļest hooļimata ei puudu taimedel siiski pidev juurdekasv.

Varem on meil kasvatatud ka ameerika jalaka vormi
Ī. pendula (Ait.) Sohelle - leinavorm; J. I(linge märgib seļle esinemist Taļlinnas.
Inglise jalakas * Uįmus procera Salisb. (U. campestris L.' p. p.; U' campest-

ris aulgatissima Mi|l.; Į). gĮabra Mill. var. pubescens Schneid.). Pärit atļantįļisest ja

Kesk_Euroopast. on meiļ esindatud vormiga
Ī. purpurea (Wesm.) Rehd. (U. campestris vat. purpurea H. Viļv. ex Wesm.) _

punaselehine vorm; lehed puhkemisel tumepunased, suve lõpuks muutuvad peaaegu täiesti
roheļiseks; meil on seda vormi konstateeritud 4 kohas: Talļinnas Hi'rvepar,gis ja Väikesel
Rannaväravamäel, Saaremaaļ Pidula ja Triigi pargis; suurįm eksemplar (kõrgus 2l'5 m'

tüve läbimõõi 6l cm) kasvab Hirvepargis, teiste kõrgus on l2_l4,5 m, tüve läbimõõt

32-54 cm; A. Kruse ja E. Viiroki andmeil on see vorm varem esinenud ka mitmetes

teistes Taļlinna parkides ja aedades; õitsemist ei ole täheļdatud, oluļisi külmakahjustusi
samuįi mitte.

Inglise jalaka võrdlemisi arvukatest teisenditest ja vormidest on Eestis vatem kas'

vatatud veel järgmisi:
l. argenteo-uariegata (West') Rehd' - valgekirjulehine vorm; on esinenud Tallinna

parkides;
f. aurea (Morr.) Rehd. - kollaselehine vorm; ļeheserv sügavsaagjas; A. Kruse ja

A' Dietrichi andmeiļ on esinenud Tallinnas;
var. Berardįį (Simon-Louis) Reķa. _ madalakasvuline peente püstiste okstega tei-

send; 1ehed väikesed, piklik_elliptilised, ainult 2-6 suure hambaga kummalgi serval;
A. Rühl on seda teisendit konstateerinud Polļi pargis, A. Micheļson - Raadi dendraa-
riumis; pärit Prantsusmaali;

Ī. mgrtĮfoĮĮa (Bean) Rehd. (U. campestris var. mgrtifoĮia horĮ') - väikeselehine
vofm; on esinenud Taļlinnas ja Sangaste pargis;
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Ī. Vanhoutteį (Schelle) Rehd. - kuldkoļlaselehine vorm; lehed laimunajad; E. Vii_
roki andmeil on seda kasvatatud Talļinnas Kadrioru puukoolis;

var. uįmįnaįis (Loud.) Rehd. (U. aimįnaįįs Lodd. ex Loud., U. antarctica hort. ex
Kirchn., U. campestris var. aįmįnalįs Loud.) - madalakasvuline peente, rippuvate võrse_
tega teisend; 1ehed väga väikesed, äraspidisüstjad, sügavsaagja servaga; A. Ķruse järgi
on esinenud Tallinnas Kadrįoru pargis; pärit Inglismaalt.

Madal jalakas - UĮmus pumiĮa L. Pärit Ida-Siberist, Kaug_Idast, Hiinast,
Jaapanist, Ķorea poolsaarelt ja Mongooliast. Esineb meil harva noorte eksemplaridena'
įleamiselt dendroloogilistes koļlektsioonides: Tallinna Botaanikaaias (kõrgus kuni 3,3 m,
tür,e läbįmõõt kuni 6 cm), Raadi dendraariumis, Järvseljal ja Toila_oru pargis, kus kõr-
gus ei ole üle 2 m. Õitsemist ei ole täheldatud. Tavalistel talvedel külma aļl peaāegu
ei kannata, kuid karmidel talvedel külmub tugevasti; näit. ļ965/66. a. talvel külmus Taļ-
linnas tuuļtele avatud kohas enamik eksemplaridest Įumepiirini, Toila-oru pargis (tuule_
varjus) aga kannatasid paari viimase aasta l,õrsed.

Eestis esineb ka madala jalaka teisend
vat. pįnfuato'ramosa Henry (U. pinnato-rarnosa Dieck) - korrapäraselt sulgjalt haru-

nevate hallikarvaste võrsete, enamasti ühekordselt jämesaagja leheserva ning põhiteisen-
dįst väiksemate lehtede ja tiibviljadega puu või põõsas; meil leidub üksikuid noori
eksemplare Luual rtetsamajandustehnikumi dendropargis, Tallinna Botaanikaaias ja vii-
mase Audaku katsepunktis Saaremaal; Tallinnas uļatub nende kõrgus 2,8 m-ni, mujal
2'|-2$ m_ni; õitsemist ei ole seni esįnenud. Näib oļevat põhiteisendist külmahellem - vii-
mase aasta võrsed kannatavad (ka Saaremāal) peaaegu igal talvel, karmimatel talvedel
külmuvad ka suuremad oksad: l965/66. a. karmil talvel külmusid Tallinnas mitmed
eksemplarid lumepiirini; pärit arvatavasti Kesk_Aasiast ja Lääne-Siberist.

A. Michelsoni andmeil on JärvseljaĮ kasvatatud ka üht hariliku ja põldjalaka värda-
dest, mis on ühendatud UĮmus )(hoįįandįca Milļ. nime aļla. Vįimase esinemine Järvsel-
jal ka käesoleval ajal on küll tõenäoline, kuįd seni siiskį kindlaks tegemata.

Väikeselehise ja|aka (UĮmus paruifoĮia Jacq.) kasvatamise katsed Tallinna Botaani_
kaaias on alles algstaadiumis.

34. SELTS TATRALAADSED POLYGONALES I

Enamasti rohttaimed, harvemini puhmad, poolpõõsad, põõsad või puüd.
Lehed lihtsad, enamasti abilehtedega; õied väikesed, koondunud õisįkuks,
kiirjad, 5-tsüklilised, kolmetised, ühe- või mõlemaSugulised.'oiekate alati
olemas, kuid lihtne, 3-6-osaline; tolmukaid ebakrndel arv, sagedamini
6, B või 9; emakaid üks, ülemine,2-4 viljalehest koosneva parakarpse
sigimikuga. Seemneaļgmeid üks, enamasii atroopne, harva anatroopne,
kahe integumendiga. Viļi - pähkel.

Seltsi kuulub ainult üks sugukond - PoĮggonaceae.

l. Sugukond tatralised _ PoĮygonacea,e A. L. Juss.į

Uhe- 'kuni mitmeaastased rohttaimed, puhmad, poolpõõsad, põõsad või
väiksemad puud' enamasii hästi arenenud juurestikuga; mõnikord esi.
neb risoom. Vars sõlmiiine, lehistunud, sõlmekohtades reeglipäraselt
abilehtedega, mis moodustavad tõrve. Alamsugukonnas ErĮogonoideae tõĪi
puudub, ļeherootsu laienenud aļus ümbritseb pooleidi või täielikult vart.
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Lehed varrel vahelduvalt, mõnikord ka veel juurmise kodarikuna, pea-

aegu eranditult terved ja terveservalised, väga harva lõhestunud (Rheum
paĮmatum L.) või kängunud; viimasel juhul täidavad ļehtede funktsiooni
varred (CaĮĮtgonurn); leheroots alusel mõnikord liigestunud (P'oĮųgo-
num). Kõrglehed kõige sagedamini õie kandeļehe sarnased, vahel päris-
lehįede taolised või ogajad. Õied tsükliiised, kolmetised, lrarva kahetised

{oxgria) või perigooniosas näivalt viietised, kiirjad, mõļema- või ühe_

strgulised; mõnikord esineb kahekojalisus või polügaamia. Väikesed õied
asetsevad ļiht- või liitõisikutes ļehtede kaenlas või tipmiselt, harva üksi-
kuļt. Õieraod sageli liigestunud, liigestumiskohast õie poole jääv osa on

periklaadium. Õied kandelehtede kaenlas, varusiatud kandelehekestega.
Õiekate lihtne, tupe- või kroonitaoline, 3-6-osaline. Perigoonildlred pea_

aegu vabad või mitmesuguseĮ määral kokku kasvanud, asetsevad kahe
ringina või perigoon näib ühe välimise perigoonilehe redutseerumise tõttu

viieosaline. Sisemised perigoonilehed viljumisajaks sageli suurenenud,
l.ilja ümbritsevad. Tolmukaid l-l5, sagedamini 6, B või 9, asetsevad
enamasti kahe ringina ja kinnituvad perigooni aļuse külge (2l7' joon.).

Toļmukaniidid niitjad, jämedad või aluse SuunaS laienevad, mõnikord
alusel kokku kasvanud. Sigimik ülemine, koosneb kahest või koļmest,

harva neljast {CaĮĮigonum) viljalehest, ühepesaline, aļuseļ ühe, enamasli
atroopse seemnealgmega. Emakakaeļu kaks või kolm, harva neļi; nad

cn vabad või mitmesuguSel määral kokku kasvanud, harva sigimiku ser_

vadega ühinenud (Rurnex). Emakasuudrned mitmesuguse kujuga, terved

kuni sügavalt lõhestunud. Putuk- või tuultolmlejad, harva isetolmlejad.
Vįļi - lame või kolmetahuline, harva neljatahuline (CaĮĮĮgonuru) päh-

kel, mis mõnikord on tiivuline või jätketega. Seeme rikkaļiku jahuka

siledaseinalise või lõhestunud endospermiga, täidab kogu vilja. Idu sirge
või kõverdunud, ekstsentriline või külgmine. Idulehed 1amedad, kitsad
või laiad, harva kokku käändunud (Fagopgrum) '

Sugukonda kuulub Th. Eckardti (l964) andmeiļ umbes 40 perekonda

rohkem kui B00 liigiga. Tatralised on ļevinud kogu maakeral, liigirikka-
rnalt esindatud aga põhjapoolkera parasvöötmes. Puitunud liigid kasva-
vad valdavalt poolkõrbetes ja kõrbetes, rohtsed aga stepi- ja meisavöön-
,dis avakooslustes. Nõukogude Liidus esindab taįralisi B perekonda kokku

ligi 300 liigiga, kusjuures liigirikkamad on perekonnad PoĮggonum, CaĮ-

ĮĮģonum ja_ Rumex. Eesti NSV spontaanses fļooras esinevad neist PoĮg-

gonum ja Rumex. Kokku on tatraļisi Eestis 29 ļiiki, peale selle kultuur' ja
metsistuvad liigid.

Sugukonna süstemaatikat on uurinud mitmed teadlased, kuid füloge_

neetilise süstemaatika nõuetele igati vastavat süsteemi veel ei ole. Esi_

mese katse selleks tegi l913. a. H. Gross, kes arvestas süsteemi ülesehi_

tamiseļ nii morfoloogilisi kui ka anatoomilisi tunnuseid. K. JareIzky
( l925, l92B) kasutas süsteemi ülesehitamisel karüoloogilist meetodit.

Uuematest uurimustest väärib nimetamist F. Maekawa (l96a) töö.

Enamik teadļasi eristab kolme alamsugukonda - H. Grossi (l9l3)
ja Th. Eckardti (l964) käsituses on need Eriogonoideae, PoĮggonoįdeae
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ja Coccoļoboįdeae. Eestis esineb alamsugukond PoĮųgonoįdeae triibus-
tega Rumiceae (Rheum, oxųria, Rumex) ja PoĮųgoneae (Polųgonum,
Fagopgrum). Geneetiļiselt on tatralised seotud seltsiga Centrospermue.

Majanduslikult tähtsate liikide poolest ei ole sugukond eriti rikas"

Põllukultuuridest tuntakse ļaiemalt harilikku tatart, köögiviljadest hari_

likku ja kurdļehist rabarbrit ning mõnda obļikaliiki. Ravimtaimedena
kasutatakse selliseid liike, nagu Rheum paĮrnaĮum L., R. officįnaĮ.e Baill.,
Polųgonum bįstorta L., P. ar.sįculare L . s. ļ', Fagopųrum 'escutgntņrrt
MoenCh. Keemiliste ainete sisalduse poolest on sugu'kond suures osas

veeļ uurimata. Mõned liigid ,perekondadest Rheum, Rumex ja PoĮųgonum

sisaldavad märkįmisväärsel hulgal parkaineid, eriti maa-alustes taimeosa_

des; teiste ļiikide lehtedes leidub rohkesti askorbiinhapet, oblikhapet ja

seļle soolasid. Mõned liigid, mis sisa'lda,vad rohkesti proteiini ja vähe tsel_

iuloosi, väärivad tähelepanu söödataimedena. Mitmeid ļiike perekonda_

cJesl PoĮųgonįļmt Rheum, CoccoĮoba, Atraphaxis kasvatatakse dekoratiiv-

taimedena. Hul'k ļiike on umbrdhud või ,prahitaimed. Tüüp'perekond on

PoĮųgonum L'

PEREKONDADE MÄÄRAMISE TABEL

l. Sisemised perigoonilehed viljunrisajal välimistest palju suuremad 2

Sisemised perigoonilehed viljumisajal välimiste suurused 3

2. Perigo,oniloh'ti 6' Pähkel kolmetahuiine, tiivutu. Lehed. aSetSevad

juurmiselt ja varrel vaheļduvalt
3. perekond oblikas - Rumex L,

Perigoonilehti 4. Pähkel ļame, tiivuline. Enamik lehti asetseb juur_

rniselt
2. perekond põhjaoblikas - oxųria Hil,l

3. Perigoonilehti 6' Pähkel kolmetahuline, tiivuline. Lehed väga suu_

red, enamik asets'eb juurmiselt
l. Perekond rabarber - Rheurn L'

Perigoonilehti 5. Pähkeļ kolmetarhuline või 1äätsjas, tiivutu . 4

4. Pähkel koļmetahuļine või läätsjas. ümbriisetud perigooniga või sel_

lesi kuni pooļeni väljaulatuv
4. perekond kirburohi - Polųgonum L'

Pähkel kolmetahuline, üle poole perigoonist väljaulatuv
5. perekond tatar - Fagopųrum Moench

l. alamsuguk ond, Potųgonoįdeae Meisn' <<Subordo PoĮggonea>> in

Mart. Fl. Brasiļ.5 (1):6. 1855 et in DC. Prodr. 14: 3. 1856; Dammer in

Engl. et Prantl, Pfianzenfam. S (la):8. lB93; H' Gross in Engl' Bot'

Jahib' 49: 330. 1913' - Õied kolmetised, redutseerumise tagajärjel kahe-

įised või perigoon näivalt viietine, tõri esineb, juhtkimbud asetsevad ļehe-

rootsus ringikujuliselt või ebakorrapäraSeļt, endosperm siļedaseinaļine.
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l. triibus Ęumiceae1Dumort. Fl. Belg. 17. lB27 et Anaļ. fam. pl. 18.
lB29; Dammer in Engl. et Prantl, Pfļanzenfam. 3 (la): 8, l6. lB93;
H. Gro9s in Engl. Bot. Jahrb. 49: 330. l913. - oied koimįtised või kahe_
tised. Kandeļehekesi ainuit üks võį üldse mitte.

l. perekond rabarber - Rheumr L.
Sp. Pl. 871. 1758.

Mitmeaastased, jässaka risoomi ning sügava tugeva juurestikuga
rohttaimed. Vars kuni 2 m kõrge, õõnes või īompakūe, lehistunud või
lehitu. Lehed (eriti juurmised) suured, t,erved või häļmised, sirge või kur_
ru1ise Servaga' sõrmroodsed, paljad või ļühikarvased, rootsulised. Abi_jehed moodustavad suure tõrve, Pöörisjas õisik harurrenud mitmeti, ļerhis_
tunud või mitte, osaõisikud väikeste keeristena kandelehtede kacnlas.
Õied väga r,äikesed, enamasti mõlemasugulised. Perigoonilehti 6, enam-'vähem ühesuurused, ainult a.ļusel kokku kasvanud, Āetsevad kahe rin-
gina. Tolmukaid enamasti 9, kahe ringina, välimisel ringil 3 paari, sise-
misel 3 üksiku't, toļmukaniidid jämedad. Mõnikord on üįs perigoonileht
välimiseļ ringil redutseerunud või puudub mõni tolmukas. Emakakaelu
enamasti 3, väga lühikesed, emakasuue jagunemata. Pähkel reeglipäraselt
koļmetiivaline.

Perekonda kuuļub ligi 40'ļiiki, millest enamik on levinud Aasia paras_
vöötmes. Levikutsentrįks on Sise-Aasia mäestikud ja Hiina. Ttiüpliik on
R. rhapontįcum L.

Nõukogude Liidus esineb ligi veerandsada liiki, Eesįi NSV-s on levinu_
mad kultuurliigid R. rhabaröarurn L, ja R. rhapontįcum L. Peale nende
kasvata,takse mõnel pool dekoratiįvtaimena Hiinast pärinevat ltiki R' pal-
mqturrt L., miļle juurmised ļehed on kuni 75 cm läbimõõdus, sõrmjalt
ļõhestunud, hõlmad omakorda . sulghõlmised või sügavalt hambulised.
Tuntud ka ravimtaimena, miile risoomi kasutatakse dūogina.
1. Juurmised lehed ļ<oļmnurkseļt munajad, tugevalt kurrulise Sefvaga.

Leheroots aļumiseļ pinnal sile
ļ. Kurdlehine rabarber - Rheum rhabarbarum L.

Juurmised lehed ümarmunajad, kergelt kurruļise Servaga. Leheroots
alumiseļ pinnal vaoļine

2. Harilik rabarber - Rheum rhaponticum L.

A l. Kurdlehine rabarber - Rheurn rhabarbarum2 L. Sp. pl. 872.
l753; Rech. in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2.3 (l): affi. l95B' -R. unduįaturrL L. Sp. Pl. ed' 2' l: 53l. 1762; Led. Fļ.'Ross. 3 (2): a96.
l849-l85l; Meisn. in DC. Prodr. 14: 33. 1856; Vilb. Eesti taim. ed. 2.
86. 1925; Los. in Fl. URSS 5: 484. 1936; stanc. in Liet. fl. B: 179. 1961. -Peņegķ sonHĮ.IcrlIü.

|- rheeįn (kr. k.) -. vooįama (voolava vee ääres kasvava taime l<ohta)e Rabarbri nimi prantsuse botaanikur J. p. Tournefort'il (1656-r70g).
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4. Vars tugev, |-2 m kõrge, õõnes, paljas; vaoline' lehistunud'

Juurmiste ļehteāe laba suur, kuni 50 cm pikk, kolmnurkselt munajas,

aļusel südajas, tipus teravnw, tugevalt kurruļise Servaga' pealmiselt

pirr"rt palfas' alįmiselt lühikarvane, eenduvate roodudega. Leheroots

Įrg.u, 1āme, poolruljas, pealmiselt pinnalt nõgus, alumiselt sile, umbes

laba pikkune. Varreiehed väikse*rį, lüh.ma rootsuga, kõige üļemised

pĮru.Į, rootsutud. Pikk pöörisjas liitõisik aļumises osas lerhistunud' Õied

rohekaskollased. Viljaraod alusel liigestunud, umbes vilja pikkused' Päh-

keļ kolme helepunasä tiivaga, umbes B mm pikk ja 6-7 mm lai' mõļemas

otsas pügaldunud või tipus peaaegu ümar'
Õitseb juunis ja juulis.
Aedades enamasti köögivilja,taimena. Mitnied kultuurvormid on vär-

lad hariliku rabarbriga.
Uldlevik. Spontaaāseļt kasvab Nõukogude Liidus Ķagtr-Siberis, Mon-

,p_oo1ias, Hiina ļoodeosas. Euroopas on 1aialdaselt levinud kurdlehise

rabarbri kultuurvormid.__-ūr;unauslik 
tähtsus. Varajane köögivili, mis leiab- 1i.tņe.susust 

kasu-

įamist. Toiduks tarvitatakse įeskätt jämedaid mahlakaid leherootse, nn'

rabarbrivarsi. C-vitamiini sisalclus tabatbrivartes on tühine, lehtedes see-

vastu 70-ļ220 mgO/o. Kasvatatakse ka dekoratiivtaimena'

A2. Harilik,rabarber _ Rheum rhaponticum ' L:Sp: Pļ' 37l' 1753;

L,ed.Fl.Ross.3(2):a96.lB49-t85l;įleisn.inDC.Prodr.14:33.1856;
itling., Fļ' Est-, l-ķ_ u. Curl. 469. l8B2; Los. in Fl' URSS 5: 501. 1936;

l(ļok. in o.rr. VPCP 4: 25B.'1952; Bumb. in Latv. Ī|.2: |07' 1955: Rech' in

Fiegi, Iļļustr. Fl. Mitt._Eur. ed.2' 3 (l): 402. l95B; Stanc. in Liet. Īl.3:

lB0. l96t. -- PeseHķ uepHouopcxnü'
ų.Taiml*l,5m.kõrge.Varsõõnes,paljas,va.oline,lehistunud.

.lurr.l.t. 
_i"ķtįa"'rrķu 

.ruĮ ünrat'rtunajas, a1tlsel sügavalt sü.dajas' ker-

gelt kurrulise servaga, peaimiselt pinnalt paljas, alumiselt lühikarvane,

eenduvate roodudegä. Lįheroots tugev, jäme, pool-ruljas, pea1mise1t pin-

italt lame, alunrise'it vĀļin", umbes"laba pikkune. Va]1eļehed väiksemad,

i,iĮiiį*rįrjad, lühema rootsuga. Til: pöörisjas liitõisik alumises osas

lchistunud. Õied kollakasroheļiled. Viljaiaod viljast..ļüh.':'d' liigestunud

Įripoor keskkohta. Tiivuline pähkel tipus ja alusel pügaldunud'

Õitseb juunis ja juulis'
Aedades p.r*iĮ.it köögiviljataimena, kuid harvemini kui kurdĮehine

r abarber.
Üldlevik.SpontaanseļtkasvabNõukogudeLiidrrs.L.õuna.jaKaqu:

Siberis, Altais. nrroopu' įa Põhja-Ameerikįs on levinud hariliku rabarbri

ļ<-rrltu urvormid.
Majanduslik tähtsusl Varajane köögivili' ka įlu_ ja ravimtaim'

ļ Taime nimi Dioskoridesel; rįa (kr. k.) - jõgi, ponticum' ( lad. k.) - pontose;

jõgi Pontoses.
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2. perekond põhjaoblikas - oxgrial Hill
Veg. syst. t0: 24. 1765..

Mitmeaasrtased, tugeva juurestikug a, mad,ala või keskmise kõrgusegatäiesti paljad rohttaimed pikar,ootsu1iste, veidi lihakate tehtedegai olĮdnlõlemasugulised, koondunud kobarjaks ļehituks õisikuks. ois ūaheiine.
Ne.ljaosaĮise perigo,oni ļehed ainult ālusel kokku kasvanud, kaks sisemistneist suurenwad virjumisajaks. Tolmukaid 6, asetsevad kahe ringina,väļimisel,ringil 2 paari, sisemiseļ 2 üksikut. Sigimik lapik, moodustunud,
kahest viljalehest, kahe ļühikese emakakaela jaĮintstltaotise emakasuud_
mega. Pähkel lame, laiatiivaline.

Perekonna 4 liigist on ,2 levinud ainurt Hiina ederaosas. Himaarajasesinw o' eįatįor R. Brown ulatub ka Nõukogude Liidu territooriumile
1Sajaanid). Perekonna tüüpliik o' diggna (L.i Hilļ on tsirkumpolaarse
levikuga arktoalpiinne,taim.

_ 1 Harilik põhjaoblikas - oxųria d.iggna, (L.) Hill, Hort. Kew. l5B.
1768; L,os. in Fl. URSS 5: 444. 1936; Klok. in <D.rr. ypcp 4: 259. tgil2;
Rech. in Hegi', Illustr. Fl. Mitt.-Eu,r. ed.,2.3 (l): 400. l95B; Tolm. in Fļ,Arct. URSS 5: l4l. t966; K. Eichw. in Eesti taim. määr. 823. lg66, in
textu. - Rumex diggnus L'Sp.Pl.337. 1753. _ õ-gr'į" rr"ņormįs Hook.Fl. Scot. l: lll. l82l; Led. Fl.Ross.3 (2): 498. lį49-lB5l; Meisn. inDC' Prodr. 14: 37.1856. - Ķuc.ltzuuzr 4nyxcro.n6uarluž. (2lB. joon.)

., 
4.- jrr] jäme, harunev, ülaosa's mįtme kasvukuhikuga. Varsi üks võimitu, 12-30 cm kõrged, püstised või aluseļ tõusvad, paljad, lerhitud"

Lehed juurmised, harva üks või kaks lehte varre allosrļ' Leķea 6-14 cmpikkuse r'ootsuga, ümarneerja, l,2-3 (4) cm pikkuse la l,7-4 (5) cm
laius-e labaga, paljad, veidi lihakad, hapumaitseļised. Vars haruneb alu_miselt ne'Įįandikult, moodustades pöörisja liitõisiku. osaõisikud väikeste
kandelehtede kaenlas' koosnevad 5-_8 õiest. Peenikesed õieraod viljunris_ejal 3-4,5 mm pikad, riiges,tunud alumise neljandiku piires. peiigoon
rohekas, neljaosaline. Väļimised perigoonilehed įaaaiku1ulised, viljuĻis_ajal umbes l mm pikad ja tagasi käändunud. Šisemised perigoonilehed
palju. suuremad, ļaimõta1äa vū veidi rombjad, peaaegu lamedad, vilju-misajal l,7-2 mm pikad ja vas,tu vilja surutud. T,olmūaid 6, väga lü"hi-
keste niitide ja umbes 0,7 mm pikkuste violetsete tolmukapeadega. Lääts-jas vili varustaįud l,3-1,7 (2) mm laiuse, enamasti 1illakaspunase, tipus
pügaldunud tiivaga; sellega koos 3,5-4,2 (5) mm ļäbimõõdus.

Õitseb mai lõpus,t augusti alguseni'

- 
I(ogutud 1947. ja l948. a. Tartust I. Mitšurini tänavaļt varemeist. I(as_

vab ka Tarįu Botaanikaaias metsistunult. (2l9. joon.)
Üldlevik. Laialdaselt levinud Euraasia ia n6,h1a-ameerika arktilistelja subarktilistel aladel ning mäestike alpiinĮes vö8ndis.

t oxgs (kr. k.) - hapu (hapumaitseliste lehtede järgi).2 diggna (lad. k.) .--kaheemakaline (tegelikult on iaimel ainult üks kahest 
'ilja_lehest moodustunud kahe kaelaga emahas).
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2l9. joon. Hariliku põhjaoblika (oxųria dĮggna\ ļeiukoht Eestis

Majanduslik tähtsus. Hapumaitselisi lehti tarvitatakse toiduks skor-
buudivastase vahendina.

3. perekond oblikas - Rurrtexļ L.
Sp. Pl. 333. 1753.

Mitmeaastased, harvemini üļreaastased tugeva juurestikuga, enamasti
püsivate vartega rohttaimed, harva poolpõõsad või põõsad. Lehed jagune-
ntata' asetsevad juurmiselt (mõnikord juurmised lehed puuduvad) ja
varrel vaheļduvalt. Abilehed moodustavad tõrve. Uhe- või kahekojalised
tuultolmlejad. Väikesed ühe- või mõlemasugulised õied on koondunud
paljuõielisteks ebasarikjateks osaõisikuteks, viimased omakorda kobarjaks
i'õi pöörisjaks liitõisikuks. KandeIehed vähemaļt õisiku alumises osas
lehetaolised' Perigoon roheline või punakas, kuueosaļine, ainult aluseļ
kokku kasvanud. KoIm sisemist mitmesuguse kujuga perigooniļehte ena-
masti suurenevad viljumisajaks; nad on terve kuni sügavalt lõhestunud
Servaga, keskroo kohal mõhnaga või ilma. Toļmukaid 6, ļühikeste niitide
ja pikkade, alusel kinnituvate tolmukapeadega; asetsevad paarikaupa väli-
misel ringil; väga harva sisemiseļ ringil üks tolmukas. Emakas kolme
emakakaeļa ja suurte lõhestunud pintslitaoliste emakasuudmetega. Päh_
kel kolmetahuline, aIusel ja tipus ahenev, sile, läikiv, ümbritsetud sise_
miste perigoonilehtedega.
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Perekonda kuulub unrbes 200 liiki. Enamik neist esineb põhjapoolkera
parasvöötmes, ainult vähesed on levinud lõunapoolkeral ja troopikas.
Nõukogude Liidu flooras on oblikaliike umbes 50, neist Eesti flooras 13.

Į,eaļe selļe on NSVL TA Botaanika Instituudi herbaariumis lB29. a. T'ar-
tust kogutud oblika Ę. congĮonleratus Murr. kohta materjali, mis aga täp-
set kontrollimist ei võimalda; ka kiljanduses ilmunud andmed selle iiigi
ļcidudest Põhja-Eestist ja Saaremaalt ei ole tõestatud.

Perekonna 4 sektsioonist on Eestis esindatud 3 - AcetoselĮa, Acelosa
ja Rumex. Tüüpliik on R. pattenĮia L'

Sektsiooni Rumex liikide vahel esineb värdi.

LIIKIDE MĀÄRAMISE TABEL

l.

2.

;

4.

5.

6.

7.

8.

Kahekojalised taimed. Lehed noolja või odaja alusega . 2
Õied mõlemasugulised' Lehed südaja, ümara või aheneva alusega 5
Lehed noolja alusega. Emasõite väļimised perigoonilehed vastu õic-
raagu paindunud 3
Lehed odaja alusega. Perigoon püstine . 4
Õisik hõre; pööriseharud enamasti lihtsad

3. Hapu oblikas - Rumex acetosa L.

Õisik tihe; pööriseharud korduvalt harunenud
4' Aasoblikas _ Rumex thgrsifĮorus Fing.

Vars püstine. Lehed lamedad, süstja või elliptilise keskmise hõlma ja
kolmnurksete või kitsaste basaalhõļmadega

l. Väike oblikas - Rumex acetoseįĮa L.

Vars tõusev. Leheserv käändunud, lehed lineaalse või niitja kesk-
mise hõlma ja niitjate, ülespoole paindunud basaalhõlmadega

2. Ahtalehine oblikas - Rumex tenuifoĮī,us (Wallr.) Ā. Löve

Perigoonilehed mõhnata või vähearenenud mõhnaga . 6

Perigoonilehed hästi arenenud mõhnaga 9
Perigoonilehed mõhnata 7

Ainult üks perigoonilehtedest vähearenenud mõhnaga. Lehtede alu-
misel pinnaĮ reljeefselt eenduvad rood. Leheroots ja rood lühikeste
lamedate karvadega. Sisemised perigoonilehed ümarsüdajad, selgete
roodudega

B. Hobuoblikas - Rumex confertus wilļd.

Alumised lehed kolmnurksed, südaja alusega, täiesti paljad. Sise-
mised perigooni1ehed laimunajad või munajas-kolmnurksed, õhukesed

7. Vesioblikas - Rumex aquaticus L.

Lehed süstjad B

Alumised īehed ļaiuļ..į ķ..į*j..jt uii. korda pikemad. Sisemised
perigoonilehed ümarneerjad, sügavalt südaja alusega, silmapaistvate
roodudega. Välimised perigoonilehed tagasi käändunud

5. Koduoblikas - Rumex longifoĮius DC.
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Alumised lehed laiusest keskmiselt l0 korda pikemad. Sisemised
perigoonilehed ümarmunajad, alusel kergeli südajad, vähemärgata-
vate roodudega. Välimised perigoonilehed enam-vähem rõhtsad

, 6. Soome oblikas - Rumex fennicus (Murb.) Murb.

9. Alumised lehed munajad või elliptilised, alusel südajad. Sisemised
perigoonilehed enamasti pik1ik-kolmnurksed, a1l.pool mõne madala
hambaga, harva sügavalt hambulise Servaga

l3. Tömbilehine oblikas - Rumex obtusifoĮius L.

Lehed süstjad l0
l0. Aļumised lehed 30-60 cm pikad, lamedad, tugeva keskroo ja lrori_

sontzmlseļt eemaldunud külgroodudega. Sisemised perigoonilehed pik-
ļik-koļmnurksed, enam-vä,hem terveservaļised

12. Jõgioblikas - Rumex hųdroĮapathurrl Huds.

Alumised lehed kuni 20 cm pikad, lamedad või kurrulised, terav-
nurga al'ļ eemaldunud külgroodudega. Sisemised perigoonilehed pik-
kade naaskelja,te jätketega kuni täiesti terveservalised ll

i l. Perigoon pikkade naaskeljate jätkeiega. Õisik tipuni ļehistunud.
Kogu taim viljunult .kollakasroheline

14. Merioblikas - Rumex marįtįmus L'

Perigoonilehed terve kuni sügavalt hambulise Servaga. oisik pole
tipuni ļehistunud. Lehed roheļised' vars pruunikas . 12

12. Perigoonilehed ümarmunajad, terve või madalalt hambulise Servaga.
Lehed enama'sti kurruļised

l0. Kärnoblikas - Rumex crispus L.

Perigoonilehed laimunajad' sügavalt hambulise servaga' Lehed įame_
dad, ļeheserv peenekurruline

ll. Idaoblikas - Rumex stenophyĮĮus Led.

l. setktsioon AcetoseĮla Meisn. in Mart. Fļ. Brasil.5 (l): l0. lB55. -Kahekojalised taimed. Ernasõite perigooni sisemised lehed mõhnata, ei
Suurene viljumisajaks või suurenevad ainuļt veidi. Leheļaba aļus odajas
või nooljas.

l. Väike oblikas - Rumex acetoseĮįa'L.Sp.Pl.33B. 1753; Led. Fl.
Ross.3 (2):5lį. lB49-lB5į; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth_,
[,iv- u. Curļ. l97. 1852; Meisn. in DC. Prodr. 14: 63. 1856; Schmaļh. ol.
Cp. , IOxu. Pocc. 2: 400. lB97; Los. in Fl. URSS 5: 449. 1986; Klok. in
@.n. VtrCP 4: 236. 1952; Bumb. in Latv. fl. 2: 98. 1955; Kirp. in O.n. JIe-
nuHrp. o6n.2:62. t957; Rech. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. I (l):
35B. l95B; Stanc. in Lie,t. fl.3: 156. 196l. - IĮane.rrl nopo6luultü, ųase_
new. (220. joon.)

4. Ęoomavate juurtega taim. Varsi enamasti mitu, püstised, l0-
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220. joon. Vāii<e oblikas (Rumex acetoselĮa)
õitsev taim' (orig.)

į6 Eestį NSv floora



60 cm kõrgeo, umbes keskkohaļt harunevad, paljad, vaolised, sageli
punakad. Lehed enamasti odaja alusega, paljad, mõnikord punakad,
hapuka maitsega. Lehtede keskmine hõlm süstjas või kitsas_el1iptiline,
aļusel ja tipus ahenev, aļumistel lehtedeļ kuni 0,B (2) cm 1ai, üļemistel
kitsam. Basaalhõļmtr üks paar, kolmnurksed või kitsad, enamasti rõhtsaļt
eema1dunud või veidi ülespoo1e suunduvad. Alumised ļehed l,5-3,5
(7) cm pikad ja alusel 0,8-2 (4) cm laiad, 1,5-4 (9) cm pikkuse root-

suga. Ulemised ļehed ļühikese rootsuga kuni peaaegu ro'otsutud, sageli
basaaļhõļmadeta. Valge kilejas tõri lõhestunud. Õisik pöörisjas, hõre,'

ļehitu, punakas. osaõisikud asetsevad ko1mnurkse tipuga kandeļehtede
kaenļas. Õieraod umbes perigooni pikkused, õie alusel ebaselgelt liiges-
tunud. Perigoon püstine. Emastaimel perigoon viljumisajal l,l-l,5 mrn
pikk ja umbes 1 mm lai. Väļimised perigoonilehed ligistunud sisemistele"
nroodustades viimaste pikkusest vähemalt l/g. Sisemised perigoonilehed
ntunajad, vilja katvad, terveservalised, ebaselgete r'oodudega, mõhna-
deta. Pähkel l-l,2 mm pikk ja 0,8_0,9 mm lai, helepruun, läikiv, mõle_

mas otsas enam-vähem ühevõrra ahenev.
Õitseb mai lõpust augustini.
Sage kuivadel kinkudel, niitudel, raiesmikel, metsaservadel, teede

ä.äres, umbro,huna põllul. Lubja- ja toitainetevaesel 1iiv- ja savimullal,
ka turbapinnasel.

Üldlevik. Põhja-, Kesk-, Ida- ja atiantilises Euroopas, Vahemeremaade
idaosas, Aasias Lääne_Siberist Hiina ja Jaapanini, Põhja-Ameerikas,
Gröönimaal.

Majanduslik tähtsus. Põlļuumbrohi, eriti kesadeļ ja põldheinas. Roo-
mavate juurte tükeldamine muilaharimisel soodustab vegeiatiivset palju-
nemist. Väikest oblikat söövad hästi lambad ja sead; mõnikord põh-

justab lammasteļ ja hobustel mürgitusnähte. Juured sisaldavad park_

aineid.

|2. Ahtalehine oblikas - Rumex tenuifolius t 1Waļlr.) A. Löve in Bot"

Not. 1941 (l): 99. 194!; Czern in Or. Mypr'r.o6n.3: 146. 1956; Rech. in
Hegi, Illustr. Fļ. Mitt._Eur. ed.2.3 (l):359. l95B; Tu,t. in Claph., Tut. et

Warb. Fl. Brit. Isļes 703. 1958. _ R. acetoseļla var. tenuĮfoĮīus Walļr-
Sched. crit. 1: ļ86. ļB22; Stanc. in Liet' fļ.3: l5B. 196l. - R' acetoseĮl.a

var' angustifotius Ķoch, Synops.616. lB37; Led. Fl. Ross. 3 (2):512-
1B49-1B5l; Klinge, Fļ. Est_, Liv_ u. Curl.463. lB82; Bumb. in Latv. Īl"

2:98. l955. - R' acetoseļļa auct' - UĮane.nl ToHKoJĮĮĄcTHaü. (22I' joon.)

4. Roomavate juurte ja paljude tõusvate, ļ7-30 cm pikkuste vaoliste
vartega paljas taim. Noored taimed haļļikasrohelised, vanemad punakad.
l-ehed veidi ļihakad, hapukad, servadest sissepoole käändunud, väga kit_

sad, laiusest kuni l0 korda pikemad, niitjate, üĮespoole paindunud basaaļ-
hõimadega. Juurmised ja alumised varreļehed l,7-_2,5 cm pikad ja l-
Ž mnr laiad, 4-9 mm pikkuste basaaļhõlmadega; ļeheroots ļabast ena-
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22l. joon. Ahtaļehine oblikas (Runlex, tenuifolius); a - õitsev taim' Ö - noor taim.
(Orig.)

26*
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222. joon. Ahtalehise ob|ika (Rumex tenuifoĮius\ leiukohad Eestis

masti lühem. Ulemised varrelehed sageli basaaļhõlmadeta, niitjad, pea_
aegu rootsutud. Tõri valge, kilejas, lõhestunud. Õisik hõre, pöörisjas,
lehitu; osaõisikud 5-B-õielised, asetsevad pika terava tipuga kandeļeh-
tede kaenlas. oieraod õie aluseļ ebaselgelt liigestunud, viljumisajal peri-
goonist veidi lühemad. Perigoon püstine, emastaimel viljumisajal l,l-
l,4 mm pikk ja umbes l mm ļai. Välimised perigoonilehed sisemistest
vähemalt poole lühemad, hoiduvad nende vastu. Sisemised perigoonilehed
munajad, terveservalised, ebaselgete roodudega, mõhttadeta, viljast veidi
įileuļatuvad. Pähkel umbes l mm pikk ja 0,7 mm lai, pruun, läikiv, mõle-
mas otsas peaaegu ühevõrra ahenev.

Õitseb maist augustini.
Kasvab kõige toitaineįevaesematel liivasteļ muļdadel. Väldib lubja-

rikast pinnast. Peamiselt rannikuluidetel. Kohati. (222. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas ja Siberis. Peamiselt Põhja-

ja Kesk-EuroopaS' Inglismaal, Islandil, Gröönimaal. Lõunapoolsetel aladel
harvemini. Sageli käsitletakse koos R. acetoseĮĮa'ga.

2. sektsioon Acetosa (Mill.) Campd. Monogr. Rumex 67, I10. lBl9. -Gen. Acetosa Mill. Gard. Dict. Abridg. ecl. 4' |754. - Kahekojalised või
polügaamsed liigid. Perigooni sisemised lehed mõhnata või aluseļ väikese
allapoole paindunud mõhnaga, viljumisel suurenevad tugevasti. Lehelaba
alus nooljas või odajas.
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3. Hapu oblikas - Rumex, acetosa'L'Sp.Pļ.337. 1753; Led. Fļ.
Ross. 3 (2): 510. 1849-1851, p. p.; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl. 196. 1852; Meisn. in DC. Prodr. l4: 64. 1856; Schmalh.
Õ.ll. Cp. u Įoxg. Pocc. 2: 399. 1897; Los' in Fl' URSS 5: 451. 1936; Klok.
in <D;r. yPCP 4: 239. 1952; Bumb. in Latv. fl. 2: 98. 1955; Kirp. in Or.

"ĮeuuHrp. o6n. 2: 63. l957; Recli. in Hegi, Illustr. Fl. Mi'tt'-Eur' ed' 2'

3 (l): 362. l95B; Sta'nc. in Liet. fļ. 3: 156. 196l' - R' acetosa var' praten-

sls (Mi1l.) Waļlr. Sched. crit. 1: l82. lB22. - Acetosa pratensis Milll.
Gard. Dict. ed. B. n" 1. l768. - IĮane.nr o6ķIxH'osenurlft. ('223. joon.)

4. Riso'om lühike. Vars 30-l00 cm kõrge, vaoline, paljas, harvemini
rräsa'kestega, ülaosas harunev. Lehed noolja alusega, veidi lihakad, eba-

selgete roodudega, sirgeservalised, hapu maitsega. Juurmised lehed ja

kõige alumised varrelehed kitsas-ellipti1ised, tipus ümarad, ebavõrdse

suurusega, 2,5-8,5 cm pikad ja 1,3-3,5 cm laiad, 4-12 cm pika rooi-

Suga, Sageļi lühikes,te lamedate karvadega, ülespoole järjest ļühemaroot_

suļised kuni rootsutud; lehelaba aheneb ja teravneb tipus, lehe suurim
laius noolja aluse pool; ülemised lehed paljad' Pööris pikk, kitsas, hõre,

viljumisajal enamasti punakas, pöörise harud püstised, enamasti lihtsad.
osaõisikud teravatipuliste kandelehtede kaenlas, koosnevad 5 õiest. Isas_

õite perigoonilehed elliptilised, hoiduvad püs.tiselt. Emasõite väļinrised
perigoonilehed aļla paindunud ja hoiduvad vastu õieraagu, sisemised

perigoonilehed viljumisajal ümarneerjad' 3,2-4 mm pikad ja 3,4- 5 mm

ļaiad, terveservalised, selgete võrkroodudega, keŠkroo aluseĮ väikese a11a-

suunatud mõhnaga. Viljaraod sisemiste perigooniĮehtede pikkused,,peeni_

kesed, keskkohal liigestunud, vilja aļusel jämenenud, kuid välimiste peri_

goonilehtede poolt varjatud. Pähkel l,B-2,l nrm pikk ja l,l-1,3 mm lai,

ū*"p.run, aluseļ hele, mõļemas otsas enam-vähem ühevõrra a'henenud.

Õitseb maist juulini.
Sage niitudel, kallastel, teeservadel, põõsastikes.

įJldlevik. Suuremas osas Euraasiast (Aasia lõunapoolses osaS puu-

club või esineb ainult kohati)' Põhja_Ameerikas, Gröönimaaļ'
Majanduslik tähtsus. Lehti kasutatakse köögiviljana, selle tõttu kasva_

tatakse liiki mõneļ pool kul,tuuris. Lehed sisaldavad oblikhapet ja selle

soolasid, C- ja A-vitamiini. Koduloomadest söövad haput obļikat hästi

ļambad 1a seäd, ka veised. Viljad maitsevad kodulindudele. Niiduumbrohi'
põldudei peamiselt põldheinas ja taliviljas. Juured sisaļdavad parkaineid,

neist saadakse ka punast värvi.

4. Aasoblikas - Rumex thųrsiflorus2 Fing' in Linnaea 4: 3B0. lB29;

Los. in Fl. URSS 5: 452. 1936; Kļok. in Õ.rr. yPCP' 4: 240. 1952; Bumb'
in Latv. fl. 2: 100. 1955; Kirp. in tDn. Jleuzurp. o6n. 2: 63. 1957; Rech. in
Hegi, Illustr. Fļ. Mit,t._Eur. ed.2.3 (l): 36a. l95B; Stanc. in Liet. fļ.3:

ļ acetosa (lad. k.) - hapu (hapumaitseliste lehtede järgi).
z thųrsus (lad. k.) - püramiidjas pööris, floras (lad. k.) - õieline (õied püramiidja

pöörisena).
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223. joon. Hapu oblikas (Rumex acetosa)'. o. - taim õitsemisaja algul, b - vilikond, c -perigoon viljumisajal. (Orig.)

b



i60. l96l. - R' acetosa Var. aurįculatus Waļļr. Sched. crit. l: l82. 1822;

t.ed. Fl. Ross.3 (2): 5ll. 1849-1851; Klinge, Fl' Est-' Liv- u' Curl' 463'

lB82. - R. acetosayar. angustatus Meļsn in DC. Prodr. t4:64. 1856. -
R. aurįcuĮalus (Wallr.) Murb. in Bot. No.t. 1899: 39. 1899. _ LlĮage;rl

Il14paMI'ļÄalķultü. (224' joon.)

4. Ęisoom jäme, ülaosas mitme kasvukuhikuga. Vars 50-100 cm

kõrge, tugwate vagudega., paljas või väga väikeste näsakestega, ülaosas
l-tarunev. Lehed sügavali noolja alusega, peenekurrulise servaga, vähe
,silnrapaistvate külgroodudega, rootsu,osas ja labai ļüh'ikeste lamedate kar-
vadega, mõnikord kogu taim peaaegu paljas. Noolja ļeheļaba aluse pikad

eemalehoiduvad hõlmad sageli mõne hambaga. Juurmised lehed süstjad
või kitsas_elliptilised, 6-l5 cm pikad ja 2-4 (5,7) cm laiad, alusel tei-

neteisest eemalehoiduva,te hõlmadega, tipus ümarad või veidi teravnevad,

6-13 (20) cm pikkuse rootsuga. Varreļehed süstjad või lineaalsed, tipus
pikalt ahenevad, lühema rootsuga kui juurmised ļehed, ülemised peaaegu

iootsutud. Pööris viljumisajal tihe, lühem kui hapul oblikal, kahvatu; pöö-

rise harud ļühikesed, korduvalt harunevad. Õisikutelg sageli võnklik. osa-
õisikud teravatipuliste kandeļeh,tede kaenlas, koosnevad 5 õiest. Õieraod

viljumisajal umbes sisemiste perigoonilehtede pikkused, liigestunud kesk-

kohal, vilja alusel jämenenud, kuid kaetud välimiste perigoonilehtedega.

Īsasõite perigoonilehed hoiduvad püstiselt. Emasõitel väļimised perigoo_

rrilehed alla käändunud, hoiduvad vastu õieraagu. Sisemised perigooni-

iehed viljumisajal ümarneerjad,2,2-3 (3,3) mm pikad ja 2,6-3,7 mm

Įaiad, peāaegu sirge Servaga' selgete võrkroodudega, keskroo aluseļ väi_

kese, kuid silmapaistva allasuunatud mõhnaga, keskosas kaetud väikeste

näsakestega. Pähkel tumepruun, allosas hele, l,5-2,':2 mm pikk ja 0,B-
l,2 mm ļai, mõlemas otsas enam-vähenl ühetaoliselt ahenev'

Õitseb juunist augustini.
Kasvab kuivadel aasadel, nõlvadel, klibustel ia kruusastel seljakutel,

ļtinnikasvanud Įuideteļ, teeäärteļ. Hajusalt.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa'osas ja Siberis, harvemini Kaug-

Īdas ja Kesk_Aasias. Skandinaavias, Kesk-Euroopas ja Balkani poolsaare

põhj aosas.
Majanduslik tähtsus. Leh,ti tarvitatakse köögiviljana. Maa_aļune osa

sisaļdab parkaineid. Rahvameditsiinis kasutatakse seemnetest valmista-
tud keedist verise kõhulah'tisuse vastu.

3. sektsįoon Rurrlex. _ Lapathum (Mill.) Campd. Monogr' Rumex

63, 73. 1819. - Gen. Lapathum MĪIl' Gard. ,Dict. Abridg. ed. 4' |754. -
Õied mõlemasugulised. Sisemised perigoonilehed mõhnaga või ilma, suu-

ienevad viljumisajaks tugevasti; nende serv tefve' laineline, hambuline

või jätketega. Alumised lehed aheneva, ümara või südaja alusega'

5. Koduoblikas - Rumex ĮongifoĮius 1 DC. in Lam. et DC. Fl. Frang-

6: 368. l8l5; Meisn' in DC' Prodr' l4 44' 1856; Kirp' in on' Jleuuurp'

Ī ĮongifoĮius (lad. k.) - pikalehine.
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224. joon. Aasoblikas (Runtex ĮhgrsifĮorus): a - tainl õitsemisaja algul, Ö - vilikond,
c - osa vilikonnast, d - ;perigoon vilju.misajal. (Orig.)
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225' joon. Koducblįļ<as (Rumex ĮongifoĮius\'. a - varle aļumine osa lehtedega, b - viļi-
kond. c - perigoon viljumisajal. (Orig.)



o6n.2:64. Į957; Rech. in Hegi, Illustr. Fi. Mitt.-Eur. ed. 2. 3 (1): 368.
l95B. - R. domestįcus C. J. Hartm' Handb. l4B. lB20; Led. Fl. Ross.
3 (2):506. lB49-1851; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
Curļ.20l. lB52; Schmaļh. on. Cp. u Ioxg. Pocc.2: 399. lB97; Los. in Fļ.
URSS 5: 45B. 1936; Klok. in (D.ņ. yPcP 4: 244. 1952; Bumb. in Latv. fl.
2: l00. 1955; Stanc. in Liet. fl. 3: l6l. l96l. - ĮIĮane.ril Ālzrrgo.ņncrgķtil'
(225. joon.)

4' Taim 30-120 cm kõrge, haruneva, vaolise, roheka või pruunika
varrega, paljas või mõnes osas väikeste näsakestega kaetud. Lehed süst_
jad, alusel ahenevad või ümarad, tipus sujuvalt teravnevad, kurrulised,
cnamasti paljad, mõnikord aļumiseļ pinnal roodude kohal ja rootsuļ väi_
keste näsakestega. Aļumised lehed (7) l0-25 (34) cm pikad ja 2,4-7
il0) cm laiad, keskkohast veidi al1pool kõige laiemad, labast umbes poole
lühema rootsuga. Ulemised ļehed väiksemad, õisiku piirkonnas lineaal-
sed ja peaaegu rootsutud' Õisik - pikk, harunev, viljumisajal väga tihe
pööris, varre harud lõpevad väiksemate pööristega, mõnikord õisikutelg
kaetud väikeste näsakestega. Paljuõieļised osaõisikud varustatud kande-
lehtedega; peenikesed õieraod liigestunud allpoo1 keskkohta, õie aļuse1
veidi jämenenud, viljumisajal perigoonist umbes poole pikemad. Sise-
mised perigoonilehed viijumisajal ümarneerjad, sügavalt südaja alusega,
4-5 (6) mm pikad ja 5-7 mm laiad, terve või kergelt lainja Servaga,
si1mapaistvate roodudega, mõhnadeta. Välimised perigoonilehed al1a kään-
dunud, sisemiste ļehtede laiusest üle poole lühemad. Pähkeļ 2,5-2,8 mm
pikk ja l,5-l,7 mm lai, prįļun, mõlemas otsas enam-vähem ühetaoliseļt
ahenev.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab teede ääres, eiamute ümbruses, mererannaļ, mõnikord umb-

rohuna. Hajusalt kogu vabariigis.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa'osas (eriti põhjapoolsetes rajoo-

r:ides), Kaukaasias, Lääne- ja Ida-Siberis' Ķaug-Idas. Skandinaavias,
Kesk- ja atļantilises Euroopas. Põhja-Ameerikas adven.tiivne.

Majanduslik tähtsus. Umbrohi. Vilju söövad meelsasti haned, noori
ļehti kasutatakse kohati salatina.

6. Soome oblikas - Rumex f ennlcust (Murb.) Murb. in Bot. Not.
1913: 228. 1913; Vilb. Eesti taim. ed. 2. 85. 1925; Czer'n. in O;r. Mypu.
o6,r. 3: 160. 1956. - R. pseudonatronatus ssp. f ennicus Murb. in Bot. Not.
1899: 17. 1899. - R. pseudonatronatus auct. - Los. in Fl. URSS 5: 462.
1936; Kl,ok. in <D"n. yPCP 4: 246. 1952; Bumb. in Latv. fl. 2: 101. 1955;

Kirp. in On. .Ileuxsrp. o6.rr. 2: 65. 1957; Rech. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-
Eur. edJ 2.3 (l): 369. 1958; Stanc. in Liet. fļ. 3: 163. 196l. - IĮaņenķ
ģnucxuh. (226. joon.)

ų. Taim 60-l20 cm kõrge, paljas, sihvakas, vaolise, pikkade sõļme-
vahedega punaka h,arunemata Varrega. Lehed kitsassüstjad' keskkohalt

410
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226. joon. Soome oblikas 
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227. joon. Soome oblika (Rumex fennicus) ļeiul<ohad Eestis

kõige 1aiemad, tipus teravad, aluseļ sujuvalt ahenevad, kurru1ised või
kurrulise Servaga. Aļumised lehed 14-22 cm pikad ja l-2 (2,B) cm
laiad, ļabast umbes poole lühema rootsuga; õisiku piirkonnas olevad
leherl ļineaalsed, peaaegu rootsutucl. Õisik _- pikk kitsas tihe pööris' roh_
keõieļised osaõisikud varustatud kandelehtedega, peenikesed õieraod vil-
jumisajal perigooni pikkused või pikemad, selgelt liigestunud allpool
Įreskkohta, õie alusel veidi jämenenud. Sisemised perigoonilehed viljumis-
ajal ümarmunajad või ümar-koļmnurksed, alusel veidi südajad,3,2-4 mm
pikad' terveservalised, vähe silmapaistvate roodudega, mõhnadeta. Väli_
nLised perigooni1ehed enam-vähem rõhtsad, hoiduvad vastu sisemiste
alust, viimaste ļaiusest pooie ļühemad. Pähkel 2-2,5 mm pikk ja l-
i,5 mm lai, helepruun, keskkohait või veidi altpoolt kõige ļaiem.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab kraavides, jõeluhtadel, teede ääres; eeļistab savikat pinnast"

Kohati mandriosas. (227. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osas, Lääne- ja Ida-Siberis.

Skandinaavias. Sageli käsitletakse koos läh,edase liigiga R' pseudonatro-'
natus Borb.

7. Vesioblikas - Rumex aquaticus'L.Sp.Pļ.336. 1753; Led. Fļ"
Ross.3 (2):508. l849-l85l; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curi. 200. 1852; Meisn. in DC. Prodr. l4: 42. 1856; Schmalh. <D.rr.

4t2

I aquaticus (lad. k.) - vesi-, vee-, vees kasvav



Cp., Īoxu. Pocc.2:399. tB97; Los. in Fl. URSS 5:467.1936; Kļok. in
<D.rr. VPCP 4:25l. 1952; Bumb. in Latv. Ī1.2: l03' ļ955; Kirp. in Õ,r.

Jleuuurp. o6n. 2: 66. 1957;i Rech. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed' 2. 3
(l):370' l95B; Stanc. in Liet. fļ.3: 168. 196l. - Uļane.nl soarļHü. (22B.

joon.)
ų. Taim (50) B0-l70 cm kõrge' paljas, tugeva vaolise, pruuni või

punaka, ülaosas haruneva Varrega. Alumised varrelehed kolmnurksed'
südaja alusega, ümarate hõlmadega, sujuvalt teravneva'ks tipuks ahene-

vad, lamedad või veidi kurrulised,. alumises oSaS peaaegu rõhtsalt eemal_

clunud külgroodudega, (8) 15-25 (34) cm;piikad ja (4,5) 8-16 (20) cm

ļaiad; roots alumistel ļeh.tedel laba pikkune või pikem, keskmistel labast
paĮju lühem. Ulemised varreļehed väilņsemad, suhteliselt kitsamad, süst_

jzrd, alusel ümarad, aluse lähedal kõige laiemad, lühikese rootsuga. Õisiku
piirkonnas olevad lehed kitsassüstjad. Ulaosas haruneva varre harud püs_

tised, lõpevad kobarjate õisikutega, mis moodustavad pika pöörisja liit-
õi,siku. osaõisilrud rohkeõįelised, väįkeste kandeļehtede kaenlas. Õieraod
perigoonist umbes 2,5 korda pikemad, niitjad, õie aluseļ veidi jämenenud,

aļuse lähedal ebaselgelt liigestunud. Sisemised perigoonilehed viljumis_
ajal ļaimunajad või munajas-koļmnurksed, 6-7,5 mm pikad ja umbes

niisama laiad, ülalpool terveservalised, allpool mõnikord madalalt lain-
jashambulise Servaga, õhukesed, pruunikaspunased või rohekad, mõhna-

cleta. Välimised perigooniļehed veidi l'ühemad kui pool sisemiste laiust.
Pähkel kõige laiem veidi allpool keskkohta, 3-3,7 mm pik|k ja l,6-
l,B mm lai, pruun.

Õitseb juulis' augustis'
Kasvab järve-, jõe- ja ojakaldaiĮ, kraavides, soodes, soįstel niitudel.

Hajusalt, peamiselt mandriosas.
Üldlevik. Kogu Nõukogude Liidus peale Kesk-Aasia ļõunaosa. Skan-

clinaavias, Kesk- ja atlanįilises Euroopas, Mongoolia põhjaosas, kohati
Hiina kirde- ja ida,osas,, JaaPanis.

Majanduslik tähtsus. Noori ļehti võib tarvitada toiduks, peenestatud
juured on hea hambapulber. Niiduumbrohi.

Värdadest,on .Eestist leitud järgmised: R. aquaticus X R' ltųdrola'
pathum (R. X ma'xįmus Schreb.) - Sarnaneb enam R. hųdroĮapathurn'iga:

alumised lēhed ümara või südaja alusega, sisemised perigoonilehed laie_

,mad kui R. hųdroĮapathum'i| ja alumises oSaS hambulįse servaga, mõh-

nadega; kohati.
R. aquaticus X R. obtusifoĮius - lehtede poolest sarnaneb R. aqua-

licus'ega; sisemised perigoonilehed väįksemad kui R. aquaticus'el, kolm_

rturksed, alumises osa,s veidi hambuļise Servaga ja väikeste piklike
mõhnadega; harva.

B. Hobuoblikas - Rumex conferĮus ' willd. Enum. pl. Hori. Beroļ.
397. 1809; Led. Fl. Ross.3 (2): 509. l849-l85l; Meisn. in DC. Prodr.

I confertus (lad. k.) - tihedaļt koondunud (tiheda õisiku järgi)

4t3
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22B' joon' Vesioblikas (Rumex aquaticus): a - aļurtine varreļeht, D - tlalre ülemine osa
1ehtede ja viljadega, c - perigoon r,įljumisajal. (olig.)
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229. joon' Hobuoblikas (Runtex' confertus): d - alumine varĪeleht, b - varre ülemine
osa lehtede ja viljadega, c - perigoon viljumisajal. (Orig.)



l4:' 52. 1856; Schmalh. ol. Cp. u lo>ķrr. Pocc. 2: 39B. lB97; Los. in Fļ.
URSS 5: 463. 1936; K. Eichw. in Enari et al. Kodum. taim. 156. 1943;
Klok. in <D.rr. VPCP 4:247' 1952; Bumb. in Latv. Īl.2: |02. 1955; Ķirp. in
o.n. Jleuuurp. o6.rr. 2: 66. l957; Rech. in Hegi, Iļļustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed.
2.3 (|):374. l95B; S'tanc. in Liet. fļ. 3: 166. 196l. - ĮIĮanenr xogcxnft.
i229. joon.)

4. Taim 60_l00 cm kõrge, rohekaspruuni, vaolise, ainult õisiku osas
harunenud varre ning võimsa juurestikuga. Risoom jäme, harunev.
Lehed karva,se rootsuga, kurrulise SerVaga, aļumise1 pinnal reljeef selt
eenduvate roodudega, mis on kaetud lühikeste ļantedate karvadega. Alu_
nristel ļehtedel roots laba pikkune või pikem, laba südajas_kolmnurkne,
aluseļ ümarate hõlmadega, tipus enam või vähem ümardunud, (7) l0-
20 (25) cm pikk ja 7-|2 (17) cm ļai; üļemised lehed ļühemarootsuļised
ja väiksemad, nende laba kitsam, tipus enamasti terav, alusel ainult veidi
südajas või peaaegu tömp; kõige üĮenrised lehed süstjad. Pööris kitsas,
tihe, ainult aļumises osas mõne lehega, peatelg enamasti võnklik, osa_
öisikud kandelehtede kaenļas paljuõielised. Vi1jaraod väga peenikesed,
r.rineva pikkusega, sisemistest perigoonilehtedest kuni ka'ks korda pike-
mad, vilja alusel jämenenud, keskkohal või veidi allpool liigestunud. Sise-
mised perigoonilehed viljumisajai ümarsüdajad, tipus lühidalt teritunud,
5,5-7 mm pikad ia 6-7,5 mm laiad, allpool peenelt hambulise Servāga,
võrkroodudega, üks lehiedest väikese mõhnaga; välimised perigoonilehed
sisemiste alusele ligistunud, peaaegu nende poole laiuse pikkused. Pähkeļ
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230. joon. Hobuoblika (Rumesc confertus) leiukohad Eestis.



pruun' 3-3,6 mm pikk ja umbes 2 mm lai, aļuse ja tipu suunas enam-

vähem ühetaoliseļt ahenev.
Õitseb juunis ja juulis.
Kasvab niitudel, raudteede ääres, parkides, prahipaikadel. Kohati.

(230. joon.) Viimaseļ ajal levik laieneb.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas (välja arvatud põhjarajoo-

nid), Kaukaasias, ūääne-Siberi kesk- ja lõunarajoonides, Ida-Siberi lõu-

naosas,,Kesk-Aasias. Väljaspool Nõukogude Liitu esineb Ķesk-Euroopas.

Majanduslik tähtsus. Luhaniitude ja parkide umbrohi, mis kiiresti
vegetaīiivselt paljuneb. Sügavale tungiva juurestiku tõttu o1 . ,!ävi-
taāline aeganõudõv. Kõik taime osad sisaldavad parkaineid. Lehti ja

risoomi söör,ad meelsasti sead, 1ehti ja koort küülikud, vilju kodulinnud,
eriti pardid. Seemnete ekstrakt on hea vahend vasikate j'a põrsaste kõhu-

iah.tisuse vastu. Lehti võib kasutada salatina.

A 9. Spinatoblikas - Rumex patientia ' L. Sp. Pļ. 333. 1753; Led'
Fl. Ross.3 (2):507. lB,į9-l85l; Meįsn. in DC' Prodr. 14: 5l. l856;

Schmalh. o.rr. Cp. u Įoxg. Pocc' 2: 398' lB97; Klinge, Fl' Est-' Liv_ u'

Curl. 46l. lBB2; Los. in Fl. URSS 5: 464' ļ936; Klok' in Q'rr' yPCP 4:249'
1952; Rech' in Hegi, Ilļustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed. 2.3 (l): 375, l95B; Stanc.
in Liet. fl. 3: 167. 1961. - R. patientia ssp. eu-patientia Rech. in Fedde,

Repert. Spec. nov. 3l: 246. 1933. - R. patientia SSp. patīentia Tut. in

Clāph., Tut. et Warb. Fl. Brit. Isļes 707. l95B. - Lapathum hortense

Moench, Meth. pl. 35a. 1794. - llļane.nl unltgarnufi. {232' joon., c.)

4. Umbes l m kõrgune lillakaspunase vaolise, ü1aosas haruneva var-
r-ega paljas taim. Lehed paksud, sirge või kurruļise Servaga. Alumised
lehed suured, munajassüstjad või süstjad, 1aia kiilja või tömpja (harva

veidi südaja) alusega, tipus teravad, labast umbes po'ole lühema rootsuga.

Ulemised lehed väiksemad, ļühikese rootsuga, süstjad, kiilja või ümara

alusega, .tipus teravad. Pööris punakas, pikk, a1lpool lehistunud ja hõre,

üĮalpāol ļehitu, tihe. Kandeļehed osaõisikute alusel väikesed; peenikesed

viljaraod liigestunud allpool keskkohta, vilja alusel karikjalt jämenenud,

sisemistest perigoonilehtedest vähemalt poole pikemad. Sisemised peri-

gooniĮehed viljumisajal ümarsüdajad' terve või peaaegu terve Servaga,

ā,B-z mm pikad ja 3,5-6 mm laiad, selgete võrkroodudega, enamasti
ainult üks nendest vähearenenud mõhnaga, mõnikord keskrood ainult
jämenenud. Välimised perigooniļehed rõhisad ja hoiduvad vastu sise-

misi, umbes sisemiste poole laiuse pikkused. Pähkel helepruun, 3-3,3 mm

pikk ja 1,5-l,B mm lai, aļusel järsemalt ahenev kui tipus'
Õitseb juunis ja juulis.
Kasvatatakse aedades köögiviljataimena. Harva'

ĮJldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunarajoonides,

Kaukaasias, Altais, Kaug_Idas. Väljaspool Nõukogude Liitu peamiselt

L patientia (lad. k.) - vastuPidav

27 Eestį NSV iļoora 417



Kesk- ja atlanti1ises'Euroopas, põhjapoolsetel Balkanimaadeļ, Väike_
Aasias. Põhja-Ameerikas adventiivne.

Majanduslik tähtsus. Atlantiļises ja Kesk-Euroopas tuntud köögivil_
jataim, mis sisaļdab rohkesti C-vitamiini. Tarvitatakse spinatina įtrn_
tud inglise spinati nime all). Juuri kasutatakse verejooksu peatamiseks.

l0' Kärnoblįkas - Rumex crispus, L.Sp.Pl.335. l753; Led. Fl.Ross.
3 (2):505. l849-l85l; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
Curļ. l99. lB52; Meisn.r in DC. Prodr' 14: 44. 1856; Schmalh. on. Cp. n
Įoxn. Pocc. 2: 39B. lB97; Los. in Fl. URSS 5: 46l. 1936; Klok. in <D.rr.

VPCP 4: 245. 1952; Bumb. in Latv. fl. 2: t0l. 1955; Kirp. in <D.n. Jleuuurp.
c6n.2:64. 1957; Rech. in Hegi, Iilustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. B (t): 37S.
l95B; Stanc. in Liet. fļ. 3: 162.'196l; Cavers et Harp. in Journ. Ecol. 52
(3): 75a' 1964. - IĮane.ul xypuaeuft' (23l. joon.)

4. Risoom lühike, vars 40-ll0 cm kõrge, ļihtne või harunev, vao_
line, punakaspruun' paljas. Lehed süstjad, mõlemas Suunas aegamööda
ahenevad, aļuseļ kiiljad või kitsalt ümarad, tipus teravad, enamasti iuge_
vasti kurrulised, harva ainult peenekurrulise servaga, pealmiselt pinnalt
paljad, aļumiseļ pinnal roodude kohaļ ja sageli ka leherootsul väga väi_
kesed näsakesed. Alumised lehed l0-l8 (25) cm pikad ja l,4-3 (3,6)
cm laiad, labast poole lühema kuni peaaegu laba pikkuse rootsuga. Ule-
mised lehed väiksemad ja ļühemarootsulised. Õisik - vähemalt pooles
ulatuses lehistunud, sageli punakas, pikk, kitsas, tihe pööris, mille püsti-
sed harud on enamasti harunemata. Õisikuraod paljad või väga väikeste
näsakestega. osaõisikud kandelehtede kaenlas, rohkeõieļised. oieraod
erineva pikkusega, allpool keskkohta liigestunud ja õie aļuseļ jämenenud.
Sisemised perigoonilehed viljumisajal ümarmunajad, 3-4,5 mm pikad ja
umbes niisama laiad, aluseļ veidi südajad, tipus ümarad või teritunud,
terve või madalalt hambuļise Servaga, selgelt roodunud, munajas_ovaal_
sete vähe silmapaistvate mõhnadega, mis on mitmesuguse Suurusega ning
ainult mereäärsetel eksemplaridel enam-väļrem üļrevõrra hästi arenenud.
Välimised perigoonilehed sisemiste laiusest poole lühemad ja nende aļust
įimbritsevad. Pähkel pruun' 2-2,5 mm pikk ja l,3-1,6 mm lai, tipus
pikemalt teravnev kui alusel.

Õitseb juunist augusti alguseni.
Kasvab tee- ja põlluservadeļ, tarade ääres, elamute ümbruses, umb-

rohuna põldudel, niitudeļ, kraavides, mererannal. Sage.
Üldlevik. Euraasia päritoļuga peaaegu kosmopoliitne liik; harva ka

zrrktiļisteļ a1adeļ.

Majanduslik tähtsus. Niitudeļ seemnetega, põldudel ka vegetatiivselt
paljunev umbrohi. Meeleļdi söövad kärnoblikat sead, vilju kodulinnud'
Lehti kasutatakse mõnel pool salatina ja tubaka surrcgaadina. Lehecļ
sisaldavad rohkesti tsinki. Risoomis leidub parkaineid. Ekstrakt seemne-

4tB

I crispus (lad. k.) _ kähar, kurruline (lehtede järgi).
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23l.joon.Kärnoblikas(Rumexcrispus):a_-taimealumineosa,b-osaviļikonnast.
c - perigoon viljumisajal. (Orig.)
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232. joon' Idaoblįkas (Rurrlex stenopItgĮĮus): a - taim viljumisajal, ä - peri-
goon viljumisajal; spinatoblikas (Rumex patĮentia\: c - perigoon viljumis_

ajal. (Orig.)



įest on hea vahend inimeste, vasikate ja põrsaste kõhulahtisuse vastu'

Risoomist ja juurtest saadud ekstrakti on kasutatud reuma, krooniļiste

rrahahaiguste ja kollatõve puhul.

* 1l. Idaoblikas - Rumex stenophgĮlus 1 Led. Fl. Alt. 2: 58. lB30 et

Fl. Ross.3 (2):505. lB49-1851; Meisn' in DC' Prodr' l4:55' l856;

Schmalh.<D.l.Cp.nlox<tt.Focc.2:397.1897;Los.inFl.URSS6 473'

1936;Klok.in<D;r.yPCP4l253.į952;Rech.inHegi,Īļlustr.Fl.Mitt.-
Eur.,ed.2.3(l):3B0.t95B;K.Eichw.etV.KuuskinEestitaim.määr.
B2B' 1966, in textu. - R. odontocarpus Sāndor ex Borb' _ Grossh' o'n'

Kasx. 2: 72' 1930. - IlĮarelķ y3Ko.rrI'IcTHbIĪĄ' (232' joon'' a ja D')

4.Haabituseļtsarnanebkärnoblikaga.kuidsüstjadlehedontäiesti
lamedad, ainult peenekurrulise servagu. īil1r.rod vilja a_Įusel silmapaist-

valt jämenenud. šisemised perigoonilehed laimunajad, kolmnurkse tipuga'

z;i-z,l mm pikad ja umbĮs nii.r*u laiad või veidi laiemad, sügavalt

ilambuļise Servaga, äinutt tipuosas terveservaļised, enam_vähem ühesuu-

ruste mõhnadega.
Õitseb juunis, juulis.
Juhuslik tulnukas. Seniseil andmeil leitud üheļ korraļ l95B' a' Tal-

ļinn-Tartu raudteelt Nõmmküla jaamast umbes 2 km Tapa pool' (233'

joon') Põhiļisel levikualal eeļistab soolakulisi muldi'
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233. joon. Idaobļika (Rumex stenophųĮtus'1 leiukoht Eestis'

I stenophųįĮu.s (lad. k.) - kitsa' (ahta_) lehine'
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234. joon. Jõgioblikas (Rumex hgdroĮapathutt): a - alumine varreleht'.Ö _ varre üļe_
mine osa lehtede ja viljadega, c - perigoon viljumisajaĮ.: (oiig,) : ]



Üldlevik. Nõukogude Liidus Euro'opa_osa lõunapoolsetes rajoonides,

Kaukaasias, Kesk_AĮsias, sellega piirnevates Lääne'Siberi valdkondades

įiįg rau-siberi edeļaosas. Haiva Skandinaavias, Kesk- ja atlantilises

Euroopas,

|2.Jõgioblikas-Runrexhųd'roĮapathumIHlds.Fl.Angl.ed.2,-l54.
i77B; Led. Fl. Ross. S (2):507. 1849-lB5l; Wied' et Web' Beschr' phan'

Gew. Esth_, Liv- u. cuit. lgg. lB52; Meisn. in DC. Prodr. 14: 47. 1856;

Schmalh. <D.rr. Cp. u IoxH. Pocc.' 2: 397. 1897; Los' in Fl. URSS 5: 462.

1936;Kļok.inQ.n.yPCP4:247'1952;Bumb.inLatv.Īl.2:l02.1955;
Kirp. in o.n'.Jlesusrp' o6;r' 2:65' 1957; Rech' in Hegi' Illustr' Fl' Mitt'-

Eui. ed.2.3 (l): gsg. tgsa; Stanc. in Liet. fl.3: 164. 196l. - IlĮasenl

BoĀHoUļaBe.[esHü. (234. joon.)

ų. Risoom nu"ilt r1riine, üla.osas mitme kasvukuhikuga. Vars l_2 m

kõrge, vaoline, paljas, punakaspruun,. ülaosas harunev' Lehed püstised'

süst'jad, mõlemaļ .rrnuļ .nu, įõi vähem võrdseļt ahenevad, tipus tera'

vad, sirge või veidi kurruļise Servaga, nahkjad' tugeva _keskroo 
ja pea-

*.g, toii.ontaaļsete külgroodud.gu' Alr*ised lehed 30-60 cm pikad

ja"4_-8 (į0) cm laiad, iabast väīernalt poole lühema rootsuga, kõige

laiemad keskkohas. Ulemised lehed järjest vähenevad, kõige laiemad

al1pool keskkohta. Õisikuosas esinevad väĒesed lehed enamasti lineaalsed'

Pöörisjas punakas õisik tihe, harunev, osaõisikud väikeste kandelehtede

kaenlas, rohkeõielised; õieraod liigestunud allpool keskkohta, viljumis-

ā;ur p.iigooni pikkusļa uoi pikemĮd, õie aļusel jämenenud' Sisemised

pĮrigäo.nū"hed Ļit1umisajal 45-6 mm pikad, piklik-kolmnurksed, tipus

ümardunud, terveservaļiļed või aluse ļähedal mõne madala hambaga,

įittit" teravatipuliste rrrõhnadega' mil1e pikkus on.kuni 2/a ļehe pikku_

sest. Väļimised perigoonilehed sĪsemisteļe ligistunud, ümbritsevad nende

alust või ulatuvad Ēiitgedet veidi ülespoole. Pähkel pruun, 3,l_3,5 mm

pikk ja 2,|-2,5 mm lai, umbes keskkohaļ kõige laiem'

Oitseb juulis ja augustis'
Kasvab järvede, 3ogĮde ja ojade kaldail ning kaldaäärses vees' mere-

t'annal, kraāvides, soodes. Hajusalt' (235' joon') 
-

Üldlevik. Nõukogude Liiduļ Euroopa-osas (välja-arva'tud põhjarajoo'

nid). Lõuna-Skandi"naavias, Kesk- ja atlantilises Euroo'pas, harvemini

Lõuna-Euroopas.
Majanduslik tähtsus. Juured sisaldavad parkaineid, lehti võib tarvi-

tada salatina.

13.Tömbilehineoblikas_ RumexobtusifoĮiu,,L:Sp.Pl.335.1753;
Led. Fl. Ross.3 til, Soz.l849-l85l; Wied' et Web' Beschr' phan' Gew'

Esth-, Liv- u. curi.'tga. lB52; Meisn. in DC. Prodr. 14: 53. 1856; Schmalh.

õ'n. cp. u IoxH. Pocc. 2: 397' lB97; Los' įņ Fļ. URSS 5: 477. 1936; Bumb.

įn Latv. fl. 2: l04. 1955; Kirp' in on' Jleuuurp' o6n' 2:66' 1957; Rech' in

ļ hador (ki. k.) '_ vesi, lapathurn (kr' k') _ obli'kas

z obtusįĪoļįu.s (lad. k.) _ tömbiļehine'
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235. joon. Jõgioblika (Rumex hgd,roĮapathurn) leiukohad Eestis.

Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed.2.3 (l):3B5. l95B; Stanc. in Liet. fl.3:l72' 196l; Cavers et Harp. in Journ. Ecol. 52 (3) i lsl.1964. __ R. sįĻttestrįs (Lam.) WalĮr. Sched. crit. l: 16l. lB22; Kļok. in on. yPCP 4:254-
1952. _ Lapathum sįluestre Lam. Fļ. Frang. 3: 4. 1778' * IĮanenl Ty[o-
.tll.Icruuü. (236. joon.)

4. Taim 50-130 cm kõrge. Risoom harunev, ülaosas mitme kasvu_
kuhikuga; vars vaoline, noorelt roheline, vanemaļt pruunikas või puna-
kas, paljas, haru'neb alates keskkohast. Harud enamāsti lihtsad, pristiselt
e.emaldunud; lõpevad õisikutega, moodustades suure pöõrisja liitoisiku.
Aļumised lehed suured, elliptilised või munajad, aluļeļ südajad, tipus.ümarad või teravnevad, (9) 12_20 (25) cm- pikad ja 5_|2 (l7) cm:
.laiad, labaga ühepikkuse või pikema rootsuga. Keskmiļed lehed erinevad
aļumistest ļühema rootsu ja tömbi või veidi südaja aluse poolest. Ulemi-sed lehed järjest väiksemad, ļühirootsulised, süĮtjad, ümara või kiilja
a-lusega ja pikaks teravaks tipuks ahenevad. Kõik lehed tumeroheliseĮ,.
õhukesed, terve, sirge või peenekurrulise servaga' paljad või roodude
kohal (eriti alumisel pinnal) ja leherootsuļ väikįste näsakestega. Hele_pruunid kilejad tõrved suured (varre alumises ,osas kuni 9 cm pikad),.
vanemalt kergesti purunevad. Pööris hõre, laiuv, ülaosas lehtedetā. Roh_keõielised osaõisikud helepruunide kilejate kandelehtede kaenlas; õisiku:allosas, eriti peateljel, on nad üksteisest eemal. Viljaraod erineva pikku-
sega, 3-l2 mm pikad, vilja alusel jämenenud, allįodl keskkohta iiig".-
tunud. Sisemised perigoonirehed piklik-kolmnurksed, hur.r, munajas-korm_
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d

236 joon. Tömbiļehine oblikas {Rumex obtusĮfoĮius ssp. siloeslrjs}: a - alumine varre-
Įeht, Ö - taime üļemine osa viljumisajal, c _ perigoon viljumisajal; ssp. obtusifoĮius:

d - perigoorr viljumisaial. (Orig.)

b



nurksed, 2,7-4 (4,7) mm pikad, allpool mõne madaia hambaga, harva
sügavait hambulise Servaga, seigelt roodunud, tipu pool terveservaļised
ja ebaseįļgete roodudega, harva tipuni selgete roodudega, teravnenud või
ümardunud tipuga, enamaŠti suuruselt erinevate mõhnadega, harva ainult
üks ļeht mõhnaga. Välimised perigoonilehed sisemiste alusele ligistunud,
neis't hariļikult kaugele üle uļatuvad. Pähkeļ väike, helepruun, l,B_
2,2 mm pikk ja !,2-t,6 mm lai, alusel veidi järsemalt ahenev kui tipus.

Õitseb juunist augustini.
Kasvab veekogude kaldail ja ka1davõsastikes, teeservadel, eļamute

iimbruses, mõnikord umbrohuna. Hajusalt kogu vabariigi territooriumil.
Üldlevik. Põhiļine levikuaļa haarab kogu Euroopat, välja arvatud

põhja- ja äärmised ,kagurajoonid ning Vahemere rannikualad. Peale selle
ļeidub veel Kaukaasias ja Ees-Aasia läänepoolses oSaS. Mujal adve,ntiivne
ja kohati (näit. Põhja-Ameerikas) naturaliseerunud.

Majanduslik tähtsus. Niiduumbrohi, mis paljuneb nii vegetatiivselt kui
lia seemnetega. Sigadele ja eriti hirvede1e maitsev sööt. Lehti võib kasu_
įada salatina. Seemnete ekstrakt on hea ravim kõhulahtisuse vastu nii ini_
tnesteĮ kui ka vasikateļ ja põrsastel, lehed leevendavad nõgesekõrvetust.
Maa-alused osad sisaldavad parkaineid.

Eestist kogutud materjalis on konstateeritud järgmised alamliigid:
ssp. obtusifoĮius. - SSp. agrestis (Fr.) Čel. Prodr. Fl. Böhm. 2: 160.

187l; Dans. in Nederl. Kruidk. Ąrch. 1925: 429. 1926 (R' obtusifoįįus var.
agrestis Fr. Novit. Fl. Suec. ed. 2. 99. lB28) - sisemised perigoonilehed
munajas_koļmnurksed, serval pikkade hammastega, mis on umbes poole

, lehe ļaiuse pikkused, enamasti ainult üks leht mõhnaga; ļeheroots ja rood
väga lühikeste lamedate karvadega; harva; seniseil herbaarandmeil Hiiu-
maaļ Kärdlas ja kirjanduse andmeil Saaremaal (237. joon.); areaal hõl_
mab peamiselt atlantilist ja Kesk-Euroopat;

ssp. siloeslrls (Lam.) Čeļ. Prodr. Fļ. Böhm.2: l59. l87l; Rech. pat.
in Õsterr. Bot. Zeitschr.42 (2): 5l. lB92 [Lapathum sįļuestre Lam. Fl.
Franq. 3: 4. l77B; Rumex sįįaestrįs (Lam.) Wallr. Sched. crit. l: 16l.
lB22ļ - sisemised perigoonilehed piklik_kolmnurksed, peaaegu terveser_
valised või alumises oSaS mõne madala hambaga, kõik mõhnadega; terve
taim paljas või leher,ootsul ja roodudeļ väikesed näsakesed; tavaline;
ztreaal hõlmab Kes,k_Euroopast ida poole jääva Suurema osa liigi üld_
areaalist.

14' Merioblikas - Rumex marįtįmus, .L. Sp. Pl. 335. 1753; Led. Fl.
Ross.3 (2): 500. lB49-1851; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
į.iv- u. Curl. l97. lB52; Meisn. in DC. ,Prodr. 14: 59. 1856; Schmaļh. o.n.
Cp.ru IOxu. Pocc.2: 395. lB97; Los. in Fl. URSS 5: 4Bl. 1936; Klok. in
o.n. VPCP 4:257. 1952; Bumb. in Latv. 'Īl.2: l04. 1955; Ķirp. in O.ir.
Jlenuurp. o6n.2:67. 1957; Rech. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2.
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237. joon. Tömbilehise ob|ika (Rumex obtusifoĮius ssp. obtusifoĮias) leiukoht Eestis'

t

s

3 (l):394. 1958; Stanc. in Liet. fļ.3: l76' t96l. - llĮane.rll npI{MopcKI'ļü.

(238. joon.)

o. Taim tavaliselt üheaastane, viljumisajal kollakasroheļine, (3)

10-40 (55) cm kõrge, va,olise, enamastii 
'haruneva 

varrega. Lehed varre

alumises osas SüStjad,, ülemises lineaalsed, kuni 20 cm pikad ja 2,5 cm

laiad, tipus teravad või ümardunud, aļusel enamasti Sujuvalt ahenevad,

tavaliselį peenekurrulise servaga, õhukesed, paļjad, mõnikord leherootsul

ja roodudū väga väikeste näsakestega. Alumised lehed kuni 5 cm pikkuse

i'ootsuga, ülemĪsed lühikese r,ootsuga kuni peaaegu ,rootsuiud. Peavars ja

harud lopevad kobarjate, tipuni ļehistunud õisikutega, paljuõielised osa-

õisikud väikeste kandeleh,tede kaenlas lähestikku. Viijaraod Įiigestunud

juba alusel, õie alusel jämenenud, sisemiste perigoonilehtede pikkused või

įitemad. Sisemised peiigoonilehed viljumisajal kummalgi tüljel enamasti

i<ahe pika naaskelja jätkega, piklik-kolmnufksed, 2,2-2,8 mm pikad ja

l-l,5 mm laiad, Selgete võrkroodudega, naaskeljad jätked samuti 2,2_
2,B mm pikad või veidi pikemad, kõik 3 perigooniļehte ļehe pikkusest

poole lühĮmate kitsaste, teravatipu1iste, ühesuuruste mõhnadega' Väļimi_
Įed perigooniļehed rõhtsad või afĮapooļe suunatūd, sisemisĮe ļehtede terve

osa įooū.t laiusest pikemad. Pähkeļ väike, helepruun, I2-1,5 mm pikk

ia oį-o,a mm lai, mõļemas otsas enam-vähem ühevõrra ahenev.

Õitseb juunis ja juulis.
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238. joon. Merioblikas (Rumex maritimus): a _ viljuv iaim, ä _ perigoon
viljumisajal. (Orig.)
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239. joon. Merioblika (Rumex marĮtinus) leįukohad Eestis

Mererannal ning suuremate järvede ja jõgede kaldail. Kohati. (239.

joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas (põhjarajoonides harva),

Siberis, Kesk-Aasias ja Kaug-Idas. Väljaspool Nõukogude Liitu peaaegu

kogu Euro,opas (harvemini Põhja-Skandinaavias ja Vahemeremaadel),
Mongoolias, Hiina kirdeosas, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas.

2. triibus PoĮųgoneae Dammer in Engl' et Prantl, Pflanzenfam. 3

(la): B,25. lB93; H. Gross in Engl. Bot. Jahrb.49: 330. l913. - Õied näi-

valt viietised, harva kahetised või kolmetised. Kandelehekesi 2, tõrvetao_

ļiseks moodustiseks kokku kasvanud'

4. perekond kirburohi - PoĮggonum I L-
Sp. Pl. 359. 1753.

Väga erineva haabitusega ühe- või mitmeaastased rohttaimed, harva
poolpõõsad, miļlel mõnikord esineb risoom. Varred püstised, tõusvad, laiu-
įad või väänduvad. Lehed enamasti terved ja terveservalised, abilehed

moodustavad paksu või kileja, terveservalise, hõlmise või ebakorrapäraselt
lõhestunud tõrve. Väikesed õied koondunud väheseõieļiste keeristena leh_

t poĮųs (kr' k.) _ palju, gong (kr' k.) - põlv (paljudel liikidel varred rohkete

sõĮmedega).
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tede kaenļasse või moodustavad kaenlasisese või tipmise kobarja, peaja
või pöörisja liiiõisiku; harva õied üksikult. osaõisikuS on alumise õie
kandeļeht ühtlasi osaõisiku kandeļeht. Õieraod ļühikesed, sageli liigestu_
nud, õied mõlema-, harvemini ühesugulised. Perigoon tupe_ või kr,ooni_
taoline, väļimisel ringil ühe perigooniļehe redutseerumise tõttu viieosa-
line, näivalt spiraalne, viljumisajaks sageļi veidi suurenev. Perigooni_
lehed mitmeii kokku kasvanud, enam_vähem ühesuurused või väļįmised
veidi suuremad, mõnikord tiivuiised. Toļmukaid enamasti 8, asetsevad
kahel ringil - välimisel 5, sisemisel 3, tolmukaniidid sageli alusel laie_
nenud. Sigimik koosneb kahest,või kolmest viljalehest, alusel vahel mee_
näärmete ring. Emakakaelu 2 või 3, mõnikord alusel täiesti kokku kasva-
nud, omakasuudmed peajad, harva näsalised. Putuk- või isetolmlejad,
harva kleistogaamsete .õitega. Pähkeļ kolmetahuline või läätsjas, peri-
gooniga ümbritsetud, harvemini seļlest väljaulatuv.

Perekonda kuulub ligi 200 ļiiki, miļlesi mitmed on kosmopoliitse levi_
kuga, enamik aga esineb põhjapoolkera subtroopikas ja parasvöötmes.
Nõukogude Liidus on perekond <NSV Liidu fļoora> V (1936) järgi esin_
datud 123 liigiga 8 sektsioonisi. Eesti IrJSV spontaanses flooras leidub
neist 15 ļiiki 4 sektsioonist. Kultuurist meįsistunult esineb 2 liiki, ilutai-
medena kasvatatakse veel paari liiki.

Perekonna mahu suhtes on teadlastel erinevad seisukohad' Mõned
autorid eristavad PoĮųgonum'i perekonna ü1dtuntud piires 3, 5, 6 või isegi
9 perekonda. Käesolevas töös käsitatakse perekonda laias mahus. Siin
esitatav perekonnasisene jaotus erineb veidi ü1dkasutatavast Isektsioo_
nide piiritlemisel on arvestatud o. Hedbergi (l946) uurimusi toļmutera
morfoloogia kohta]. Eestis kasvavad liigid kuuluvad triibuse PoĮųgoneae
alamtriibusesse PoĮųgonįnae' Tüüpliik on P. aaįcuįare L.

LIIKIDE MĀĀRAMISE TABEL

l. Vars väänduv 2
Vars pole väänduv 3

2. Välimised perigoonilehed tiivuļised, õieraod perigooni pikkused või
pikemad. Vili sile, ļäikiv

17' Võsa-kirburohi - PoĮggonum dumetorurrl L'
Välimised perigooni1ehed tiivutud, andruga, õieraod perigoonist lühe_
mad. Viļi peenelt punkieeritud, ,1äiketu

l6. Konnatatar - PoĮųgonu'm conaoļuuļus L.

3. Õied koondunud väheseõieļisteks õisikuteks lehtede kaenlas 4
oied moodustavad tipmise peaja' kobarja või pöörisja õisiku, mõni-
kord väikesed õisikud ka üļemiste lehtede kaenļas . 8

4. Vili pruun, umbes 5 mm pikk, perigoonist kuni pooleni väljaulatuv
l. Rand_kirburohi - PoĮygonum oxaspernxum C. A. Mey. et Bunge

Vili mustjas, kuni 3,5 mm pikk, perigooniga ümbritsetud või sellest
ainuļt veidi väljaulatuv . 5
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5. Perigoon peaaegu torujas, poolenisti lõhestu'nud, va1geservaline. Viļi
ļkuni 2 mm pikk, lame, kahe kumera ja ühe palju kitsama nõgusa

küljega. Lehed elliptilised, ühesuurused
5. Lamav linnurohi - Polųgonuftt calcatum Lindm.

Perigoon enarrn või vähem kolmekandiļine, üle poole lõhesttrnud; viii
koļmetahuļine, lehed elliptilised või süstjad . 6

6. Perigoon ümar-koļmekandiline, veidi üle poole lõhestunud, valge või
valkja Sefvaga. Viļi enamasti kuni 2,5 mm pikk, kahe kumera ja ühe

kitsama nõgusa küljega. Lehed enamasti elliptilised, ühesuurused
4' Harilik linnurohi - loĮųgonum arenastrunl Bor.

Perigoon selgelt koļmekandiline, enamasti purpurse või r'oosa Ser-

vaga; lehed süstjad, vähenevad varre tipu poole 7

7. Perigoon sügavalt lõhestunud, liudja alusega. Vi1i kolme nõgusa

küljega, 2,5-3 mm pikk, läiketu, punkteeritud. Lehed erineva suu-

ruse ja kujuga
2. Erilehine linnurohi - PoLggonurn aaįcuįare L.

Perigoon üle poole lõhestunud, alusel karikjas. Vili kahe enam-vähem

ļameda ja ühe nõgusa küljega, umb,es '2 mm pikk, enam või vähem

selgeit punkteeriiud. Lelred kitsassüstjad, sageli veidi erineva Suu'

ruse ja kujuga
3. Ahtalehine linnurohi - PoĮųgonum neglectum Bess'

B. Õisik peajas või kobarjas . 9

Õisit< įooiisjas. Kõrged mitmeaastased, maa-aluseid võsundeid andva

risoomiga rohttaimed 16

9. Mitmeaastased risoomiga rohttaimed . l0
Uheaastased taimed 12

t0. Risocm pikk, harunev, sõlmekohtadel juurduv. Tolmuļ<aid !, emaka_

*<.ae\u 2. Veevormil \ehed, 4-7 cm pikkuse rootsuga, koondunud varre

tippu, ujuvad, läikivad. Maismaavormil lehed karvased, rootsu pikkus

aļļa l cm
6. Vesi-kirburohi _- PoĮggonun amphibĮurn L'

Risoom lühike, jäme. Tolmukaid B, emakakaelu 3. Lehtede alumine
pind sinakasroheline . 11

ltr. hisoom muguljas või konksjait kõverdunud, alumised lehed aluseļ
ahenevad või ümara labaga, õisik alurmises osas sigipungadega

l5. Pung-kirburohi - PoĮggonum uiuiparurn L.

Risoom S-kujuline. Alumiste lelr.tede laba aheneb järsult tiivuiiseks
rootsuks

14' Ussitatar - PoĮųgonurn bįstorta L.

12. oisik kitsas, hõre, viljumisajal alla 5 mm ļäbimõõdus . 13

Õisik tihe, ruijas, viljumisajal üļe 6 mm ļäbimõõdus . 14

ļ3. Õisik katkestunud, õrn. Perigoon viljumisajal üle 3 mm pikk, ena-

431



masti neļjaosaline, Suurte näärmetäppidega. Tõri avar, paljas, hõre_
daripsmelise servaga. Lehed kibedamaitselised

l0. Mõru kirburohi - PoĮggonum hųdropi,per L'
Õisik ainult alumises osas katkestunud. Perigoon keskmiselt 2'5 mm
pikk, viieks lõhestunud, näärmetäppideta. Tõri kitsas, lidus harjaskar-
vadega, serval erineva pikkusega ripsmed

ll. Väike kirburohi - PoĮggonum,mįnus Huds.

14. Perigoon, õieraod ja õisikutelg paljad. Tõri kitsas, karedate ļidus
karvadega ja serval pikkade ripsmetega. Viļi läätsjas, lamedakülje-
line või üks külg lame, teine, kumer

7. Harilik kirburohi - PoĮųgonum persicarįa L.

Perigoon, õieraod ja õisikutelg (või osa neist) näärmetäppidega.
Vili läätsjas, nõgusate külgedega . 15

ļ5. Tõri mõõdukalt avar, paljas, serval ļühikeste ripsmetega, kuni l,5 cm
pikk. Õieraod õie aļuseļ liigestunud, perigoon väikeste näärmetäppi_
dega; mõnikord taimed viļikarvased, eriti lehtede aļumiselt pinnalt

8. Kahar kirburohi - PoĮggonum Įapathifolium L.

Tõri pikem ja kitsam, paljas..oieraod pole liigestunud, perigoon näär-
metäppideta. Linaumbrohi

9. Lina-kirburohi _ PoĮųgonurrt įįnįcoĮa (A. Schwarz) Sut.

į6. Lehed nahkjad, tömbi alusega, pöörised suured, nende harud kuni
13 cm pikad

lB. Vooljas kirburohi - PoĮggonum cuspidatum Sieb' et Zucc.

Lehed õhukesed, südaja alusega, pöörised lühemaharulised
l9. Sahhalini kirburohi _ PoĮųgonum sachalįnense Fr. Schrmidt

l. sektsio'on PoĮggonum. - Auicuįarįa Meisn. Polyg. Prodr. 85.
i826. - Õisikud väikesed, kaenlasisesed, kandelehed tõrvetaoļised. Tol-
inukaniidid alusel märgatavalt ļaienenud, emakakaelu 3. Viļi enamasti
selgelt koļmekandiline. Lehed tõrvest eemaldumise kohaļ liigestu_
nud, tõri enamasti kahehõļmaline, paljaservaline, vanemas eas sageli nar_
mastuv.

l. Rand-kirburohi - PoĮggonum oxuspermum t c. A. Mey. et Bunge
in Led. Ind. Sem. Horti Acad. Dorpat. Suppl. 2: 5. lB24; Led. Fļ. Ross.
3 (2): 530. lB49-1B5l; Meisn. in DC' Prodr. t4: 95. 1856; Sa,mueļss. in
Acta Horti Berg. l1 (3): 75. l93l; Kom. in Fļ. URSS 5: 6ll. 1936; Bumb.
in Latv. fl. 2: I10. 1955; Kirp. in O.r. Jleszsrp. o6n. 2: 69. 1957; Rech.
iri Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed. 2'3 (I):428. l95B; Stanc. in Liet. fļ.
3: 186. 196l; Siyles in Watsonia 5 (4): 2tt. 1962; Nordhag. in Avhandl.
Norske Vid.-Akad. oslo I' Ny Ser. 5: 3ļ. 1963. - P. auįcuĮare var.
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24O. joon. Rand-kirburohi (PoĮggonum oxgspermum\: a _ viljuv taim,
D - vili perigooniga, c - vili. (Orig.)
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241. joon. Rand-kirburohu (PolggonuftT ocgspernunr) leiukohad Eestis.

Oxasperftįum (c. A. Mey. et Bunge) Klinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl. 467.
lB82. -._ P. Ruįį auct. - Vilb.' Eesti taim. ed. 2. 88. 1925. - fopen
ocTporĮJloÄHwüt' (240' joon.)

o. Paljas, tumedamalt roheļine taim l5-40 (60) cm pikkade ļama-
r-ate või tõusvate vartega, Varre sõlnrevahed 2_.4 cm pikad, peenevao-
tised ja karedad. Lehed kitsassüstjad, l,5-3,(4) cm pikad ja 2-5 (8) mrn
laiad, tipus teravad, aļuseļ ahenevad l-3 (4) mm pikaks rootsuks. Tõri
5-l2 rmm pikk, kilejas, aļusel pruunikas, mõnikord veidi punakas, üla-
cSaS hõbedane, silmapaistvalt tugevate roodudega, hiljem narmastub.
Õisi'kud enamasti 3- või 4-õielised, lühikesed õieraod pikenevad viljumis-
ajaks, u1atudes tõrvest välja' Perigoon viieosaline, laia roosa serva ja
ümarate tipmetega, õitsemisajal (2) 2,3-3 mm pikk. Tolmukaid 6 või 7,
tiende niidid alusel laienenud, tolmukapead kerajad, 0,3-0,4 mm ļäbi-
mõõdus; emakakaelu 3, lühikesed, keskkohani kokku kasvanud. Vili suur,
pika terava tipuga, uļatub perigoonist kuni pooles ulatuses välja' 4,5-
6 m'm pikk ja 2,5-3,5 mm lai, hele- või oliivpruun, sile, läikiv.

Õiiseb juulist septembrini.
Kasvab kohati Lääne-Eesti saarter- harvemini mandri ļiivasel mere_

rannal. (241. joon.)

Üldlevik. Peamine levila hõlmab Balti mere basseini: Lõuna-Soomet,
Karjala maakitsust, Eestit, Lätit, Rootsit, Lõuna-Norrat, Ida_Taanit.
Balti mere lõunarannikul esineb harva'
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ļ2. Erilehine linnurohi - PoĮggonum aoįcuįareI L, S'p. Pl. 362. |753'
s. str.; Led. Fļ. Ross.3 (2):53l. l849-l85l, p. p.; Wied. et Web. Beschr.
phan. Gew' Esth-, Liv- u. Curļ. .216. lB52, p' p.; Meisn. in DC. Prodr. 14:

97. 1856, p. p.; Schmalh. O;r. Cp. n IOxn. Pocc. 2: 392. 1897, p. p.; Tut.
in Claph., Tut. et Warb. Fļ. Brit' Isles 692' 1958; Rech' in Hegi, Illustr'
Fl. Mitt.-Eur. ed.2.3 (1): 423. l95B; Styles in Watsonia 5 (a):204. 1962.

- P. heterophgllum Lindm. in Svensk Bot. Tidskr. 6 (3): 690. l9l2; Kom.
in' Fl. URSS 5: 614. 1936; Kįok. in o;r. VPCP 4: l9B. 1952; Bu'mb. in
Latv. fļ. '2: lll2. l955; Stanc. in Liet. fl.3: l87. l96l. - fopeu pa3Ho-

.lucrgltü. (242. joon.)

O. Vars kuni 60 cm pikk, alusel rikkalikult haru'nev, kogu taim pal-
jas. Noorelt taimed sageli püstised, vähem harunevad või lihtsa varrega'
vanemad taimed enamasti lamava või tõusva varrega. Lehed süstjad või
elliptilised, mitmesuguse suurusega, peavarrel 2,5-4 (5) cm pikad ja
0,5-l (l,9) cm laiad, alusel sujuvalt ahenevad, tipus järsemalt ahenevad
kuni ümarad, kõige ļaiemad hariļikult tipu pool, l-3 (5) mm pika root-

suga, tai,me vananemisel varisevad. Õitsevatel vartel lehed väiksemad,
varre tipu Suunas muutuvad järjest väiksemaks' peaaegu rootsutud.

Mereäärsel vormil lehed veidi lihakad ja kergesti varisevad. Tõri kile_

jas, noorelt hõbedane, täiskasvanult alļosas pruun ja narmastunud, 7-
12 mm pikk; 2_S-õielised õisikud ,asetsevad lehtede kaenļas. Lühikesed
õieraod pikenevad viljumisajaks, ulatudes narmastunud tõrve hõlmade

vaheļi veidi välja. Perigooni 5 purpurse või roosa, harvemini valge ser-

vaga lehie kokku kasvanud ainult aļuseļ' Toļmukaid 7, nende niidid poole

pikkuseni tugevasti ļaienenud, 0,2_0,3 mm pikkuste kerajate peadega;

emakakaelu 3, lühikesed, umbes pooleni kokku kasvanud. Perigoon suu-

reneb viljumisajaks, ulaiudes üle vilja, 2,5-4 (4,5) m,m pikk, silmapaist-
valt koļmekandiline, tugevate roodudega. Viļi (2) 2,5-3 (3,5) mm pikk
ja l,4-2 (2,3) mm lai, mustjaspruun' ļäiketu, punkteeritud, kolrnetahu-

ļine, kõik küljed nõgusad, üks neist veidi laiem.
Õitseb juunist augustini.
Kasvab teeservadel, küļateedel, tänavaäärtel, muruplatsidel, õuedeļ,

mererannaļ, umbrohuna aias ja põllul. Sage.

Üldlevik. Parasvöötmes põhja- ja lõunapoolkeral, harvemini Arktikas.
Täpsem levik vajab selgitamist.

Majanduslik tähtsus. Umbrohi ja prahitaim.

Eestist kogutud materjalis konstateeritud varieteedid:
var. aaįcuįare - lehed erineva Suurusega, poļe lihakad; vars.peenike,

ttooreļt püstine; perigooni serv enamasti purpurne' harvemini roosa'

väga harva valge; viļi kuni 3 mm pikk; kõikjal levinud vorm;

var' lįtoraĮe Koch, Synops. 6lB. 1837, y. ĮitoraĮe |Polųgonum Įįtoraļe
(Koch) Meisn. in DC. Prodr. 14: 98. 1856, non Link] - ļehed veidi liha-
lrad, elliptilised, enam-vähem ühesuurused, viljumisajaks enamasti varise_

l Sõnast aoĮs (lad. k.) _ lind (vilju ja lehti söövad linnud)
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242. joon. Erilehine linnurohi (PoĮggonurn arlicuĮare).. a. * taime üldkuju, b -_
tükike varrest tõrve ja lehega, c - perigoon vilju,misajal, d - vili; var. Įįtoraįe:

e - varreharu. (Orig.)



vad; vars jäme, pikk, lamav; kogu taim robustse välimusega; pertgoonl

.".v uulg"iviļi umbes 3,5 mm pikk; liivasel mererannal, harva.

Võib kohata mereääise 1a tītipilise teisendi vahelisi üleminevate tun_

nustega eksemPlare.

3. Ahtalehine linnurohi - PoĮygonurn negĮ.ectumI Bess. Enum. pl. 45.

iE22;Kom..inFl.URSS5:618'1936;Klok'inOn'yPCP4:199'1952;
Bumb. in Latv. fļ.2: ll3' 1955; Schoļz in Ber. Deutsch',bot' Ges' 72 (|):

63. 1959; Stanc. in Liet. fļ. 3: l9l. 196l. - P. auįcuĮarė vaĪ. angustissi'

m.um'Metsn' in DC. Prodr' 14:98' l856; Rech' in Hegi' Illustr' Fl' Mitt"

Eur' e.d. 2. 3 (1): 424. ļ95s. - P' heterophųĮĮurn' vaĘ' angustįss.i;m.uVn,

(Meisn,) Lindm. in Svensk Bot. Tidskr'6 (3):69l' l9l2'-_ P'-?:į'?!?:
uar. nžgĮrctum (Bess.) Reichenb. Fl. Germ. excurs. 573. 1B30-lB32;

t<iing., Ėt. p.t_, įinr_ r. C'url' 467' l8B2; Sch'malh' o'n' Cp' ra IoNu; Pocc'

z: sūz.lB97. - fopeu Heisalle'{aeĪ\'luft' (243' joon')

o. Taim (7) to-zs (35; 60) cm kõrge,.p'ļi1:' nõrkade. peenikeste

vartega. Lehed kitsassüstjad, peavartel sageli veidi suuremaļ' ļil1 ,9uu;

nas iär1est väiksemaks Ļuutįvad, 0,B-l,B (2,5) cm .pikad ja l;5-3
(4) Ļ,n t'uira, tipus teravad, aļuse1 ahenevad, peaaegu rootsutud 

. 
võį

ķuni z mm pika iootsuga. Tõri kilejas, ,5-B'mtn pikk, aļuseļ pruuhikas

või veidi punakas, üļaosĮs valge, 1äĖi,paistev, narmastunud' Õied ļ'ühikes_

teļ raagudel, 2-' -kaupa ļehtede kaenlas; valkja või punaka SPrvaga

perigoon viieosaline, 1,7-2,2 mm pikk, viljumisalal pikem (2-2'6'n*)'
ļõhestunud rohkem 

'kui 
pooles uļaįuses. To1mukaid 5, perigoonist poole

iįrrį*āa, toļmukaniidid alusel ļaienenud. Tolmukapead enam_vähem kera-

jad,umbes0,25mmläbimõõdus,emakakaelu3,lühikesed,aļuselkokku
Ļasvunud. Viļi l,8-2,2 m'm pikk ja (0,B) |-|'4 mm lai' kolmetahuline'

kahe enam-vähem ļameda ja ühe nõgusa, kitsama küljega, mustjaspruun'

ebaselgeltpunkteeritudjaiuhmiltļäikivvõipeentepunktiirjoontegaja
ļäiketu] perigooni pikkune või selļest veidi väljauļatuv.

Õitseb juulist septembrini.
Kasvab tänavaäärtel, õuedel, raudteedeļ, karjamaadel, mererannikul.

Peamiseļt ļiivasel pinnasel. Kohati' (2aa' joon')

Üldlevik. Nõukägude Liidus Euroopa-bsa põhja- ja 
. 
keskrajoonides.

Skandinaavias ja Kesk-Euroopas' Levik vajab täpsustamist'

4.}Įariliklinnurohi.Polųgonumarenastrum2Bor.Fl,Centre
France ed' 3. 2: 559. lB57; Styles īn Watsonia 5 (a) : 204' |962' - P' ae'

qualeLindm.inSvensk-got.tiasķr.6(3):692.'l912;.Tut.inClaph,,
]'ut. et Warb. Fl' Brit' Isles 693' 1958; Rech' in Hegi' Ilļustr' Fl' Mitt"

Eur.ed.2.3(l):425.1958;ScholzinBer'Deutsch'bot'Ges'71(10):
433. 1959. - P. auįcuįare auc:.; L. Sp' Pl. 362. t753, p' p'; Led' Fl' Ross'

3 (2): 531. 1849-lB5l, p. p'; Wied'-et Web' Beschr' phan' Gew' Esth-'

I neglecturn (lad' k.) _ tähelepandamatu, unustusse jäetud' põlatud
2 arena (ļad' k.) - liiv (kasvukoha järgi)'
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243. joon. Ahtalehine linnurohi (PoĮggonum negĮectum\:
į _ vili perigooniga, c - viļi. (orrg.)

a _ taime üldkuju'

t
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244. joon' Ahtalehise ļinnurohu (PoĮggonunl negĮeetun) leiukohad Eestis.

Liv- u. Curl. 216. 1852, p. p.; Meisn. in DC. Prodr. 14 97. 1856, p. p.;

Schmalh' o'l' Cp' u IoNį' įocc' 2: 392' lB97' P' P'; Kom' in Fl' URSS

5: 614. 1936; Klāk. in Õl. yPCP 4: 200. 1952; Bumb. in Latv. Ī|. 2: L|2.

1955; Stanc. in Liet. fl.3: l87. 196l. - fopeu nTnuflü, c[opblĮU. (245.

joon.)
o. La,mava või tõusva, kuni 60 cm pika, aļusel rikkalikuļt haruneva

varrega paljas taim. Lehed elliptilised või süstjad, tava1iselt kõige laie_

mrd ū".kkoūal, (0,7) |-2 (2,5) cm pikad ja (2) 3-6 (B) mm ļaiad, kuni

2,5 mm pikkuse rootsuga, enam või vähem ühesugused nii peavarrel kui

ka õitsevatel harudel, vanadel eksemplarideļ koondunud harude tipuossa'

Tõri kilejas, läiketu, alusel pruunikas, narmastunud, 4-6 (7) mm pikk'

Õisikud irl z või 3 (5) õiega, asetsevad lehtede kaenļas; õieraod väga

lühikesed; perigoon va1ge või valkja Servaga, õitsemisajalļ 2-2,5 mm

pikk, viieosāline-, lõhestunud kuni pooleni või veidi pikemalt, viljumisajal
.z,+-z,s 1+1 mm pikk, ümarakandiline. Tolmukaid keskmiselt 5, tolmu_

kaniidid aļumise ?g ulatuses tugevasti laienenud, 0,4-0,5 mm pikkuste

tolmukapeadega; emakakaelu 3, ļühikesed, kuni pooles uļatuses kokku

kasvaņud. viti 2-2,6 mm pikk ja !,2-Į,7 mm lai, mustjaspruun kuni

peaaegu must, veidi läikiv, ebaselgelt punkteeritud, kahe kumera ja ühe

,,ogr.ā, kitsama küljega, enamasti perigooniga ümbritsetud, mõnikord

sellest veidi väljaulatuv.
Oitseb juulist sePtembrini.
Kasvab õuedel, muruplatsidel, tee- ja tänavaäärtel, söötidel. Sage.
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245. ioon. Hariļik ļinnurohi (PoĮggonum arenastrum): a _ taime üldkuju, Ö _ peri_
goon viljumisajal, c - vili. (Orig.)



Üldlevik. ,Levinud parasvööt,mes põhja- ja lõunapoolkeral. Levik vajab
täpsustamist.

Majanduslik tähtsus. Ravimtaim, mille vesileotist kasutatakse neerįl-'
-rapi- ja põiekivide ning neeru- ja põiepõletiku raviks, preparaati avikuļa-
reeni aga emaka- ja seesmiste verejooksude puhul. Kõrge söödaväärtu-
sega liik, mida kõik koduloomad meeieldi söövad. Noori võsusid võib ka
toiduks tarvitada. Juurtest saadakse sinist värvi. Tallamisele häļti vast
tupidav. Prahipaikade taim.

Andmed mitmesuguste ainete sisalduse kohta on saadud enamasti
heterogeensest materjalist (hari1ikku ļinnurohtu kogutakse sageli koos
erilehise linnurohuga).

5. Lamav linnurohi - PoĮųgonum caįcaturnļ Lind'm. in Bot. Not'
1904 l44. 1904 et in SvensĻ Bot. Tidskr. 6 (3): 689. 1912] Kom. in Fļ.
URSS 5: 618. 1936; K. Eichw. in Enari et aļ. Kodum. taim. l53. 1943;

Klok. in o.rr. VPCP 4:20I. l95l2; Bumb. in Latv. fļ. 2: ll3. 1955; Tut. in
Claph., Tut. et Warb. Fļ. Brit. Isles 693. l95B; Rech. in Hegi, Iļļustr. Fļ-
Mit't.-Eur. ed.2.3 (l): 426. l95B; Scholz in Ber. Deutsch. bot. Ges. 7l
(l0): a32. 1959; Stanc. in Liei. fļ.3: l90. 196l. - P. autculare e. depres'
san Meisn. in DC. Prodr. 14: 98. 1856. - P. auįcuĮare vaĪ. caĮcaturn
(Lindm.) Hyl. in UppS.Univ. Ärsskr. 1945 (7): l,3a. 1945. - P. aaicu-
Įare ssp. caĮcatum (Lindm.) Thell' in Ber. Schweiz. bot. Ges.22: l20-
1913.,- fopeņ ToIIoTyH. (246. joon., a - C.)

o. Madal, 6-12 (ls) cm pikkuste ļamavate vartega paljas taim.
Lehed elliptilised, ühesuguse kuju ja Suurusega' võsude tipu pool väi-
kesed, (4) 6-12 mm pikad ja (1,5) 2-3 (4) mm laiad, tipus ena,m-

vähem ümarad, peaaegu rootsutud või ahenevad alusel kuni l,5 mm
pikaks rootsuks. Tõri kilejas, läiketu, alļosas pruunikas, narmastunud,
lļ-4,5 mm pikk. Õied ühe- või kahekaupa lehtede kaenļas, õieraod väga
1ühikesed. Perigoon heleroheline, valge servaga, viieosaline, õitsemisajal
kuni 2 mm pikk, viljumisajal peaaegu torujas, 2-2,B mm pikk, ļõhestu-
ņud kuni pooleni' Tolmutkaid 5, ,lühikesed, nende niidid alusel ļaienenud,
tolmukapead kerajad, umbes 0,25 mm ļäbimõõdus; emakakaelu 3, väga
ļiihikesed, aluseļ kokku kasvanud. Vili perigooniga ümbritsetud, lame,
l,6-'2 mm pikk ja |-|,2 mm lai, punakas- või mustjaspruun, sile ja läi_
kiv või väga peente punktiirjoontega,.kahe kumera ja ühe kergelt nõgusa,
palju kitsama küljega; mõnikord ainult vilja tipp koļmetahuline.

Õitseb juulist septembrini.
Kasvab teeservadel, tänavaäärtel, õuedel, jalgteedel. Eelistab ļiivast

pinnast. Harva. (247. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus harva Euroopa-osa põhja- ja keskrajooni-

des. Skandinaavias, Kesk- ja atlantiļises Euroopas. Täpsem levik vajab
selgitamist

2. sektsioon Persįcariq (Milļ.) Meislr. Polyg. Prodr. 66' l826. _- Gen.

Sõnast caJx (lad. k.) _ lubjakivi, lubi
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246. joon, Lamav linnurohi (PoĮggonun caĮcatum): a - taime üldkuju, ä - vili peri-
gooniga, c _ vili; harilik kirburohi (PoĮggonum persicaria Ī' ruderate): d _ taime üld_

kuju. (Orig.)
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247' joon. Lamava linnurohu (PoĮggonurn catcatum) ļeiukohad Eestis

Persįcarįa Mill. Gard. Dict. Abridg. ed. 4. 1754. - oisik peajas, kande-
ļehed tõrvetaolised, tõri torujas, enamasti ripsmelise servaga. Tolmuka_
niidid lihtsad, emakakaelu 2 või 3, vili ena,masii läätsjas.

6. Vesi_kirburohi - Polųgonum arnphibiurn, L. Sp. Pl. 36l. |753;
Led. Fl. Ross.3 (2):520. 1849-185l; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl. 214. lB52; Meisn. in DC. Prodr. 14: .115. l856;
Schmaļh. o.rr. Cp. z loxn. Pocc. 2: 390. lB97; Kom' in Fl. ,URSS 5: 645.
1936; Kļok' in Õ.rr. yPCP 4: 2|2. 1952; Bumb. in Latv. Ī|. 2: ll4. 1955;

Kirp. in @n. Jlenznrp. o6.n. 2: 70. 1957; Rech. in Hegi, Illusir. Fl. Mitt.-
Eur' ed. 2.3 (|):4|2. l95B; Stanc. in Liet. fl. 3: l92. 196l. - Persįcarįa
amphibia (L.) S.F. Gray, Nat. Arrang. Brit. Pl.2: 268. l82l; H. Gross
in Engl. Bot. Jahrb. 49: 320' l913. - fopeu 3eMHoBoÄHbItĪ. (24B. joon.)

ų. Kuni l,5 m pika, haruneva, sõlmekohtades juurduva risoomiga
veetaim. Maismaavorm kuni 0,5 m pika tõusva või püstise varrega, mil-
lel juured on ainult alumistes sõlmekohtades. Veevormil vars paljas,
n:aismaavormil mõnikord lühikeste ļidus karvadega, harva ka näärme-
karvadega. Veevormiļ ujulehed ,koondunud võsu tipuossa, (2'5) 4-7
(8) cm pikkuse rootsuga; ļehelaba süstjas, aļusel tömbiļt ümar või pisut
südajas, tipus terav või ümaralt teravnev, 7-|7 cm pikk ja 2-4 (5) cm
lai, paljas, ainult serval väga väikeste ülespoole suunatud harjaskarva-

I amphįbįum (ļad. k.) _ nii kaļdaļ kui ka vees kasvav.
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248. joon. Vesi-kirburohi (PoĮggonurn amphibium)'' a - taime üldkuju , b - perigoon
viljumisajal, c - vili. (Orig.)



dega (mõnikord ka leheserv karvadeta), ,ülemisel pinnal tumeroheline,

veidi 1äikiv, aļu,misel heledam. Maismaavormi lehed lühikese, 0,5-0,9 cm

pikkuse rootsu ja kitsassüstja, 7'5-16 cm pikkuse ja l,5-2,7 cm laiuse,

alusel veidi aheneva ja ümarduva, tipus sujuvaļt teravneva labaga, mis
on kaetud lühikeste lidus .harjaskarvadega, harva ka näärmekarvadega,
ja mille pealmisel pinnal on mõnikord tume ebakorra,pärane laik. Tõri

'.,5-23 
(3) cm pikk, veevormil paljas, maismaavormiļ lidus karvadega,

harva näärmekarvadega. Punakasroosad õied l,B-4 (5) cm pikkuse

tiheda peaja õisikuna, miļle telg on 3-6 om pikk, sageli lillakaspunane,
paljas või karvane ning asetseb võsu tipus (mõnikord on seaļ veel teine

,,aiį."* õisik); maismaavorm sageli ilma õisikuta. Õieraod väga lühi_

kesed, paijad, viljumisajal l-l,5 mm pikad, õie alusel liigestunud. Kan-
deļehed osaõisikute aļusel sageli intensiivsema värvusega kui õied, peri_

goon õitsemisajal 3-4 mm, viljumisajal (3,5) 4-5 (5'6) mm pikk; toi-

āukaid 5. Esineb heterostüülia; kui on olemas pikad tolmukad, ulatuvad
need l-l'5 mm perigoonist välja; emakasuue umbes perigooni Suudme

i,',õrgusel, tolmukapea d 0,7-Į,2 mm pikad. Kui on olemas lühikesed toļ_

niukad, paiknevad need perigooni aiumisel kolmandikul ning on väikse'
mate peadega, emakakaelad uļatuvad |-l,7 mm perigoonist välja' Ema-

kakaeļu 2, pooles ulatuses või ļ,ühgmalt kokku kasvanud. Vili perigooni_

sisene, ovaalne, veidi lamendunud, 2,2-2,6 mm pikk ja l,B-2,3 mm lai,
must'jas'pruun, si1e, nõrgalt läikiv.

Liik paljuneb seemnetega ja vegetatiivselt.
Õitseb juuni lõpust septembri alguseni.
Kasvab jõgedes, kraavides, järvedes või nende kaldail, niisketel nil_

tudel, rannaäärseis lompides, harvemini veest eemal. Kohati kõigis Eesti

valdkondades. į

Üldlevik. Kogu Euroopas, Suuremas oSaS Aasiast (välja arvatud Lõu'
rra-Aasia) ja Põhja-Ameerikas; Põhja-Aafrikas harva.

Majanduslik tähtsus. Viljad on heaks sööda'ks koduļindudele. Rahva_

meditsiinis on vesi-kirburohtu kasutatud diureetikumina ja hemorroidide
raviks' Risoom, vars ja ļehed sisaļdavad parkaineid. Maismaav,orm esi-

neb mõnikord põllul umbrohuna.

Eestis esinevad vormid:
Ī. amphibiuftĮ -'a. no.tans Moench, Enum. pl. Hass. l: lB9' 1777 -

vars kinnitub ,põhijamudasse, tjuurdub sõļmekohtadelt, lehed 4-7 om pika

rootsuga; taim üleni paljas (välja arvatud leheserv); veevorm; tavaline;
Ī, terrestre Leers. Fļ. Herborn.99. |775, p. terrestris - vars tõusev või

püstine, mõnikord kogu ulatuses karvane; leherootsu pikkus alla l cm;

īehed, tõri ja õisikutelg karvased (249. joon., a); maismaavorm; esineb

įunduvalt harvemini kui veevorm;
tüüpilise ja maismaavormi vaheļ esineb üļeminevate tunnustega

eksemplare, mida mõnikord käsitatakse kui Ī. decumbens Klett et Richt.
Fl. Umg. Leipz.351. 1830, B. decumbens;

Ī. gtanduĮosam Schönh. Taschenb. Fl. Thür. 3B4. l850, 'ö' gĮanduĮosum
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249. joon. Vesi-kirburohi (Polggonum amphibīum Ī. terrestre\:
a - taime üldkuju; kahar kirburohi (PoĮggonum ĮapathĮfolĮum

var." įncanum): b _ taime iltatu1u. (orig.)



- vars tõusev või püstine; lehed, vars, tõri ja õisikutelg näärmekarvased;

tiarva; kogutud Elva raudteejaamast ja Hiiumaaļt, Tiharu lähedalt ran-

nalt.

7' Harilik kirburohi - PoĮggonum persįcarįaI L. Sp. Pl. 36l. 1753;

Led. Fļ. Ross.3 (2):522. lB49-1B5l; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.

Esth-, Liv- u. Curl. 215' lB52; Meisn. in DC. Prodr" 14: ll7' l856;

Schmaļh. <D.rr. Cp. N Ioxtt' Pocc' 2: 39l' lB97; Kom' in Fļ' URSS 5: 65ļ'

1936; Simmonds in Journ' Ecol' 33 (l): l2l' 1945; Klok' in o;r' yPCP
4: 224. 1952; Bumb. in Latv' ĪĮ' 2: l18' 1955; Kirp' in o'r' Jlegugrp' o6"T '

2:72. 1957; Rech. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed' 2' s (l): 4lB' l95B;

Stanc. in Liet. fļ. 3: l9B. 196l. - fopeu noueuyüultü. (250. joon.)

o. Vars l0-50 (65) cm kõrge, püstine, tõusev või maadjas, enamasti

harunev, paljas, mõnikord väheste karvadega. Lehed süstjad, aluseļ kiil-
jad, rootsutua voi väga lühikese rootsuga, tipus pikalt teravnevad, (2)

ä-ro cm pikad ja 0,į-2 (2,5) cm laiad, roodude kohal ja servaļ või

ļabaļ lühikįste lidus karvadega, sageli ļehe ülemisel pinnal ebaselge tume

laik. Tõri tihedaļt vastu vart liibuv,5-l0 (l2) 'mm pikk, lühikeste kare-

date ļidus karvadega, serval pikemate (umbes l,5 mm) ripsmetega. Õisik

tihe, ruljas, näärmetu, asetseb tipmiselt ja Įehekaenaldes, mõnikord koon-

dunud įööriseks, (0,5) l-3 cm pikk, viljumisajal 6-8 mm läbimõõdus,

kuni 3 cm pikkuse palja õisikuteljega; kandelehed lehterjad, ripsmelise

Servaga. Perigoon rooša kuni valge, alusel rohekas, õitsemisaja1, 2-
2,5 mĻ, viljuāisajal 2,5-3,4,mm pikk, tunduvalt pikem kui õie alusel

liigestunud āi..rug, üleni või peaaegu vilja ümbritsev.-Tolmukaid 6, peri_

goĮnisisesed, vägā väikeste peadega. Emakakaeļu 2, peaaegu pooleni

įoļ<ku kasvanud, väikeste peajate suudmeiega, perigoonisisesed' Vili lääts_

jas, lamedate küigedeg, įoi ühelt küljelt lame, teiselt kumer, mõnikord

iir.,ļmekandiline, 2,l-ī,7 ** pikk ja |,5_2,2 mm lai, must, sile, ļäikiv.

Õitseb juulist septembrini.
Kasvab jõgede jā ojade kaldail või kaldaäärses vees, niisketel põldu_

deļ umbrohįnā, elamutį ümbruses, varemetes, prahipaikadeļ' Eestis mit-

nrel pool, kuid ei esine massiliselt.

Üldlevįk. Suuremas osas Euraasiast (peale põhjarajoonide) ja Põhja-

Ameerikas.
' Majanduslik tähtsus. Rahvameditsiinis on taime kasutatud neeruhai-

guste, mädanevaįe haavade, hingamisteede ja kopsuhaiguste, kolļatõve,

i"u-, ning vesitõve raviks ja kĪrpude vastu. Mürgine. Andmed sööda_

vuse kohta on vasturääkivad. Vilju söövad kodulinnud' Juuri ja lehti võib

kasuįada kollase värvainena.

Eestis konstateeritud vormid:
f. perstcari4 - varS püstine või tõusev; tavaļine;
Ī' ruderaĮe (Salisb.) Meisn. in DC. Prodr. l4: 1lB. l856,7. ruderaļe

ļ persicarĮa (lad. k.) _ virsikutaoļine.
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250. joon. Harilik kirburohi (PoĮggonum persicaria): a - taime üldkuju, Ö -_
tükike vart tõrve ja lehega, c - vili perigooniga, d, e ja f _ viljad. (orig.)



..- vars alusel tugevasti harunev, lamavate harudega; ļiivasel pinnase[
ruderaalaladel; harva; kogutud Edeļa-Eestist Kabli külast ja Ęuhnu saa-
relt. (246. joon., d.)

B. Kahar kirburohi _ Polųgoium ĮapathifoĮĮum ' L. Sp. Pl. 360. 1753;

Led. Fl. Ross.3 (2):521. l849-l85l; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl. 214. lB52; Meisn. in DC. Prodr. 14: 119. l856; Schmalh-
@n. C'p. u IOxs. Pocc.2: 390. 1897; Simmonds in Journ. Ecol'.33 (l):
132.1945; Timson in Watsonia 5 (6): 394. 1963. - P.tomentosum Schrank,
Baier. Fl. l: 669. 1789. - P. tontentosum auct. - Kirp. in Q.n. Jleuuurp.
o6n.2:70. 1957. - P. scabrum Moench, Meth. pl. 629. 1794; Kom. in Fl.
URSS 5: 648. 1936; Klok. int On. yPCP 4:217.1952; Bumb. in Latv. fl.
2: ll5.1955; Stanc. in Liet. fl. 3: 195. 1961. __ P. nodosum Pers. Synops.
pl. l: 440. lB05; Led. FI. Ross.3 (2): 52i. l849-l85l; Meisn. in DC.
Prodr. 14: I lB. 1856; Klinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl. 465. 1882; Kom. in Fl.
URSS 5: 649. 1936; Klok. in Õ.rr. yPcP 4: 222. 1952; Bumb. in Latv. fl.
.2: 115. 1955; Kirp. in O.n. Jleuriurp. o6n.2:71.19 7; Stanc.inLiet.fl.3: 196.

196l. - P. ĮapathifoĮium ssp. Įapathi|oĮiurrl - Rech. in Hegi, Illustr. Fl.
Mitt.-Eur' ed. 2. 3 (l): 416. 1958. - P' ĮapathifoĮiul?? SSp. BrittingerĮ
(Opiz) Rech.'in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2.3 (l):416. 1958' -
P"Įapathifolįum ssp. nodosunz (Pers.) Fr' Novit. Fl. Suec. Mant. 2: 25.

ļ839. - P. tapathifolįum ssp. tornentosum (Schrank) Dans. in Rec. Trav.
Bot. Nėerl' 18: l3B. 1921 et in Nederl. Kruidk. Arch. 1923: 300. 1924' --
P. Įapathifoįįum ssp' paĮlidun (With.) Fr. Novit. Fl. Suec. Mant. 2: 24-

tB39; Rech. in Hegi, Illustr. Fl. Miit.-Eur. ed. 2'3 (l): 417. 1958. - P'
paĮļįdumą With. Bot. Arr. Brit. Pl. ed. 3. 2: 38l. 1796. - P. Brittingeri
opiz, Natural. 8: 74. l|B24 Klok. in <Dn. VPCP 4: 2|B' 1952' - P' įnca'
num F' W' Schmidį, Fl' Boėm' 1 (4): 90' t794; Klok' in tD'rr' VPCP 4:

2t4. lg52. - P. petecticaĮe (Stokes) Druce - Simmonds in Journ. Ecol.
33 (l): l40. 1945. - Persi.caria lapathifoĮia (|-') S. F. Gray, Nat. Arrang.
Brit. Pl. 2:270. i82l; H. Gross in Engl. Bot. Jahrb.49:321. 1913. -
Iopēu pa3BecHcTbIüI' (249. joon., ä; 251. joon., a _ e.)

o. Vars (6) 15_60 (B0) cm pikk, püsiirre, tõusw või ļamav, sageli
harunev, ,paljas või hõredalt lühikarvane, harvemini viļlkarvane, ülaosas
näärmeteģa, roheline, punakas või punasetäpiline. Lehed süstjad, ļineaal-
r'õi munajassüstjad, (3) 5-l2 (l5) cm pikad ja (0,3) 0,B-3 (4,3) cm
laiad, tipus sujuvaļt teravnevad, aluseļ ahenevad, (0,2) 0,5-l (2) cm
pikkuse rootsuga, serv, rood ja roots ļühįkeste lidüs karvadega, laba alu-
mine pind näärmetega, sageli villkarvane (iiheda karvasuse korral ka üle-
mi,ne pind hõredamalt vįllkarvane); mõnikord ļehtede ülemisel pinnal tume
ļaik. Mõõdukalt avar torujas iõri (0,5) 0,8-l,5 (l,B) cm pikk, paljas,
harva 'hõredalt villkar'vane, Ser\ral väga lühikeste ripsmetega, varre all-
CSaS peaaegu aĮati narmastunud. Õisikud tihedaõielised' ruljad, 1-4 cm

| Įapathum (kr. k.} - oblikas; |oĮiutL (|ad,. k.) - Įeht; ĮapathifoĮium _ oblika'
lehįrre.
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25l. joon. Kahar kirburohi (PoĮggonum ĮapathifoĮium): a - taime alumine osa, 6 _
iaime ülemine osa' c _ tükike vart tõrve ja lehega, d _ perigoon viljumisaja|, e -vili; lina-J<irburohi (PoĮggonum ĮinĮcoĮa): f _' viti perigooniga. (orig')
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pikad, tipnrine pikerta, kü1gmised 1ühi,kese i.eljega. osaõisikute kande-

ļehed ļehterjad, ripsmeļise servaga. Õisikuteljed, õie aļusel liigestunud
ļįihįkesed õieraod, lehterjad kandelehed ja perigoon näärmetäppidega.
Perigoon valge, rolrekas või roosa, l,5-2 mm pikk, nelja- või viieosaļine,
nmbes 3/ņ uļatuses lõhestunrrd; toļmuļ<aid 5 või 6, emakasuudmeid ena_

masti 2; nii ühed kui teised ulatuvad perigooni servani; emakakaelad aļu_

mise koļmandiļ<u ulatuses kokku kasvanud. Viljumisajal perigoon 2,5.-
3'5 mm pikk, selle välimised lehed tugevate roodudega, ümbriisevad vilja
įileni või vilja tipp ulatub veidi perigoonist välja. Vili läätsjas, mõļemalt
küljelt nõgus, umbes 2,5 mm pikk ja peaaegu niisama lai, tumepruun,

ļäikiv, siļe.
Õitseb juuni lõpust septembri alguseni.
Kasvab kraavides, ļohkudes, kaļlastel, adruvallidel, elamute ümbruses,

põldudel, aedades. Lerrinud kogu vabariigis'
Üldlevik. Kogu Nõukogude Liidrrs (Arktikas harva). Kogu Euroopas,

Põhja_Ameerikas (pea1e põhjarajoonide), Põhja-Aafritkas, Ees-Aasia lää-

neosaS, Edela-Aasia põhjaosas, Mongoolias, Põhja-Indias, Ida-Aasias ja
Indo-Hiinas.

Majanduslik tähtsus. Umbroh.una, eriti niiskemateį põldudel, kahjusiab
rlii suvi- kui ka taiivilju. Siļona ja kuivataiult sobib' hästi loomasöödaks.

Vilju söövad kodu1innud' Taime roheļised osad sisaldavad rikkaļikult
askolbiinha'pet. Hea meetaim.

P. Įapathifoįįum on,väga varieeruv ļiik. Katsed klassilitseerida teisen-

deid iseseisvate liikidena ei oļe andnud rahuldavaid tuļemusi. Eri autorid

omistavad eristatavaile ļiikideļe sageli täiesti vastupidiseid tunrruseid'

J. Timson (l963) anaļüüsib eristavate tunnuste takson'oomilist väärtust
ja leiab, et teoreetiļiselt on võimaļikud nende tunnuste l6 kombinatsiooni.
Vastavat herbaarmaterjali on leitud l2 kombinatsiooni kohta. J. Timson
järelda*b, el P. Įapathifotium koosneb selgelt autogaamsetest puhastest lii-
nidest, mis erinevad üksteisest tavaļiselt ainult ühe või kahe tunnuse
poo1est, ja et seepärast tu1eb P. ĮapathifoĮįurn'i käsitada ühe liigina.

Eesti materjalis on konstateeritud järgmised varieteedid:
var. ĮapathifoĮium {P. nodosum Pers. Synops. pl. t: 440. |805; P' to-

mentosum auct., non Schrank)1 - vars püstine või tõusev, enamasti rik-
kalįkult harunev, paijas või hõredalt karvane; normaalsetes tinginrustes
lopsakas taim; lehed süstjacl, vähemaļt roots, rood ja ļeheserv lühikeste
karvadega, sageli ka lehelaba hõredaļt karvane, mõnitkord alumine pind
viļļkarvadest hallikas; sage;

yar' įncanurn (F. W. Schmidt) Reichenb. Fļ. Germ. excurs. 572. lB30-
1832, p. įncanum 'fP. incanurn F. W. S.chmidt, Fl. Boėm' 1 (a): 90. 1794;

P.'tornentosun Schrank, Baier. Fļ. l:669. l7B9] --vars'püstine, ļihtne
või väheharunev; lehed süstjad, vilļkarvased' eriti nende alumine pind
sageli va1geviltjas; varS ja tõri lrõreda,maļt vil1karvased; madal taim
(249. joon., b); kohatį;

vaĪ. prostrrtunl \į'Iimm; Fļ. Schl. 316. 1840, d. prostraturn fP. danu-
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bįaĮe Kern in oesterr. Bot. Zeitschr. 25 (B) : 254. lB75] _- väike, tuge_
vasti harunev, lamavate ,või tõusvate vartega taim; lehed munajad,
tömpja võį lühikeseļt aheneva .tipuga, kõik või vähemalt alumised lehed
alumiselt pinnalt villkarvased; harva; alļuviaaļliival.

9. Lina_kirburohi - PoĮggonum Įįnicoįa ' (A. Schwarz) Sttt. in į,lss.
Ceu. Korrrp. 12. l9l4; Kom. in Fļ. URSS 5: 650. 1936; K. Eichw. in
Enari et aļ. Kodum. taim. l54. 1943; Klok. in @.rr. yPCP 4: 223' tg52;
Bumb. in Latv. fl, 2: I16. 1955; Kirp. in Q.n. JleHasrp. o6"n. 2: Zl. l9S7;
Stanc. in Liet. fl.3: l97. l96l. - P. Įapathifoįįum Ī. Įįnįcoļa A. Schwarz,
Fļ. Nürnb.-Erlang.687. 1900. - P. ĮapathifoĮium var' ĮįnįcoĮa (A. Schwarz)
Dans. in Nederl. Kruidk. Arch. lg23: 303. |924. P' Įapathi|oĮium
ssp- ĮeptocĮadum (Dans.) Thell. Veröff. Geobot. Inst. Rübel, Zurich 3:
75B. 1925; Rech. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2.3 Ų): aŪ.l95B. _
P. leptocĮadum Dans. Rec. Trav. Bot. Nėerl. 18: ļ39. l92l. - Persįcarįa
įįnįcoĮa :(A. Schwarz) Nenjuk. in Loodusuur. Seļtsi Aruanded 34: l56.
1927. - fopeu nrusnoir. (251. joon., f.)

o. Haabituseļt sarnaneb P' ĮapathifoĮį.um'i püstise, väheharuneva
eksemplariga. Erinevused ilmnevad järgmistes tunnustes: vars pilrkade
-sõlmevahedega, ,paljas, esinevad vaid näärmed varre ülaosas ja õisiku-
teljel, lehed peaaegu paljad, ainult roots, rood ja leheserv hõreclalt lühi-
karvased, mõnikord alumiste lehtede alumine pind hõredalt viĮlkarvane.
1'õri pikem ja kitsam kui P. lapat\tifoĮiuln'il, paljas, harva serval vähesed
ripsmed. Õieraod liigestumata või ebaselgeit liigestunud, näärmetäppi-
deta. Perigoon näärmetu või üksikute näärmetäppidega. Teistelt tunnus-
teļt sarnaneb nii õis kui ka viļi P. Įapathifolįum'i õie ja viljaga.

Õitseb juulis ja augustis.
Harva esineva umbrohuna linapõllul. Seni kogutud Lõuna_ ja Kagu.

Liestist. (252. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa loode-, lääne_ ja keskrajoo_

nides ning harva Lääne-Siberis. Kesk-Euroo,pas tulnukana.

l0. Mõru kirburohi - PoĮųgonum hųdropiper, L. Sp. Pl. 36l. į753;
Led. Fļ. Ross.3 (2):523' l849-l85l; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew-
Esth-, Liv- u. Curl. 215. lB52; Meisn. in DC. Pr,odr. 14: 109. l856; Schmalh.
on. Cp. u Įoxg. Pocc. 2: 39l. ll897; Kom. in Fļ. URSS 5: 656. lg36;
Klok. in o.rr. VPCP 4: 226n 1952; Bumb. in Latv. Īl' 2: l20' 1955; Kirp.
in Õ.rr. JIeHIlHrp. o6n. 2: 73. 1957; Rech. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
ed. 2. 3 (l): al9' l95B; Stanc' in Liet. Ī|.3: 202. 196l. - Persįcarįa hgdro-
piper (L') opiz, Kvėt. eeskė 72. lB52; H. Gross in Engl. Bot. Jahrb. 49:
255. l9l3. - I'opeu nepeuuuü' (253. joon.)

o. Ķogu taim, eriti lehed, kibeda maitsega. Vars (13) 20_65 (80) cm
kõrge, püstine või tõusev, aļusel mõnikord lamav ja sõlmekohtadelt juur-

l Lina ladinakeeļsest perekonnanimest Linum (kasvab koos linaga).
a hydor (kr. k.) - vesi, piper (lad,. k.) - pipar (taim kibeda maitsega)
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252. joon. Lina-kirburohu (Poįagonum linicola) leirrkohad Eestis.

duv, enamasti juba alusel harunev, paljas, roheline või üļaosas punakas-

pruun. Lehed süstjad, alusel kiiljad, aļumised ļühikese rootsuga, üļemi-
sed rootsutud või peaaegu rootsutud, tipus pikalt teravnevad, näärme-

täppidega, Serval ja mõnikord ka keskrool lühikeste lidus karvadega,
vaĖel tāiesti paljad. Suuremad lehed (2,2) 3_s (ll) cm pikad ja (0,4)

0,7-l,B (2,4) cm laiad, ülemised lehed tunduvalt väiksemad. Tõri avar,

kilejas, punakaspruun, (4) 6-10 (13) mm pikk, peaaegu alati paljas,

trorādalt ripsmelise Servaga' Õied asetsevad lēhtede kaenlas ja tipmise
õisikuna, mis on nõrk, peenike, katkestunud' 3-6 (10) cm pikk, alumises
osas ļehistunud. osaõisikute kandelehed tõrvetaolised. Perigoon neljaosa_

ļine, suurte näärmetäppid,ega, roheļine, punaka, roosa või valge servaga,

õitsemisajaii 2,6_3,7 mm, vilju,misajal (3) 3,5-4,2 mm pikk, 2/3 ulatuses

vaba. Toimukaid 6, väga väikeste peadega, emakas 2 (harva 3) kaela
ja väikeste peajate suūdmetega; tolmukad ja emakas perigoonisisesed;

įmakakaelad pooles ulatuses kokku kasvanud. Õieraod tõrvest ļühemad,

hiljem pikenevad ja ulatuvad viljumisajal tõrve servani või veidi üle

seile, viīirst lühemād, liigestunud vilja alusel. Vili munajas-ovaalne, ühelt

küljelt läme, teiseļt tkumār, vahel tömpjalt kolmekandiline, 2-3 mm pikk

ia i,6-2,2 mm lai, punkteeritud, ļäiketu, mustjaspruun, perigooniga ümb_

ritsetud.
Õitseb juuni lõpust septembri alguseni.
Kasvab jõe., õja- ja kraavikaldaiļ, kraavides, l,ompides, mererannal'

metsateedel, sih.įidel. Levintrd kogrr vabariigis, sagedamini mandril.
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253. joon. Mõru kirburohi (PoĮggonum hgdropiper\: a - tainle üldkuju, D -'
tükike vart tõrve ja lehega, c - perigoon viljumisajal, d - viĮi. (orig.)



Üldlevik. Kogu Nõukogude Liidus, välja arvatud Arktika ja Aasia

triõhjarajoorrid. Vāliaspool ūõukogude Liitu l<ogu Euroopas peale Islandi,

bon1a_autrit<as 1rrārvä1, kogu Aasias (Ees-Aasias harva), Põhja_Amee_

r ikas.
Majanduslik tähtsus. Lehti võib nende terava maitse tõttu kasutada

vürtsina. Värsket taime tarvitatakse rahva,meditsiinis analoogiliselt sinepi-

plaastr.iga ja kasvajate 'puhuļ valuvaigistava vahendina. Bļ<strakti kasu_

įatakse į-āķr_ 1a sisemiste yerejooksude korral. Rutiinisisaldus on kõige

kõrgem (90/o) noorte taimede lehtedes enne varre moodustumist' Keetmi_

sel saadakse taimest koļlast värvi. Mürgine'

11. Väike kirburohi - PoĮųgonum mįnus lHuds. Fl. Angl. |48. |762;

Led' Fļ. Ross. 3 (2):523. l849-185t; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew'

Est,h-, Liv- u. Crri.'ZtS. lB52; Meisn. in DC. Prodr. l4: lll. l856; Schmalh'

<D.rr. Cp. n Įoxg. Pocc. 2: 392. 1897; H' Lindb' in Medd' Soc' F' et Fl'
Fenn.'27: 4. 1900-1901; Kom' in Fl' URSS 6: 652' 1936; Kļok' in Ql'
yPCP 4: 225. 1952; Bumb' in Latv' fl' 2: ļ lB' 1955; Kirp' in On' JleHuurp'

<t6l^.2:72.1951;Rech.inHegi,Illustr'Fl'Mitt'-Eur'ed'2'3(l):a2l'
l95B; Stanc. in Liet. fl.3: l99ļ 196l. -- Persįcarįa mįnor (Huds.) opiz'

Kvėt. teskē72. 1852' - lopeų ua'rrķIü' (25a' joon')

o. Vars püstine, tõuserr või laiuv, peenike, enamasti aļuselt ala'tes

harunev, (10i l5-30 (40) cm kõrge, pa1jas, alumises osas lühenrate,

üla1poo1 pitt,ra" sõļmevahedega; alu'mistelt sõļmekohtadeļt sageli juur-

duv. Lehed lineaalsüstjad või līneaaļsed, sujuvalt teravneva tipu ja ümara

või veidi aheneva alusĮga, rootsutud või r,äga 1ühikese rootsuga, (2) 3'5-
7 (8) cm pikad ja 3-Į (l3) mm iaiad, serval ja enamasti ka kesĮ<roo

kohai vaga ffihikāste lidus karvadega; harva ka leheļaba, eriti selle alu-

mine piū hõredaļt ļ'ühikarvane. Tõri torujas, 4,5-9 
'mm 'pikk' selgete

roodudega, iidus harjaskarvadega, serval l--4 mm pikkuste ripsmetega"

Õisikudįeajad, näärĻeteta, vilįumisajal 3-4 mm ļäbimõõdus, lüļrikesed

1r-+ cm), äinuļt kõige alumises osas įatkesturrud; väiksemaid õisikuid ka

iį.ķteoe kaenļas. osaoisikute kandeļehed lehterjad, ripsmelise Servaga'

Perigoon roosa või punakas, harvem valge, 2/3 ulatuses vaba, viieosaline,

õitsJmisaja1 (1,B) 2'-2,5 mm, viĮjumisajal (2) 2'3-2'7 mm pikk' Tolmu-

kaid 5 (Ėarva rohkem)', väga väikeste peadegu; 9'111' kahe perigooni_

sisese kaelaga, umbes',i. ,ütu..' kokku kasvanud. Viljaraod tõrvetaolise

ļ.andeĮehe pikkused, liigĮstunud vilja alusel. Viļi must, läikiv, siļe, ļääts_

jas, mõlemaĮt küljeit kri*er, vahel koļmekandiline, (ļ,7) l;9-2,3 mm pikk

jo i,t-*t,s mm Įāi, vaga tlihitese jalaga, üleni perigooniga ümbritsetud'

Õįtseb juulis ja augustis.
Kasvabjõe.,oja-,järve.jakraavikallasteļ,,poolkuivadeskraavides,

niisketeļ niitudel, i".aįt niiskemates kohtades, eriti metsateedel' Esineb

hajusalt, sagedamini mandriosas'
Üldlevik. Euraasia parasvöõtmes'
Majanduslik tähtsus. Vars, lehed ja õisik sisaldavad al'kaĮoide.

I ntįnus {lad. k.) - väike.
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254. joon. Vāike kirburohi (PoĮggonum minus): a _ įaime üldkuju, ü - tükike vart tõrve
ja lehega, c - perigoon viljumisajal, tl ja e - viljad. (Onig.)



3. sektsioon Aconogonon Meisn. Polyg. Prodr. 55. l826. Õisik
pöörisjas. Kandelehed tõrvetaolised. Tolmukaniidid lihtsad. Emakakaeļu
3, väga ļühikesed. Viļi kolmekandiline. Tõrved külgmised, lehepoolsel kül_
jel enam või vähem lahtised, palja servaga.

A12. Weyrichi kirburohi - PoĮggonum \wegrichįį| Fr. Schmidt in
Maxim. Prim. fļ. Amur. 234. lB59; Kom. in Fl. URSS 5: 700. 1936;

K. Eichw. in Eesti taim. määr. 836. l966. - PĻeuropteropgrLtm Il(/eųricltit

(Fr. Schmidt) H. Gross in Bulļ. Geogr. Bot. 22: 9. 1913. - fopeņ Befl_

1tuxa. (255. joon., a - d.)
4. Taime kõrgus kuni 1 m; vars iihtne või väheharunev, vaoĮine,

õõnes (välja arvatud sõimekohad), allpool lrõredalt, ülalpool tihedalt kae-
įud ļihtkarvadega, aļumistelt sõļnrekohiadelt juurduv. Lehed rootsulised,
pealmiselt pinnait tumerohelised, noorelt hõredate ļihtkarvadega, täiskas_
vanult paljad; alumine pind valkjas, tihedalt kaetud 6-9_kaupa kühmu-
keseļ asetsevate karvadega; leherootsud ļihtkarvadega. Keskmised lehed
i3-2B cm pikad ja 7-|6 cm ļaiad, l,2-4 cm pikkuse rootsuga, ļ<itsas_

munajad, aluseļ ümarad, väga lühikeselt kiiljad, sujuvait pikaks teravalrs
tipuks ahenevad. Ulemised lēhed väiksemad, ļ'ühikese rootsuga, süstjad,
alusel kiiljad. Tõri kilejaS, pruįļn, selgete roodudega, hõredaļt karvane,
varakuļt narmastuv, Pöörisõisikud ülemiste lehtede kaenļas ja varre
tipus, alumised pöörised ülemistest väiksemad, nende raod karvased. osa-
õisikud 4-8_õieļised. Peenikesed paljad õieraod liigestunud keskkohas või
veidi allpool, nende alusel prr.runid kilejad, enam-vähem paljad kandele-

hed. Perigoon rohekaskollane, viieosaļine, 2,3-3,2 mm pikk. Toļmukaid
enamasti 7, perigoonist veidi lülremad, peenikeste niitide ja kerajate
peadega, milļe läbimõõt on 0,25 mm. Emakakaeļu 3, umbes 0,2 mm pikad,

väikeste lamedate emakasuudmetega. Vili suur, kolme nõgusa tahuga,

ovaalne või äraspidiovaalne, 6,5-8,5 mm pikk ja 4,4-5,4 mm lai, õhu-

kese seinaga, hele, beeŽika või veidi roosaka varjundiga, ļäikiv. Seeme

püramiidjas, umbes 3,5 mm pikk ja 2 mm lai, tumepruun, ļäiketu, krobe-

lise pinnaga.
Oitseb juulis ja augustis.
Eestis dekoratiivtainrena kohati kaļmisįuteļ
Üldlevik. Kodumaįne Sahhaļiniļ, Lõuna-Kuriilidel ja Põhja'Jaapanis.
Majanduslik tähtsus. Dekoratiivtaim ja perspektiivne söödataim. Noo_

ielt ja silona koduloomade poolt meelsasti söödav. Lehed, eriti aga õietl

sisaldavad rohkesti flaviinafneid (õites kuni 44,5,mg0/o). Perspektiivne P-

vitamiini įooraine.

A l3. Alpi kirburohi - Polųgonum aĮpinurrlz A|l' Fl. Pedem. 2: 2a6.

1785; Schmaļh. o.n.ļ Cp, u Įoxrr. Pocc. 2: 390. l897l Grig. in Fļ. URSS
5: 663. 1936, p. p.; KlOü<. in o.rr. yPCP 4: 227. 1952; Rech. in Hegi, Illustr.
Fl. Miit.-Eur. ed.2į 3 (1):407. 1958. - P. poĮgrnorphum Led. Fļ. Ross.
3 (2): 524. 1849-1851, p. p. - fopeu ropunit. (255. joon., e ia f')

ļ Vene arsti Weyrichi auks, kes leidis selļe iaime l854. a. Sahhalinilt
2 aĮptnum (lad. k.) - alpi.
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255' joorr Weyrichi kilburohi (PoĮggonum Veųricltii\: a - keskntine varre-
leht, l - õis, c - vili perigooniga' d - seenle; alpi kirburohį (PoĮųgonunt

aĮpinunt): e - varreharu, | - õis. (orig.)



4. Vars püsiine, vitsjas, umbes 0,5 m kõrge, lihtne või harunev, pal-
jas, punakas. Lehed süstjad,4,5-B cm pikad ja 0,B-l,l cm Įaiad, ltuni
l cm pikkuse rootsuga, alusel ja tipus enam-vähem ühevõrra teravad,
paljad, servaļ ja mõnikord ka ļehe alumisel pinnal roodude kohal lühi-
keste lidus karvadega. Tõri kilejas, pruun, roodudega, karedate lidus kar-
vadega, narmaStuv, a1umistel sõļmeļiohtaclel ptrudub. Ulemiste lehtede
triaenlas ja varre tipul peeneraoļised õrnad pöörisõisikud, miļles osaõisi-
1ruid on võrdlemisi hõr:edaļt. Õieraod perigoonist veidi lühemad, kilejate
pruunide kandeļehtedega, liigestunud õie aluseļ. Perigoon koļlaļ<as, leh-
lerjas, 3 3,3 mm pikk, r,iieosaline. Tolmukaid B, umbes 2-2,2 mm pikad,
peenikeste niitide ja 0,3-0,4 rnm pikkuste ovaaļsete peadega. Emakakaelu
koļm, 0,25 mm pikad, alusel kokku kasvanud, suurte peajate emakasuud-
metega. Vilju meie tingimustes ei arene.

Õitseb augüstis.
Eestis dekoratiivtaimena kohati kalnristuteļ.
Ūldlevik' Peamiseļt Lõuna- ja Kesk-Euroopa mäestikes, kohati ka lda-

Euroopas. Alpi kirburohtu on sageli käsitletud koos ida pool levinud ļähe_

daste iiikidega.
Majanduslik tähtsus. Andmed kasutatavuse kolrta hõļmavad enamasti

kogu1iiki. Hapumaitselisi ļehti võib tarvitada obļįka asemel. Kõik taime-
osacl, eriti juured, sisaldavad rohkesti parkaineid' Lehtedes ja õiies lei-
dub rolrkesti (42-45 mgTo) flaviinaineid. Perspektiivne P-vitamiini toor-
aine. Koduļoomad sõõvad meelsasti. Rahvameditsiinis kasutatakse juuri
verise kõhuļahtisuse, nāärmetuberkuloosi ja köha vastu, veterinaarias
ttoorloomade kõhulahtisuse vastu. Kuivatatud lehti tarvitatakse tee surro-
gaadina.

4. sektsioon Bįstorta (Milļ.) Meisn. PoĮyg. Prodr. 50. į826. - Gen.
Bistorta Miļl. Gard. Dict. Abridg. ed. 4. |754. - Õisik peajas, kandelehed
munajad või süstjad, tolmukaniidid lihtsad, emakakaelu 3, perigoonist
palju pikemad, vili kolmekandiline, tõri torujas, palja servaga. Jāmeda
risoomiga taimed.

14. Ussitatar - PoĮggonurru bįstorįa' L. Sp.Pl.360. 1753; Led' Fl-
Ross.3 (2): 5ls. 1849-185Į; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth_,

Į.iv- u. Curļ.213. l852; Meisn. in DC' Prodr. 14:125. l856; Schmalh. <D.rr.

Cp. , ĮoxH. Pocc. 2: 3B9. lB97; Kom. in Fl. URSS 5: 68l. 1936; Klok. in
ofl. ,yPC|P 4: 22B. 1952; Bumb' in Latv' Īl. 2: l22. 1955; Kirp. in on.
JleHnrrrp' o6n.2: 74. 1957; Rech. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt'_Eur' ed' 2' 3

(l): aOB. 1958; Stanc. in Liet. fl.3: 206. 196l. - Bįstorta uulgaris Hilļl

- H. Gr'oss in Buļl, Geogr, Bot.22 16. l9l3. - fopeų sr'lerauuit. (256.

joon., a - c.)

4' Risoom S-kujuline, mustjas, ülaosas kaetud vanade lehtede jäänus-
tega,.l-l,5 cm ļäbimõõdus, ristlõikes punal<as. Varsi enamasti 2 või 3,

I bįslorta (lad. k.) - kahekorra keeratud (risoomi kuju jāLgi)
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256. joon. Ussitatar (Polggonum bistorta): a _ taime alumine osa, į - taime ūle-
mine osa, c - vili perigooniga; pung-kirburohi (Polųgonum aiaiparum\: d - taime

ūldkuju, e _ tükike õisikrrt sigipungadega. (orig.)

u
d



26-80 cm Į<õrged, harunerilata, paljad, 4-6 lehega. jLįurnrised Įelred ja
kõige alumised varreļehed piklilrmunajad või süstjad; nende laba (6)
.9-16 (19) cm pikk ja (2) 3_5,5 (9) cm lai, tipus terav või ümaralt terav,
aļuseļ tõmp või veidi südajas, aheneb järsult (B) 10-20 (24) cm pikku-
,seks, ülemise poole ulatuses tiivuļiseks rootsuks. Keskmised varrelehed
väiksemad, pikalt teravneva tipuga, rootsutud või lühikese rootsuga"
Kõige ülemised ļehed üsna väikesed, peaaegu lineaaļsed. Kõik lehed
terve või veidi Įainja Servaga' alumiselt pinnalt heledad, sinakasroheli-
sed, lühikarvased, .pealmiselt pinnalt tumerohelised, paljad. Tõri aļumis-
tel ja keskmistel varrelehtedel (a) 5-9 cm pikk, ülaosas pruun' paljas
või väga lühikeste karvadega, ürļemistel lehtedel l-3 (4) cm pikk, Į<itsa
pruuni Servaga' paljas. Õisik tipmine, ruljas, väga tihe, (2'3) 3-5 (6,4) cin
pikk, õitsemisajal l-l,3 Cffi, viljumisajal l'5-l,7 cm läbimõõdus,
osaõisikute kandelehed pruunikad, kilejad, pika teritunud tipuga, õieraod
liigestunud õie alusel. Perigoon roosa, vaba peaaegu aluseni, õitsenris-
ajal 3-3,5 mm, viljumisajal 3,7-4,5 (5) mm pikk. Toļmukaid B; vanema-
tel õiteļ ulaiuvad tolmukad ja emakakaelad umbes l,5 mm perigoonist
välja. Tolmukapead ovaalsed, 0,5-0,7 mm pikad, violeijad' Emaka-
kaelu 3, ainult aluseĮ kokku kasvanud. vili teravalt koļrnekandiline,
3,4-4 mm pikk ja umbes 2,5 mm lai, pruun, sile, ļäikiv' ulatub peri-
goonist veidi välja. Liik paljuneb seemnetega ja maa-aluste võsundite
abil.

Õitseb juunist augustini, üksikuid eksempiare ka oktoobrini.

Kasvab niišketel ja soisteĮ niitudel ning puisniitudel. Sagedamini
Lõuna- ja Kagu-Eestis.

Üldlevik. Euraasia arktilistes rajoonides ja parasvöötmes, lõuna pooĮ

kohati mägedes. Põhja-Ameerikas harva kultiveeritav.

Majanduslik tähtsus" Risoom sisaldab parkaineid, glükoosi, tärklist
jm. Sellest valmistatud pulbrit või keedist kasutatakse kõhulahtisuse ja
düsenteeria vastu, ekstrakti vä1ispidiselt igemepõletiku puhu1. Varem
peeti heaks val-rendiks ussihammustuse vastu. Risoomi võib kasutada ka
tee surrogaadina ning tindi ja värvide valmistarniseks. Hea meetai'm'
Noori lehti võib tarvitada toiduks.

15. Pung-kirburohi - PoĮggonum uiuipalum ' L. Sp. Pl. 360. 1753;

Led. Fl. Ross.3 (2):519. 1849-1851; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew'
Esth-, Liv- u. Cut|.2ļ4. lB52; Meisn. in DC' Prodr. t4: l24. 1856; Schmaįh.
Q.rr. Cp. u Įoxg. Pocc. 2: 3B9. 1897; Kom. in Fl. URSS 5: 674. 1936; Kļok.
in Q"rr. yPCP 4: 22B.1952; Bumb. in Latv. Īl.2: |2l. 1955; Kirp. in O;r. JIe-
HĮ.IHlp. 'o6n' 2:74. 1957 Rech. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 3 (1):
4l0. 1958. - Bįstorta oiuipara (L.) S.F. Gray, Nat. Arrang. Brit. Pl.2:
268. lB2ļ; H. Gross in Buļl. Geogr. Bot, 22: 16. 1913' - Exs: K. Eichw.

L uĮaīparum (lad. k.) - elusalt sünnitav (taim paljuneb õisiku allosas paiknevate
sigipungade abil).
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Eesti taimed 3, n9 ļ03 et l03a. lg3B. -_ lopeņ )KHBopoÄrųntl. (256. joon.,
d ja e.)

4. Risoom muguljas või konksjalt kõverdunud, mustjas, kaetud vanade
iehtede jäänustega. Varsi l__4, mõniIkord rohkem, 8-30 (40) crrr kõrged,
Ęarunemata, paljad, enaniasti kolme lehega. Juurnriste lehtede laba (l,5)
3-10 (15) cm pikk ja (0,7) l-2 cm lai, tipus terav, alusel ahenenud
või ümardunud, õitsemisajaks enamasti kuivanud. Alumised varrelehed
ļühema rootsu ja süstja ļabaga, keskmised ja ülemised varreļehed rootsu-
tud, lineaa1süstjad või ļineaalsed, sujurlalt teravneva tipuga, 1-4 cm:
pikad ja 1,5-3 (4) mm ļaiad. Kõikide ļehtede alumine pind sinakasrohe-
line, paljas, alumisteļ ja keskmisteļ ļehtedel vahel väga 1ühikeste karva-
dega, ülemine pind tu,meroheline; leheserv tagasi käändunud. Tõri aļu_
mistel ja keskmistel leh.tedel (2,5) 3-5 (6) cm pikk, pruuni üļaosaga,
paljas või väga väikeste näsajate karvadega, ülemistel lehtedeļ (l) l,3-
2,5 (3) cm pikk, kitsa pruuni servaga, paljas. Õisik tipmine, ruljas, hõre,
(2,2) 3,5_6 (7,3) cm pikk, allosas 5-6 mm läbimõõdus, sigipungadega;
įilaosas 5-9 mm ļäbimõõdus, õitega. Kandelehed munajad, teritunud,
pruunikad, kilej,ld, umbes sigipungade pikkused. Õieraod (l,5) 2-3
(3,4) mm pikad, liigestunud õie aļuseļ. Perigoon valge või roosakas, alu_
mises osas roheline, peaaegu aluseni vaba, 2,5-9,5 (4) mm pikk. Tolmu-
kaid enamasti B, sageli erineva pikkusega, vanemateļ õitel perigoonist
pikemad; tolmukapead ovaalsed, 0,4-0,6 mm pikad, tumevioletsed. Ema-
kakaelu 3, kokku kasvanud ainult aiusel, uļatuvad enamasti kurri l mm
perigoonist välja. Vili kolmekandiline, umbes 3 nrm pikk, ,pruun, läikiv,
areneb väga harva. Sigipungad 3-4 mm pikad ja l,6-2,4 m'm läbimõõ_
dus, mustjasvioletsed, arenevad kandelehtede kaenļas ühekaupa. Sigipun-
gast ilmuvad ļehed sageli juba enne punga mahalangemist. Liik palju_
neb vegetatiivselt.

Õitseb juunis ja juulis.
Kasvab niisketeļ niitudel ja puisniitudel kogu vabariigis, sagedanrini

Põhja-Eestis. Kagu-Eestis esineb harva.

Üldlevik. Tsirkumpolaarse levikuga arktoalpiinne liik. Nõukogude Lii-
dus arkiilistel aladel' Euroopa-osa põhjapoolsetes rajoonides, Siberis,
Ķaug-Idas, ainult mägedes Ķaukaasias ja Kesk_Aasias. Põhja-Euroopas,
Mongoolias, Hiinas kirdeosas, Põhja-Jaapanis, Põhja-Ameerika põhjaosas.
Lõuna pool kasvab ainult kõrgmägedes.

Majanduslik tähtsus. Risoom on tooreļt ja keedetult söödav, keedu_
vesi on kasutatav teena.

Mõniļ<ord võib kohata'taimi, mille õisik koosneb ainuļt õitest või ainult
sigipungadest või läbisegi paiknevatest sigipungadest ja õitest; võib esi-
neda ka ühesugulisi õisi.

5. sektsioon Tįnįarįa Meisn. Polyg. Prodr. 62. t826. _ Perigooni koļm
välist lelrte andru või tiivaga, kandelehed tõrvetaoļised, emakakaelu 3,
vili kolmekandiline, tõri peaaegu torujas, palja servaga'
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l6. Konnatatar - PoĮųgonuru cortuoĮau'ltLsI L. Sp. Pl. 364. l753; Led.
Irl. Ross. 3 (2) : 528. lB49-lB5l; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Lįv- u. Curl. 2l6' 1B52; Meisn. in DC. Prodr. 14: l35. l856;

Schmalh. <D.rr. Cp. n IoxH. Pocc. 2: 393. lB97; Kom' in Fļ' URSS 5: 694-

ļ936; Kļok. iņ o.rr. VPCP. 4: 229. 1952; Bumb. in Latv. Ī1. 2: |24. |955;

Kirp. in <D.ņ. Ileuurirp. o6n. 2: 75. 1957; Rech' in Hegi, Iļlustr' Fļ' Mitt'-
Eur. ed. 2.3 (l): 429. l95B; Stanc. in Liet. fl.3:2A7' 1961. - Fagopg-
rrtm conaolauĮus (L') H. Gross in Buļļ. Geogr. Bot.22:2l. 1913. - Bįļ-
cĮerdghia conaoļuttl.us (L.) Drrmort. Fl. Belg. tB. |B27. - Tįnįaria conaoį-
''luĮus (L.) Webb et Moq. ex Webb et Berth. Hist' nat. Canar. 3' (3):22l.-
1836-1850. - fopeu slrcųuftcg. (257. joon., a - d.)

O. Vars kuni 0,5 m pikk, peenike' nõrk, selļe tõttu maadjas või teiste
įaimerįe ümber väänduv, alusel tugevasti harunev, sageli punakas. Väga
ļįihikesed näsajad lamendunud karvad katavad varreļ peamiselt vaoharju,
lehtedel rootsu' roodusid ja selva, tõrve alumist osa ning perigooni. Lehed

erineva Suuruse ja 'kujuga: alumised varreļehed suuremad, ümar- või pik-

likmunajad, (l) 1,7-4 (5) cm pikkuse rootsu ning 2,5-5 cm pikkuse
ja l,6-3,5 (4,5) cm laiuse labaga, teritunud tipuga, südaja või nooĮja

alusega. Ulemised ļehed väikse,mad, lühema rootsuga, piklikmunajad kuni
kolmnurksed, pika terava tipuga, alusel väiksema sisselõikega. Tõri avar,

lühike, taime keskosas (2) 2,5-3,5 (4) mm pikk, paljas. Õied rippuvalt
2-6_kaupa iehtede kaenlas. Varre üļaosas sõlmevahed väga lühikesed
ja lehed väga väikesed, õisikud 1igistikku. Õieraod perigoonist lühemad,

viljumisajal veidi tõrvest pikemad, paljad, liigestunud õie aluse lälredaļ.

Perigoon õitsemisajal ,2-3 mm pikk, selļe 3 välimist lehte paadikujulised,
andruga, 2 sisemist lehte lamedad, 1aiema kiĮeja Servaga kui välimised.
Toļmukad perigoonist lühemad, nende niidid aļlosas koļ<ku kasvanud, pead

['eaaegu kerajad, 0,25-0,3 mm läbimõõdus. Emakakaelad üļeni kokku

kasvanud, kuni 0,2 ntnr pikad, emakasuue kolmesagaraline. Põhiliselt ise_

tolmleja taim. Viljumisajaks suureneb perigoon (3,3) 3,7-4,5 (5) mm

pikkuseks. Viļi - pähkel, kolmetahuļine, sulgunud perigooni, 3*4 mm

pikk ja 2-2,6 mm iai, must, läiketu, peenelt purrkteeritud.

Õitseb juuni keskpaigast septembri lõpuni.

Kasvab umbrohuna põldudeļ, jäätmaadel, prahipaikadel, elamute ü,mb-

ruses. Sage.
Ūldlevik. Suuremas osas Euraasiast (välja arvatud põhjarajoonid ja

Edela-Aasia), Põhja_Aafrikas ja Põhja-Ameerikas, mujal juhuslikult.

Majanduslik tähtsus. Umbrohi. Viljad on väärtusļik sööt koduļindu-

clele' Enamik koduloomadest sööb taime meeleldi; sigadele ei maitse,

hobustele värskena eluohtlik. Vartest, ļehtedest ja viljadest on ļeitud alka_

lqide. Tärkiiserikastest viljadest jahu võib ļisada leivale ja pudrule.

Eestist on ļeitud värd. P. conaoĮauįu.S X P. dumetorum (P. X conaoĮ-

|ĮĮl.oįdes Brügg.), mille väļimised perigoonilehed on hästi märgatava and-

I conaoįuere (lad. k.) - väänduma (väänduva varre järgi)
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257. joon. Konnatatar (PoĮggonunt conaoĮauĮus): a - taime alunrine osa, ä - taįme
üįemine osa, c - osa vilikonnast, tļ - vili; võsa_kirburohi (PoĮggonum dumetorumJ:

e - taime ülemine osa, | - osa vilikonnast, g - vili. (orįg.)

a
b



ruga Või kuni 0,B mm laiuse tiivaga. Vili läikiv, ebaselgelt punkteeritud.
Teiste tunnuste poolest Sarnaneb P. conuoĮauĮus'ega. Esineb harva.

|?. Võsa-kirburohi - PoĮggonum durnetorum ' L. Sp. Pl. ed. 2. l:
522. '|762; Led. Fļ' Ross. 3 (2):52s. l849-įB5l; Wied. et Web. Beschr.
phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curļ. 216. lB52; Meisn. in DC' Prodr. 14: l35.
1856; Schmalhi Õ.u. Cp. ra Įoxg. Pocc, 2: 394. 1897; Korn. in Fļ. URSS
5: 695. 1936; Klok. in <Dn. yPCP 4: 230. 1952; Bumb. in Latv. Ī|' 2: |24.

1955; Kirp. irr Õ,r. JleHlturp. o6n.2:75. |957; Rech. in Hegi, Illustr. Fļ.
Mitt.-Eur. ed.2.3 (l): a30. 1958; Stanc. in Liet. fl.3: 208. 1961. - Fago-
pArum duntetorum (L.) Schreb. ex Steud. - H. Gross in Bull. Geogr.
Bot. 22: 22. L9|3. - Bįįderdųkia dumetorum (L.) Dumort. Fl. Belg. 18.

i827. - Tįniarįa dumetorutn (L.) opiz, Kvėt. Českė 98. lB52. _- fopeu
KycTapnlįKonaft. (257. joon., e _ g.)

O. Sarnaneb paljude 'tunnuste poolest P. conaoĮauĮus'ega. Vars kuni
2 m pikk, nõrk, peenike, väänduv, harunev, vaoline, mõnikord punakas,
paljas, ainuļt ülaosas vahel väga lühikeste näsajate karvadega. Sõļme-
r-ahed tunduvalt pikemad kui P. conaoįaultts'el, varre aļumises ja kesk_

mises osas ena'masti üle l0 om pikad. Lehed erineva Suurusega' kolm-
nurksed, pika terava tipuga ja kergelt südaja või noolja alusega; rootsu_

{rSā, food ja lehesery enamasti lühikeste karvadega, mõnikord ļehed või
osa lehti peaaegu paljad. Suurerlad įehed l-3 cm pikkuse rootsu ning
3,5-6 cm pikkuse ja 2,5-4 (5) cm laiuse labaga. Tõri lühike, Varre
keskmises osas 2-3,4 mm pikk, avar, paljas. Õied 2-5-kaupa rippuvalt
ļehterle kaenlas; varre ülaosas sõlmevahed lühikesed ja õisikud ligistikku
väikeste lehtecįe kaenļas. Õieraod perigooni pikkused või veidi pikemad,

liigestunud allpool keskkolrta. Perigoon roheline või veidi punakas, näsa_

kestega, õitsemisaja12-2,7 mm, viljumisajal koos tiivaga 6-9 mm pikk;

r,älimistel perigoonilehtedel l-1,6 mm lai tiib. Vili perigoonisisene, kol-

metaļruline, 2,8-3,4 mm pikk ja I,B-Zp mm lai, must, sile, läikiv.
Õitseb,jurrlist septembrini'
Kasvab kaldavõsastikes ja põõsastes. Harva. (258. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas (välja arvatud põhjarajoo-

rrid), Kaukaasias, Lääne-Siberi lõunaosas (Ida-Siberi ļõunaosas harva),
Kaug-Ida Įõunarajoonides (Kesk-Aasias harva). Lääne-Euroopas ulatub
põhjas Kesk_Skandinaaviani; kohati Ees-Aasias, MongooliaS, l<a Hįina
ļoode- ja kirdeosas.

A lB. .Vooljas kirburohi - PoĮųgonum cuspidatum2 Sieb. ei Zucc. Fl.
Jap. 2:84. 1846; Meisn. in DC' Prodr' 14: 136' 1856; Kom' in FĮ' URSS
õ: 70l. 1936; Klok. in @.n. yPCp 4: 232. 1952; Bumb' in Latv' ĪI' 2: l25'
1955; Rech. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt._Eur. ed. 2.3 (l):432. 1958; Stanc.

in l-ieį. fļ. 3: 2l0' l96l; K. Eichw. in Eesti taim. määr. 836' į966' --

1 Sõnast dumetum (lad. k.) - põõsastik, võsa (nimetatud kasvukoha järgi)
2 cuspidatum (lad. k.) - teritunud (lehe tipu jārgi).
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258. joon. Võsa-kirburohu {Poįggonun dumetorum\ leiukohad Eestis.

Ti.niarįa japonica (Houtt.) Hedb. in Svensk Bot. Tidskr. 40 (4): 399. l946.

- Regnoutria japonica Houtt. Nat. hist. 8: 640. 1777 ' - lopeų ocTpo-
xoneqnurl. (259. joon., a ja b.)

4. Taim |,5-2,5 m kõrge., peaaegu paljas. Risoom harunev, pikkade
maa-aluste võsunditega. Vars püstine, ülaosas h.arunev, sageli punakas,
vaoline, paljas, õõnes (väļja arvatud sõlnrekohad). Lehed rootsuļised'
rlahkjad, aļurriseļt pinnalt haļlikasroheļised ja paljad, pealmiselt tu,me-
rcheļisecį ja keskr,oo kohal ning serval mõniļ<ord väga lühikeste näsa_
jate karvadega. Ķeskmised lehed laimunajad, l0-l7 cm piJ<ad ja 7-
12 cm laiad, alusel tömbid, tipus teriiunud, l,5-3 cm pikkuse rootsuga;
l<õige alumised ļehed pikkusest laiemad, ümaralt kolmnurksed; kõige üle_
mised ļehed väikesed, elliptilised; kilejatest pruunidest, selgete roodudega
paljastest tõrvedest säilivad ainuļt jäänused. Pöörisõisįkucį ülemiste ļeh_
tede kaenlas, suuremad kui sahhalini kirburohul' pöörise harud kunį
lĮJ cm pikad; neil asetsevad väga väikeste rohekasvalgete õitega osaõi-
sikud; pööriseraod tihedalt 1ühikarvased, õieraagude alusel kandelehed-
osaõisikus kõige alumise õie kandeleht teistest tunduvalt suurem, lühi_
kese terava iipuga, pruun, ļühikarvane, ,moodustab üh.tļasi osaõisiku kan-
delehe. Õieraod perigoonist kuni kolm korda pikemad, peenikesed, pai-
jad, liigestunud allpooļ keskkohta. Perigoon lehterjas, 2,|-2,3 mm pikk,,
viieosaline, seļļe 3lehte keskroo kohal kitsa tiivaga; viimane jätkub õie_
raol liigestumiskohani. Tolmukaid enamasti B. Uhtedel eksemplarideļ tol_
nrukapead 0,5-0,7 mm pikad, ovaalsed, roosakad, ulatuvad perigoonisl
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259. joon. Vooljas kirburohi (PoĮggonum cuspidatum): a - keskmine varreleht,
ģ - õis; sahhalini kirbutohi (Polggonum sachaĮinense): c - keskmine varre-

leht. (Orig.)
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välja või selle servani; emakas nõrgalt arenenud. Teiste eksemplaride

õieļ on toļmukad perigoonist üle poole lühemad, väikeste peadega; ema_

kas hästi arenenud. EĻakakaelu 3, umbes 0'4 'mm - 
pikad' t/3 ulatuses

kokku kasvanud, ebakĮrrapäraste näsaliste emakasuudmetega. ViĮju meie

tingimusies ei arene.
Õitseb augustis ja septembris'
Kasvab Eestis oärraĖ. mõisaparkides' mõnel pool elamute ümbruses

!a kalmistutel, sagedamini kui sahhalini kirbirrohi'

Üldlevik. Kodumaine Jaapanis. Aasia teistesse osadesse' Euroopasse

;a Ēotr1a_ameerikasse introdltseeritud. Võib kultuurist metsistuda'

Majanclusliktähtsus.Kohatikasvatataksehaljassõödaksjasiloks,
kuid harulduse tõttu ei tule Eestis selleks otstarbeks arvesse' Kõrge pro-

teiinisisaldusega ja üsna külmakindeļ, kuid esimestel aastatel annab

vähe saaki. Dekoratiivne liiļr'

A19. Sahhalinį kirburohi - PoĮųgonum sachalį"'::: į Fr' Schmidt

in Maxim' Prim' f]' į*"' 233' lB59; Kom' in Fl' URSS 5: 70l' ]1936;

Klok.inÕn.VPCPĄ:23l.1952;Burnb.inLatv.Ī|.2:l25'1955;Kirp.
in Q.ņ. 'Ileuuurp' o6n' 2" 75' |957; Rech' in Hegi' Illustr' Fl' Mitt'_Eur^

ed' 2.3 (\: a32. rgsģ; štu'''' in Liet' fl' 3: 2tl' 196l; K' Eichw' in Eesti

taim.määr.837.1966,_.Tįnįarįasachaįįnezsis(Fr.Schmidt)Janchen
in Phyton 2 (t-3):75. 1950. * Regnoutrįa sachalįnensį's (Fr' Schmidt)

NakaiinMori,gnum.pl.Coreal^35.lg22.._fopeuCaxaJII.{HcKHiĄ.(259'
joon., c.)

4.Kõrgekasvuline(2_3,5m)lopsakastaim.Risoomrohketepikkade
maa_aluste uo.rnaĮ"įr. įrrļ 1ame, įlstine, õõnes (välja arvatud sõlme-

kohad), roheline uāiįrrrniroas, vaoline, priiu.. Lehed suured, õhukesed:

keskmised 20-30 įm pikad ja 10-25 om iaiad, laimunajad või ellipti_

lisėtl, süda ja ,rrru'_lr' i.rava või 
. 
lühidalt teritunud tipuga' 3_7 cm

pikkuse rootsuga; įoiį ,ir-ised .1eh3d 
väiksemad, neerjad, kõige ülemi-

sed lehed uaiķ"r.ā, r?itsāĮ_eiliptilised, kiilja alus-ega. . Lelrtede alumine

pind hallikasroheline, roodude Ļohalt _enam 
või vähem karvane, pealmine

pind roheline ia vählm karvane' Tõri kilejas' pfuun' silmapaistvate roo_

dudega, paljas; urrru 1a*"nemiseļ säiĮivaū tõrve-st ainult jäärrused. Pöö-

risõisikud ülemiste teĻtede'kaenlas, ļühemate karvaste harudega kui

vooljai kirburohul. Õieraod alusel kandelehtedega, osaõisikus kõige

aļumise õie kandeleht teistest suurem, pika teritunud tipuga, pruun' Į<ar-

vane, moodustab ühtlasi osaõisiku kandelehe. Õieraod peenikesed, paljad'

kandļtehtedest pikemad, liigestunud allpool keskkohta' Perigoon valkjas'

įollaka varjundiga, lehiĮrjaĮ umbes 2 mm pikk, lõhestunud, vįie- või kuue-

įsaline, ..il. 3 ī.Ėt. ķu.į'oo koiral tiivaga, mis jätkub. mööda õieraagu

iiigestumiskohani. Tolmükaid enamasti B, sambakujuliste niitidega ja

umbes 0,25 mm pir.ūr.t. ovaalsete roosakate peadega. Emakakaelu 3,

alusel kokku kasvanud, lühikesed, seenekujuliste näsaļiste enlakasttud_

metega. Meie tingimustes vilju ei arene'
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Õitseb augustis ja septembris'
Kasvabvanadesmõisaparkides,kaelamuteümbrusesjakalmistutel.
Üldlevik. Kodumaine t-õuna-Sahhaliniļ ja Põhja-Jaapanis' Aasil

1eistesseoSadesSe,EuroopassejaPõhja.Ameerikasseintrodutseeritud.
Kuļtuurist metsistuv ļiik.

Majandusliktähtsus.Mõnelpoolkasvatataksehaljassöödaksjasiloks.
Kõrge proteiinisisaldusega. Söādavuse kohta on vasturääkivaid täheļe_

panekuid. Suurem įaa.tĮ. on sahhaļini kirburohul parkainete sisalduse

tõttu. Meetaim. Lehti võib tarvitada toiduks värskelt r'õi keedetult; on

įįļrtrtuuud ka tubaka Surrogaadina. Dekoratiivne ļiik.

Eesti botaanilises kirjanduses toodud ļiikide PoĮggonum foliosum

Lindb. ja P. mite Schrank kohta puudub tõendusmaterjal'

Hilj uti konstateeriti tulnuktai*ā,į.nu PoĮų gonurn ar enar ium Waļdst. et

Kit. Tartust ja Talįin;ast, P. patulum Marsch.-Bieb' Tallinnast ja P' ru-

rfuagum Jord. ex Bor. Tartust'

5. perekond tatar - Fagopųrum ļ Moench
Meth. Pl. 290. 1794' nom' conserv'

Uhe-,harveminimitmeaastasedrohttaimedpüsti-sevarrejavaheldu-
vate rootsuļiste, kolmnurksete, enanr või vähem südaja alusega leh'te-

dega. oisikud lehtede kaenlas ja tipmise pöörisena. oied mõlemasuguli_

sed. Perigoon "nrįr.ti 
kroonfas, įii.o.uīine, näivalt spiraalne' ļehter_

jas, eį Suurene uiņrnli.u1uks -nimetamisväärseļt. 
Toļmukaid 8, vabad,

kahe ringina _ väiimisel 5' sisemisel 3. Meenäärmed hästi arenenucį.

Emakas kolmetahuļiļ. .igi*iķu, 3 vaba emakakaeļa ja peaja suudmega.

F.sineb heterostüüliu. panĮ"r koimetahuļine, õiekattest palju pikem'-

Perekonnas ".i.Įrtuį.į 
kuni 6 Aasiast pärinevat ]iiki, miļlest harilik

įatar on laialdaseļt tįntud kultuurtaim. Nāukogude Liidus kasvab tatra

perekonnast 3 liiki, neist Eestis 2 liiki'

ļ. Õied roosad või valged, üļe 2 mm pikad' Vili perigoorrist poole

pikem, teravaserva''Įl.,,,u 
tatar _ Fagopųrum esculentum Moench

oied rohekad, aļļa 2 mm pikad' Viļi 3*4 korda perigoonist pikem'

ainult ülaosas teravaservaļine
2' Idatatar _ Fagoįgrum tataricum (L') Gaertn'

Al.Haritįktatar-FagopgrumescuįenturrL2Moench,Meth.pl.290.
1794; Led. Fr. ķoss. a (2):*5lž. t849-l85l; Meisn. in DC. Prodr. 14:

l43. l856. _ n._iuĮg;, Hiļļ, Brit. Herb. 486. 1756; Rech. in Hegi,

tllustr. Fl. Mitt.-Eu.. Ja. z' 3 (l):434' 1958. - F' sagittatum Giļ' Exerc.

I Tatra riimi vanaaegsetel autoritel'
pgros {kr. k,) _ nisu (pöögi ļa tatra vilja
.toiteväärtuse jārgi).

2 escuļentrLm (lad. k.) - sõödav

įuletatud sõnadest |agus '(|ad' k') _ põõk'

de sarnase kuju ning tatra ia nisu ühesuguse
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260. joon. Harilik tatar (Fagopgrwn escuĮentum): a - taimė ūldkuju,
l - vili perigooniga; idatatar (Fagopgrum tataricumJ; c - taime ūld-

kuju, d - vili perigooniga. (Orig.)



phyt. 2: 435. 1792; Los. in Fi. URSS 5: 702. 1936; Klok' in <D'n' yPCP
4: 232. 1952; Bumb. in Latv. ĪĮ. 2: 126. 1955; I(irp. in @.rr. Ileuuurp. o6.tt.

2:76. i957; Stanc. in Liet. Īl.3:214. 1961. - PoĮųgonum fagopųrum L.

Sp. Pl. 364' |753; Wied. ei Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv_ u. CurĮ.2|7.
1852; Sclrmalļr. c);l. Cp. x }Oxg. Pocc. 2: 394. 1897. - lpeuuxa IoCeB-

uan. (260. joon., a ja, b.)

o. Taim l2-50 cm kõrge; varS püstine, väheharunev, sageli punakas,

paljas või ülaosas väga lühikeste lamedate karvadega. Keskmised lehed

koļmnurksed-südajad, mõnikord enam või vähem selgelt viisnurksed,
südajasnoolja aļusega, pika terava või teritunud tipuga, I,7-4 (5'7) cm

pikad ja 1,5-4 {4,7) cm laiad, l-4 (6) cm pikkuse rootsuga. Ulemised
ļehed rootsutud või ļühirootsulised, pooleldi varreümbrised. Kõige alumi_

sed lehed ümar_elliptiļisėd, 1,2-|,5 cm pikad ja l,B-2 cm ļaiad, 2--
3 cm pikkuse rootsuga. Leheroots, rood ja serv väga lühikeste lamedate

karvadega. Tõri Įühike, 3-4 (5) mm pikk, lrelepruun, roodlldeia, paljas.

Liitõisikud liihikesed, väga tihedad, ļühikarvasteļ telgedel, ülemiste ļeh_

tede kaenļas ja varre iipus. Kaenļasisescd õisikud - kobarad, tip'mine

moodustab kännasja pöörise; väikesed osaõisikud 2-5-õielised. Õieraod
perigooni pikkused või veidi pi,kemad, peenikesed, paljad, väga ebaselgelt
īiigestunud, alusel kancieļehtedega; kõige alumise õie kandeļeht rolrekas,

teravatipulinę, moodustab ühtlasi osaõisiku kandelehe. Perigoon rooSa

või valge, aļusel rohekas, 2,6-,4 mm pikk, viieosaline. Tolmukaid B, peri-

gooni pikkused või įühemad, vaheļduvad suurte meenäärmetega, tolmu-

kaniiriid peenikesed, tolmukapead tumeroosad, ovaalsed, 0,5-0,6 mm

pikad, pikemacl emakakaelad kuni 1,5 mm pikad. vili kolmetahuline,
į.ruur.ārurline ja -tipuline, 5-6,5 mm pikk ja 3-4,5 mm lai, pruun, sile,

läiketu, perigoonist poole pikem.
Õitseb juunist augustini.
Põļļukuļtuur, l<ust ka levib, kuid ebapüsivaļt. Eestis sageli tee_ ja põl_

Īuservade1, raudteedel, prahipaikadel, teistes kultuurides umbroļruna'

Ūldlevik. Spontaanseļ't esinevana ei tunta, kuid kasvatatakse ļaialda-
selt Euroopas, Aasias ja Põiija-Ameeriļ<as. Pärit HimaaĮajast.

Majanduslik tähtsus. Viljadesi valmistatakse tangu. FIea meetairn. Haļ_

jassööāana on soovitav kasutada segus teiste ļiikidega, sest suuremate

Įogustena kutsub loomadeļ esile kõrgenenud tundļikļ<use päikesekiirguse

.rūt.. (eriti tundlįkud on lambad ja sead). Ravimtai'm. Hariliku tatra

iehed ja õied sisaldavad tähelepanuväärsei hu1gaĮ rutiini (6,7-8,7 0b

kuivkaalust), mis on veresoonte lubjastumist väļ'tiva toimega.

2. ldatatar - Fagopgt'ttm taĮarįcumļ (L.).Gaertn. Frucį. et Sem. 2:

l82. l79l; Led. Fļ. Ross.3 (2): 5l7. 1849-l85l; Meisn. in DC. Prodr.

l4:|44,1856;Kļinge,Fl.Est-,Liv.u.Curļ.468.lB82;Los.inFļ.URSS
5:703.1936;Kļok.inO.rr,yPcP4:233.1952;Bumb.inLatv,lļ.2:126.
l955; Kirp. in o.n^ JĮennHrp' o6n' 2:77' |957; Rech' in Hegi' Illustr' Fl'

| įatarįcuttL (lad. k.) - tatari
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Mitt.-Eur. ed.2.3 (l): a36. l95B; Stanc. in l-iet. fl.3:2l5. |96l. - PoĮų-
gonunx tatarįcum L. Sp. Pl. 364. 1753; Schmalh. Q.rr. Cp. u loxg. Pocc.
2: 394. lB97. - lpeuuxa TaTapcxafl. (260. joon., c ja cĮ.)

o. Vars 20-80 cm kõrge, roheline, püstine, harunev, paljas Vqį
kohati, eriti ülemises oSaS' väga lühikeste lamedate karvadega. Keskmi_
sed lehed kolmnurksed, pikkusest ļaiemad, südajasnoolja alusega, teri-
įunud tipuga, 3-B cm pikad ja 3,5-10 cm ļaiad, Į-7 cm pikkuse root-
suga. Ķõige alunrised ļehed väiksemad, įimar-kolmnurksed, rootsu1ised,
üļemised lehed ļühirootsulised või peaaegu rootsutud, pooleldi varreümb-
rised. Leireroots, rood ja serv lühikeste ļamedate karvadega. Tõri 5-B mm
pikk, avar, kilejas, helepruun, paljas. Kobarjad ļiitõisikud ülemiste la
keskmiste ļehtede kaenlas, õisikust pikema lühikarvase teljega, tipmised
õisikud ļülrematel telgedel. osaõisikuid vähem kui lrarilikul tatra|, 2-4-
õielised. Õieraod umbes perigooni pikkused, paljad, alusel kancįe1ehte-
dega, liigestumata. Kõige alumise õie kandeleht rohekas, tipus teraV,
moodustab ühtlasi osaõisiku kandelehe. Õied väga väikesed. Perigoon
l,3*l,B nrm pikk, rohekas, viieosaiine. Tolmukaid B, perigoonist iühemad,
vahelduvad suurte meenäärmeiega. Tolmukaniidid peenikesed, tolmuka_
pead tumeroosad, ovaalsed, 0,3-0,4 mm pikad. Emakakaeļu 3, kuni
0,25 mm pikad. Vili perigoonist 3-4 korda pikem, 4,5-5,8 mm pikk ja
2,8-3,6 mm iai, kolmetahuļine, ülaosas teravate lainjate servadega, all*
pool krobeline, pruun, läiketu.

Õiiseb juunist augustini'
ĮJmbrohuna tatra-, segavilja_ ja kartulipõldudel, tee_ ja põlluservadel,

raudt,-.edel. Kohati.
Üldlevik piirdub peamiselt Euraasiaga, läänes uļatub Kesk_Euroopani.

Pärismaine Ķaug-Idas, Hiinas, Himaalajas, Jaapanis. Põhja_Ameerikasse
sisse viidud.

Majanduslik tähtsus. Umbrohi, eriti tatrakülvides. Kõrgema ririiini-
sisaldusega kui harilik tatar.

35. SELTS TINAJUURELAADSED - PLUMBAGINALĖ,Sl

Enamasti poolpõõsad ja mitmeaastased rohttaimed. Lehed lihtsad,
enamasti terved' Õied neljatsüklilised, viietised, ntõlemasugulised, kiir_
jad. Tupp enamasti liitlehine, kroon vähe kokku -kasvanud kuni täiesti
lahkļehine. Tolmukaid 5, asetsevad kroonlehtedega vastakuti. Emakas
ülemise, tsönokarpse, ühepesalise sigimiku ja 5 vaba või alusel kokku-
kasvanud emakakaelaga. Seemnealgmeid üks, anatroopne,,kahe integu_
mendiga. Ava- või sulgvili. Väikest sirget embrüot ümbritseb jahukas
endosperm.

Selts PĮumbaginales on suguluses seltsiga Centrospermae ja hõlmab
ūheainsa sugukonna - PĮumbagĮnaceae'
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l. sugukond tinajuurelised - Plumbaginaceae A. L.Juss.1

Põõsad, poolpõõsad, pu'hmad või mitmeaastased (harva üheaastased)

rohttaimed. Lehed terveā, harva lõhestunud või nõeljad, juurmise koda_

rikuna või asetseVad varreļ vaheldrrvaļt. Varteļ ja lehtedel näärmed, mis

eritavad vett, lima ja kaltsiumisooļasid. Õied 1iht_ või 1iitõisikuna, Sage_

camini täha või pööri."nr, harvemini nutina, mõlemasugulised, kiirjad,

Viietised, kõrglehtedega. Tupplelred enamasti kõrgelt kokku kasvanud,

püsivad, mõnīkord näįrmekad. Kroonļehed vabad või alusel kokku kas_

įanud, har'a kroon liitlehine. Tolmukad kroonlehtede_ga vastakuti ja

aļuseļ nendega, harva ka omavaheļ kokku kasvanud. Kahest paralleelselt

asetsevast pāsast koosnev keskeļ kinnitr"rv tolmukapea alusel sügavalt

kaheks lõhįstunud. Sigimik ülemine, ühepesa1ine, moodustub viiest

kokkukasvanud viljalehest, milļest 4 on steriilsed, ühel aga pika seemne_

väädiga anatroopne seemnealge. Emakakaelu 5; enamikul ļiikidel on need

alusest alaįes vabad, monedāļ kokkLr ļ<asvanu11' Emakasuudmed peajad

või niitjad, näärmekacl. Vili - tupega ümbritsetud mitmeti avanev ühe-

seemneline kupar või sulgvili. Seeme jahuka endospermi ja sirge

enibrüoga ning täidab kogu viljapesa'
SugrĮonda kuuļub, oļeāevalt kāsitusest, ligi i5 perekonda umbes 500

1iigigal mis on ļevinud kõigil kontinentidel, enamikus aga põhjapoolkeral

Vahemeremaadest Sise-Aasiani.
Tinajuureliste sugukonnas eristatakse 2 triibust - Plumbagineae ia

Statįceae. Viimasesse kuulub enamik liike, ka Armerįa eĮongata'

NõukogudeLiirlushõimabtinajuurelistesugukondllperekondal3l
liigiga. LĮgirikkamad on perekonnad Acantholįmon ja Lįmonįurn, Eesti

NŠū f tooras esindab sugukonda üksainus liik'
Tinajuureliste lru1gaĮ on nritmeid liike, nris sisaļdavad parkaineid

(perekonna d Lįmrlnįtīm, Gotl.iolimon), mõned on värvi- ja dekoratiiv-

taimed. Tüüpperekond on PĮurrlbago L'

l. perekond merikann -' Arrlerįa 2 Wiļļd'
Enum. pl. Ī{ort. Beroļ' 333' 1809' nom' conserv'

MitmeaastaSe SammaSjuurega įaimed' Vars väga lühike' arvukate

ļineaalsete või süstjate te-rrteaeģa ja ühe või mõne ļehitu õisikuvarvaga'

mis lõpeb nutitao1ise liitõisikįa. Seļle üldkatise moodustavad kilejad

kandelehed' miļlest kõige välimised on aļļosas pikenenud ja ühelt küljeļt

ļõhestunud tupeks kokkĮ kasvanud. Liitõisik koos-neb suurest hulgast 2_

või 3_õieļistest keeristest, igal õiel on kilejas kandeieht ja alumisteļ õitel

ka kandeļeheke. Õietupp lJhterjas, rohtse putke ja kileja, poolläbipaistva

5-tipmelise servisega. Kroonlčhtį 5, piklikult äraspidimunajad, aluseļ

pinnukeseks aheneiud, vabad või ainuļt aļusel kokku kasvanud; toļmu_

I Koostanud V. Kuusk,
2 ar (keļti k.) _- lähedaļ, zr.ar (keļti k.) __ meri (kasvukoha iärgi)
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26l. joon. Ęoosa rnerikann (Armeria eĮongata): a -õįtsev taim, ģ - õis. (orig').



kaid 5, kroonlehtedega vasta,kuti ja nende alLrse külge kinnitunud. Ema-
kas 5 vaba, karvase ema,kakaela ja rulja emakasuudmega. Vili üheseemne-

ļine, õhu1<ese kestaga, alusel avanev.
Pereļ<onda kuu1ub umbes poolsada 1iįki, mis on 1evinud põhjapoo1-

kera parasvöötmes, nii tasandikel kui ka mägirajoonides. Lõunapool'ke_

ral esineb neid ainult Andides Tšiiļist Tulemaani. Perekonnas eristatakse
kaļ<s sekįsiooni, miļlest Nõukogude Liidus esineb sektsioon Armerįa 3 |it'
giga, neist Eestis l liik - tüüpliik A. eĮongata (Hoffm.) C. I(och.

Introdutseeritud liįkidest kasvatatakse ilutaimedena nägusat merikanni
(A. ĮatifoĮia Wilįd. _ A' formosa hort.) ja alpi merikanni (A. aĮpina
wilrd.).

1. Roosa merikann - Armerįa elongata t (Ho'ffm') C. Koch in Flora
ti (l):698. 1823; Boiss' in DC. Prodr. 12:681. 1848; Steinb. in Fļ. URSS
18: 4l0. 1952; Klok. in Q,r. yPCp 8: l49. 1957; Bumb. in Latv. fļ. 4: 48'

l959; Minj. in Õ,r. Jleunurp. o6.ir. 4: 30. 1965. - Ä. uuĮgaris willd.
Enum. pl. hort. Berol. 333. 1809; Wied. et Web. Beschr. phan' Gew.

Esth-, Lir,_ tt. Curl. I77. 1852; Schmalļr. Q.rr. Cp. l, Įoxu. Pocc.2: ļ93.

l897. - A' marįtįma SSp. eĮongata (Hoffm.) Bonn. Fl. Compl. 9: 54' t927;

Gibb. et Lousl. in Watsonia a (3) : l25. ļ95B. - Statįce armerįa L. Sp.

Pl.274' |753, p.p. - S. armerįa var' eĮongala (Hoffm.) DC. in DC. et

Lam. Fļ. Frang. ed. 3. 3: 419. 1805; Gams in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur.
5(3): lss9. 1926. - S. eĮongata Hoffm. Deutschl. Fļ. ed. 2. l: 150. l800.

- Exs.: Lippm. et K. Eichw. Eesti taimed l, n" 14. 1933. - Apureprrn

}ĀJIįIHeHHafl. (26l. joon.)

4. Juur pikk, harunev, ülaosas mit.nre kasvukuhikuga. Lehecl juur-

mise kodarikuna, kįtsaslineaalsed, renjad, kahvaįurolrelised, 4-10 (l5)
cm pikad ja (1) |,5-2 (3) ņm laiad, nahkjad, ühe rooga, tipus teravne-

Vad, Servaļ, mõni,kord ka roo kohal ripsmetega, harva täiesti pa1jad. Õisi-

kuvarbu l või 2, püstised, 15-40 cm kõrged, ļehitud, nende tipus kera-
jas, 11,5-2,5_sentimeetrise ļäbimõõduga liitõisik, mida ümbritseb alt į0-
l4-ļeheļine üļdkatis. Selle kõige väļimised lehed (4-6) on helepruunid,

mõnikord punakad või rohekad, kileja Servaga' munajad, 4-6 (10) mm

pikad, terāva tipuga (hästi märgatav noore õisiku puhui), alusel ühine_

vad õisikuvarva ülemist osa ümbritsevaks, ühei küljeĮ lõhestunud l,5-
2 cm pikkuseks tupeks. Sisemised üļdkatiseļehed elliptilised, 1aia kileja
."rurgr, tipus tömpjad. Liitõisik nutitaoļine, l,5-2 cm läbimõõdus, koos_

neu prtiua"st väikestest, tavaļiselt koļmeõielistest keeristest, milļe õied

on ļühikestel, umbes tupe putkeosa pikkustel õieraagudel; igal õiei kande_

leht ja aļumistel õitel ka kandeleheke. Õietupp iehterjas, umbes 7 mrn

pikk, putkeosa rohtne ja l0 karvase rooga; tupe servis kilejas, värvitu' 5

įoļmnurkse tipme ja pgnaka rooga. Kroonlehed B-ll mm pikad ja 2,5-
3 mm laiad, āraspidimunaja naastu ja pika pinnukesega, tipus ümardu-

nud või tömbid. alusel omavahel ja tolmukatega kokkLr kasvanud, ļiļlakas_

eĮongata (Įad. k.) - pĮkenenud, välja veninud
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262. joon. Roosa meriļ<anni (Arnleria elon.ga'ta} leiukohad Eestis.

roosad. Tolmukad umbes tupe pikkused, I ,mm pikkuse tolmukapeaga-
Emakakaeļad vabad, tolmukate pikkused. Vili variseb koos tupega, sisal-
dades ühe siļeda, pruuni,2_3 mm pikkuse ja l_l,5 mm laiuse, veidi
ļamendunud, mõlemas otsas teravnenud Seemne.

Õitseb juunist augustini.
Kasvab mereäärsetel niitudeļ ja liivastel aladel Põhja- ja Loode-

Eestis. Paiguti' Uksikuid leiukohti on teada ka Lääne-Eestist. Harva esi-
neb tulnukana sisemaaļ, näit' Helļenurmes (Eor) . (262' joon.)

Üldlevik. Areaal hõlmab Balti mere basseini ja sellest lõuna poole
jäävat ala. Põhjas ulatub areaali piir Lõuna-Norra, Kesk-Rootsi ja Lõuna-
Soorneni, idas Laadoga-Ilmeni ja Ulem-Dnepri valdkonnani, lõunas
Kesk-Euroopani, läänes Saksa FV ja Kirde-Prantsusmaani.

Majanduslik tähtsus. Mõnel pool kasvatatakse dekoratiivtaimena.

36, SELTS NURMENUKULAADSED - PRIMULALESI

Enamasti mitme-, harvemini üheaastased rohttaimed, poolpõõsad, põõ-
sad ja puud. Lehed lihtsad, enaķnasti terved, troopilistel liikidel sageli igi-
traljad. Abilehed puuduvad' Õied neljatsüklilised, enamasti viietised, harva
4-8-osaļised, mõlema- või ühesugulised, kiirjad, harva ebakorrapärased"

+76

I Koostanud V. Kuusk.



Õiekate ļiitlehine, koosneb tupest ja kroonist, väga harva tupp ja kroon

lahklehised või kroon puudub' Tolmukaid enamasti 5, asetsevad kroonleh-

tedega vastakuti. MOnikord esinevad ka staminoodid, mis asetsevad tupp-

lehtJdega vastakuti. Ainus emakas enamasti ülemise, harvemini aļumise

või pooĪeldi alumise tsõnokarpse, ühepesalise sigimiku ja ühe emakakae-

taga. vit1alehti niisama palju Į<ui kroonĮehti. Seernnealgmeid üks kuni

puĪ3r, vaiustatud kahe intĮgumendiga. Avavili, sulgvili või marį. Embrüo

įaiī.", sirge, ümbritsetud rikkaliku endospermiga'
Selts hõĮmab 3 sugukonda - TheophrastTceae, Mųrsinaceae ja Primu-

.įaceae. Esimene neistĮn väike: sinna kuu1ub 5 perekonda puid ja põõsaid

troopilises ja subtroopilises Anreerikas. Mgrsįnaceae sugukond on seltsis

,rriir, hõimates 32 perekonda umbes 1000 puu- ja põõsaliigiga kogu

maaįlma troopilistes piirkondades. Parasvööimes esindab seļtsi sugukond

Prįmuįaceae.
Seļts Prim uĮales on lähedane seltsiļe Ebenales, kuna mõļemal oļid

ühised esivanemad seltsis TheaĮes"

1.Sugukondnufrnenukulised-_PrįmulaceaeVent.l

Enamasti mitme_, mõnikord üheaastased rohttaimed, harva poolpõõ_

sad. Maa-aluste organitena esinevad juur, risoom ja mugul' Vars nor-

rrraaĮselt arenenud ioi puudub; viimaseļ juhul esineb ļehitu varb või õie-

raod algavad otse leheįodarikr-rst. Lehed lihtsad, enamasti terved, mõni_

kord hõ"ļmised, harva sulgjagused, asetsevad juurmise kodarikuna või

varreļ vahelduvalt, vastakīlt võį männasena. Abilehed puuduvad. Kar-

vastusena esinevad ļihtsad, 1ülistunud ja harunenud ning näärmekar_

vad. Õied üksikult või koondunud sarikjaks, kobarjaks või pöörisjaks õisi-

kuks; mõnikord esineb õisikus kõrgiehti. Õied enamasti viietised (harva

on õieosade arv suurem), aktinomorfsed (väga harva sügomorfsed),

mõlemasuguļįsecl. tupp tiittehine, mitmeti lõhestunud, püsiv. I(roon samuti

liitlehine, ]üh.., 1nionikorrl väga lühikese) või pikema putke ju ,1lL:J',

karikja või lehterja servisega, hįrvemini kroon kellukjas või tagasikään-

dunud iehtedega; vahel puuāub. Toimukaid 5; pikema putke korral on nad

putkesisesed vāi putke įikkused, mõnikord pikemad, asetsevad ļ<roonleh_

Įed"ga vastakuti la vanĮtauvad mõnikord staminoodidega. Tolmukaniidįd

vabad või üksteisega kokku kasvanud, kinnituvad krooni putke külge'

siįi*iķ ülemine, hĮrva pooleldi alumine, lüsikarpne. Emakakaeļ pikk ja

nifrjas voi iühike. sageii esineb heterostüülia. Emakasuue peajas ūõi

tomp' Seemnealgmeid Jnamasti arvukalt, asetsevad sigimiku ļ<eskeļ, hemi_

unui.oop..d, harva anatroopsed või veidi kampülotroopsed. Vili - vähese-

kuni paljuseemneline mitmeti avanev kupar'
suguĻonda kuulub ligi 30 perekonda ūmbes 800 liigiga, mi1lest enamlk

c-rn ļevinud põhjapoolk.rĮ prir.uöötmes, eriti mägistel aladel. Troopikas

į Koostanud V. Kuusk,
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ja lõunapoolkeral esindavad Primu'ļaceae sugukonda vähesed perekonnac
ja liigid.

Nõukogude Liidus kuuļub sugukonda l8 perekonda ligi l50 liigiga,
kusjuures arvukamad on perekonnad PrįmuĮa ja Androsace. Eesti NSV
flooras on nurmenuļ<ulisi 10 perekonnast, kokku l2 liiki. Sugukonnas eris-
tatakse 5-9 triibust, milļest Eestis on esindatud l<olm.

Majanduslikuļt tähtsad on hulk dekoratiivtaimi perekondadesi CųcĮa-
men, Prįmu'la, Androsace, Lųsimachia ja Dodecatheon. Mitmeid liike kasu_
tatakse rahvameditsiinis ja koduses majapidamises. Tüüpperekond on Ptį-
mula L.

PEREKONDADE MÄĀRAMISE TAB EL

ļ. Lelred kamjalt sulgjagused

Lehed terved
2. Lehed juurmise kodarikuna

Lehed varrel
3. Krooni putk servisest pikem

nud
7. perekond nurmenukk, priimula - PrļmuĮa L.

Krooni putk servisest lühem r,õi selle pikkune. Noored lehed poie ser-
vadest tagasi käändunud

B. perekond nõmmkann - Androsace L.
4. Suuremad lehed varre tipus kodarikuna

3. perekcnd laanelill - TrientrĮįs L.

Lehed ühtļaseli kogu varrel 5
5. Õied koondunud õisikuks 6

Õied üksikult varreļehtede kaenļas . . B
6. Õisikud kaenļasisesed

2. perekond ussilill - Naumburgla Moench

Õisikud tipmised 7
7. Õied valged, kõrglehtedega, koondunud kobaraks

l0. perekond randpung - SamoĮus'L.
Õied kollased, kõrgiehtedeta, koondunud pööriseks

1. perekond metsvits -- Lųsimachįa L. (L. auĮgaris)
B. Õied peaaegu raotud . 9

Õieraod lehtede pikkused või pikemad ļ0
9. Kroon puudub, tupp värvunud. Lehed lihakad' alumised vastakud,

üIemised vahelduvad

Kroon oļemas. Lehed pole lihakao, Lu,l"l,'.1,J:r:i:''u"' 
- GĮaux L'

6. perekond pisikas - Centunculus L.

9. perekond vesisulg - Hottonįa L.

.2
,3

Noored lehed servadest'tagasi įrr"o,r1
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t0. Õied kollased
l. perekond metsvits - I'gsimachįa L. (L. rtummuĮaria)

Õied telļiskivipunased
5. perekond varsapõlv - AnagaĮĮis L.

l. įriibus LgsĮmachieae Ęeichenb. in Moessler, Handb. ed. 2. l: 39.

lB27; Pax in Engl. et Prantl, Pflanzenfam. 4 (l): 104. l89l. - Vars lehis-
tunud. oied üksikuļt ļehtede kaenļas või koondunucl tipmiseks kobarjaks
või pöõrisjaks õisikuks; harva õisik kaenlasisene. Pungaseisundis kroon-
lehed keerdunud. Kroon kellukjas või ratasjas, väga lühikese putkega või
peaaegu putketa. Sigimik ülemine.

l, alamtriibus Lųsimachiinae (Reichenb.) Pax in Eng1
Pflanzenfam. 4 (1): ll2. l89l; Reichenb. Fl. Germ. excurs.
l832, sub trib' AnagaįĮįdeae. - Ķupar avaneb poolmetena.

et
409

Prantl,
I 830-

į. perekond metsvits - LųsimachįaI L
Sp. Pl. 146. 1753.

Enamasti mitmeaastased, püstise või roomava varrega, tervete, vahel-
duvate, vastakute või männasena asetsevate lehtedega' enam või vähem
näärmetega rohitaimed, harvemini poolpõõsad. Õied viietised, koļlased,
valged või roosa,kad, üksikuļt või männasjalt ļehtede kaenļas või koon_

dunud kobarjateks või pöörisjateks tipmistbks õisikuteks. Tupp sügavalt
lõhestunud. Kroon kellukjas või ratasjas, lühikese putkega või peaaegu
putketa ja terveservaliste r,õi hambuliste, pungaseisundis keerdunud leh_

tedega. Tolmukad (neid harva 6 või 7) kroonist ļühemad, mõnikord alusel
iaienenud ja seal üksteisega kokku kasvanud, moodustades putke. Toļmu-
kapead piklikud, tömbid või teravad. Emakas keraja või munaja sigimi-
kuga, niitja emakakaela ja peaja emakasuudmega. Seemnealgmeid mõni
kuni palju; platsenta kerajas. Munajas või kerajas kupar avaneb tipus 5

poolmena. Seemneid vähe kuni palju, enamasti kandilised.
Perekonda kuulub 60 liiki, millest enamik asustab põhjapoolkera

paraja ja subtroopilise kliimaga alasid. Mitmeid liike ļ<asvatatakse deko-
ratiivtaimedena. Nõukogude Liidus kasvab 1l ļiiki, neist Eestis 2 ļiiki.
Tüüpliik on L. uuĮgarįs L.

l. Vars roomav. Lehed ümarad, munajad või lai-ellipiilised' Õied üksi-
kult keskmiste varrelehtede kaenlas

l. Roomav metsvits - LgsĮmachįa nummularįa L.

Vars püstine. Lehed kitsas-elliptiļised kuni süstjad. Õied koondunud
tipmiseks õisikuks

2. Harilik metsvits - Lgstmachia auĮgaris L'

ļ Tainre nimi Pliniusel ja Dioskoridesel, kreeka väejuhi Lysimachose auks.
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1. sektsioon Nurrtmularįa (Gil.) Klatt, Gatt. Lysimac|lia 7. l866. *
Gen. Nummularį.a Gil. Fļ. I-ith. l:29. i7Bl. - Vars foomav. Lehed vasta-
kud. Õied kollased, asetsevad ühekaupa lelrįede kaenlas. Toļmukaniidid
alusel laienenud ja putkeks kokku kasvanud.

l. Roornav metsvįts - Lgsimachįa nummuļariaI L. Sp. Pl. l48. 1753;

Duby in DC. Prodr.8:66. 1844; Led. Fļ. Ross.3 (l): 28. 1847-1849;
Wied. et'Web. Beschr' phan. Gew. Esth-, Lįv- u. Curl. l18. lB52; Klatt,
Gatt. Lysimachia 27.1866; Schmalh. Õ.rr. Cp. u Įoxn. Pocc. 2: 200. 1897;

Pax et Knuth in EngĮ. Ffļanzenr. 4 (237}: 25B. 1905; Lüdi in Hegi, Illus|r'
Fl. Mitt.-Eur. 5 (3): 1852. 1926; Steinb. in Fl. URSS t8:257.1952; Karn'
et Kot. in Q"n. yPCP 8: 107. 1957; Bumb. in Latv. fl. 4: 39. 1959; Sokol.
tn @n. JIeuLrHrp. o6n. 4: 25. 1965. - Bep6ežrHr-rr uoHerqaruü ' {263"
joon., a.)

4. Vars 10-50 cm pikk, lihtne või väheharunev, hõredaįt kaetud
tumedate näärmetega, maadjas, vahel sõlmekohtadel juurduv. Lehed vas-
takud, punakate näärmetega, ļ,5_4 (5) mm pika rootsu ja ümara,
nrunaja või lai-elliptilise terveservaļise labaga, mis aļusel on mõnikord
veidi südajas, tipus enamasti ümardunud, harvemini tõmp või teravne_

nud. Keskmised lehed (0,8) \-2 (2,7) cm pikkuse ja 0,7-2 cm laiuse
labaga; ülemised ja alumised lehed väiksemad. Õied asetsevad üksikult
keskmiste ļehtede kaenļas |-2,4 (3) crn pikkirstel (lehtedega umbes ühe-

pikkustel) raagudel. Tupp (5) 6-7 (7,5) mm pikk; tupplehed südaja aluse
ja sujuvalt teravneva tipuga, allosas (2,5) 3-4 (5) mm laiad, punalcate

ja väheste heledate näärnretega. Kroon koļlane, (7) 9-ll (14) mm pikk,

elliptiliste' (5) 6--7 mm laiuste, mõlemas otsas ahenenud ļehtedega, tume-

punaste iäpi- ja kriipsukujuliste ning heļedate jalakesega näärmetega
tihedalt kaetud. Toļmukad kroonist umbes kaks ja pool korda lühemad,
ühes ja Samas õies sageli erineva pikkusega. Tolmukaniidid alusel kokku

kasvanud, heledate näärmetega tihedalt kaetucl. Tolmukapead munajad,

tipus iömbid, l-l,5 mm pikad. Emakakaeļ enamasti tolmtrkaist märga_

tavaļt pikem. Vilju tavaliseļt ei arene. Vili (kui esineb) - kerajas kolla_

i,;asvalge, punasie näärmetega kupar, 4-5 mm ļäbimõõdus. Seemned ļ<oļ_

mekandilised, mustjaspruuni näsalise kestaga, l-l,5 mm pikad. Liik pal_

juneb peaaegu ainult vegetatiivselt _- lehtede kaenlast algavad võsundirl

iuurduvad, hiljem ļ<ärbuvad nende emataimepoolsed osad ja võsundid
mlrutuvad iseseisvateks taimedeks.

Õitseb juunist augustini.
Kasvab kogu vabariigis niiskematel niitudeļ, jõe- ja järvekallastel.
Üldlevik. Nõukogude Liidus kogu Euroopa-osas ja Kaukaasias. Skan-

<iinaavias, Kesk-, atļantilises ja Edela-EuroopaS (harva Lõuna_Euroo_
pas), Balkanimaadel, Jaapanis ja Põhja-Ameerikas.

Majanduslik tähtsus. Rahvameditsiinis kasutatakse haavade, paisete,

kõhulahtisuse ja skorbuudi ravimiseks. Lehtedest ja õitest vaļmistatakse
teed. Lehti võib kasutada kolļase värvina. Mürgine. Ķaasajal kasutatakse
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263. joon. Room-av metsvits (Lgsimacltia numrnularia)'. a - õitsev taim; hariļik mets_

vits (Lgsimachia auĮgaris), b _ taime alumine osa, c - õitseva taime üļemine osa.
(Orig.)

C

3l Eesti NSV f loora



vahel dekoratiivtaimena tiikide ja basseinide kallaste kaunistamiseks,
rnõnel pool ka kiviktaimļates, kus aga kergesti umbrohuks muutub.

2. sektsioon Lgsimachia. - Lgsimastrum Duby in DC. Bot. Gaļļ. ed'
l. 1: 3B0. lB2B; Klatt, Gatt. Lysimachia 6. 1866. - Vars püstine. Lehed
vastakud või männastena. Õied koļlased, koondunud tipmiseks pöörisjaks
õisikuks. Toļmukaniidid alumises osas ļaienenud ja putkeks kokku įas_
.ranud.

2- Harilik metsvits - Lgsimachia aulgarfs I L. sp. pl. 146. lTs}t
Duby in DC. Prodr.8: 65. lB44; Led. Fļ. Ross' 3 (l): 27' |847 - l8a9;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. I lB. lB52; Klatt,
Gatt. Lysimachia 2l. 1866; Schmaļh. on. Cp. n loxu. Pocc. 2: l99. ļBg7;
Pax et Knuth in Engl. Pflanzenr. 4 (237): 303. lg05; Lüdi in Hegi, Illustr.
Fļ. Mitt._Eur.5 (3): lB59. 1926; Steinb. in Fļ' URSS 18:266. 1952; Karn.
et Kot. in <D.rr. yPcP 8: l13. 1957; Bumb. in Latv. fl.4: 40. lg59; sokol. in
o.ņ. JlerruHrp. o6"ir. 4: 25. l965. - BepdefiHux o6lIxHoseļ{Huü. (263. joon.,
b ja c.)

4. Risoom roomav' pikkade maa-aluste võsunditega. Vars pūstine,
25-120 cm kõrge, tömbikandiline, ļihtne või harunev, lehistunud, allosas
paljas, üļaosas ude- ja näärmekarvadega kaetud. Varre alumises osas ja
võsunditel ļehtede asemeļ väikesed pruunikad kolmnurksed soomusjad
moodustised. Lehed vastakud või kolme-neljakaupa männases, kitsas_ellip-
tilised kuni süstjad (mõnikord munajad), alusel ahenevad kuni 3 mm
1likkusel<s rootsuks või on rootsutud, tipus teravnevad, sirge või kergelt
lainja Servaga' alumisel pinna1 halļikad, ude- ja näärmekarvadega kae-
tud; lehe pealmine pind roheline, paljas või hõredalt lühikarvane, tume_
date punktikujuliste näärmetega. Keskmised lehed 5-l2 cm pikad ja l-3
(4) cm laiad; alumised ja ülemised lehed väiksemad. Varre tipus tihe
püramiidjas pöörisjas liitõisik, mille aļumised osaõisikud - väikesed pöö-
tised - on üļemiste varreļehtede kaenlas. oieraod (5) 7-ll mm pikad,
karvased, aļusel või alumiseļ kolmandikul ühe lineaaļse kõrglehega. Tupp
4-5,5 mm pikk, 5/6 ulatuses lõhestunud; tupplehed munajassüstjad, kõiģä
laiemal kohal l,4-l,B mm laiad, tipus pikalt teritunud, punaka näärme-
karvadesi äärisega, mõnikord tupe allosas ka udekarvad. Kroon kuļdkol-
ļane, B,5-l l mm pikk, lühikese putke ja elliptiliste, 4,5-6,5 mm laiuste,
tipus teravnenud 1ehtedega, mis sisemisel pinnal on näärmekarvadega
tihedaļt kaetud. Toļmukad ebavõrdse pikkusega, kroonist vähemalt pooie
ļühemad. Tolmukaniidid näärmekad, kuni pooles ulatuses sigimikku Įmb-
ritsevaks putkeks kokku kasvanud. Tolmukapead munajad, 1,5-2 mm
pikad, tipus teravad. Emakakael tolmukatest veidi pikern' Ķupar kerajas,
4-5 mm läbimõõdus, umbes tupe pikkune, püsiva emakakaeļaga. SeĮm-
ned koļmekandilised, umbes l,5 mm pikad, valkjad, tihedalt näsalised.
Paljuneb enamasti vegetatiivselt - maa_aļuste roomavaįe võsundite abil,
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Õitseb juuni lõpust augusti lõpuni.
Kasvab kraaviāes, jõgede ja järvede kaldail, lodudeļ, lodumetsades,

sooservadeļ, niisketel niitudeļ kogu Eestis.
Üldlevik. Kogu Nõukogude Liidus peale Arktika ja Kaug-Ida. Väljas-

pool Nõukogude Liltu kogu Euroopas (Vahemeremaadel harvenrini),

Ļaike-Aasiuā, Hiinu loodeosas, harva Korea poolsaarel, Jaapanis, Põhja-

Aafrikas ja Põhja-Ameerikas.
Majanduslik tähtsus. Taime rohtset osa ja õisi kasutatakse lahvame-

iitsiinis verejooksu, paisete, palaviku ja skorbuudi vastu; rohtset osa ja

juuri võib tärvitada viila värvimiseks (kol1asest mrrstani). Sobib ka
juuste värvimiseks. Taime põletamisel tekkiv suits surmab kärbseid.

2. perekond ussilill - Naumburgial Moench'
Meth. Pl. SuPPl. 23. 1802.

Mitmeaastased rohttaimed püstise vafre' vastakute lehtede ja väikes-

test õitest koosnevate tihedate kaenlasiseste kobarõisikutega' Õieosi 6 või

7, harva 5. Tupp ja kroon kellukjad, peaaegu aluseni vabad. Kroonlehed

ptū prrgr..i.unai. keerdunud, nende vaheļ väikesed hambad. Tolmukad

įroori.t īunduvalt pikemad, tolmukaniidid paljad, ei ole omavahel kokku

kasvanud. viļi - kerajas, väheseseemneline, poolmetena aluseni avanev

hupar.
Monotüüpne perekond, mille areaal on peamiseļt Euraasias'

l. Ussilill - Naumburgia thgrsifĮora2 (L.) Reichenb. Fl. Germ.

excurs.4l0. lB30; Duby in ūC. prodr.8: 60. į844; Led. Fļ. Ross.3 (l):

25. 1847-1849; Steinb' in Ft' URSS 18: 269' 1952; Karn' et Kot' in @n'

yPcP 8: l 15. 1957; Bumb. in Laiv. Ī|. 4: 42. 1959; SokoĮ. in o.rr' JleuxHrp'

c6n. 4:26. l965. - Lųsimachia thųrsif Lora L. Sp. Pl. |47. |753; Wied. et

Web. Beschr. phan' Gįw' Esth_' Liv- u' Curl' l |7 ' |B52 Kļatt' Gatt' Lysi_

machia 42. 1866; Schmaļh. on. Cp. u loxg. Pocc. 2: l99. 1897; Pax et

Knuth in Engl. Pflanzenr. 4 (ij,j: 302. 1905; Lüdi in Hegi, Iļlustr. Fl-

Mitt.-Eur. s įe1: 1855. l926. - Haym6yplĮlfl KHCTeIĮBeTKoBafl. (264' toon')

4' Risoom roomav, pikkade võsunditega' Vars püstine' 20-50 cm

kõrge, enamasti mitteharunev, õõttes, selle allosas sõļmekohtadel pruuni_

ļ.ad soomusjad moodustised' mis varre keskkohal lähevad üļe lehtedeks'

Pruunikad udekarvad (mooāustavad nagu ämblikuvõrgu), vähesed näär_

mekarvadningtumed,dnää,."dainultvarreülaosas;mõnikordvars
į"ur.g, paljaš. Lehed ristvastakud, rootsutud, alusel pooleldi varreümb-

iised,-slļt1ad, tipus teravad, terveservalised, (4) 7-|0 ( i2) cm pikad

i" tö,zl r-z (g,s) cm laiad, tihedaļt kaetud punakate punktikujuļiste

äaa.*.t.gu, rooduįe kohal väheste näärmekarvadega ja alumisel pinnal

ļ Nimetatud 1798. a' ilmunud botaanikaõpiku autori J. S. Naumburgi

2 tharsus (lad. k.) _ püramiidjas pööris, fĮora (lad. k.) _ õieline

nud püramiidjaks õisikuks)

auks.
(õied koondu'
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264' joon. Ussiļiįį (Naurnburgia thgrsif Įora): a _
taime alumine osa' 6 - õiįseva taime ülemine osa,

c - vįli tupega. (orig')



1eriii roodude kohal) ämbļikuvõrgu laoiiselt pruunikate'karvadega' oie_

įobarad tihedad, l,2'-2,3 ('2,7\ cm pikad, keskmiste lehtede kaenlas, (l)

l,ą-.-2 (2,8) cm pikkusiel'pruunikate, üksteisega tihedaļt läbipõimunud

t arvrdeģa īaetud raagudel. Õieraod 2--3 (3,B) mm pik-ad, paljad; rao

alusel temast veidi võikuni kaks korda pikem lineaalne kandelehi' Tupp

į_e tņl mm pikk, peaaegu aiuseni vabade süstjatą 0'5--l mm ļaiuste

i"ruurĮlįrtiste'ļehteä"gu. kroon kuldkoļļane, 4_5 (6) mm pikk, väga

lühikese puike ja lineaĮlsete, 0,6_-l mm ļaiuste, enamasti ümaratipuliste

lehiedega; tipmisel koļmanclikuļ alati punakaid näärme.id^ (sageli Sama-

.rgr..ü näžirmeid ka tupp_ ja kandelehtedel). Toimukad 6-7 mm pikad,

ļtitĮaste tolmukaniitidega la 0,7-l,l mm pikkuste munajate, tipus ümar_

dunud tolmukapeaa.grl' Ė*rkas keraja sigimiku, pika p-eenikese, tipus

tõlvja emakakaįla ja peaja, veidi püģaldunud emakasuudmega. Emal'ia_

.rrļ tol.rkapeadeģa .r.ļt korgusā1 või uļatub nendest üle' Kupar kera'

įr., ,.l". tuįe pikiune, ülemise pooie ulatuses punakanäärmeline. Seem'

neiĮ viljas t uoiz, kolmekandiļisįd, umbes l,5 mm pikad ja l mm laiad,

valkjauo.t.1,kestaga.Paljunebvegetatiivseltmaa.aļusteroomavate
irõsundite abil.

Õitseb juunist augustini'
Kasvab ļodumetsides, siirdesoodes, kraavides, tiikides, jõgede ja įär_

vede kaļdail. Kogu vabariigis sobivateļ kasvukohtadel'

Üldlevik. Peaaegu togu\oukogude Liidus (puudub Kaukaasias, harva

t(.esk_Aasias). Skaridinuiuiamuadeį, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Mon-

goolias, Hrina põhjaosas' Jaapanis, Põhja-Ameerikas'

3 perekond laanelilļ - Trįentalls 1 L'
SP. Pl. 344. 1753'

Mitmeaastased, püstise varfe, väikeste, varreļ vaheļduvate ja suurte,

tip*i.Įt. kodarikuks koondunud 1ehtedega rohttaimed' Raolised, ena-

masti seitsmetised õied üksikult kodarikulehtede kaenļas' Tupp ja ratas-

jaskroonpeaaegualusenivabad.Tolmukaniididomavaheļļühidaļtkokku
kasvanud.Emakasker,1asigimiku,niitjaemakakaelajatömbiemaka-
suudmega. Ķerajas kupar aĮaneb tagasikäanduvate .p.oolmetena 

tipust

aļuseni. Seemned vähesearvulised, ļamįdalt kolmekandilised' võrkja kes_

taga.
Perekondakuulub3või4põhjapoolkeraparas-japolaarvöötmesievi-

nud ļiiki. Nõukogude Liidus'esineį, o1enevį1t käsitusest, t või 2 ļiiki'

neist Eestis l ļiik, mis on ka tüüpliik'

1. llarilik laanelill - Trįentaįis europaea2 L' Sņ'_Pl' 
'344' 

|753; P-:by
irl DC. Prodr. 8: 59. t844; Led. Fļ. Ross. į Ų): 2a.lg47-lB49, p' p'; Wied

eLWeb.Beschr.phan.Gew.Esth.,Liv-u.Curl.202.l852;Schmaļh,<Dn
Cp.r.rĮoxH.Pocc.2:200,lB97;PaxetKnuthinEngl.Pflanzenr.4(237),'

I trįens (lad. k.) _ ļ<oļmandik (õieraag moodustab taime p

z europaea (ļad. k.) - euroopa

ikkusest umbes r/3)
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3l3. l905; Lüdi in Hegi, I1lustr. Fl. Mitt._Eur.5 (3): i86l' l926: Gorsk.
in Fļ. URSS 18: 270. 1952; Karn. et Kot. in o.rr. yPCP Br l 16. 1957; Bumb.
in Latv. Ī1' 4: 43. 1959; Sokoļ. in Q.rr. JIeHuHrp. o6'rr' 4: 27. |965. - Exs.:
K. Eichw. Eesti taimed 3, n" į25. 1938. - Ce4unwux enpoleficxnft. (265.
joon.)

4. Taim 7-l5 (20) cm kõrge; risoom peenike, soomusjate ļehemoo_
dustiste kaenlast väljuvate pikkade peente maa-aluste võsunditega, mis
tipus sageli jämenevad, juurduvad ning annavad maapealse võsu. Vars
püstine, lihtne, alumises osas paljas või peaaegu paljas, ülemises osas
punakate näärmekarvadega. Varre aļļosas olevad lehed (l-3) väikesed,
soomusjad, 2-5 (7) mm pikad ja l-2 mm laiad. Keskmisi Īehli l-2
(3)' (0'4) l-2 (3,4) cm pikad ja (3) 5-9 (l2) mm laiad, laisüstjad,
elliptilised või äraspidimunajad, rootsutud r,õi õige lühikese rootsugā.
fJlemised (4) 5-7 (B) lehte koondunud kodarikuks, ebavõrdse suurusega,
(l,5) 2-6 (7,7) cm pikad ja (0,5) l-2,5 (3,2) cm laiad, laisüstjad, ellip_
tilised või äraspidimunajad, alusel kiiljad ja lühikeseks rootsuks ahene_
vad, terava tipuga, terveservaļised, mõnikord tipmiseS oSaS ebaselge1i
hambulised. Keskmised ja ülemised lehed, eriti nende rootsud ja rood
hõredalt näärmekarvased. Õisi l või 2 (3), 2-3,5 (5) cm pikkustei, üleni
näärmekarvadega kaetur1 niitjatei raagudel ülemiste ļehtede kaenlas.
Ī'upp 4-6 mm pikk, lineaalsete, 0,6-0,8 (l) mm laiuste teravatipuliste
iehtedega. Kroon valge, (6,5) 7,5-9 (10) mm pikk, elliptiliste, S-4,5 mm
ļaiuste, tipus teritunud lehtedega, tupest umbes ļ/g võrra pikern. Tolmu_
kad umbes tupe pikkused, peente niitide ja kitsaste, 1,5-2 mm pikkuste,
kuivanult kokkukäändunud tolmukapeadega. Emakasuue tolmukatega
enam-vähem ühel kõrgusel. Kupar kerajas, 3-4 mm läbimõõdus, lühem
kui iupp. Vilja poolmed kergesti varisevad. Seemneid umbes 10, lamedad,
veidi koļmekandilised, l,4-l,6 mm pikad ja l'2-I,4 mm laiad, heleda
rõrkja kestaga. Paljuneb vegetatiivselt maa-aļuste võsundite abil.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab okas- ja segametsades, eelistab rabastuvat pinnast. Eestis

sage.

Üldlevik. Kogu Nõukogude Liidus pea1e Kesk-Aasia ja Kaukaasia.
Skandinaavias, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Mongoolias, Hiina põhja-
osas, Jaapanis, Põhja-Ameerikas. Põhiļine 1evikuaļa hõļmab Euraasia
nteisavööndit; harvemini esineb liik polaaraladel ja mägedes metsavöön-
dist allpool.

Eesti materjali läbitöötamiseļ saadud andmeist liigi kohta nähtub, et

mitmed meie materjalil täheldatavad tunnused (keskmiste ļehtede Suurus'
üļemiste lehtede laius, õieraagude pikkus ja karvastus, tupe ja krooni
pikkuse suhe, kroonlehtede laius, tolmukapeade kuju) sageli ei ühti <NSV
Liidu llooras>> Trįentaļis europaea diagnoosis esitatud tunnustega. Nende
tunnuste poolesi sarnaneb meie materjal <NSV Liidu flooras> käsitļetava
liigiga T. arctįca Fisch. ex Hook., mille kõiki tunnuseid võib üksikult või
mõnekaupa kohata Eestis kasvaval T. europaea'\.
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265.joon.Hariļįkįaaneļiļl{TrientaĮiseuropaea):ajab-õitsevtaim'c-
vili tupęga, d _ vili ilma kupra poolmeteta' (orig')



4' perekond rannįkas - Glauxl L
Sp. Pl. 207. 1753.

Mitmeaastased väikesed, veidi lihakad taimed. Vars ļihtne või harunev,.
tihedalt ļehistunud. Õied üksikult lehtede kaenlas. Tupp kellukjas, 5 tip-
mega' kuni keskkohani vaba, kroonitaoliselt värvunud. Kroon puudub. Tol_
mukaid 5, vahelduvad tupplehtedega, kinnitunud tupe aluse külge, pea-
aegu tupe pikkuste toļmukaniitidega ja südajasmunajate tolmukapeadega_
Emakas näärmeka munaja sigimiku, pika, tipu poole aheneva emakakaela
ja väikese peaja emakasuudmega' Seenrnealgmeid vähe, asetsevad kera-
jates platsentades, pooleldi anatroopsed. Kupar kerajas või pirnjas' ava-
neb tipus viie poolmena. Seemned ühelt küljelt lamedamad kui teiselt.

Monotüüpne perekond. Levinud põh'japoolkera parasvöötmes.

l. Rannikas - Gįaux ntarįįįma, L.Sp. Pl.207' 1753; Duby in DC-
Prodr.8: 59. lB44; Led4 FĮ.Ross.3 (l): 23. l}47-1i849; Wied. et Web-
Beschr. phan' Gew. Esth_, Liv_ u. Curļ. l43. lB52; Schmalh. <Dn. Cp. n
iOxs. P'occ.2: 201. lB97; Pax et Knuth in Engl. Pflanzenr. A (2g7):319.
1905; Lüdi in Hegi, Iliustr. Fļ. Mitt.-Eur' 5 (3): l865. l926; Gorsk. in Fļ_
URSS 18:274. 1952; Karn. et Kot. in On. yPCP 8: ll9. 1957; Bumb. in
Latv. f l. 4: 44. 1959; Sokol. in Q.n. JIeHNHrp. o6n. 4: 27. 1965. - l.nayxc
npnIrnopcxraü' Į{.rreqĮĪHK uopct<oü. (266. joon., a ja b.)

4' Taim (2) 4-10 (l4) cni kõrge, tumeroheline, paljas, veidi liha-
kate ļehtedega. Roomavate maa-aluste võsunditega risoom kaetu<t pruu-
tride munajate soomustega. Vars tihedaļt lehistunud, lihtne või alates alu-
sest harunev; harud ļaiuvad või tõusvad. Lehed alipooi ristvastakud, ülaļ-
pool vahelduvad, rootsutud. süstjad, tipus teravnevad, alusel ahenevad,
terveserva1ised, mõlenra1 pinnal pruunikate täpikesetaoliste süvenditega,
(3) 5-l2 mm pikad ja (l,5) 2-4 (5) mm laiad, pikemad kui sõlme-
vahed. Õied keskmiste lehtede kaenlas, kuni 0,5 mm pikkustel õieraagu*
del. Tupp violetne, viie ümaratipuiise eemaļehoiduva lehega, 3-5 mm
pikk. Tolmukad umbes tupe pikkused, paljaste niitide ja 0,0-0,8 mm
pikkuste tolmukapeadega. Emakasuue toļmukaist veidi pikem. Kupar
enam-vähem kerajas, 2,5-3 mm läbimõõdus, pika peenikese emakakae-
laga. Siledatel helepruunidel viljadel nähtavad poolmete tumedamad piir-
jooned. Seemneid viljas umbes 10, piklik-kolmekandilised, l-1,2 mrn
pikad ja 0,6-0,8 mm laiad, mustjaspruunid, peenelt võrkjalt auklikud-

Oitseb juunis, juulis.
Levinud Eesti manclri ja saarte rannaniitudel ja rannal; väljaspool

meie vabariiki kasvab ka sisemaaļ sooļakulisteļ muldadel.
Üldlevik. Kogu Nõukogude Liidus peale Arktika. Skandinaavias, Kesk_

ja atlantilises Euroopas, Balkanimaadel, Väike-Aasiast Himaaļajani, Tii-
hetis, Mongoolias, Hiinas, Jaapanis ja Põhja-Ameerikas.

l Taime nirrri Dioslroridesel, tuletub kreekakeelsest sõnast gĮauhos - hatlikasroheline_2 marįtįma (lad. k.) - meri-, mere-, mere ääres kasvav.
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266. joon. Rannikas (GĮaux. maritīna): a - õitsev ta|m, b _ osa vaĪ_

rest iehtede ja viljadega; põldpisikas (CentuncuĮus rninimus): c - viljuv
taim, d _ õis, millelt ļ<aks tupplehte on eemaļdatud, e _ āvanenud

viļi trrpega, f - seeme. (orig.)

Majanduslik tähtsus meie oiudes puudub. Kirgiisid keedavad taime
juurtest punaSt värvi vilļa värvimiseks' MaapealSet osa võib ļ<asutada

köögiviljana (salatina).

2. aĮamtriibus AnagaĮlidinae (Dumort') Pax in Engl. et Prantļ, Pflan_

Zenfam. a (l): |''4. l89l. - Ttib. Anagaļļįdeae Dumort. Fl. Belg.29.
1827 et Anal. fam. pi1.27.1829. - Kupar avaneb kaane moodustumise teel.
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5. perekond varsapõlv - AnagaĮĮisl L.
Sp. Pl. l48. 1753.

Uhe- või mitmeaastased, roomava, laiuva, tõusva või püstise, ümara
või neljakandilise varrega väikesed taimed. Lehed vastakud või vaheļdu_
vad, harva kolmekaupa männases, rootsutud või lühirootsulised, terve-
serva1ised' Õied üksikult pikkadel õieraagudel lehekaenaldes, mõnikord
kcrondunud hõredaks kobaraks. Tupp kuni aluseni vaba, 5 kitsa, eemale_
hoiduva lehega. Kroon raiasjas või veidi kellukjas, lühikese putkega või
rleaaegu putketa, viietine, enamasti aluseni vaba. Toļmukaid 5, vabad '/õi
kokku kasvanud, tolmukaniidid karvased, harva paljad, tolmukapead töm_
bid, ovaaļsed. Emakas keraja sigimiku, niitja emakakaela ja tömbi ema_
Į<asuudmega. Seemnealgmeid palju, asetsevad keraj ates plat'sentades, poo-
ļeļdi anatroopsed. Viļi - paljuseemneline, kerajas, kaane moodustumise
teel avanev kupar. Seemned väikesed, eesküljelt kooniļised, tagakülJelt
lamedad.

Perekonda kuulub 24 |iiki, mille poolest kõige rikkamad on troopiline
ja Lõuna-Aafrika.

Nõukogude Liidus esineb 2 liiki, neist Eestis l liik, mis kuulub tüüp_
sektsiooni AnagaĮĮis ja on tüüpliik.

1. Põld-varsapõlv - AnagalĮis araensįs, L.Sp.Pļ. l48. l753; Duby in
DC. Prodr. 8: 69. lB44; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
Curl. 1l9. 1852; Gorsk. in Fļ. URSS t8:276. 1952; Karn. et Kot. in ol.
Į'PCP 8: l2l . 1957; Bumb. in Latv. Īl' 4: 45. 1959; Sokol. in <D"n. JIeHIzHrp.
o6n. 4: 28. 1965. - A' aruensls var. plnenicea (Scop.) Led. Fļ. Ross. 3
(l): 29. 1847-1849; Schmalh. O.n. Cp. n IOxs. pocc.2: 201. lB97; pax
et Knuth in Engl. Pflanzenr. 4 (237):322. 1g05. - A. araensls ssp. pftoe-
nicea (Scop.) Schinz et Kelļer, Fl. Schweiz ed.2.2: |73. 1905; Lüdi in
Hegi, Ilļustr. Fļ. Mitt.-Eur. 5 (3): t869. l926' - A. phoenicea Scop. Fl.
Carn. ed. 2' 1: l39' 1772. - o,ĮĮ{Hiį IĮBeT IIaĮIIeHuHü, o. q. no.,resolį. (267'
joon.)

o. Taim (4) B-20 (30) cm kõrge, enamasti aluseļ haruneva Varrega'
mistõttu näib paljuvarreļine; harud lamavad või tõusvad, mõnikorcl roo-
mavad, neljakandilised. Lehed vastakud, rootsutud, munajad, (0,7) l-
i,5 (2) cm pikad ja (0,3) 0,5-0,8 (l,l) cm laiad, terveservalised, tipus
teravnevad, alumisel pinnal tumedate punktidega, serval väikeste tihe.
dalt asetsevate peajate karvadega. Õied üksikuļt, (l,4) 2-2,5 (3) cm
pikkustei õieraagudel lehtede kaenļas. Tupp püsiv, (3) 3,5-4 (5) mm
pikk, peaaegu vaba, kitsassüstjate, umbes l mm ļaiuste, väga teravate
kilejaservaliste ļehtedega. Ķroon telliskivipunane, ratasjas, umbes l cm
ļäbimõõdus, peaaegu aļuseni vaba, kroonlehed äraspidimunajad, 3_-
3,5 mm laiad, tömbitipulised, servaļ näärmekarvadega. Tolmukad kroonist

l Taįme nimi Dioskoridesel.
2 araensįs (lad. k.) -- põld_, põllu-, põllul kasvav
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267. joon. Põld-varsapõlv (AnagaĮĮĮs aruensis): viljuv taim. (orig.)

üle poole lühemad, toļmukaniidid kaetud näärmekarvadega; tolmukapead
südaja alusega, umbes 0,5 mm pikad, ovaalsed. Emakasuue tolmukapea-
dest veidi pikem. Viljaraod (1,5) 2,3-3 (3,4) cm pikad, allapoole pain-

dunud' Kupar kerajas, 4-5 mm läbimõõdus, umbes 2 mm pikkuse peeni-

kese emakakaelaga. Kupar avaneb keskeĮt. Seemneid arvukaļt, koļme_

kandilised, l-|,2 mm pikad ja 0,B-1 mm ļaiad, mustjaspruunid, tihedalt
näsakestega kaetud.

Õitseb juunist augustini.
Kasvab peamiseļt Saaremaal, Hiiumaal ja Virtsu poolsaarel umb-

rohuna põldudel, mõnikord ka aedades, põlluservadeļ, söötidel või teede

ääres. (268. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osas (välja arvatud põhjarajoo-

nid), Kaukaasias ja Kesk-Aasias. Väljaspool Nõukogude Liitu kogu

Euroopas (peale äärmiste põhjarajoonide), Põhja- ja Lõuna-Aalrikas,
Aasias Väike-Aasiast Himaalajani, Austraalias, Ameerikas.

491



0

oį

o t

ū\
Į
I

I

I

C2

ļ

(

I

I
Į

I

I

I

I
I

I
I

O

o

c

o

o

I
I
I

I

i
I

ļ
I

I
I

I

I

ļ
ļ
I

ti

)

268. joon. Põld-varsapõlve (AnagaĮĮis araensis) leiuļ<ohad Eestis

Majanduslik tähtsus. Vanaaja tead1asteļe o1i ļiik tuntud ravimtaimena.
Rahvameditsiinis on kasutamist ļeidnud vesitõve, kopsuhaiguste, soola_
tüügaste, marutõve jt. haiguste vastu. Mürgine.

6. perekond pisikas - CentuncuĮus I L.
Sp. Pl. 116. 1753.

Uheaastased väikesed, tihedalt lehistunud Varrega rohttaimed. Lehed
terved, vahelduvad, mõnikord alumised peaaegu vastakud. Õied väga väi-
kesed, üksikult lehtede kaenlas, raotud või lühikestel raagudel. Tupp alu-
seni vaba,4- või 5-osa1ine. Kroon iupest lühem,4- või 5-ošaļine, karikjas,
neeluni vaba. Tolmukaid 4 või 5' ļühikeste niiticlega, tolmukapead ovaaļ-
sed. Emakas keraja sigimiku, niitja emakakaela ja peaja emakasuudmega.
Seemnealgmeid palju, asetsevad kerajates platsentades, pooleldi anatroop-
sed. Viļi - kerajas, nahkjaseinaline, ülrepesaline, paljuseemneline, kaane'
moodustumise teeļ avanev kupar. Seemned väikesed, iihelt küljeļt kume-
ramad kui įeiselt.

Perekonda kuulub l-3 1iiki (olenevalt käsitusest), mis on levinud
Euroopas, Väike-Aasias ja Põhja-Ameerikas' Nõukogude Liidus, sealhrrl-
gas Eestis esineb l liik, mis on ka tüüpliik.
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l. Põldpisikas - Centuncuįus rnįnįmusI L. Sp. Pl. 116. 1753; Duby in
DC. Prodr. 8:72. tB44; Led. Fļ. Ross.3 (l):30. 1847-1849; Wied. et Web.

įļeschr. phan. Gew. Eslh-, Liv- u. Curļ. Bl. lB52; Schmalh. o"n. Cp. u

lOxg. Pocc' 2:202. lB97; Pax et Knuth in Engl. Pfļanzenr. a Q37):
335' l905; Lüdi in Hegi, Iilustr. Fļ. i\litt._Eur. 5 (3): lB73. 1926; Gorsk.
in Fl. URSS t8: 278.1952; Karn. et Kot. in @.rr. yPCP 8: 124' 1957; Bumb'
in Latv. Ī1.4: 47.1959; Sokoļ. in o.rr. JleHuurp. o6n.4:29' 1965. - Exs.:

K' Eichw. Eesti taimed 3, no 126. l93B. - HHsļ{gHKa MaJIan'. (266. joon.,

c-Ī')
o. Taim (l,5) 2-3 (7) cm kõrge, paljas, lihtsa või haruneva lehis'

tunud Varrega. Lehed ümarmunajad, alusel rootsuks ahenevad, 3-5 mm

pikacį ja 1,6-2,5 mm laiad, terveservaļised, tipus teravad. Õied väga
väikesed, üksikult lehtede kaenlas, väga lühikestel raagudel, ainult kesk-

päeval avatud, enamasti neljatised, harva esineb neil viieiisi osi. Tupp

(|,7) 2_-2,5 (3) mm pikk, aluseni vabade, süstjate, umbes 0,4 mm laiuste
naaskeljalt teritunud lehtedega. Kroon valge või roosakas, tupest umbes

poole lühem, peaaegu keraja putke ja selle pikkuste süstjate teravatipu-
ļiste 1ehtedega' To1mukad kroonļelrtedest poo1e lühemad. Kupar enam-

vähem kerajas, umbes l,5 mm läbimõõdus, 0,5 mm pikkuse emakakae-

Įaga, kollaka sileda seinaga, avaneb keskkohalt pikiteljega risti. Seem-

neid arvuka1t, koļmekandilised või peaaegll munajad, umbes 0,5 mm

pikad, tumepruunid, kaetud näsakestega.

269. joon. PõĮdpisika (CentwlcuĮus nlinittus) leiukohad Eestis
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Õitseb juunisi augustini.
Pisikas eelistab savikaid või niiskeid liivaseid kasvukohti. Eestis põl-

dudel ja jäätmaadel. Harva. (269. joon.) Esimesed kindlad leiuandmed
ulatuvad tagasi l9. saj. keskpaika, mil P. Glehn koņs seda taime Tartu
Įähedalt Ęahinge küla karjamaalt.

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas (välja arvatud põhjarajoo-
nid). Väljaspool Nõukogude Liitu mujal Euroopas. Adventiivne Ameeri-
kas ja Aafrikas,

2. triibus Prįmuįeae Dumort' Fl. Belg. 30.. lB27 et Anaļ. fam. p|.27.
lB29; Pax in Engl. et Prantl, Pfļanzenfam.4 (l): l04. t89l. - Androsa-
ceae Reichenb. in Moessler, Handb. ed.2. l: 40. 1827. - Lehed enamasti
juurmise kodarikuna. Õied koondunud varva tippu sarikjaks või männas-
jaks õisikuks; harva õied võsu tipus üksikult. Pungaseisundis kroonļehed
asetsevad ristamisi. Kroon lehterja, karikja või ratasja servisega ja pika
või ļühikese putkega; harva õis kellukjas. Sigimik ülemine.

Meiļ esinevad perekonnad kuuļuvad aļamtriibusesse Prįmuļįnae Pax.

7. perekond nurmenukk, pniimula - PrįmuįaI L.
Sp. Pl. 205. 1753.

Mitmeaastased, väga harva üheaastased rulja risoomiga rohttaimed.
Kõik lehed juurmise kodarikuna, terved või hõlmised, rootsulised või root_

sutud. Perekonnale on iseļoomuiik näärmete või rakuvaheļiste mahutite
esinemine, miļļesse kogunev vedelik võib nahale sattudes põhjustada põle_

tikku. Viietised õied koondunud varva tippu sarikjaks, peajaks, kobarjaks
või männasjaks õisikuks; harva on'varb väga lühike ja õieraod algavad
otse lehekodarikust. Tupp torujas, kellukjas või ļehterjas, sage1i puhetu-
nud, serval madalate või sügavamate hammastega. Kroon ratasja või
lehterja servise, pika puike ja laia, enamasti palja neeluga; lehed terved
või kaheļõhesed. Tolmukad krooni putke- või neeluosas, väga lühikeste nii-
tide ja tömpide tolmukapeadega. Emakas keraja või munaja sigimiku'
liitja emakakaela ja peaja emakasuudmega. Paljude liikide juures tähel-
clatakse heterostüüliai: pikakaelaļise emaka pulrul emakakael krooni putke
pikkune ja tolmukad paiknevad krooni putkeosas; ļühikaeļa1ise emaka
puhul moodustab emakakael krooni putke pikkusest umbes poole ja toļmu_

kad paiknevad krooni neeļuosas. Seemnealgmeid sigimikus palju, pooleldi
anatroopsed. Kupar paljuseemneline, kerajas, munajas või ruljaS' avane-
nuļi 5-l0 hambaga. Seemned ebakorrapäraselt kandilised, selgmiseli
poolelt ļamedamad kui kõhtmiselt.

Perekonnas eristatakse unrbes 500 ļiiki, mis on ļevinud kogu maa_
lreral, kuid peamiselt parasvöötmes ja mägedes alpiinses vööndis. Nõu-

l Deminutiivne vorm ladinakeelsest sõnast primu.s - esimene (taime varakevadise
õitsemise järgi).
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kogude Liidu flooras on perekond esindatud 67 liigiga, Eesti spontaan-
ses flooras on neist 2 liiki.

P. Wendelbo (l96l) jaotab Prįmuįa perekonna 7 aIamperekonnaks ja
35 sektsiooniks. An. A. trjodorovi (l952) käsituses on alamperekond Prl_
muĮa ĮPrimuļastrum (Duby) Sclrott] väga mahukas ja heterogeenne.

Mitmeid Prįmula liike kasvatatakse aedades, kasvuhoonetes ja tubades
dekoratiivtaimedena. Eestis on neist ļaiemalt levinud P' obconįca Hance,
P. maļacoįdes Franch. (mõlemad kasvuhoonetes), P. auĮgaris Huds., P.
Įuļįae Ķusn', P. uerįs L., P. eļatįor (L.) Hilļ, P. aurįcuį,a L', P. aurįcuįa L.
Ķ P. hirsuta AU. (,: P. )(pubescens Jacq.), P. dentįcuĮata J. E' Smith.
Perekonna tüüpliik on P. uerįs L.

LlĮKIDE MÄÄRAMIsE TABEL

l. Õied roosakas- või punakaslillad. Kogu taim paljas. Lehtede aļu-
mine pind ja õisiku piirkond valkja jahuja vahakirmega

4' Pääsusilm - Prįmuļa farinosa L.

Õied kolļased. Taim ļühikarvane, jahujas vahakirme puudub 2
2. Õisikuvarb puudub, raolised õied kinnituvad lehekodariku keskeie

l. Varretu priimula - PrįmuĮa rsulgaris Huds.

Õisikuvarb esineb alati, lehtede pikkune või pikem . 3
3. Tupp rohekaskollane, avar, laiade ļ<olmnurkseie tipmetega. Kroon

erekoļļane
3. Harilik nurmenukk - Prįmuļa aerį,s L.

Tupp roheline, kitsas, pikkade kitsaste tipmetega. Kroon kahvatu-
kollane

2' Kõrge priimula - Prįmuįa eįatįor (L.) Hill

l. alampeiekond Prįmuįa' - Prįmul.astrum (Duby) Schott, Sipp.
Õsterr' Primeln l0. l85l, p.p. - Sect. Prį.muĮastrum Duby in DC. Bot.
Gaļl. ed.2. 1: 3B3. lB2B. - Pungaseisundis lehed kilejad, kurruļised, aļu-
misele pinnale käändunud Servaga. Tupp torujas või kellukjas. Jahujat
kirmet ei esine.

Meil esindatud alamperekonna lii gid kuuluvad tüüpsektsio oni P rįmuįa'

l' Varretu priimula - Prįmuļa auĮgaris ļ Huds. Fl. Angl. 70. L762;
Lüdi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (3): 1743' 1936; Fed. in Fļ' URSS
t8: 135. 1952; Karn. et Kot. in O.n. yPCP 8:75. 1957. - P. acaulis (L.)
Hill, Veg. syst.8: 25. 1765; Jacq. Misc. Austr. l: 158. l77B; Led. Fl. Ross.
3 (l): 10. 1847-1849; Schmalh. <Dn. Cp.n IOxu. Pocc.2: 196; 1897. -P. qcaulįs var' genuina Pax, Monogr. Gatt. Primula l0B. lBBB et in Engl.
Pflanzenr. 4 (237):54. 1905. - P' aeris var. acauįįs L' Sp. Pl. l43. ļ753.

- flepnoqrer o6uxnoseggķtü.

I uuĮgaris (lad. k.) _ tavaline, harilik.
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4. Kuni l0 cm kõrge taim. Risoom įühike, nöörjate juurtega. Lehed
õitsemisajaļ 5-12 cm pikad ja 2-3,5 cm ļaiad, suurenevad pärast õitse-
mist, äraspidi-kitsasmunajad, tipus ümarad, aluseļ ahenevad sujuvalt
labast lülremaks laiatiivaliseks rootsuks, pealmiselt pinnalt paljad, aļumi_

sel pitlnal roodude kohal lülilised karvad. Leheserv ebakorrapäraselt täki-
ļishambuline. Õisikuvarb väga lühike, peaaegu puudub. Õisiļ<u kandeļehed
lineaalsed, alusel laienenud, kahvatud, asetsevad kodarikulehtede vahel;
nende keskelt väljub kuni 25 lõhnatut õit 4-B cm pikkustel karvasieļ õie-

raagudel. Õietupp torujas, l-l,5 cm pikk, roodude kohalt roheiine, mujalt
koļlakasrohelirre, pikkade kitsaste tipmetega, ļühikarvane. Ķroon koļlane,
2--2,5 cm pikk, Įaia neeluga, millel on 5 kolmnurkset oranžikat täppi.
Į(rooni putk tupest pikem, servis lai, lehterjas, Į<roonlehed äraspidisüda-
jad, krrni B mm laiad. Kupar munajas, moodustab tupe pikkusest umbes
2/'g. Seemned kuni 2 mm pikad, pruunikad, väikesekühmuļised.

Õitseb apriĮlis ja mais.
Eestis naturaliseerunult Jõgeva rajoonis Kärde pargis ja ümbruses

(Emed). Dekoratiivtaimena aedades.

Üldievik. Nõukogude Liidus Edeļa_Ukrainas ja Musta mere rannikul
Krimmist Sotšini. Lõuna-Skandinaavias, atlantilises, Kesk_ ja Lõuna_

Fluroopas, Väike-Aasias ja Põhja-Aafrikas. Eelistab kasvada põõsastikes,

hõreclates 1ehtmetsades, viljapuuaedades, niitudeļ.

Majanduslik tähtsus. Väga dekoratiivne, eriti varakevadel, kuna õitseb

enne puude lehtimist. Liigil tuntakse mitmeid kuļtuursorte.

2' Kõrge priimula - Prį.mula eįgtįor' (L.) Hill, Veg. syst' 8: 50'

1765; Jacq. Misc. Austr. 1: 158. 1778; Duby in DC. Prodr' B: 36' 1844,

p' p.; Led. Fļ' Ross. s (l):9. 1847-1849, p.p.; Wied. et Web. Bescļrr'

įhan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. l|7.lB52; Schmalh. o.rr. Cp. r.r loxg. Pocc.
}z' 1g5. lB97; Fed. in Fl' URSS 18: l50. 1952; Karn. et Kot. in O.ņ. yPCp
6: 84. 1957; Sokol. in on. JleHuurp. o6n. Ą: 22. 1965. - P. eįatįor var.
genuina Pax, Monogr. Gatt. Primula 106. lB8B ei in Engl. Pflanzenr. 4

\237):49. 1905' - P' eļatįor SSp. genuina (Pax) Lüdi in Hegi, Iļļustr.
Fl. Mitt.-Eur. 5 (3): 1746. 1926. - P. uerįs var. el.atįor L. Sp. Pl. l43.

1753. - fleplouner sHcoķNü. (270. joon., d ja e.J

4. Taim 10_30 cm kõrge. Risoom ļühike, paijude nöörjate jur-rrtega.

Lehed elliptilise või murrajas-elliptilise, õitsemisajal 4-7 cm pikkuse ja

2-.4 cm lāiuse labaga, mis enamasti aheneb järsult umbes niisama pikaks

tiivuļiseks rootsukļ. Leheserv ebakorrapäraselt täkilishambuļine või
_saagjas. Pärast õitsemist suurenevad lehed tunduvalt. Lehed, eriti nende

alumine pind roodude kohal, õisikuvarb, õisiku kandelehed, õieraod ja

tupplehed kaetud lüļiliste karvadega. Varb ļehtedest kuni poole pikem,

4-l0 ļõhnatu õiega, ühekülgses sarikjas õisikus. Õisiku kandelehed 4-
B mm pikad, munaja aluse ja pika naaskelja tipuga, pruunikasroheļised.
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Õieraod 0,7-l,B cm pikad, veidi longus. Õietupp torujas, 0,8-l,3 crr*
pikk, kitsas, l/3 kuni peaaegu l/2 ulatuses lõhestunud kitsasteks terava*
teks tipmeteks, roodude kohal tumedamaļt roheļine. Kroon rohekaskol-
lane, umbes 2 cm pikk, lehterjas, tupe pikkuse või pikema putkega, tume-
dama kol1ase neelu ja laia servisega. Kroonlehed äraspidirirunaļad, tipus
pügaldunud,4-_7 mm ļaiad' Viljaraod püstised, kupar ruljas, tupest veidi
pikem. Seemned mustjaspruunid, kuni l'5 mrn pikad, selgelt kūhmulised-

Õitseb aprilĮi lõpus ja mais.
Naturaliseerunult Jõgeva rajoonis Kärde pargis ja ümbruses (Emed}

ning Rakvere rajoonis Vaeküla pargis (Esup). Kuļtuursordid on sage-
dad dekoratiivtaimedena aedades.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osa lāänepoolsetes rajoonides..
Lõuna-Skandinaavias, Kesk- ja atlantiļises Euroopas. Kasvab niitrrdel,
põõsastikes, metsaservadel ja ļehtmetsades.

Majanduslik tähtsus. Väga dekoratiivne, eriti on seda paljud kultuur*
sordid.

3. Harilik nurmenukk - PrįmuĮa aerįs1L.Sp.Pl- 142- 1753, s. str.;
Huds. Fl. Angl. 70' 1762; Fed. in Fļ. URSS 18: l45. 1952; Karn. et Kot-
in o;r. yPCP 8: 79. 1957; Bumb. in Latv. fļ. 4: 33. 1959; Sokoi. in on.
JleHxurp. o6n.4:21. 1965. - P. aerįs ssp. genuina (Pax) Lįidi in Hegi,
Illustr. Fļ. Mitt.-Eur' 5 (3) : l75|. 1926. - P. uerįs var. off icinaĮis L' Sp-
Pl. l42. 1753. - P' off icinaĮls (L.) Hill, Veg. syst' 8: 25. 1765: Jacq. Misc.
Austr. l: l59. l77B; Duby in DC. Prodr.8: 36. lB44; Led. Fļ. Ross.3 (l):
B. lB47-1B49, p. p.; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth_, Lįv- u"
Curl' lļ6. 1852; Schmaļh. iD.n. Cp. n Įoxu. Pocc.2: l95. lB97, p. p.-
P. officinaĮls var. genuina Pax, Monogr. Gatt. Primula l09. į88B et in
Ėngl. Pflanzenr' 4 (237):57. 1905. -Exs': Lippm. et K. Eichw. Eesti taĻ
med l, no l0. 1933. - lleprouner seceHĮĮLlft. (270. joon., a - c.)

4. Risoom viltune, paljude nöörjate juurtega. I-ehed juurmise koda-
rikuna, õitsemisajal 6-lB (22\ cm pikad ja l,8-5 crn Iaiad, piklikmu-
naja või süstja labaga, ntis aheneb tiivuļiseks rootsuks, enamasti ümara
tipuga, kurrulised, täkilise, ebaselgelt või ebakorrapäraselt täkiļise võį
įäkilishambuļise servaga, alumiselt pirrnalt tihedamalt karvased kuni pea_
aegu viltjad. Pärast õitsemist 1ehed suurenevad. Kõik taime roheĮised
osad kaetud lüļiliste karvadega. Lehekodariku keskelt tõuseb ūks või mõnį
ļ0_25 (3B) cm kõrgune õisikuvarb, mille tipus on (3) 5-9 (l3) lõhna-
vast õiest ühekülgne sarikjas õisik. Õieraod 0,5-2 (2,6) cm pikad, veidi
longus. oisiku kandeļehed ebavõrdse (3-7 mm) pikkusega, munaja
aluse ja pika naaskelja tipuga, rohekaskolļased. Tupp torujas, kellukjas,
avar, rohekaskollane, l'2-Į,6 cm pikk, enamasti lai_kolmnurksete tera_
vate või ogateravate tipmetega. Kroon erekollane, kellukjas, (l,6) l,B-
2,2 cm pikk, umbes tupe pikkuse putkega; servis on lõhestunud äraspidi_
südajateks, 1aialt pügaldunud osadeks' Krooni neeļuosas 5 oranžikat
täppi: Toļmukad kinnituvad pikakaelalise emaka korral krooni putke
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keskkohta, lühikaeļalise emaka puhul krooni neeļuossa. Tolmukad väga
ļühikeste niitide ja 2,3-2,8 mm pikkuste kitsaste tolmukapeadega, Ema-
kakael hõredalt karvane; emakasuue peaaegu ümar. Õieraod pikenevad
viljumisajaks, tugevnevad ja püstuvad, suureneb ka õietupp. Kupar muna_
jas, tupesisene, 6-l0 mm pikk ja 4-6 mm lai, õhukeseseinaline, paljas,
avanenult tipus 5-l0 hambaga. Seemned ebakorrapäraselt mitmetahu_
ļised, üĮdkujult kolmekandilised, l,4**l,B mm pikad ja 0,9-l,2 mm laiad,
mustjaspruunid, selgelt kühmulised.

Õitseb mai algusest juuni keskpaigani.
Kasvab kuivadel niitudeļ, puisniitudel, loodude1, metsaservadel, põõ-

sastikes, teeäärteļ. Levinud kogu vabariigis, sagedamini Põh'ja- ja Lääne-
Eestis.

Üldlevik. Nõukogude Liidus kogu Euroopa-osas (välja arvatud äärmi-
sed põhjarajoonid). Lõuna_Skandinaavias, Kesk-, atļantilises ja Lõuna-
Euroopas.

Majanduslik tähtsus. Mitmeid vorme ja hirbriide kasvatatakse dekora-

tiivtaimedena. Varem oli tuntud ravimtaimena, kuid kaasajal ametlikult
enam sellena ei kasutata' Risoomi keedist tarvitatakse köha raviks. Õitest
ja lehtedest tee aitab samuti köha, liigeste reuma, peapööriiuse ja mig-
reeni puhul; higileajav ja rahustav vahend. C-vitamiini-rikkaid noori lehti
r'õib tarvitada saļati ja spinatina.,

2' alamperekond, AĮeurįįįa (Duby) Wendelbo in Ärbok Univ. Berg.
t961 (ll): 37. 196l. - Sect' Aļeuritia Duby in DC. Bot. Gall. ed. 2. l:
3B4. l82B. - Pungaseisundis lehed kilejad, siledad või veidi kurrulised,
lehe alumisele pinnale käändunud servadega' Tupp torujas. Jahuja vaha_

kirmega taimed. Meie ļiik esindab alamperekonna tüüpsektsiooni Aleurįtįa'

4. Pääsusilm - Prįmuįa farinosa ' L' Sp. Pl. l43. 1753; Duby in DC'
Prodr. 8: 44. lB44; Led. Fļ. Ross. 3 (l): 13. 1847-1849, p. p.; Wied. et

Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curļ. l16. 1852; Pax, Monogr'
Gatt. Primula 126. l88B, p. p.; Schmalh. Q.n. Cp. u ĮoNg. Pocc. 2: 196.

tB97; Lüdi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (3): |754. 1926; Fed. in Fl.
URSS 18: 16l. 1952; Bumb. in Latv. fl. 4: 34. 1959; Sokol. in Õl. JIe-

H}ĮHrp. o6n. 4: 22. |965. - P. f arinoso ssp. euf arinosa Pax in Engl. Pflan-
zenr.4 (237\:83. 1905. - Exs.: Lippm. et K. Eichw. Eesti taimed l, no

ll. l933. - IlepnouBeT MyĪļHļ4cruh. (27|' joon.)

4. Risoorn ļühike, paljude juuriega. Kogu taim paljas, valkjas jahu-

jas vahakirme ainuļt ļehtede aļumisel pinnal, õisikuvarva ülaosas, õisiku
kandelehtedel, õieraagudel ja õietupel. Lehed kodarikuna, piklik-äraspidi_
munajad kuni süstjaā, ahenevad sujuvalt tiivuliseks rootsuks, ümara või
įeravneva tipuga, (|) 2-7 (l0) cm pikad ja (0'4) 0,6-l,4 (1'B) cm

laiad, pealmiselt pinnalt rohelised, alumiselt valkjad, roheliste roodudega.
Leheserv peenelt hambuļine, ebaselgelt hambuline kuni terve. Õisikuvarb

I farinosa (lad. k.) - jahune (jahuja vahakirme järgi)
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27|. ioon. Pääsusilm (Prim'uĮa farinosa\: a - õitsev taim,
D - vilikond, c - vaf. acauĮis. {orig.)



(0,5\ 7-20 (24\ cm pikk (pärast õitsemist pikeneb veelgi), selle tipus
5-15 (25) tugevasti lõhnavast õiest koosnev sarikõisik; mõnikord esineb

veeļ paar väiksemat õisikuvarba. Õisiku kandelehed 2-5 mm pikad, süst-
jzid, vahel väheste hammastega, alusel laienenud ja sageli veidi välja
Sopistunud, tipus pikalt teravad. Õieraod õite puhkemisel umbes kande-

lehtede pikkused, õitsemise lõpu poole enamasti pikemad (2-l2 mm).
Tupp torujas, 4,5-6 mm pikk, 1ļl-1ļz ulatuses vabade, iömpjate või tera-

vate ļehtedega. Ķroon roosakas- või punakaslil1a, harvemini peaaegu

valge, 7-|0 (l5) mm ļäbimõõdus, tupest veidi pikema rohekaskollase
putke, koļlase neelu ja lameda, sügavalt äraspidisüdajatest lehtedest ser-

visega. Tolmukad väga lühikeste niitide ja umbes 1,5 mm pikkade kit-
sastā tolmukapeadega' Lühikaelalise emaka puhul ulatuvad tolmukad
neeluni, pikakaelalise emaka puhul kinnituvad tolmukad krooni putke

lieskkohta. Viljumisajaks pikenevad õieraod ebaühtļaselt. ViĮi ruljas, tupp-

ļehtede vahelt väljaulaiuv, 5-8 (l0) mm pikk ja 2,3-3 mm lai. Pruunid,
ebakorrapäfaselt .mitmetahulised seemned umbes 0,6 mm pikad ja 0,4 mm

laiad, iihedalt kaetud näsakestega.

Õitseb mais ja juunis.
Eestis tavaļine niiskematel niitudei ja puisniitudeļ, soodes, kraavi_

ka ldaiļ. -

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa põhjapooļsetes rajoonides,

Baļti vabariikides, Lääne-Siberi lõunaosas, Altais, Ida-Siberis ja Kaug-
Ida põhjapoolsetes rajoonides. Euroopas (eelistavalt mägistel aladel),
Mongoolia põhjaosas ja Kanadas.

Majanduslik tähtsus. Dekoratiivne, eriti on seda kuļtuursordid.

Eestis konstateeritud varieteedid:
var. farinosa (var. genuina Pax, Monogr. Gatt. Primula 127. IBBB) -

õisikuvarb ļehtedest palju pikem; tavaline;
var. acatrįįs Ahlq. - õisikuvarb lühike, 0,5-1'5 cm kõrge; Saaremaa

Īääneosas Kuusnõmme ümbruse rannaniitudel ja Vormsi saarel kohati
hulga1iselt; SamaS võib leida õisikuvarva mitmesuguse pikkusega
eksemplare.

B. perekond nõmmkann - Androsace I L
Sp. Pl. l4l. 1753.

Uhe- kuni mitmeaastased rohttaimed, mis sageli moodustavad tihedaid
padjandeid. Lehed enamasti juurmise kodarikuna. Õied üksikuļt või sarik-
õisikuna Varva tipui ning varustatud kandelehtedega. Tupp vaba pooleni
või alumise kolmandikuni, harva sügavamalt, kellukjas või peaaegu kera_

jas. Ķroon kausi- või lehtrikujuline, krooni putk umbes tupe pikkune, neel

l Taime nimi Dioskorideseļ, tuletatud kreekakeelsetest sõnadest aner - mees, soĖos
* kilp (vilja kuju järgi).
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kitsas. Lühikeste niitide ja tömpide peadega toļmukad asetsevad krooni
putkes, samuti ka emakakaeļ. Vili - kerajas kupar, avaneb tipust alLrse
suunas viie poolmena. seemned mitmesuguse suuruse ja kujuga; enamasti
vähesearvulised.

Perekonda kuulub umbes 120 liiki, mis on levinud peamiselt Errraasia
mägistel aladeļ. Nõrrkogude Liidus esineb 5 sektsiooni 33 liigiga, neist
Eestis l liik, mis on ka tüüpliik.

Mitmed nõmmkanni liigid on tuntud dekoratiivtaimedena.

l. Harilik nõmmkann - Androsace septentrįonaįįs, L. Sp. P\' I42'
1753; Duby in DC. Prodr.,8: 52. lB44; Led. Fl. Ross. S (l): 19. lB47-
lB49; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. l 16. 1852;
Schmalh. <Dr. Cp. u IOxis. Pocc.2: 197.1897; Pax et Knuth in Engl. Pflan-
z,enr.4 (237):2l4. |905; Lüdi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (3): lB14.
1926; Schischk. et Bobr. in Fl. URSS t8: 240. 1952; Karn. et Kot. in <D.ņ.
yPCP 8: 94. 1957; Bumb. in Latv. fl. 4: 35. 1959; Sokol. in O.n. Jleuraurp.
o6n. 4: 23. 1965. - Exs.: K. Eichw. Eesti taimed 3, n" 124 et 124a.
l93B. - llpo.llouulzx cenepuuü. (272. joon.)

o. Taim (4) 10-25 (34) cm kõrge, juurmise lehekodariku ja ena-
ntasti mitme õisikuvarvaga. Lehed süstjad, varre tipu pool laiemad ja
lrambulise servaga, teravnevad, aluse suunas ahenevad, (0,5) 1,2--2,5
(3,5) cm pikad ja (l,5) 2-5 mm laiad, kaetud väga väikeste harunenud
1a lihtkarvadega ning punakate näärmetega, mida esineb ka taime teis_
įel osadel. Iga õisikuvarb lõpeb sarikõisikuga, sarika aluseļ kate paljudest
2-3 mm pikkustest süstjatest teravaiipulistest kandelehteclest. Õieraod ja
õisikuvarb kaetud väga väikeste harunenud karvadega, hiljem muutub
kogu taim paljamaks. Õietupp kellukjas, 2,3-3,3 mm pikk, l/3 ulatuses
vaba, paljas, kollakasroheline, püsiv, tupe tipmed teravad, koļmnurksed,
vioļetsed, üksteisest laiade ümarate sälkudega eraldatud. Kroon valge või
veidi punakas, kollase neeluga, 3,8-4,5 mm pikk, kroonlehed äraspidimu_
najad, tipus tömbivõitu, l-l,5 mm laiad. Tolmukad väga lühikeste niitide
ja ovaalsete, umbes 0,4 mm pikkuste tolmukapeadega. Emakakael väga
lühike (0,2 mm). Viljaraod sarikas mitniesuguse pikkusega [(0,7) 2-4
(5,2) cm]. Kupar enam_vähem kerajas, tupesi veidi üļeulatuv, (2,5) 3-
4 mm pikk ja (2,1) 2,7-3,6 mm lai. Seemneid viljas enamasti alla 10,
koļmekandilised, 0,9-l,2 mm pikad ja umbes 0,7 mm laiad, mustjas-
ptuuni, veidi võrkjalt aukliku kestaga.

Õitseb mais, juunis.
Kasvab kuivadel kinkudel, loodudeļ, teede ääres, põldudel. Levinud

kogu Eestis.

Üldlevik. Nõukogude Liidu kõigis osades. Skandinaavias, Ķesk_Euroo_
pas, Alpides, Balkanimaadel, Väike-Aasiast Himaalajani, Hiinas, Mongoo-
lias, Jaapanis, Põhja-Ameerikas.
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'272. joon. Haritik nõmmkann (Androsace septentrionaĮĮs): a -
,oitsev taim, Ö _ õis, c _ viljuv taim, d _ vili tupega' (orig')



9. perekond vesisulg - Hottonįa1 L'
Sp. Pl. t45. t759.

Mitmeaastased roomava risoomiga taimed. Lehed veesisesed, kamjalt
jagunenud, asetsevad männastena. Õied raolised, korrapärased, viietišed,
valged või roosakad, kandeļehtedega, moodustavad veest väljau1atuva
kobarja õisiku, Tupp viietine; kroon ratasjas, lühikese putke jä viieosa-
lise servisega. Tolmukaid 5, väga lühikeste niitide ja piklikmunajate tol_
mukapeadega. Emakas munaja sigimiku, niitja emakakaela 1ä tomui
suudmega. Esineb heterostüülia. Anatroopseid seemnealgmeid priju. ltrt_
senta kerajas, jalakesega, Vili - munajas või kerajas kupar,- avaneb,
5 poolmena, mis tipus ja alusel kokku jäävad. Seemneid palju,ovaalsed ja
kandiļised'

Perekonda kuulub 2 liiki, millest H. paĮustrjs L. on levinud Euroo_
pas ja Väike-AasiaS, H' infĮata Ell. aga Põhja-Ameerika idaosas. Tüüp_
ļiik on H' paĮustris L.

l. Harilik vesisulg - Hottonįa paĮustris, L.Sp.Pl. l45. 1753; Duby
in DC. Prodr.8:34. lB44; Led. Ft.Ross. B (l): 7. tB4T_t849; Wied. et
web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl. I19. lB52; Schmalh. o.rr. cp.
rt IoxH. Pocc.2: 194. lB97; Pax et Knuth in Engl. pfranzenr. a eBTj:
233. l905; Lüdi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (3): lB32. l926; smoi1"
in Fl. URSS t8:252. 1952; Karn. et Kot. in O.n. ypcp 8: 102. lg57; Bumb.
in Latv. fl. 4: 38. 1959; Sokol. in O.r. JleHnurp. o6n. 4: 24. t965. -Exs.: Lippm. et K. Eichw. Eestį taimed l, n" 12. 1933' - Typua 6o;lor-
nan. (273. joon.)

4 ' Enamasti 20-50 cm sügavuses Vees kasvav taim. Peavars 15-
50 cm pikk, asetseb vees horisontaaļselt või veidi viitu, veepinna lähedat
haruneb männasjalt. Sõļrnekohad peavarre vanemas osas arvukate pee_
nikeste adventiivjuurtega, miļļe abil taim kinnitub põhjamudas. Lehed
tihedate männastena, kinnituvad sõļmekohtades (varre VanemaS osas,
taandarenevad), veesisesed, õrnad, mitnresuguSe Suurusega, kamjalt suig_
jzrgused, kitsaste lineaalsete teravatipuliste külghõlmadega. Harucį tihį_
daļt lehistunud, sterii1sed, harude keskelt ulatub u...ī välja l5_-3o
145) cm kõrgune õisikuvarb. Kogu taim kaetud punakaie näärmekarva_
dega, eriti tihedaļt varreļ ja õisikul. Õisik kobarjas, mitme üksteisest
eemal asetseva, (2) 3-6 õiest koosneva männasega. Õied 5-16 mm
pikkustel veidi allapaindunud õieraagudel 5,5-9,5 ūm pikkuste lineaal_
sete kandelehtede kaenlas. Õietupp 4-6 mm pikk, 5 või 6 ļineaaļse teri-
tunud tipuga, 0,B-l mm laiuse püstise tupplehega, mis on peaaegu alu-
seni vabad. Kroon ratasjas, kuni 2 cm ļäbimõõdus, valge, mõnikord roo-
sai<as, koļlase neeluga, umbes 4 mm pikkuse putke jā 5 laiuva, äras_
pidimunaja või elliptilise, 7-9 mm pikkuse ja 5-6 mm ļaiuse ebakorra-
päraselt pügaldunud tipmega. Tolmukapead l-l,5 mm pikad. Viljumis-
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273' jcon. Harilik vesisulg (Hottonia paĮustris): a - nool taim, D - taim lehįede, õite
ja noorte viljadega, c - viļi tupega. (orig.)



ajaĮ<s viljaraod pikenevad ja paincĮuvad veelgi allapoole, tupplehed eemal-
dunud. Kupar tupest lühem, 4-5 mr-ir pikk ja peaaegu niisama lai, püsiva
emakakaeļaga. Seemned väga väikesed, umbes 0,5 mm pikad, ebakorra_
päraselt kandiļised, valnrirrult mustjaspruunid' näsakestega. Ulekaaļus
cn vegetatiivne paljunemine. Õisikuvarb taandareneb sügiseks, varva
eluselt algavad varreharud vabanevad, vajuvad põhja, juurduvad ja
taļvituvad. Peale selle tekivad vegetatsiooniperioodi lõpul lehtede kaen-
ias 2-3 cm pikkused, lühikeste sõļr,tevahedega ja tihedalt lehistunud pun-
gataolised võsud, mis emataime küljest vabanevad ja juurduvad.

Õitseb juunist augustini.
Kasvab seisva või aeglaselt rroolava veega ning mudase või turbase

põhjaga veekogudes Eestis mandriosas.
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas (välja arvatud põhja- ja

kagurajoonid ning Krimm). Väljaspool Nõukogude Liitrr Euroopas peale
Põhja_Skandinaavia, Edela-Euroopas (mägistel aladeļ harvemini) ja
Väike-Aasias.

Majanduslik tähtsus. Juuri on kasutatud musta värvi saamiseks.

3. triibus Samoįeae Reichenb. Fl. Germ. excurs. 4ll. lB30-lB32; Pax
in Engl. et Prantļ, Fflanzenfam.4 (l): lll. į89l. - Lehistunud varre ja
lipmise kobarõisikuga taimed. Pungaseisundis kroonlehed asetsevad ris_
tramisi. Kroon kellukjas, lühikese putkega, kroonlehed vahelduvad soomįls_
jate siaminoodidega' Sigimik pooleldi aļurnine' Ķupar avaneb poolmetena"

10. perekond randpung - Samolus I L
Sp. Pl. l7i. 1753.

Mitmeaastased, paljad või peaaegu paljad taimed. Varred püstised'
Lehed terved, asetsevad vahelduvaļt või juurmise kodarikuna. Õisikud
kobarjad või pöörisjad, tipmised; õied väikesed, raolised, viietised, val-
ged, enamasti kandelehekestega. Tupp kellukjas' lõhine, alusel või kuni
sigimiku keskkohani sellega kokku kasvanud. Kroon ļühikese puike ja
eemaļehoiduvate tipmetega. Toļmukad lühikeste niitidega, vaheļduvad
staminoodidega. Emakas pooleldi alumise sigimiku, lühikese emakakaela
ja tönrbi või peaja emakasuudmega. Seemnealgmeid palju, pooleldi ana-
troopsed; platsenta raoiine. Vili - munajas või kerajas kupar, mis ava-
rreb tipust poolmetena. Seemneid palju, ümarad või kandiļised.

Perekonda kuuļub 16 liiki, millest enamik on ļevinud lõunapoolkeral
ja Põhja-Ameerikas. Nõukogude Liidus, sealhulgas Eestis, kasvab l liik,
mis on ka tüüpliik.

+ l' Liht-randpung - Samoįus VaĮerandįį' L. Sp.Pl. l7l. t753; Duby
in DC. Prodr. S: 73. lB44; Led. Fl. Ross.3 (l):31. 1847-1849; Wied. et
'Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 127.1852; Schmalh. <D.r. Cp.

į Taime nimi Pliniusel, tuletatud keldikeelseist sõnadest *alĮ _ ravi, mos - siga
(taime on kasutatud sigade ja veiste ravimiseks).

2 Nirneįatud l6.r sajandi botaaniku D. Vaļerandi auks.
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u Įo>ķtt. Pocc. 2: 202. 1897; Pax et Knuth
in Engl. Pfļanzenr. 4 (237): 337. 1905; Lüdi
in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (3): 1875.

1926; Smoij. in trI. URSS 18:254. 1952; Karn.
et Kot. in Q.n. yPCP 8: 104, 1957. - Exs.:
Lippm. eį K. Eichw. EesJi taimed l, n" 13.

l933. - Camolroc Ba.nepaHg,a, ceBepHļ'Iqa

o6ķtNgoneHH aa. (27 4. joon.).
4' Taim 15-40 cm kõrge, paljas, ühe või

mõne püstise, 1ihtsa või üļaosas veidi haru_

neva varrega. Risoom lühike, paljude kiud-
jate juurtega. Lehed juurmise kodarikuna
ja varrel vahelduvalt, heļeroheļised, ülemisecl
veidi sinakad, terved, terveservalised, tömbi-
tipulised, rootsuļised, alusel ahenevad, valrel
rootsutud. Juurmised lehed ja kõige alumised
varrelehed pik1ikmõlajad pika tiivuļise
rootsuga, (1,5) 3,5-6 om pikad ja (0,8)

I,3-2,3 cm laiad. Keskmised Įehed äraspidi_
munajad või piklikmõlajad, aluse1 rootsuks
ahenevad, (1,4) 2,5-4,6 cm pikad ja (0,8)

l,3-2,5 cm ļaiad. Ulemised 1ehed väikse-
mad, äraspidimunajad, rootsutud või väga
lühidalt ahenevad. Õied väikesed, valged,
koondunud tipmiseks kobarõisikuks, 5-9
(|2) ,mm pikkustel õieraagudel, mis veidi
ülalpoo1 keskkohta on põlvjalt ü1espoole
käändunud ja selļel kohal süstja, l,5-
3,5 mm pikkuse ja 0,8-2 mm laiuse kande-
lehekesega (mõnikord kobara kõige alumised
õied suuremate kandelehekesiega). Tupp kel_

lukjas, 2-3 mm pikk, l/3-ni või veidi enam

vaba, umbes I mm laiuste munajate terava-
tipuliste lehtedega. Kroon '2,5-3 mm pikk
(sellest umbes 1/3 moodustab putk), 5 äras'
pidimunaja tömbitipulise, l,2-t,7 mm laiuse
lehega, miļļe vahekohtadesse neeluosas kin-
nituvad keeljad staminoodid. Tolmukad väga
iühikeste niitide ja südajasmunajate, 0,5-0,7
mm pikkuste tolrrukapeadega. Viljumisajaks
tupp ja õieraag veidi pikenevad. Kupar kera_
jas, tupest veidi ļühem, 2,5-3 rnm ļäbimõõ_

dus, paljuseemneline. Seemned väga väike_
sed, 0,4-0,5 mm pikad ja 0,3-0,4 mm laiad,
kandiļised, tumepruunid.

Õitseb juunist augustini.

274. joon. Liht-randPung (Samo-

Įus Vaterandii): a _ taim ļeh-

tede, õite ja noorte viljadega'
b -_ vįli tupega. (orig.)
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275. joon' Liht_randpunga (SamoĮus VaĮerandii) leiukohad Eestis.

Kasvab mererannal ja merr.e Suubuvais ojades läänesaartel ja mandri
ļäänerannikul. Harva' Seni leitud Hiiumaa1t, Saaremaalt ja 2 kohast
Pärnu rajoonist (Tõstamaa ümbrusest). Kirjanduses on andmeid 1iigi
esinemisest ka Vormsil. Esmakordseļt leidis seda taime Eestist A. Bunge
lB24. a. Saaremaalt Kasti ļähedalt ramalt' (275. joon.) Leiukohad mand_
ril avastati aļles 1962. a. oh.tralt, kohati isegi massiliselĮ esineb liht-
randpunga Tõlli külas Jaagu taļude lähedal Tõrvanõmme ojas, unrbes
0,3 km merest.

Üldlevik. Poaaegu kosmopoliitne liik; Nõukogude Liidus Euroopa-osa
lääne- ja edelarajoonides, Ķaukaasias ja Kesk-Aasias. Atlantiļises Euroo-
pas (Kesk-Euroopas harva), Vahemeremaadel, Balkani poolsaarel, Väike_
Aasiast Himaa1ajani, Hiinas, Jaapanis, Aafrikas, Ameerikas, Austraaļias.

Majanduslik tähtsus. Noori lehti võib tarvitada salatina. Skorbuudi-
vastaste ornadustega.

Võetud looduskaitse alla kui haruldane reliktne taimeliik, mis asub
Eestis oma areaali põhjapiiri ļähedal.
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37. SELTS PAJULAADSED - SALĮCALES1

Seļtsi kuuļub omapäraste, tugevasti redutseerunud õiekattega kahe-
kojaliste taimede rühm. Seltsi SaĮ.įcaĮ.es asukoha määramine õistaimede
süsteemis on tekitanud fülogeneetikute seas vaidļusi. Varasemad autorid

F,eavad seltsile Salįcaįes lähedaseks se|tsļ Tamarįcales. Seejärel arvati, et

pajulaadsed on sugulased seltsidega ĮugĮandaĮes ja MgricaĮes; hiljem,
kuni viimase ajani' peeti seltsile SalįcaĮ.es aga kõige lähedasemaks seltsi
IļamqmelįdaĮes' A. Tahtadžjani järgi on seltsi Sal,įcaįes ja mitme teise

ķTamaricaĮes' CapparaĮes, BegoniaĮes jt.) ühiseks esivanemaks selts 7lo-
laĮes '

Pajulaadsete seltsi kuulub üksainus sugukond - SaĮ.įcaceae.

l. Sugukond pajulised - Salįcaceae MĪrb.2

Puud, põõsad või kääbuspõõsad. Lehed terved või hõļmised, terve või ham-

bu1ise Servaga; sageli on neil varaku1t varisevad abilehed. Õied koondu-

nud tihedateks püstisteks või rippuvaieks õisiktrteks - urbadeks. Lihtsad,
ainult emakast või 'įolmukatest koosnevad õied asetsevad üksikult katte-

soomuste kaenlas. Kattesoomusteks redutseerunud'kõrglehed on pajudel
tcrveserva1ised, paplitel hambulised või lõhised. Kroonļehed puuduvad.

Rudimentaarne õietupp on paplitel viļtune, peekrikujuline (emasõites) või
lehelabakujuline (isasõites) meeketta jääk, pajudel aga on See kujunenud
l või 2 (harvemini 3-5) rneenäärmeks' Perekonnaļ Chosenįa sel1ised

crrganid puuduvad või esineb mõnikord emasõitel 2 väikest külgmist nää-

ret. Tolmukaid 2 kuni palju. Tolmukaniidid vabad, harvemini kokku kas-

vanud. Tolmukotid kahe pesaga, pikuti avanevad. Sigimik ülemine, koos_

neb kahest viljalehest, ühe pesaga, rohkearvuliste anatroopsete Seemne'

algmetega. Emakasuudmeid l võt 2' Vili _ 2 kuni 4 poolmega kupar.

Seįmned õhukese kestaga, endospermita, basaalsete lendkarvadega. Idu

sirge. Anemo- ja entomoiiilsed taimed.
šugukonda kuulub 3 perekonda: PopuĮus, SaĮix ja Kaug-Idas levinud

monotūüpne perekond Chosenį.a. Perekondade PopuĮus ja SaĮtx esindajad
on 1aialdaseļt ļevinud parasvöötmes, peamiselt põhjapoolkeral, puuduvad

Maļai saarestikus ja Ausiraalias.
Primitiivsemaks loetakse perekonda PopuĮus, SeSt Selle liikidei on

õites rohkem tolmukaid ja meeketas vähem redutseerunud. Seda tõendab

ka fossiilne materjaļ, mida leidub juba alamkriidi ļadestuis. Tüüppere_

kond on Saįįx L.

l. Õie kattesoomused terveservalised. Tolmukaid enamasti 2, harvemini
g_|2. Urvad püstised. Lehed piklikud, 1ineaalsed või elliptilised.
Pungasoomuseid üks

2' perekond paju - SaĮįx L.

į Koostanud H. Krall ja L. Viljasoo.
2 Koostanud H. Krall ja L. Viljasoo.
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Õie kattesoomused hambuļised või lõhised. Tolmukaid palju. Urvad
rippuvad. Lehed kolmnurksed, südaja alusega, munajad või ellipii-
lised. Pungasoomuseid rohkem kui üks

l. perekond pappel - PopuĮus L.

L perekcrnd pappel - Populus r Y.z
Sp. Pl. 104. 1713.

Heit1ehised kahekojalised tuu1tolmlejad puud hõreda laimunaja,
munaja, keraja, laipriramiidja' püramiidja või sammasja võraga. Vane-
rnate puude tüve al1osa on kaetud pruunikasha11i kuni haļ1ikasmusta
rõmelise korbaga, tüve üļaosa ja oksad valkjas- kuni rohekashalli sileda
i.:'oorega. Sulg- või sõrmroodsed lih.tļehed asetsevad okstel spiraa1selt,
sageli võib nende kuju ļa SLluruS oļla ühel ja samal puul erinev. Lehed
cln pikk- ja lühivõrseteļ erineva kujuga. Arvukaļt ļeidub lühivõrseid.
Pungi, mis enamikuļ liikidel on kleepuva vaiguga, katab tavaliselt mitu
soomust. Võrsete ladvapungad on enamasti suurenrad kui külgpungad.
Äbilehed varisevad varakuļt. Paplid õitsevad enne puu lehtimist või ļeh-
timisega samal ajal. Õied ruljaie rippuvate urbadena, mis moodustuvad
rippuvasi õisikuteljest, millel asuvad tiheda spiraalina ļõhestunud katte-
iehed. Iga kattelehe hõlmas on nii isas- kui ka emasõisikul üks õis. Isas-
õiel on lehterjas õiekate ja harilikult palju võrdļemisi ļühikeste niitidega
ja kahepesaiiste punakate tolmukottidega tolr".,rukaid. Tolmukottide värvu-
sest tingituna on enamiku papliliikide isasurvad punakad. Emasurvad on
õitsemisajal kompaktsemad kui isasurvad ja kollakasrohelised. Emasõie
ühepesaline rohkete Seemnepungadega sigimik on poolest saadik ümb_

ritsetud lehterja õiekattega. Ēmakasuudmeid 2-4' Vili valminult
ļõhenev kupar. Seemned väikesed, arvukad, varustatud lendkarvadega.

Perekonda PopuĮus L. iseloomustab õie primitiivne ehitus ning lehtede
kuju ja Suuruse suur varieeruvüS, mis teeb taksonite piiritlemise raskeks.
Sellest tulenevad ka suured erinevused nende ļiikide mahus. Liigi mõiste
laiemaļ käsitamisel ei ületa liikide arv 31, kitsamal on See arv üļe l00.

Liikide mahu kitsamal käsitamisel on Nõukogude Liidus ligi 30 loo-
duslikult kasi,avat liiki ja kultuurides |2 võõrarr'aise päritoluga liiki.

Enamik süstemaatikuid jaotab perekonna 5 sektsiooniks: Turanga
Bunge, Leuce Duby, AigeĮros Duby, Tacumahaca Spach ja Leucoįdeš
Spach. Et see jaotus ei vasta rahvusvahelise botaaniļise nomenklatuuri
i<oodeksile, siis kasutatakse käesoleval juhul mõnevõrra teistsugust jao_

tust.

ļ Nime etümoloogia ei ole selge. Arvatavasti tuleneb see kreekakeelsest sõnast paĖ
paĮĮo _ vabisema, värisema, aga võib-olla ka väĮjendisi arbor popuĮi (lad. k') _ arbor

- puu' popuĮus _ rahvas (s.i. rahvuslikud puud), sesi papleid peeti Vana_Roomas suur-
sugusteks purtdeks ja neid istutati kõikjale avalikesse kohtadesse.

2 Koostanud Ü. Tamm.
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l. sektsioon Turanga Bunge Beitr. Kennt. Fl. Russl. 498. 1848.

a) alamsektsioon Turanga (: grupp Euphratī.ca Dode in Extr. des
mėmoires de ļa Soc. d'histoire Nat. D'Autun lB: l4. ļ905),

b) alamsektsioon Pruįnosae (Dode) Tanrm ccirib. nov. (: grupp Prui-
t;oso Dode in Extr. des mėmoires de ļa Soc. d'histoire Nat. D'Autun 18:

i4.1905).
2. sektsioon PopuĮus (: sektsioon Leuce Duby in DC. Bot. Gall. 1:

427. rB2B).
a) alamsektsioon PopuĮus (: sektsioon Aįbįdae Dode in Extr. des

mėmoires de ļa Soc. d'histoire Nat. D'Arrtun l8: l9. l905).
b) alamsektsioon Trepidae (Dode) Tamm comb. nov. (: sektsioon

T repidae Dode in Extr. des mėmoires de ļa Soc. d'histoire Nat. D'Arrtun
l8: 28. 1905).

3. sektsioon Aigetros Duby in DC. Bot. Gall. 1: 427. 1828.
a) alamsektsioon Aigeiros (: aļamsektsioon Euroasiatįcae Bug. in

Arboretum Kornickie 12: l0B. 1967).
b) alamsektsioon Arnerįcartae Bug. in Arboretum Kornickie 12: l06.

1967.

4. sektsioon Tacamahaca Spach in Ann. Scient. Nat. 15: 32. l94t.
a) alamsektsioon Tacamahaca (-, grupid BaĮsamifera, SuarleoĮens,

Candįcqns Dode in Extr. des mėmoires de la Soc. d'histoire Nat' D'Autun
lB: 54. 1905).

b) alamsektsioon LaurifoĮĮae (Dode) Tamm comh. nov. (: grupp
LaurifoĮia Dode in Extr. des mėmoires de la Soc. d'his+,oire Nat. D'Autun
18: 54. 1905).

5. sektsioon Leucoįdes Spach in Ann. Scient. Nat. 15: 32. |B41..

Eestis leiduvad papliliigid kuuļuvad sektsioonidesse PopuĮus, Aigeiros
ja Tacamaįaca. Need on iidsed katteseemnetaimed, mis esinevad maa-
keral juba katteseemnetaimede õitsengu esimesest perioodist alates ning
polütoopselt (üheaegselt paljudes kohtades); vanimad paplite fossii1sed
leiud pärinevad alamkriidi ladestust Gröönimaait; neid ļeidus hulgaliselt
ülemkriidi f looras ning nad levisid ļaialdaseļt tertsiaaris. Seega võib
paplite eaks maakeral lugeda vähemalt l00 miljonit aastat.

Perekond Populus L. on ļaialdaselt ļevinud ka nüüdisajal. Looduslikult
kasvavad selle esindajad põhjapoolkera mitmesugustes kliimavöötmetes.
ldapoolkeral ļeiduvad paplid kogu Euroopas: alates Skandinaaviast ja
Kesk-Uraalist põhjas 30. paralleeļini ļõunas, on levinud ka Põhja-Aafri-
kas. Aasias uļatub paplite areaal metsavööndi põhjapiirilt Siberis ja
Kaug-Idas 30. paralleeļini ļõunas, hõivates ka Iraani ning Afganistani
põhja_ ja keskosa, Himaalaja, Ida-Hiina ja Jaapani. Läänepoolkeraļ lei_
dub papleid Põhja-Ameerikas metsatundrast Lõuna-Kaļiforniani. (276.,
27B., 2B4., 290. jcon.) Perekonna tüüpliik on P. aįba L.

Pap1id paljunevad hõlpsasti vegetatiivselt pistokstest, pistikutest või
juurevõsudest. See võimaldab majanduslikult väärtuslike omadustega liike
Įiiiresti paljundada. Et seda võtet on praktikas üsna laiaļdaselt ja pika-
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ajaliselt kasutatud, siis on mõnedeį ļiikidel arvukalt vegetatiivseļ teel tek-

kinud järglasi - ļrloone.
Paplid kui kahekojalised puud moodustavad kergesti hübriide. Mitmed

tiigid on hübriidse päritoluga.
Paplite seemnetega paljundamise vastu on meil seni võrdļemisi vähe

lruvi tuntud. Piļ<emat aega arvati, et seemnete nõrga idanemisvõime tõttu
see ei anna Į<uigi lräid tulemusi, nüüd aga on teada, et värsked seenrned

trn hea idanevusega ja neist saab edukaļt seenrikuid l<asvatada. Katsetega
Tartus Meisanduse Teadusliku Uurimise Laboratooriumi puukoolis selgi-
tati seemikute kasvatamise agrotehnikat meie vabariigis. Kuna seemikute
kasvatamine on keerukas ja vaevanõudev töö, ei ole otstarbekas seda hal-
jastuse praktikas ļaiaļdasemaļt kasutada, eriti selliste ļiikide juures, mis
väga hästi pistokstest paljunevad. Viimasel aja1 soovitaiaksegi Seemne_

tega paljundada ainult sektsiooni PopttĮus ļiuuļuvaid ļiike.
Papleid saab paljundada ka rohtseist pistikuist. Mõnda ļiiki (näit.

PopuĮus tremuĮa. L.), mille pistoksacĮ ei juurdu, on rlõimalik paljundada
juurelõikudest'

Kaasajal rajatakse paļjudes Kesk- ja Lõuna-E,uroopa maades ļaialda-
selt papliī<uļtuure' Kultiveerimist alustati nendes maades rohkem kui 200

aastat tagasi. Laiaļdane huvi papiite kultiveerimise vastu on põhjusta-

tud nende erakordseļt kiirest kasvust. Mõnede autorite arvates on mõõ-

duka ja mõõdukalt jaheda kliimaga maades kõigist tuntud lehtpuuliikidest
papiid kõige kiirema kasvuga.

Eesti sponiaanses fļooras on selie perekonna liikidest metsapuuna tun-

tud ainult harilik haab (Popttlus tremuĮa L.). Papliliikide introduktsioon
Eestisse algas l8. sajandil, kuid po1e täiesti selge, missugused liigid
introdutseeriti Eestisse Varem' tnissugused hi1jem. Varasemate fļoristi-
liste kirjutuste järgi introdutseeriti esimestena must pappel (P. nigra
L.) ja hābepappe1 (P. aĮba L.). Näiteks arvatakse, et Talļinnas Kaasani
kiriku aias ļ<asvav must pappei on istutatŲd |72I. a. Esiaigu leidus pap_

leid peamiselt mõisaparkides ja mõnedes kirikuaedades. Peagi hakati neid

aiaäiicle vahendusel ļ<asvatama laialdasemaļt. Metsakasvatuse praktikas

rakendati papleid Eestis estnakordseļt 1937. a. Pap1ite kultiveerimisega
ļaiemas uļatuses tehii algust l94B. a. Esialgsed paplite kultiveerimise ļ<at_

sed riikļiku metsafondi maadeļ kujunesid aga võrdletrrisi tagasihoidļikeks,
seepärast neid jätkatakse.

Paplite valget ja pehmet pr-ritu kasutatakse mitmetes tööstusharudes'

Peaļe tuļetikutööstrrse on see peamine tooraįne tselluloosi_ ja paberitöös_

iusele, leiab aga kasutamist ka taara-, proteesi_, pliiatsi_ ja mööblitöös_

įuses. Paplipuidust taarat peetakse esmaklassiliseks' sest see ei anna toi'
duainetele l<õrvalmaitset ega -lõhna. Peale selle kasvatatakse papleid ka
<lekoratiivseteļ eesmärkideļ. Haljastamiseks tuleb kasutada ainult isas-
puid, sest emaspuud,e viljakupardest väljub koos s'eemnetega hulgaliselt
ļendkarvu, mis risustarlad vatina tänavaid ja väljakuid ning tungivad elu_

jz tööruumiciesse.
Peale alipool ļ<äsitļetavate liikįde ļeidub Eestis kohati (Saaremaal

33 Eestį NSV įloora 5į3



Pidulas; Räpinas) veel Bolle paplit (PopuĮtts Boļįeana Lauche) ja Tal-
linnas (Hirvepargis) ning Luual metsamajandustehnikumi dendraariumis
ameerika haaba (P. trentuloides Michx.). Metsamajanduse ja Loodusl<aitse
Ī'eadusliku Uurimise Instituudi puukoolis Tartus kasvavad mõned Maksi_
movitšį paplid (P. Mascimouįczįį Henry), samuti on seaļ rohkesti mitme-
suguseid paplite värdi. Viimaseid leidub ka Vääna metskonna puukoolides.

LlIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l. Lehed alumiselt pinnalt viltļ<arvased . 2
Lehed alumiseļt pinnalt teistsugused . 5

2. Lehed alumiseļt pinnali (noored lehed ka pea1miselt) valgei,iltjad,
3-5 kolmnurkse hõļmaga ja 5-9 basaalrooga 3
Lehed alumiseļi pinnalt hallviltjad, loogelishambuļise, kahelihambu-
lise, harva loogelise või saagja Sefvaga 4

3. Võra lairrv. Lelrelaba 4-l2 cm pikk ja niisama lai' 3-5 hõlmaga,
tipmine hõlm sageli külgmisiest suurem. Leheroots ruljas, karvane"
l-4 cm pil<k. Pungad ja võrsed viļtkarvaseci või paljad, pole klee-
puvad

l. Hõbepappel - Popultts aĮba L'

Võra püramiidjas. Lehed sarnased eeļnrise liigi lelrtedega, kuic1 veidi
suuremad (lehelaba 12-15 cm pikk ja niisama lai)

Bolle pappel - PopuĮus BoĮleana L.auche

4. Lehed alumiselt pinnali hallviltjad, noorena mõļemalt pinnalt kar-
vased, täkiļishambulise, kaheļihambulise, Įtarvemini 1oogelise Ser-
vaga. Lehelaba 4-6 cm pikk ja 3,5-6 cm lai, ļeheroots lapik või
ruljas, paljas või karvane. Pungad ja võrsed SamaSuguSecl nagu
hõbepaplil

2. Hall pappel - PopuĮtts \canescens J. E. Smith

5. Lehed mõlemalt pinnalt peaaegu ühevärvilised . 6

Lehed l<ahevärvilised (pealmiselt pinnalt läikivad, tumerohelised, a1u-
miseļt heledamad - hallikas- või valkjasrohelised, sageli metalse
varjundiga) l į

6. Lehed peaaegu ümarad või ümarmunajad, ļeheroots lapik
(ovaalne) T
Lehed teistsugused B

7. Lehed ebaühtlaselt ning jämedalt täkilise või täkilishambulise ser-
vaga, peaaegu ümarad (lehelaba läbimõõt 3-l0 cm), ainult noorelt
pisut karvased. Leheroots lapik, 3-5 cm pikk, paljas. Pungad kas-
tanpruunid, paljad, pisut kleepuvad

3. Harilik haab - PopuĮus tremuĮa L.

5t4



Lehed l<orrapäraselt peensaagja servaga, munajad kuni piklikmunä-
jad' tömbitipulised, pealnriselt pinnalt tumerohelised, valkjate roo-
dudega, alumiselt sinakasrohelise varjundiga; lehe alus sirge, vesi-
võsude ļehtedel pisut südajas. Pungad tumepruunid, paljad

Ameerika haab - PopuĮu's tremuĮoįdes Michx.

B. Lehecį rombjad või koļmnurksed, nende alus pealmisel pinnal rootsu
juures näärmeteta. Leheserv läbipaistev, paljas' Võrsed ümmargu-
sed või ümardunud kantidega 9
Lehed koļmnurksed, munajasrombjad, laimunajad või rombjad, nende
alusel kaks või koļm nääret. Lehe serv läbipaistev, ripsmeline. Võr-
sed enamasti kandilised l0

9. Võra laiuv. Lehed rombjad või kolmnurļrsed, pikali teritunud tipuga,
kiilja või sirge alusega' peenSaagja või hambuļise läbipaistva palja
Servaga. Lehelaba 5,5-ll'5 cm pikk ja 5-9 cm lai, kõige laiem all-
pool keskkohta. Leheroots lapik, 4-8 cm pikk. Võrsed kollakashallid,
rohekaskolIased või koļlased, ümmargused, paljad

4. Must pappel -- Poptūus nigra L.

Võra püramiidjas või silinderjas
eelmisel liigil

Lehed ja võrsed SamaSUgused nagu

5. l,taalia pappel - PopuĮus pųramidaĮis Roz.

10. Lelred kolmnurksed, ļaimunajad või munajasrombjad, rootsu juures
2 v'õī 3 nääret. Lehealus sirge, tömbilt kiiljas või veidi südajas; lehe_

serv saagjas või hambuline' läbipaistev, nõrgalt ripsmeline. Lehelaba
pikkus ja laius 7-|1 cm, ļeheroots tugevasti |apik,4-7 cm pikk.
Võrsed kandilised, noored oksad pruunikashalļid või pruunikasrohe-
ļised, ümmargused või tipuosas kandilised, nende kooreļ rohkesti
piklikke lõvesid 

6. Ķanada pappel - Populus deĮtoįdes Marsh'

Lehed 1 või 2 näärmega või näärmeteta, kolmnurksed, laimunajad,
rnunajad, munajasrombjad või rombjad. Lehealus sirge' kiiljas, töm_

bilt kiiljas, ümardunud või veidi südajas. Leheserv hanrbuļine või
saagjas, nooreļt enamasti ripsmetega, ļeheroots sageli punakas (eriti
rroorelt) või roheline, ruljas või lapik. Noored võrsed kandilised või
ümardunud kantidega, sageli punakad või punakaspruunid, enamasti
paljad, hiljem hallikas- või rohekaspruunid, kandiļised või iimmar_
gused
7. Euroameerika pappel - PopuĮus \euramericana (Dode) Guin.

lį. VõĪsed ja noored oksad ümmargused või nõrgaļt kandilised
Võrsed ja noored oksad kandilised kuni tiivuļised .

12. Leheroots paljas (harva veidi karvane)

=-, Leheroots karvane

t2
\7
l3
l5
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l3. Leheroots ruljas, paljas või noorelt veidi kalvane, l,5-5,0 cm pikĮ<.

Lehed munajad, piklikmunajad või eliiptilised, ümardunud või pistrt
südaja alusega, noorelt veidi karvased ja kleepuvad, hiljem paljad
ja veidi nahkjad, peensaagja servaga. Lehelaba 5-ll cm pikk ja
3-7 cm lai. Pungad teravatipulised, punakas- või rohekaspruunide
kattesoomustega, tugevalt vaigused. Võrsed ümmargused (harva veidi
kandilised), punakas_ või tumepruunid, hiljem pruunikas- või rohe_

kashallid
8. Palsarnipappel - PopuĮus tacamahaca MiIl.

Leheroots pealmiselt pinnalt veidi rõmeline, sageli punakas, kuni
4 cm pikk . 14

14. Lehed munajad, äraspidimunajad, rombjas-elliptilised või munajas-
rombjad, kiilja või ümardunud (väga harva veidi südaja) alusega.
Leheļaba 4,5_ll cm pikk ja 2,5-7 cm lai, peensaagja servaga. Lehe-
roots 0,5-3 cm pikk, paljas. Võrsed suhteļiselt peenikesed, kolla-
kaspruunid või pruunid, algul kandiĮised, hiljem kandilised või üm-
margused. Pungad kollakaspruunid, pikalt teritunud, vaigused, 7-
16 mm pikad

14. fliina pappel - PopuĮus Sįmonįį Carr.

Lehed elliptilised, piklik-elliptilised või elliptilismunajad, kiilja, ümar_
dunud või veidi südaja alusega ja järsu ļühikese tipuga. Lehelaba
poolnahkjas, pealmiselt pinnalt kurruline, punaka pearooga ja näär-
melise saagja servaga, 5,4-16,0 cm pikk ja 3-l I cm lai. Leheroots
0,8-4,0 cm pikk, paljas või veidi karvane. Võrsed rohekas- või puna_

kaspruunid, ümmargused, paljad või pisut karvased. Pungad pikalt
teritunud tipuga, pruunid, tipuosas pruunikasrohelised, väga kleepu_
vad, 10-15 mm pikad

9, Ķorea pappel -- PopuĮus koreana Rehd.

15. Lehed ümarmunajad kuni südajad, sirge, veidi südaja kuni südaja
alusega, pealmiseĮt pinnalt tume-, a1umiselt valkjasrohelised, tihti
roostepruunide karvaste roodudega. Lehelaba poolnahkjas, 7-17 cm
pikk ja 5-15 cm lai, selle alusel rootsrt juures sageli kaks nääret,
Leheserv näärmetega, ripsmeline, j'ämesaagjas. Leheroots ruljas, 3-
9 cm pikk, karvane. Võrsed kollakaspruunid või pruunid, hõredalt
karvased või paljad. Pungad kollakaspruunid, pisut vaigused

l0' ontaario pappel - PopuĮus \ giĮeadensįs Roul.

Lehed teistsugused į6
ļ6. Lehed ümar-elliptilised, elliptilised, munajad või piklikmunajad,

sageli järsuĮt teritunud tipuga, ümardunud, pisut kiilja või südaja
alusega, ripsmelistäkilise servaga. Lehelaba 3,5-B cm pikk ja l,5_
4,5 cm lai, leheroots ruljas, veidi karvane, l-4 cm pikk. Pungad pik-
likmunajad, rohekaspruunide kattesoomustega, tugevalt vaigused.
Võrsed hallikas- või pruunikaskollased, läikivad, paljad

įį. Lõhnav pappel - PopuĮus suaueoįens Fisch.
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Lehed piklikmunajad, murrajad või elliptilised, ümmarguse või kiilja
(lrarva pisut südaja) alusega, ripsmeliselt täkilise Servaga, pealmi-

selt pinnali tumeroheļised, aļumiseļt rohelised, tihti roosiepruunide
karvaste roodudega. Lehelaba 6-13 cm pikk ja 2-6,5 cm lai, lehe-

roots ruljas, 1,5-5,5 cm pikk, tihedaļt karvane. Purrgad suured, 20-
29 mm įikrd, r,äga vaigused, ļõhnavad. Võrsed ļ-reļe- r,õi punakas-

pruunicl, suhteliselt jämedad, nende ļ<ooreļ valkjad lõved

|2. Tumeclalehine pappel * Populus tristįs Fisch'

',7. Leheserv läbipaisterl, loogeline, ebakorrapäraseļt täkiļine või saag-

jas. Lelred kujult väga erinevad, sagedamini terava]t munajad, muna-
jad või elliptilisrombjad, kiilja või ümara alusega. Leheļaba 4_|2 cm

įitt 1, 2-8 cm tai; ļeheroõts veidi lamendunud' hõreda1t'karvane,
r-s į. pikk. Võrsed rohekas- või haļlikaskoļlased, algul kandilised
ja veidi įarvased, hiljem ümmargused ja pa1jad. Pungad he1e_ või
-kollakaspruunid, 

peaaegu vaiguta, l3-19 mm pikad

l6. Berliini pappel - PopuĮ'us \beroĮinensis (C' Koch) Dipp'

Leheserv läbipaistmatu 18

lB. Lehed elliptilised, munajad, äraspidimunajad, rombjad, rombjas_eiiip-

tilised või munajasrombjad, kiilja või ümardunud (väga harva pisut

südaja) alusega. Lehelaba 4,5-|l cm pikk ja 2,5-7 cm lai, peen_

saagja Servaga. Leheroots pealmiselt pinnalt nõrgalt rõmeline, sageli
punakas, 0,5-3 cm pikk, paljas. Võrsed kollakaspruunid või pruu-

nid, suhteļiseli peenikesed, a1gul kandilised, vahel hiljem ümmargu-

sed. Pungacl kollakaspntunid, pikalt teritunud, vaigused, 7-16 mm

pikacĮ

|4. Hiina pappel - Popttįus Sįmanįį Carr'

Lehed teistsugused, leheroots üle 3 cm pikk ' 19

l9. Lehed laimunajad või piklikmunajad kuni piklikrombjad, laia kiilja,
ümara või südäja alusega, kiiljalt teritunud tipuga ja peenetäkilise

või veidi saagja Servaga. Lehelaba 4-]r2 cm pikk ja 2,5-6 cm lai,

leheroots ruljas, paljas või pęente viltkarvadega, l_4,5 cm pikk.

Võrsed rohekas- või punakaspruunid, tugevalt kandilised. Pungad

rohekas- või tumepruunide soomustega, kleepuvad

l5. Hatuseviljaline pappel *- Popul'us trįch'ocarpa Torr. et
Gray ex Hook.

Lehed munajad, piklikmunajad, munajas_elliptilised, elliptilised või
ovaalsed, pika terava tipuga, ümara laikiilja või veidi südaja alu-
sega, nģärmelise peensaagja Servaga. Leheļaba 5-l9 cm pikk ja
2-9 cm lai, leheroots ruljas või pealmiselt pinnalt veidi rõmeline,

paljas või pisui karvane, ļ-5,5 cnr pikk. Võrsed läiketud, koļļakas-
või pruunikashallid, tugevalt kandilised kuni tiivuļised, pungad rohe_
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kaspruunid, aįuseļ nõrgalt karvased ning 1äiketud, tipuosas paljad
ning kollakast kleepuvast vaigust ļäikivad, B-l7 mm pikad

l3. Loorberpappel - PopttĮus ĮaurifoĮĮa Led.

ļ. sektsioon PopuĮus. - Leuce Duby in DC. Bot. GaļL l.427.1B2B. -Esimese kõrgusjärgu puud, 30-35 m kõrged. Võra kerajas, silinclerjas rlõi
ilüramiidjas.

1. alamsektsioon PopuĮus (AĮbidae Dode in Extr. des mėmoires de
la Soc. d'histoire Nat. D'Auįun l8: ļ9. 1905). - Noored lehed mõļemalt
pinnalt, vanemad aļumiseit tihedalt karvased. Võrsed, noored oksad ja
pungad samuti karvased. Võra laiuv või püramiidjas, tüvi sageli harunev.

A l. Hõbepappel - Populus alba| L. Sp. Pl. t034. 1753; Wied. et
Web. Besclrr, phan. Gew.. Esth-, Liv- u. Curl. 613. lB52; Lecl. Fļ. Ross. 3
ļ2):626. lB49-l85ļ; Scļrneid. Handb. Laubhoļzk. 1: 2l. tg06; Kom. in Fļ.
LĪRSS 5:225' l936; Rech. irr Hegi, Ilįustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2.3 (l);
41. 1957; Bug. in Arbor. Kõrn' 5: 5. i960; Čib. in Liet. fl. 3: 20' 196ļ. -P. major Milļ. in Gard. Dict. ed. B. n" 4. 1768. - Tononķ cepe6pucruü.
{277. joon.)

h.Kuni 30 m kõrge, laia r,õraga, ülespoole suunatud okstega puu,
tüve läbimõõtl kuni 1,7 m. Tüvi sageli juba maapinnalt või 2-3 m kõr-
guselt harunev, noorematel pLrudel kaetud sileda valkjas- ļ<uni rohekas_
halli koorega; vanematel eksemplaricįeļ esineb sügavarõmeline mustjashall
või must korp. Võrsed nooreļt tilredate viļtkarvadega, lriljem peaaegu pal_
jad või veidi ļ<arvased, ruljad, hallid või rohekashaļįid. Pungacl mūnajaa,
algul viltkarvased, hiljenr lrõredaļt karvased või paljad, 2,5-7 m* pikud
ja l-3 mm läbimõõdus. Lehed ümarnlunajad, rrrõnikorcl peaaegu ümmar-
gused või i<olmnurksed, piklivõrseĮel 3 i,õi 5 hõlmaga (tipmine hõlm
sageli külgrnistest suurern), lühivõrsetel looge1ise,Servaga' nooreļt hõbeda_
seit vilti<arvased, hiljem pealmiselt pinnalt paljad, tumerohelised, alu-
miselt pinnalt valgeviltjad (lühivõrsed mõnikorcl peaaegu paljad); lehe_
laba 4-12 cm pikk ja niisama lai, leheroots ruljas, karvane, r-4 cni
pikk. Isasurvad 4--7 cnr, õitsemisajal 10-|2 cm pikad, arvukate pruuni_
kaspunasie tolrnukottidega. Tolmukaid 6-8. Emasttrvad alguĮ väikesed,
r'ohekashallid või rohekaspunased, viljumisajal 10-12 cnr pikad. Õie kat_
tesoomuse allosa kiiljas, ülaosa hõlmine, roostepruun, karvane. Sigimik
ļühiraoļine, kahehõļmalise emakasuttdmega.

Õitseb enne ļehtimist (aprilli ĮõpLrl või nrai algul). Seenlnecį valmivad
juunis.

Väga sageli istutatuļt parkides, haljasaladel ja talude juures, üksikuĮt
või mõnepuuliste gruppidena peaaegu kogr-t vabariigis. Ānnab rohkesti
juurevõsusid,'mistõttu kohati metsistub' Suuremad eksemplarid kasvavad
Narvas (kõrgus 3l,5 m ja ürnbermõõt 5,54 m) ning Paįde rajoonis Koigi
koolimaja juures (kõrņrs 30 m ja ümbermõõt 4,30 m).
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b - ltorp, c - ltoor,

Üldlevik. Areaal uļatub Atlandi ookeanist Tiibetinį, hõivates peaaegu'

liogu Kesk- ja Lõuna_Euroopa, Põhja-Aafrika, Lääne_, Kesk- ja Väike_'

Aaįia, samuti Himaalaja. (278. joon., b.) Kasvab peamiselt jõgede lam_

ntidel, kus moodustab meisi ja salusid, või üksikpuudena viljakal, küllaĮ-

dase niiskusega mullal. Kuivādeļ kasvukohtadel sageli põõsakujuline.
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Majanduslik tähtsus. Kasutatakse veekogude kallaste metsastamiseks,
samuti ka metsakuļtuurina viljakamateļ muldadeļ. Parema tootlikkusega
puistud asuvad Põhja-Aa,frikas, Doonau jõe orus ja Saksa FV-s UleĀ-
Reini piirkonnas. Pehme valge puit on kergesti töödelrtav, seda kasuta-
takse peamiselt tseļluļoosi ja paberi tootmisel, vähem mööbli ja laiatarbe-
kaupade vaļmistamiseļ. Laialdaselt kasutatakse hõbepaplit ilupuuna asu-
late ja linnade haljastamiseļ. Külmakindel.

Liigil on arvukaļt teisendeid ja vorme, millest mitmeid on kirjeldaiud
omaette ļiikidena. Mõned autorid käsitavadki hõbepaplit nüüdisajal kolļek-
tiivliigina. Eestis ei ole neid vorme ja ieisendeid seni uuritud.

A2' Hall pappel - PopulĮs X Canescens ' J. E. Smith Fl..Brit. 3;
1080. lB05; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- n. Curl. 614.
i852; Kom. in Fl. URSS 5: 226. 1936; Bug. in Arbor. K6rn. 5: 5. 1960;
Čib. in Liet. fl. 3: 2l. t96t. - PopuĮus hųbrid,a Marsch._Bieb. Fl. tarrr.-
cauc. 2: 422' lB08. - Tonoll ceperoųnli. (279. joon.)

h Kuni 25 m kõrge laia võraga puu. Tüve läbimõõt Eestis kunį
40 cm. Nooremate puude tüvi kaetud sileda valkjas- kuni rohekashaļlį
koorega, vanem.ate puude aļlosa sügavarõmelise mustjashalli korbaga.
Võrsed rohekashallid, viļtkarvased või paljad, ümmargused. Lehed ümār-
ntunajad, munajad või munajaskolmnurksed loogelishambulise, kaheliham_

ļ
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bulise l,õi (lrarva) loogelise Servaga' alumiselt pinnalt lrailviitjad või
peaaegu paljad; ļeheļaba 4 7 cm pikk ja 3'5-6 cm ļai, leheroots lapik
või ruljas, tavaļiselt karvane, harvemini paljas. Isasurvad 6-l0 crn pil<ad,

iga õis 8-l6 tolmukaga. Emasurl,ad õitsemisajaļ 4-6 cm pii<ad.

Õitseb enne lehtimist (aprilli lõpr-ri ilõi mai algul). Seemned vaļmivad
juunis.

Eestis leidub harva. UksikLrlt r'õi mõnepuuļiste gruppidena kasvab
Tallinnas, 'lartus, i_Iaapsalus, Pärnus, Ķehras jm.

Üldlevik. Areaal põhiliselt sama mis hõbepaplil. Mitmeļ pool esineb

liik ka ļ<ulįiveeriįult.
Majanduslik tähtsus. Eestis ilupuu. Mrrjal l<asutatakse nagu hõbepap-

lit. Täiesti külmaļ<indeļ. ,

Liik orr loodusļik värd P. alba L. ja P. tremttĮa L. vahel. Hallil pap_

ļil võivacl esinecįa kõik ülemineļ<ud lraava ja hõbepapli vaheļ: ta rlõib sar-

naneda nii haavaga ļ<ui ļ<a lrõbepapliga või on vahepealsete tunnustega.

Kollektiivnimetust hall pappel - P. X canescens J. E. Smith kasutatakse
kaasaja1 paljude looduslike hõbepapli ja haaya värdade ning viimaste
omavaheliste värcįade tähistamiseks.

2. aļamsektsioan Trepidae (Dode) Tarnm comb. nov. (sektsioon Tre-

pirlae Dode in Extr. des mėmoires de ļa Soc. d'histoire Nat. D'Autun l8:
28. l905). - Noored ļehed veidi ļ<arvased või paljad, r,anetnad ļehed

279. joon. Halli pa,pli {Poptt!tts \ canescens) lehed. (Orig.)
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kohati pa ljad ning jämedaįäkilise, loogelishambul.ise või liorrapäraselt
peensaagja Servaga; lehelaba peaaegu ümmargune, ümarmunajas või
tnunajas, leheroots lapik. Pungad kastanpruunid, paljad, pisui kleepuvad.

3. HariIik haab - PopuĮtts įremttĮa, L.Sp.Pl. l034. l753; Lcd. Fl.
Ross.3 (2)'' 627' 1849-1B5Į; Wied. et Web. Beschr'. phan. Gew. Estlr-,
Liv- u. CLrrļ.613. lB52; Schneid. Hanclb. Larrblroļzk. 1: 19. l906; I(om. irr
Fļ. URSS 5:226. 1936; Rech. in Hegi, Illtrstr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2' 3 (l):
38. l957; Čib. in Liet. Ī|. 3'. 22. 196 i. - oclrna o6btķHoeeriĮla'l. (2B0.
j oon. )

d;

280. joon. Harilik haab (PopuĮtLs trenulĮa): a - võrsed, ģ - įehed, c - isasurvail,
d - emasurvad. (Orig.)
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h Kuni 30 m kõrge' järnedaie olrstega puu. Tüve läbinrõõt 60-
n30 cm' Võra munajas või 1aisilinderjas, ü1aļt ümardunud. Į(oor hele,
rohekasha1ļ või hallikasrolieļine, sile, vanemartel pLrudel alļosas tumehall
r,õi ha1ļikasmust vaoline korp. Noored võrsed veidi karvased; noored
oksad pruunikad, ümmargused, paljad, nende koorel ümmargused lõved.
Pungacl piklikmunajad, lreļe- kurri iume-punakaspruunid, algul veidi
i.arvased, hiljem paljad, 6-12 mm pikad ja 3-6 rirm läbimõõdus. oks'
ieĮ rohkesti kõverdunud rrirrg tugevait sõimilisi lühivõrseid. Lehed eba-
iihtļaselt ning jämedaļt täkilise või loogelislrambuļise Servaga' peaaegu
ümarad, ümarmunajad või munajad, sirge,iveidi südaja r,õi kiilja alu-
:S€$ä, floofelt pisut karvaseci, hiljem paljad. Lelreiaba 3*l0 cm pikk ja
niisama lai, leheroots 3-5 cm pikk, iapik, paljas. Isasurvad 7-12 am
pikad ja I-2 cm läbimõõdus. Isasõis keskmiselt B tolmukaga, igaühel
neist 2 piklikku purpurset tolmukotti. Õit katab sõrmjalt lõhestunud tume-
halį kattesoomus' miļle serval on heļehalļid karvakesed. Emasurvad 5-
6 cm pikad, viljumisajai kuni kaks korda pikemad. Sigimik piklik-ovaalne,
rohekas, 2 kahejaguse punaka emakasuudmega. Isas- ja emasõied vär_

vuseļt rasļ<esti eristatavad, sest 'mõļemate kattesoomused on lraļlide kar"-

vadega; emasurvad on aga kompaktsemad.
Õitseb enne ļehtimist (apri11is või mai a1gul). Seemired valinivad

j ri rrn is.
Hariļik haab ļ<asvab Eestis puirtpuistrrtena (281. joon.), r'ühmiti või

įiksikult segapuistutes. Meie riigimetsaiondi maadeļ on umbes 20000 ha

lraavikuid (2,30/o metsapindalast). Haavikute levik on võrdlemisi ebaüht-
iane; enamik neist asub Eesti mandriosa kirde--edelasuunalisest joonest

ida pool. Metsalondi arvestuse andmetel (seisuga l. jaan. i966) on haa-

viļ<uid rohkem Tartu, Elva, Tudu ja Į(urista metsainajandis. Eestis cln

haava peamisteks ja paremateks kasvuaļadeks värsked ja niisked nõrgalt
leetunud, ļeostunud või nõrgalt karbonaatsecl viljakad saviliiv- ja liivsavi-
liluļlad. Kõrvalpuuliigina leidub haaba kõige enam viljakamatel muļdadel
l;uusepuistutes, peale selļe rohkesti ka üksikpuudena ireina- ja karjamaa-
del ning mõnedes parkides.

Üldlevik. Liik on ļevinud põhjalaiuse 70'-st Põhja-Aafrikani ning Por-
tugalist ļäänes Kamtšatka, Jaapani ja Hiinani Ķar-rg-Idas. (27B. joon.' c.)

Areaali põhjaosas kasvab haab väikese jändriku põõsana; on levinud ka
mägedes - Alpides kuni 2000 m, Kaukaasias 1900 m ja Altais lB50 rn

kõrguseni üle merepinna.
Majanduslik tähtsus. Hariliļ<u haava pelrme valge, mõnikord veidi

roheka varjundiga puit on kergesti tõõdeļdav. Peamiselt leiab see kasuta-
mist tiku-, kuid ka tselluloosi- ja paberitööstuses. Et haavapuit ei anna
tcliduainetele kõrvalmaįtset, kasutatakse seda taara (näiteks kastide) ja
,elutarbeliste ,esemete (näiteks puulusikate) valmistamisel. Vähem tarvita-
takse haavapuitu ehitusteļ (katuselaastudeks), vineeri ja kunstsiidi toot-
misel, tisleritöödel. Läikivaįest ja kergesįi r,ärvitavatest haavalaastudest
lalmistatakse mitmesuguseid punutud esemeid. Rohkesti leiab haavaptrit
1arbimist küttena.
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Haava lehed ja pungad sisaldavad glükosiide ja neid kasutataļ<se far-
maatsiatööstuses. Haab on tähtis ka jahimajanduses kobraste peamise
toitebaasina. Koort närivad ka metskitsed, põdrad ja jänesed, seetõttrt
langetatakse haabu ulukite taįviseks ļisasöödaks.

Hariliku haava teisenditest on Eestis teada
var' aiĮĮosa Lang. - lehed püsivalt karvased, pungad veidi kleepuvalt

vaigused; seni leitud ainult Einmannist Ęakvere rajoonist.
Vormidest esinevad meil vara- ja hiljapuhkev vorm; viimane võib leh-

tida varapuhļ<evast vormist kuni paar nädalat hĪljem.
Viimasel ajal jaotatak_se Eestis PopuĮus tremuĮa 1-ralli-, rohelise-,

heleda- ja tumedakooreliseks vormiks peamiselt puu koore ja korba vär-
vuse, lehtede värvuse, kuju ja l<arvasuse, tüve ja võra kuju ning mõnin-
gate fenoloogiliste ja metsakasvatusļike omaduste aļuseļ.

Nende haava vormide eristamine on tähtis peamiseit metsaļ<asvatu-
ses, sest südamemädanikule vastupidavuse suhtes on neil oĮuļisi erine-
vusi. Eristustunnused ei oļe aga l<uigi ntarl<antsed ja võivad esineda mit_

mesugustes kombinatsioonides; selļe tõttu va jab haava vormide eris_

įamine koore värvuse järgi veel põhjalikumat uurimist.
Pikknurme metskonnast on leitud ka triploidset haaba, mille somaa-

tilistes rakkudes on 57 kromosoomi.

2. sektsioon Aigeiros Duby in DC. Bot. Gall. ļ : 427 ' |B28. - Lehed
rombjad, munajasrombjad või kolmnurksed, ļäikivad, mõlemaļt pinnalt
peaaegu ühesugused, rohelised ja paljad. Tume- või rohekashalļ sile koor
muutub vara,kult haļļikasmustaks rõmeliseks ļ<orbaks.

ļ. aļarrrsektsioon AigeĮros (alamsektsioon Euroasįatįcae Bug. in Arbo_
retum Kornickie 12: 108. t967)' - Lehed rombjad, ümarkoļmnurksed või
munajad, noored võrsecl ümmargused, 1eheserv ripsmeteta.

A 4. Must pappel - PopuĮus nigra ' L. Sp. Pl. 1034. 1753; Wied. et
'Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curļ.613. lB52; Led. Fl. Ross.3
{2):628. 1849-lB51; Schneid. Hanclb. Laubhoļzk. 1: 5. 1906; Kom. in Fļ.
L'RSS 5:22B. Į936; Rech' in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2.3 (l):33.
i957; eib. in Liet. fl.3: 23. 196l. - Tono.ns uepuuü, ocoKopb. (2B2. joon.)

h Kuni 30 m kõrgune puu. Tüve läbimõõt l,5-2,0 m. Sile, hallikas_
või valkjasroheline koor muutub juba varakult (umbes 10 aasta vanuses)
hallikasmustaks, hiljem sügavarõmeiiseks korbaks. Laiuva munaja võra
moodustavad jämedad pikad oksad, mis on sageli (nagu tüvigi) kaetud
sügavarõmelise korbaga. Võrsed kollakashallid, rohekaskollased või kol-
lased, ümmargused, paljad ja läikivad, nende koorel üksikud ümmargused
ļõved. Pungad 5-ll mm pikad ja l,5-3,5 mm läbimõõdus, rohekaspruu-
nid, piklikmunajad, teravatipulised, võrsele ligistunud, ainulL tipuosas
veidi eemaļduvacl, puhkemise eel vaigurohked ja iugevasti, lõhnavad,

I nīgra (lad. k.) - must
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282. joon. Must pappel (PopuLus tl'igra).' a - lehecl, Õ - ļ<oor, c - korp' 11 -t,õrsed' (orig.)

Lehed rombjad, ümarkoļmnurksed või nrunajad, pikalt teritunud tipuga,
tavaliselt kiilja, harvemini sirge alusega, pealmiselt pinnalt tumeroheli-
sed, alun-riselt veidi heledamad, paljad. Lehelaba 5,5-l1,5 cm pikk ja
5_9 cm lai, laiem kolrt allpool l<eskkohta; leheserv peensaagjas või ham-
buline, läbipaistev, paljas; leheroots 4-8 cm pikk, paljas, ļehėaluse ļähe-
dal lamendunud, Isasurvad 6-9 cm pikad, kuni l cm tļbimoodus, paljude
õitega; igal õiel l0-30 tolmukat ja tume- või prrnakaSpruun ripsmelise
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Sį,Ilaga kaįįesoonrLts. Iimasrtrbade pikkus õitserlisajal 5-6 cnr, vilj umis-
aial l2-|5 crn; igal emzrsõiel munajas sigirrik,3 helerolrelist emaka-
sLruet ja rohcl'asļ<oļļane ļõiiestunud servaga kattesoomus.

Õitsell veicįi enne lehtimist, tavaliselį mai algul. Seemnerl valmivad
rimbes 30-40 päeva pärast tolmeldanrist, tavaliselt jur-rrris.

Eestis ļeidtrb nii ül<sikputtdena kui ļ<a ntõnepuuliste gruppidena ļinna-
parkides, asulates ja maanteede ääres' ÄĄõr-recļes nretskondades (Vaste_
rrlõisa ja Väirlela) orr katsetatud ļia kulttturides.

Ūldlevik. Ler,inud kogu Kesk- ja Lõuna-Euroopas' Lääne- ja Ida_Siberi
ļõunaosas' Väike-Aasias, Põ}rja-Iraanis ning Põhia-Aafrikas. (27B. joon.,
a.) Põhja Sįlįll]aS trlatull liigi areaal kuni põhjalaitlse 60"-ni. Alpides kas-
t,ab ļ<uni ļ300-l400 irt l<õrgusel.

MLrst pappel liasvab peanriselt veekogude kaļdail ja jõgede orgudes,
ļ<us moodustab ļammirnetsi; talull pikaajalist (kuni kahekuuIist) üleuju-
įList. Võib kasr.ada l<a kelrvadeļ' ltrrid võrcllemisi pinnalähedase põhja-
veega liir,mulcįadel ja krtrusal.

Majanduslik tähtsus. Puit on ļioļļakas, pehme ja poorne ning seda
kasutataļ<se proteeside valmistamisel. Krimmi elarriļ<ucį kandsid l9' sajan-
dil musta papli puiclust r,almistatLrc{ jalatseid. Puitu kasrrįatakse ka ehi-
tLrstel ja taaraks, sobill įselluloosį tootnriseks. Leiab tarbimist lusikate'
kappade, tünnide jne. r,almistamiseļ. Koor sisaldab kuni 3į9 parkhapei,
r-nistõttrr l<asuįatakse nahaparlrimiseks ja -värvimiseks. Prrngad sisa1da-
vad 0,57o eeterlikke õlisid, veidi õunhapet ja popuiiini. Varem raviti pun
gadest valmistatud salvide. ja leotistega põletushaavįļ, reįimat ja podagrat'
NüüdisajaĮ ļtasutatakse pungi põIriliselt par,fümeeriatoodete (tualettseebi,
kölni vee, lõhnaõli) aromatiseerimiseks. Varakevadel annab must pappel
toitvat õietolmu mesilasiele. Teda kasutatakse ļinnade ja asulate haljas-
tamisel, stepialade metsastamisel, jõgedē kaļlaste kinnistamisel. I(iire-
ļ<asvulise plruliigirra (soodsatel ļ<asvukolrtadeļ võib 25-30-aastane musta
papli puistu anda 270-400 tm/ha pLritu) aitab kohati r,äherrdada puidu
tįef itsiiti. I(üļmakindel.

A5. Itaalia pappel - Po1luĮus pgramidaĮĮs ' Roz' Cours d'agric. 7:

619. ļ786; I(om. in Fl. URSS 5: 230. 1936; Čib. in Liet. t|.3:24' 196l. -
PopuĮLLs nigravar' įtaļica Dur. Harbk. Baumz. 2: |4|. |77'2; Math. Dendrol.
226. 1934. - PopuĮus įtalica Moench, Bäume V/eissenst. 79. l7B5. -
PopttĮtts pųramidata Moench,, Meth. 339. 1794. - PopuĮus fasti,giata Desf "

Tabl. Paris 2l3. ļ804. - Popu'Įus nigra var. pgramĮdaĮĮs Spaclr in Ann"
Scient. Nat. 3l. l84l. - PopuĮus 'nigra SSp' pŲraņidaĮĮs (Roz.) eel. *-
Rech. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. ecl.2,3 (l): J5. 1957. - Tono,nķ

rĪļ.IpaMHĀaJIIHLIü, T. HTaJIbfl HcKHIi.

h' Sirgetüveline, kuni 20 nr l<õrge puu. Tüve läbimõõt 35 cm. Uļes_
poole suunatud,oksad algavad sageli peaaegu nraapinnalt, moodusta,des
iiitsaspüt'a,miidja või sammasja võt'a; vanematel puudel rõrneline tume_

hall või hallikasprtrun korp. Võrsed haļlikas- r'õi rohekaskollased,

t

|' pgranidalis (lad. k.) -- pūramiidjas, pūramidaalne.
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ümmargused, nooreįt veidį ļ<arvased, lriljem paljad ja läikivad; pungad
ļluni l5 mm pil<ad, teravatipulised, roheliaspruunid, paljad, puhkemise
t)ei aromaatsed. Lehed kunį B cm pikad ja umbes niįsama laiad, rombjad
või kolmnurksetl, noorelt veirļi ļ<arvased, hiljenr paljad, järsult teritunud
tipuga, sirge, pisut südaja või iaikiilia aluse ja peensaagja servaga. Lehe-
roots ļamendunud, ktrni 5 crl pikk, paljas. Isas- ja enrasurvad sarnanevad
musta papli ornadega. Ler.inud kultuulis peamiseit isaseksernplaridena,
ļ<uid viimasel ajal on täheldatud ļ<a emaseksemplare.

Eestis leidub üsna ļiarva, peamisei1 linnaparkrdes ja asulate lraljas-
ltladel. Nii ļ<asvab üksikuid itaalia papleid Ķirrgissepas, Moostes, Märja-
rnaal, Põļtsamaal, Tarįus, Türil, Viljandis jnr'

Üldlevik. Itaaļia papli kodumaaks peetakse Alganistani ja selle naa-
bermaid; ļ<ultuurvormina on ta laialdaselt levinud Väike_Aasias, Vahe_
ņreremaadel, Lääne-Euroopas ja Nõukogude Liįdus (Euroopa-osa lõuna-
ļa kagurajoonides, Kaukaasias, Kesk-Aasias).

Majanduslik ļähtsus. Dekoratiivse sammasja võra tõttu on itaalia pap-
pel täh'tis haljastuses. Teda kasutatakse ka põlIukaitsemetsaribade raįa-
nlisel, samuti aļļeedena jõgede, kanaļite ja.teede ääres. Karmidel talvedel
kannatab Eestis külmakahjustuste all. Väga oksliku t'üve tõttu on ilma
metsamajandusļiku tähtsuseta' Arvuka esinenrise tõttu paljudes maades
on ļiik kinnitatud Rahvusvahelise Paplikomisjoni pooĮt paplite fenofaaside
r'õrdļemise etaļooniks.

2. alamseļ<tsioon Amerįcanae Bug' in Arboretum Kornįcl<ie 12: 106.

l967. - Lehed kolmnurksed, lainiunajad või munajasrombjad, 2 või 3

näärmega lehe pealmisel pinnal rootsu juures; lelreserv ripsmeline, noored
tugevakasvulised võrsed enam-vähem kandilised.

A6. Kanada pappel - PopuĮus deĮtoįtļes 1 Marsh, Arb. Amer. ļ06.
ļ7B5; Schneid. Handb. Laub'holzk. l: 7 ' 1906; Kclm. in Fl. URSS 5: 234.
l936; Recļi. in Hegi, Iļļustr. F'ļ. Mitt.-Eur. ed' 2 3 (|J:32' 1957; Čib. in
Lie,t. fl.3: 26. ļ961; Henno, Puud. põõs. määr.78. 1963. - PopuĮus airgi-
nįana Foug. in Mėm. Soc. agric. Paris 87. l786. -_ PopuĮus artguĮata
Michx. fil. Hist. Arb. for. Am. sept.3:8, Į8Į3' - Tononl xaualcxltit, r.
ĀeJIbToBHĀHuü. (283. joon.)

h. Kuni 32 m kõrge puu. Tüve läbimõõt l,5-1,8 m. Tuhkjasroheļine,
veidi roosaka varjundiga koor muutub varakult tumehalliks sügavarõme-
liseks korbaks. Võra noorelt laipüramiidjas, hiljem laim,unajas, koosneb
tugevatest ülespoole suunatud okstest. Noored võrsed esialgu peaaegu
puitumata, kandilised, hiljem ümarad, nende ļtoorel rol-rkesti rohekasval-
geid piklikke lõvesid. Noored oksad paljad, pruunikashallid või pruunikas_
rohelised, ümarad või tipuosas nõrgalt kandilised. Pungad piklikmuna_
jad, kl.eepuvad, paljad, võrsele ligistunud, 6-l3 nrm pikad, 2-4,5 mm
läbimõõdus, võrsega samavärvilised. Lehed kolmnurksed, ļaimunajad või
munajasrombjad, tömpkiilja, sirge või veidi südaja alusega, pealmisel
pinnal ļeherootsu juures kaks nääret; lehelaba 7-ll cm pikk ja niisama
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Hõbepappel (PopuĮus alba\ Tarlus Raadi pargis. Foto Ü. Tamm.



HalĮi papli (PopuĮus \canescens) rühm Haapsālus. Foto Ü. Tanjm.



Vana haavapuistu Paasvere metskonnas' Foto Ū. Tamm



ĮĄust pappel (Populus nigra) Haapsalus. Foto U. Tamm.



Must pappel (Populus nigra) Haapsaļus. Foto Ū' Tamm'
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Itaaiia pappel (PopuĮus pgramirĮaĮĮs) Tartus. Foto Ü. Tamm



!

I(anada paptt (PopuĮus deĮtoĮdes\ ailee Tar'tu ļähedal. Foto Ü Tamm.
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Vana palsamipappel (PopuĮus tacamahaca) Jägalas. Foto Ü. Tamm.



Korea paplid (Populus h.oreana) Tihemetsa dendraariumis. Foio U. Tamrn.
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ontaario pappel (Poprūus }{giĮeadensĮs\ Tartus. Foto U. Tamm.
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Lõhnav pappe| (PopuĮus suaueoĮens) Tartus. Foto U. Tamm



Rühm tumedalehiseid papleid (PopuĮus frislis) Holstre lähedal- Foto Ü. Tamm.
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Locrberpappe| (Poputus ĮaurĮfotia) Tartus' Foto U' Tarrrnr
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Püramiidjas hiina pappel (PopuĮus Sįntonii Ī' fastĮgīata\ Tartus._
Foto U. Tamm.



ĮIatuseviljaline pappel (PopuĮus trichocarpa) Tartus. Foto t]. Tamm.



Berliini pappel (PopuĮus )( berolinensis) Tartus
Foto U. Tamm.
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283. joon. nili"":::J;] 
:yi::r.'"1':,',Į''|'a - 

lehed'

lai, saagja või hambulise, nõrgalt ripsmelise läbipaistva servaga; lehe-

*oįt. ņ]z cm pikk, tugevasti lamenenud, paljas. Isasurvad kuni 10 cm

pikad, igal õief 40-60 tolmukat ja pruunikas ripsmeline kattesoomus;

emasurvad 7-B cm pikad, viljumisajal pikenevad 20-30 cm_ni; emasõiel

roheline munajas sigimik, 2 heledamat emakasuuet ja koilakas ļ<attesoo-

ntus.
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284. joon. Põhja-Ameerikast introdutseeriįud paplite areaalė| & - kanada pappel (Popu-
Įus deĮtoides), & - palsarnipappel (P. tacamahaca), c : hatusev'iljaline pappel (P. trĻ

clLocarpa). (Harlow-Harrari jt' järgi.)

Õitseb.mai algul, seemned vaļmivad juunis.
Kanada pap1it, Põhja-Ameerikast mei1e introdutseeritud 1iiki, leidub

Eestis sageli: üksikpuudena või rühnriti Põltsamaal, Tartu rajoonis Soo_
taga, Tartus, Saaremaal Ķingissepas, Hiiumaai Käinas, Valga rajoonis
Restus jm.; Halinga, Põlva ja Räpina metskonnas on liiki katsetatud ka
metsakuļtuurides. i

Üldlevik. Areaal hõlmab suurt maa-ala Põhja_Ameerika kaguosas, ula-
tttdes Atlandi ookeanist kuni preeriateni ja Suurest Järvistust Mehhiko
laheni. (284. joon., a.) Peamine levikuara paikneb Mississipi, ohio, Mis-
suuri ja nende lisajõgede larnmidel, kus kasvab rühmiti okas- ja lehtmet_
sades või moodustab puhtpuistuid.
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Majanduslik tähtsus. Kanada pappel on oma kodumaaļ - Põhja-Amee-

rikas -- Samasüguse tähtsusega nagu must pappel Euroopas ja Aasias.
Tema hinna1ist valget puitu kasutatakse nii ehitusteļ kui ka tselļuloosi_
ja paberitööstuses. Kiirekasvu1ise puuiiigina on ta metsakuļtiveerimisel
olulise tähtsusega, võrdlemisi pika vegetatsiooniperioodi ja sügavrohelise
lehestiku tõtiu aga hinnatud ļinnade ja asulate haljastamisel (kasutatakse
ka aļleedena ning veekogude kalļaste kinnistamisel).

Kanada pappel on levinud laialdasel territooriumil ja kasvab väga
erinevates ökoloogilistes tingimustes; selle tõttu esineb tal mitmeid vorme

ning teda käsitatakse isegi kollektiivliigina.
Kanada paplil eristatakse 3 alamliiki:
ssp. anguĮata Ait. - põhiliselt levinud areaali lõunaosas, kuid esineb

piiratud alal ka USA-s Uus-Inglismaal;
ssp. mf,ssourįensis Henry - kasvab areaaļi keskosas, USA Tennessee

ja Missouri osariigis;
ssp. moniĮifera Henry - peamiselt areaaļi põhjaosas Suure Järvistu

piirkonnas, USA Dakota, Wisconsini, tViinnesota ja Micliigani osariigis.
Nimetatud alamliigid on aga võrdiemisi raskesti üksteisest eristata-

vad, sest neil leidub ü1eminekuid morf oļoogilistes tunnustes ja nende

areaaļid kattuvad osaliselt. Arvatavasti on Eestisse introdutseeritud vaid

ssp. rnoniĮifera.

Ą 7. Euroameerika pappel - PopuĮus )(euramericana1 (Dode) Guin.

Popl. in Forest. Land Use, 49. t95B. - P. canadensįs Moench, Bäume

Weissenst. Bl. l7B5; Galen. in Latv. Īl.2:2|. 1955; V. Veski in V. Veski et

Niine, Ilupuud ja _põõs' 76. 196l. -. Tono.lķ eBpoaMeplrKaucķųil'.

h Puu kõigus 25 m, tüvi kuni B0 cm iäbimõõdus. Koor sile, tuhkjas-

roheline, korp haļlikasmust. Võra lainrunajas või munajas, harva Sammas_

jas, koosneb tavaliselt ülespoole suunatud, irarvemini rõhtsatest okstest.
-Noored 

võrsed kandilised või ümardunud kantidega, sageii punakad või

punakaspruunid, enamasti paljad. Uheaastased oksad rolrekashalļid, hal_

īikas- voi rohekaspruunicį, kandiļised või ümmargused. Pungacl kuni
l0 mm pikad, võrsele ligistunud või tipuosas veidi eemaļdunud, pruuni'
kasrohelised või rohekaspruunid, paljad, kleepuvad. Lehed 7-|0 (l5-
iB) cm pika ja umbes niisama laia labaga, koļmnurksed, laimunajad,
munajasrombjad või rombjad, hambuļise või saagja, noorena tavaļi_

selt iipsmelise servaga; leheroots punakas (eriti noorelt) või roheline,

ruljas või lapik, lehelaba sirge, tömpkiilja, kiilja, ümardunud või südaja

alusega, leherootsu juures mõnikord l või 2 nääret. Isasurvad 7-l0 cm

pikad, õied 20-30 tolmukaga, emasurvad kuni l0 cm, viljumisajal kuni

20 cm pikad.
Oitseb mai algul.
Euroameerika pappel esineb Eestis võrdlemisi harva: üksikult, rüh-

miti, harvemini aļleedena Haapsalus, oruļ, otepääĮ, Narvas, Kohtla_

Järveļ, Pärnus, Tapal, Valgas jm.

Į euramerįcana (lad. k.) - euroameerika
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Üldlevik. Paljude kultuurvormidena on liik ļevinud mitmetes maades,

näit. Prantsusmaaļ, Hollandis, Belgias, Inglismaal, Itaalias, Jugoslaavias,
Flispaanias ja Marokos. (2s5. joon.) Rohkesti leidub teda ka Nõukog-ude

Liidu mitmeīes rajoonides, kuid rohkem on liiki uuritud Ukrainas ja Lee-

cįus. Mõned sordid on levinud ka Ladina-Ameerikas, eriti Argentiinas ja

Tšiilis.
Majanduslik tähtsus. Paplite kultiveerimisel on euroameerika pappel

iihe pāhilise 1iigina ļeidnud ļaialdast kasutamist eriti Kesk_ ja Lõuna-

Euroõpas. Erakordseļt kiire kasvu tõttu on liigi kultuurvormid peaaegu

kõikidįs parasvöötmemaades suure majandusļiku tähtsusega' Puitu tarvi_

tatakse Samuti nagu musta ja kanada papļi puitu; selļest valmistatakse
pressitud ja liimitud plaate (ka vineeri), mida kasutatakse isoļatsioonį-

Ļaterjalinä. Igal aasįal toodetakse maaiļmas umbes- -1000 
tm papli_

vineeii' Euroaāeerika pappel on ļrinnatav haljastustöödel. Tavaļiselt Ees-

tis külmakindel, eriti karmidel talvedeļ aga külmub viimase aasta võrsete

tipuosa.

Kanada papli Euroopasse introdutseerimise järel hakkasid peagi kuju'

nema tema įrįukad värrad kohaliku musta papliga. Nagu eespool märgi-

tud, eristatakse kanada paplil mitmeid alamliike ja ka mustal paplil on

nlitmeid vorme. Nende värdadel on mõningaid morfoloogilisi, eriti aga

metsakasvatuse seisukohast oluļisi erinevusi. Kõigil musta ja kanada papli

r,ärdadel on ühiseks liiginimeks PopuĮus j)(canadensls Moench. Vastavalt

Rahvusvahelise Paplikomisjoni otsusele tähistatakse alates l950. aastast

kõiki sektsiooni Aiģeiros siseseid värdi nimetusega PopuĮus \ettrameri'
cana (Dode) Guin.

Euroameerika paplil on väga arvukalt kuļtuurvorme. Tähtsamatest kuļ-

tuurvormidest ja nende päritolust annab ülevaate 285. joonis' Peaaegu

kõiki jooniseļ toodud sorte katsetatakse meil Tartus Metsamajanduse ja

Looduļkaitse Teadusliku Uurimise Instituudi puukoolis ja Tallinna Rohe'

ļise Vööndi Metsamajandi puukooļides.
Mustpaplite värrad on morfoļoogilisielt tunnusteļt enamasti väga sar-

nased; seļļe ,tõttu valmistab nende eristamine tõsiseid raskusi; eristus_

tunnustena kasutatakse pungade pakatamise ja puu lehtimise aega, leh-

tede värvust puhkemiseļ, lehtede langemise aega ja teisi fenoļoogilisi eri-

nevusi. Et Eestis ei ole mustpapleid spetsiaalselt uuritud, puuduvad usal-

dusväärsed andmed värdade, eriti aga kuļ'tuurvormide esinemise kohta

nreie dendroflooras.

3. sektsioon Tacamahaca Spach in Ann. Scient. Nat. 15: 32. 1841. -
Lehed munajad, elliptilised või südaja aĮusega, pealmiselt pinnalt tume_

rohelised, aļumiseļt Ļalkjasroheliseti ja tihti metalse läikega' Noored võr-

sed ja suhteļiselt suured munajad pungad kaetud tugevasti ļõhnava kļee'

puva valguga.
Eestis on kõige

liigid.
laiaļdasemaļt ievinud seļļesse sektsiooni kuuluvad
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ļ. aļamsektsioon Tacamahaca (grupid Buļsamįfera, Suaueolens, Can-
dįcans Dode in Extr. des mėmoires de la Soc. d'histoire Nat. D'Autun lB:
54. l905). - Lehed pealmiselt pinnalt tumeroheļised, alumiselt vaikjas-
rohelised, pungad tugevasti vaigused, võrsed ümmargused.

w

280. joon. Palsamipappel (PopuĮus Įacamahaca).. a * koor, D - lehed, c -võrsed, d - korp. (orig.)
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AB. Palsamipappel -- PopuĮus tacamahaca ' Miļl' Gard' Dļct,-ed'.J,

,," iltz59. - eopu[i' baĮsami|,fera L. Sp. Pļ. 1034. l753;^Schneid' Flandb'

irįķt,otrķ. | |Į. 1906; Kom. in Fļ. URSS 5: 241' 1936; Ęech' in Hegi'

Illustr. Fl' Mitt.-Eur. ed. 2. 3 (t):37. |957; tib. inį Liet' fļ' 3: 30' 196l;

- Tonoll 6aflķsaĪ\,Iu,ļecnuü. (286. joon.)

h. Kuni 30 m kõrge puu tüve läbimõõduga l,l m. Koor haļļikas- või

prrrnikr..oheline, piisin vo.aļemisi kaua siledana, seejäreļ muutub tüve

ļļlo.r. hallikasmųstaks rõrneliseks korbaks' Võra noortel puudel kitsas'

į"urug, poolpüramiidjas, vanematel, eriti üksikult kasvavatel puudel lai.

Ļuruį, või munajas. Võ.sed algul veidi kandiļised, enamasti üma19ļ,

algul punakas- või tumepruunid, hiljem pruunikas- või rohekashaļlid,

pr"ngrd ll-ĮB mm pikad, !,5-.4 mm ļäbimõõdus, punakas- või rohekas-

įrrrinia" kattesoomustega, teravatipulised, tugevasti vaigused, piklikud,

Įirgea või tipuosas võrĮest veidi eemaldunud. Lehed noorelt pisut kar-

vased ja kĮeepuvad, hiĮjem paljad ja veidi nahkjad, pealmiselt pinnalt

ļäikivalt iumerohelis.d, älr*į.1Į vrū1rsroheĮised; lehelaba 5_-l1 cm pikk

ja3-7cmlai,*,n,iu.,piklikmunajasvõielliptiline,ümardunudvõi
pisut südaja alusega, ieheroots 1,5_1 cm pikk' ruljas' Ņj" või noorelt

veidi karvane. t.urįiuad B-l5 cm pikad, üheļ õieļ |2-20 (30) tolmukat

jaripsmelinekattesoomus;emasurvadkuni10cmpikad,seemnetevaļ-
Ļimiset kuni l5 cm; sigimik 2 roosaka emakasuudmega'

Õitseb mai algul enįe lehtimist. Seemned valmivad juunis.

Eestis üks sagedamaid papliliike: tihti taļude juures, parkides ja allee-

del. väikeste osatükkidena arvukaļi ka metsakuļtuurides' Palsamipapli

kultuure leidub Alatskivi, Hal1iku, Kohtļa, Lihula, Sutlema, Tähtvere jt'

metskondad... arrįeāel jä rühmiti kasvavate eksemplaride dimensioonid

įri vordlemisi varieeruväd, sest sageli on vanemate puude juurevõsudest

moodustunud erineva vanusega pūuderühmad. Kohati (eriti Lääne_ ja

Põhja-Eestis) on sel viisiļ tekkinud tihedaid paplisalusid'

Üldlevik. Laiaļdaselt levinud Põhja-Ameerikas; areaal hõļmab peaaegu

togu Kanadat Kar,uāāgedest r-al11.do1i poolsaareni. Põhjas ulatub areaal

metsade põhjapiirini, lõ_unapiir läbib UŠA põhjaosas- oregoni' Nebraska'

rųiįįiįāri 1u N.* JĮr.ey osariiki, langedei ligikaudu kokku põhjalaiuse

45"-ga. (284. joon., b.)

Looduslikes metsades kasvab koos paju, kase ja kuusega. Peanrised

kasvualad paiknevad jõelammideļ ja järvekaldaiļ, s'eal esineb ta üksikult

või rühmiti koos teistĖ puuliikidegā; kasvab ka mäenõ1vadeļ' areaa1i ļõu_

naosas aga ainult mägedes.

Majanduslik tähtsus. Et palsamipapli puit on' pehme ja ke1ęe' kj:'_

tatakse seda tselluloosi- ja päberitöostuses, taara valmistamisel ja põllu-

majanduslikeļ ehitustel. ĖalĮamipapli paksu korpa kas.utatakse võrgukup_

pudeks, pungi aga meditsiinis. Liilr on tähtis ka metsakultiveerimisel, põl-

iukaitseÄetūriuāde rajamisel ja haljastamises. Täiesti k'üļmakindel'

I tacaņahaca _ Põhja-Ameerika palsamipaplite ingliskeelne nimi; varem nimetati niį

ka aromaatseįd vaike, miįa veeti troopilistest kolooniatest Inglismaale.
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287, joon. Korea pappel (PopuĮus koreana); o _ võrsed, l - lehed. (orig.)

A9. Korea pappel - PopuĮus koreana ' Rehd. in Journ. Arn. Arb-
3: 226. 1922; Kom. in Fļ. URSS 5: 239. 1936; Henno, Puud. põõs. määr-
79. l963. - Tolo.nķ xopet?cruü. (2B7. joon.)

h Laja sammasja võraga puu, kuni 22 m kõrge; tüve läbimõõt
40 cm. Koor noortel puudel sile, rohekas- või pruunikashalļ, vanemateļ
puudel alumises osas pikkade sügavate vagudega mustjashalļi korbana.
Võrsed rohekas- või punakaspruunid, ümmargused, paljad või veidi kar_
vased, kleepuvad ja lõhnavad. Pungad 10-l5 mm pikad, pruunid' iipu_
oSaS pruunikasroheļised, suhteļiselt peenikesed, pikalt teritunud tipuga,
veidi kõverdunud, väga kleepuvad ja lõhnavad, võrsest eemaldunud.
Lehed e1liptilised, piklik_elliptiļised või elliptilis_munajad, kiilja, ümardu_
nud või pisut südaja aluse ja järsu lühikese tipuga, mis on sageli käänt
dunud lehe aļumise pinna Suunas. Lehelaba 5'4-16 cm pikk 3-ll cm
lai, poolnahkjas, pealmiselt pinnalt tumeroheline, kurruline, punaka pea-
rooga, aļumiseļt pinnalt valkjasroheline; leheserv näärmeline, saagjas,
ļeheroots 0,8-4,0 cm pikk, pealmiselt pinrralt rõmeļine ja punakas, kar-
vane või paljas. Urvad kuni 14 cm pikad, emakasuudmeid 3 või 4.

Õitseb tavaliseļt aprilli lõpul.
Eestis võrdlemisi haruļdane liik: üksikpuudena või mõnepuuliste rüh_

madena ļeidub Tartu rajoonis Järvseljal, Ęäpinas, Saaremaal Pärsamaal,
Tartus' kooļiaedades Tarįu rajoonis Meeril ja Paide rajoonis Väätsaļ.
Suurem grupp korea papleid kasvab Pärnu rajoonis Tihemetsa dendraa-
riumis.

Üldlevik. Loodusļikuļt levinud Nõukogude Liidus Primorje krais ja
väljaspool Nõukogude Liitu Korea poolsaarel. (290. joon., a.) Kasvab peā-
miselt jõgede kalļasteļ.
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Majanduslik tähtsus. Vara puhkel'a liigina on haljastamisel väga hin'

natud. Väärtusļiku puidu ja kiire kasvu tõttu soovitatakse laiaļdasemaks

katsetamįseks metsakultuurides. Täiesti külmakindel'

A l0 ontaario pappel - PopuĮus 'lgiĮeadensįst Roul. in. Rhodora

io:ī3. l94B; Hyļ. Nord. kärlväxtfļ. l: 254. l95l; Franco in Fl. Eur. 1:

55. 1964. - PopuĮus candįcans Ait. in Hort. Kew. 3: 406. l7B9; Klinge'
Fl. Est-, Liv- u- curl. 433. lBB2; Schneid. Handb. Laubhoizk. 1: 13. 1906;

Kom. in Fļ" URSS 5:242. 1936; Čib. in Liet. fļ. 3: 32. 196l. - Populus

ontarįensįs auct. - Tolo,'tl KpyIļHoJrI1CTulrü. (2BB' joon')

h Kuni 30 m kõrge puu laia võra ja sirge tüvega, miļle läbimõõt

on üįe l m. Halliku'- uįi rohekaspruun koor algul sile, hiljem tüve aļtt-

ntisel osal mustjashalli sügavavaoļise korbana. Võrsed ümmargused või

tipuosas veidi kāndiĮised, noorelt irõredalt karvased, hiljem paljad, puna_

käs- või rohekaspruunid, nende koorel üksikud läätsjad lõved; pungad

kuni 25 mm pikad, koĮļakas- või rohekaspruunid, teravatipulised, vaigu_

sed, lõhnavad, võrsetest veidi eemaļdunud. Lel-red ümarmunajad, pealmi-

selt pinnalt läikivalt tumeroheļised, alumiselt valkjasrohelised, tihti roos-

tepruunide karvaste roodudega. Lehelaba 7-17 cm pikk ja 5-15 cm lai,

siige, pisu,t kuni täiesti südaja alusega, ļehe aļuseļ rootsu juures sageli

ķrį. naar.t; leheserv näärmeļine, jämesaagjas, ripsmeline, leheroots 3-
9 cm pikk, ruljas, karvane. Emasurvad õitsemisajaļ kuni 7 cm, seemnete

valmimisel kuni 16 cm pikad. seni tuntud peamiselt emaspuudena.

Õitseb mais.
Eestis ļeidub harva; üksikpuudena või mõnepuuliste rühmadena kas-

vab Taļlinnas, Tartus, Kingissepas, Jõgeval, orul, Sangastes jm' Uks

jämedamaid ontaario papli āksemp1are (ümbermõõt 453 cm) kasvab Taļ-

iinnr. Võidu väĮjaku ja Suvorovi puiestee nurga1'

Üldlevik. Peamiseit istutatuļt, kuid ka metsistunult Põhja-Ameerika

ļ<irdeosas ontario ja Michigani järve piirkonnas kuni põhjalaiuse 60'-ni'

Kasvab rasketeļ .uldrd.1, įordlemisi ļaiaļdaseļ maa-alal koos ameerika

haavaga.
Ma'janduslik tähtsus. Kasvatatakse peamiselt ciekoratiivpuuna, kuid ka

metsanduses. Väheseļ määral kasutatakse liiki Kanadas ļinnade haļjasta_

misel ja tuulekaitseribadena. Kiirekasvulise puuna on andnud häid tuļe-

musi kultiveerimiseļ Ida-Prantsusmaa kergeļt turvastunud nräestikumuļ-

dadel.

Arvatakse, et ontaario pappel on värd paļsamipapli ja kanada papli

ühe alamļiigi vahel, seejuures ļähedane ļiik (või värd) palsamipaplile.

Eestis üĮdiselt külmakindel.
Liigi autori E. Rouleau poolt Briti Muuseumist teļlitud P. candįcans

Ait. tüīpeksemplari ĪotoĮ osutusid ļehed identseks P. baĮsamįf era L. pikk-

r'õrse lehtedega. Et tulevikus vältida nomenklatuuris segadust, nimetas

Į giĮeadensis (!ad
Giļead.

k.) - tu1eneb liigi inglislieeļsest popu1aarsest nimest Baļnr oi
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288. joon. otrįaario pappe! (PopuĮus )( giĮeadelįsis): n - llorp, b - r,õrsed,
c -- lehed. (Orig.)

ta liigi P. )( giĮeadensįs'eks (P. baLsamifera)( P. deĮtoides Var. mįSsou-
riensis) ja käsiiab Seda Värrana, mida on SilmaS peetud ka siin.

A ll' Lõhnav pappel - PopuĮus Suaaeoįens lFisch. in Bu1l. Acad. Sc.
Pet. 9: 34B' 1842; Led. Fļ. Ross' 3 (2):629' ļB49*l85l; Schneid. Hando.
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Laubholzk. 1: 14. 1906; Math. Dendrol.230' t934; Kom' in Fļ' URSS 5:

23B. 1936; Rech. in Hegi, Illustr. tri. Mitt.-Eur. ed.2.3 (l):37. 1957; Čib.
in Liet. fl. 3: 30. ļ96l. - PopuĮus baĮsamifera Pall. Fl. Ross. 1:67, |7B4.

- Tolo,ltl Āyuucrltü. (289. joon.)

h.Puu kõrgus 20-25 m, tüve läbimõõt 60-80 cm. Võra noorteļ
puudel kitsas, poolpüramiidjas, koosneb teravnurkselt üļes šuunatud oks_

test, vanematel puudel sageli laipüramiidjas, ovaalne või munajas; koor
rclhekas_ või valkjashall, algul sile, hiljem muutub vaoliselt rõmeļiseks
nrustjashalliks korbaks. Võrsed ümmargused, hallikas- või pruunikaskol-

q,

289. joon. Lõhnav pappel (PopuĮus sua'LeoĮens)
o _- korp, l _ võrsed, c - lehed. (orig.)
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290. joon. Aasia kesk- ja idaosast introdutseeritud paplite
areaale: a - korea pappel (PopuĮus koreana), Ö _ lõh-
ņ21, pappel (P. suaoeoĮens), c - hiina pappel (P' Simo-

nii)' d - loorberpappel (P. laurifoĮia).

lased, nooreli lõhnavad, vaigused, paljad ja läikivad; pungad 13-23 mm
pikad, 2,5-5 mm läbimõõdus, piklikmunajad, rohekaspruunide kattesoo-
ntustega, tugeva1t vaigused, lõļrnavad, sageli võrsele ligistunud, ainult
tipuosas veidi eemaldunud. Lehed ümar-elliptilised, elliptilised, munajäd
või piklikmunajad, sageli järsult teritunud tipuga, ümardunud, veidi
liiilja või südaja alusega, ripsmeliseLt täkilise Servaga' pealmiselt pinnalt
tumerohelised, aļumiselt valkjasrohelised. Lehelaba 3,5-B cm pikk ja
1,5-4,5 cm lai; ļeheroots ruljas, rrõrgalt karvane, l-4 cm pikk. Isasurvad
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4-5 (l0) cm pikad, toļmukaid kuni 30; emasurvad õilsemisaja]t 4-7 cm

pikad, seemnete valmimisel kuni 13 cm; emakasuudmeid 3 või 4'

Õitseb mai algul, peaaegu üireaegselt lehtimisega. Seemned vaļmi-
vad juunis.

Ėestis väga sage; levinud parkides, taluhoonete juures, linnades, allee-

dena, eriti rohkesti raudteede lumekaitsehekkides. Kohati (näit. Valga ja

Aimļa metskonnas) on liiki katsetatud ka metsakultuurides.
Üldlevik. Liigi areaal (290. joon., b) hõlmab Nõukogude Liidus Ida-

Siberit, Kaug-Ida ja Kamtšatkat, samuti Mongooliat ja Hiina põhjaosa,

ulatudes Korea pooĮsaare ja Jaapanini. Looduslikud kasvukohad on pea-

aegu erandi,tult jõeorgudes ja -lammidel ning järvekalļastel; jõeorgudes

uļįub areaal üle polaarjoone ja tungib keeltena tundrasse kuni põhja-

laiuse 72"-ni.
Majanduslik tähtsus. Lõhnav pappel soodustab niiskuse säilimist pin-

nases ja pidurdab pinnase erosiooni. Puitu kasutatakse tuletikutööstuses,
kergemat tüüpi ehitustel, tseļluloosi ja paberi tootmisel. Kaug_Idas val_

ntisĪatakse lõhnava papli tüvedest paate. Laialdaselt kasutatakse liiki Nõu-

kogude Liidu Euroopa-oSaS ja Siberis linnade ja asulate haĮjastamisel,

kuigi ta selļeks otstarbeks ei ole,täiesti kohane - vananevatel isenditel on

r-õrās palju kuivanud oksi ja maapinnalähedane juurestik lõhub tänava_

si1lutist' Eestis täiesti külmakindel.

A 12. Tumedalehine pappel .- Populus trįstįs ļ Fisch. in Buļļ. Acad.

sc. Pet. 9: 343. 1842; Schneid. Handb. Laubholzk. l: 13. 1906; sokoi. in

Āep.uxycr.CCCP2:2|0,l95l;Rech.inlJegi,Ilļustr.Fl.Mitt.-Eur.ed.
z- ä tl):36. 1957; Tamm in Margus et Tamm, Paplid Eesti NSV-s.62.
l967. - Tono.ņl TeMuollucTHsrii. (29l. joon.)

h. Kuni lB m kõrge puu tüve läbimõõduga 40-60 cm. Võra noortel

puuaĮl silinderjas või laipüramiidjas, vanemateļ laimunajas või kerajas.

koo, ,oo."ļt sile, haļlikas- või rohekaspruun' muutub hiljem mustjashal-

liks sügavarõmeliseks korbaks. Võrsed algul tugevalt lõhnavad, suhteli-

selt jäāedad, ümmargused, hele- või punakaspruunid, nende koorel valk_

iad iõved. Pungad väga vaigused ja lõhnavad, 20-29 mm pikad ja 4-
l 

^* 
läbimõõdus. Lehed piklikmunajad, nrunajad või elliptilised, ümmar-

guse või kiilja (harva veidi südaja) alusega, pealmisel pinnal tumerohe_

ūsed, alumisel valkjasrohelised ja tihti roostepruunide karvaste roodu_

clega; lehelaba 6-13 cm pikk ja 2-6,5 cm lai, ripsmeliselt täkiļise ser_

vaga; leheroots 1,5-5,5 cm pikk, ruljas, tihedalt karvane. Isasurvad 3-
7 cm pikad ja 5,5-ll mm laiad,30-60 toļmukaga, punakate tolmukotti-
tĮega.

Meil on seni märgitud vaid isaspuudena.
Õitseb aprilli lõpul või mai algul.
Eestis esineb sageli ialuhoonete juures, magistraalmaanteede (Tal-

linn-Tartu, Tallinn-Leningrad) ääres, linnades (Antsla, Narva, Ęak-

Į trįstįs (lad. k.) _ kurb.
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29l. joon_ Tumedalehine pappe| (PopuĮus tristĮs): a - ļehed, b - korp, c -
võrsed, d - koor. (orig.)

Vere, Ta1ļinn, Viljandi) jm. Mõnedes metskondades' naģu Jäärja, Järva_
kandi, Ķariste, Polļi, Vastemõisa jt., on rajatud ka tumedalehise papli
kuļtuure.

Ūldlevik. Liigi levila paikneb Aasia keskosas, Himaalaja mägedes.
Mõned autorid märgivad tumedalelrise papli looduslikku esinemist ka
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Nõukogude Liidus Siberi kirdeosas ja Kamtšatkal kuni metsad'e leviktt
põhja piirini.

Majanduslik tähtsus. Varapuhkeva liigina kasutatakse peamiselt hai-
jastamisel, ka Kaug-Põhjas (näit. Murmanskis), sest talub tugevat pakast.

Haljastamisel on puuduseks r'ikkalikud juurevõsud.

2. alamsektsioon LaurifoĮlae (Dode) Tamm comb. nov. (grupp Lauri-
foĮia Dode in Extr. des mėmoires de ļa Soc. d'histoire Nat. D'Autun 18:

54. 1905). -- Lehed pealmiselt pinnalt tumerohelised, alumiselt valkjas-
rohelised, sageli metalse läikega, võrsed kandiļised kuni tiivulised.

A l3. Loorberpappel - PopuĮus Įaurifolia 1 Led. Fļ. Alt. 4:297. |B33;

Schneid. Handb' Laubhoļzk. 1: l5. 1906; Math. Dendrol.230. l934; Kom.
in Fl. URSS 5:236. 1936; Rech. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2.3 (l):
36. 1957; Čib. in Liet. fl.3: 29l. 196l. - Tononr.nanpo.nncrHltü. (292.
joon.)

h. Kuni 25 m kõrge puu tüve läbimõõduga kuni B0 cm. Võra lai-
munajas, jämedatest okstest koosnev; koor sile, rohekas- või valkjashall,
hiljem tumeneb ja muutub pikkade vagudega mustjashalliks korbaks. Võr-
sed tugevalt kandilised, läiketud või pruunikashaļļid, pungade alusel piki
võrset 3 korkjat rõõnet, miļle vahed mõnikord veidi karvased' Pungad B-
l7 mm pikad ja 3-6 mm läbimõõdus, piklik-ovaalsed, alumiselt pinnalt
veidi karvased, ļäiketud, tipuosas paijad, koļlakast kleepuvast vaigust läi-
kivad, rohekaspruunid, võrsele ligistunud või tipuosas selļest veidi eemal-
rļunud. Lehed munajad, piklikmunajad, munajas-elliptilised, elliptiiised
või ovaalsed, pika terava tipuga, peaimiselt pinnalt läikivad, tumeroheļi-
sed, alumiseļt läiketud, valkjad kollakasroheļised; leheaļus kiiljas, pisut
rõi įäiesti südajas, leheserv peensaagjas, hambakeste tipus väikesed
iimmargused näärmed. Lehelaba 5-19 cm pikk ja 2-9 cm lai, leheroots
1-5,5 cm pikk, ruljas või pealn-riselt pinnalt veidi rõmeline, paljas või
nõrgalt karvane. Isasurvad kurri 5 cm pikad, nende iga1 õiel 20-30 (60)

toosaka tolmukotiga tolmukat ja hallikaspruun, sügavalt lõhestunud rips_

meļįse Servaga kattesoomus; emasurbade raod karvased, õied 2 või 3 ema_

kasuudmega, asetsevad urvas hõredalt.
Õitseb mais üheaegselt lehtimisega, juu1is valmivad seemned hõredaļt

kalvasies kupardcs.
Eesįis leidub loorberpap1it võrdlemisi harva: peamiselt üksikpuudena

r;õi mõnepuuliste rühmadena Kingissepas, Talļinnas, Tartus, Valgas,
Võrus jm.

Üldlevlk. Areaal hõlmab Nõukogude Liįcįus Lääne- ja Ida-Siberi mägi-
rajoone ning Ida-Kasahstani; obi jõe basseinis kulgeb areaali põhjapiir
mööda Põhhi jõge kuni põhja1aiuse 51"4l'-ni, Jenissei jõe basseinis kuni
64'_ni. Väljaspool Nõukogude Liitu hõivab loorberpapli areaal Mongoolia
põhja_ ja loodeosa ning India ļoodeosa. (290. joon., d.) Areaa1i idapiiri
suhtes on andmed lahkuminevad: miįmete autorite järgi on ļiik levinud

1 ĮaurįtoĮįa (lad. k.) - loorberilehīne (Įaurus - loorber, foĮĮurn - leht)

543



292. joon. Loorberpappe| (PopuĮus ĮaurifoĮia\: o' - lehed, b -
korp, c - võrsed. (orig.)

Angaraa jõeni, teised arvavad^ et ta ei ulatu Kani jõest ida poole. Kas-
Vab peamiSelt niisketel kohtadel jõeorgudes, -Saartel ja -1ammideļ, kuid
ka mägede põhjanõlvadeļ 1400-1B00 m kõrguseni.

Majanduslik tähtsus. Loorberpapļiļ on suur tähtsus esmajoones metsa-

puuna karmides kasvukohatingimustes ning linnade ja asulate haljasta-
misel, peaļe Seļle ka pinnases niiskuse säiĮitajana ja pinnase erosiooni
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Įakistajana. Pehmet ja kerget puitu võib kasutada tseļluloosi- ja paberi-

tööstuses, laiatarbekaupade tootmiseks, kütteks. Eraļ<ordselt väärtusļik on

1iik põllukaitsemetsaribade rajamisel. Eestis täiesti küļmakindeļ.

A 14. Hiina pappel - Popuįus Sįmonįll Carr. in Rev. Hort. 360.

ļ867; Schneid. Handb. Laubholzk. l: 16. l906; Math. Dendroļ.23|. |934;

Kom. in Fl. URSS 5: 241. 1936; Rech. in Hegi. Illustr' Fl. Mitt.-Eur. ed'

2.3 (l): 36. 1957; Čib. in Liet. fļ. 3:29. 1961. - Torolķ Cuuoua, t.
ķntaftcķllil,. (293. ja 294. joon.)

h. Kuni 18 m kõrge puu, tüve ļäbimõõt 40-60 cm. Võra noortel
puudel poolpüramiidjas, vanematel ovaalne r,õi munajas, peente rippu_

vate okstega. Koor roirekas- või valkjashall, püsib kaua siledana, korp

vanematel puudel helehaļl, üksikute madaļate vagudega. Võrsed algul
lõhnavad ja kleepuvad, enamasti kandilised, hiljem kuivad, paljad ja läi-
kivad, kollakaspruunid, suhteliselt peenikesed. Pungad kollakaspruunid,
tugevasti lõhnava vaiguga, pikalt teritunud, 7-|6 mm pikad ja l,5-
3 mm ļäbimõõdus, võrsele ligistunud, ainult tipuosas veidi eemaļdunud.
Lehed munajad, äraspidimunajad, rombjad, rombjas-eiliptilised või muna-
jasrombjad, pealmiselt pinnalt tume- või koļļakasroheļised, alumiselt valk_
jas-hal1ikasrohelised; ļehelaba 4,5-lļl cm pikk ja 2,5-7 cm lai, kiilja või
timmarguse (väga harva veidi südaja) alusega, järsult teritunud tipu ja
peensaagja Servaga; 1eheroots pealmiselt pinnalt veidi rõmeline, 0,5-
3 cm pikk, sageli punakas, paļjas. Isasurvad kuni 3 cm pikad, igas õies B

tolmukat; ernasurvad õitsemisajaļ ļruni 6 cm, seemnete vaļnrimisel kuni
15 cm pikad.

a - r,õtsed, b - ļehed. (orig.)

į Nimeįatud Prantsuse ļ<onstrli E. Simoni auks, ļles 19. saj. 60-ndaiļ aastaiį saatis
taimį tuntud Simon-Louis-frėres aiandusfirmale.

ę

293. joon. Hiina pappel (Populus Simonii)
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Õitseb mais.
Eestis esineb sageli, peamiselt alleederra ja üksikpurrdena Jõhvis' Tal_

linnas, Tartus jt. ļinnacles. on kasutatud asuļate (Räpina, Põlva jt.)
iraljastamisel või maanteede (näiteks Tartu-Võru) ääres ning kultiveeri-
tud ka riikliku metsafondi maadel koos teiste papliliikidega Põlva, Räpina
ja Tähtvere metskonna endistes emaistandikes-

Senistel andmetel domineerivad Eestis peamiselt isaspuud'

Üldlevik. Looduslikuļt ļevinud Hiina põhjaosas, Korea pooĮsaarel ning
Mongoolia idaosas. (290. joon., c.) Nõukogude Liidus Kesk-Aasia idaosas
ja Mandžuuriaga piirnevates rajoonides Kaug-Idas. Kasvab jõgede orgu_

cĮes ja järvede kal1astel, tihti ka mägede nõlvadel kuni l000 m kõrgusel.

Majanduslik tähtsus. Dekoratiivse liigina kasutatakse ļaialdaselt hal_

jastuses. Et iehtede värvus säilib nende langemiseni, mõjub sügavroheline
võra raagus puude ha1ļikaļ fooniļ veeļ hiļissügisel väga dekoratiivseļt.
Liik on tähtis ka metsakuļtuuride rajamisel ļ.ammiaIadele, värsketele ning
niisketele viljakatele muidadele; seda kasutatakse ka pinnase erosiooni

294. joon. Hiina papli püramiidvormī (PopuĮus Sįrrlonįį Ī. fastigiata)
lehed. (Orig.)
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takistavates ja põilukaitseistandikes väheviljakatel muldadel. Karmideļ
talvedel võivad Eestis viimase aasta võrsed külma ļäbi kannatada.

Põhivormist tunduvalt sagedamini kasvatatakse Eestis parkides ning
linnade ja asuļate haljastamisel liigi püramiidvormi - Ī. fastigiata
Schneid. (294. joon.), mille peamisteks erinevusteks põhiliigist on püra-
nriidjas (mõnikord isegi 1aipüramiidjas) võra, veidi väiksemad äraspidi_
munajad lehed ja pisut kandilised võrsed.

A l5. Hatuseviljaline pappel - PopuĮus trichocarpa 1 Torr. et Gray
ex Hook. Ic. Pl. 10: B7B. lB52; Schneid. Handb. Laubholzk. l: 16. 1906;

Math. Dendrol. 23I. |934; Sokol. in Įep. IĮ KycT. CCCP 2:2l4. l95l; Rech.
in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2.3 (l): 37. |957; Čib' in Liet. fl. 3: 32.

ļ96l; Frarrco in trl. Eur. 1: 55. 1964. - Tonoll BoJlocįIcTollroaulrü. (295,

joon.)

h. Kuni 30 m kõrge lookļeva kasvuga kõveratüveline puu. Tüve läbi-
mõõt üle l,5 m. Võra noorteĮ puudel kitsas, poo1püramiidjas, vanadel lai'
kerajas või sammasjas; koor noorelt sile, rohekashalļ, umbes l0-aastaselt
tugevasti liistakutena kestendav. Korp veidi vaoline, kitsaste liistakutega,
tumehall, sageli pruunika varjurrdiga. Võrsed rohekas- või punakaSpruu_

nid, tugevalt kandiļised, paljad. Pungad läikivad, 19-20 mm pikad ja

3-6 mm ļäbimõõdus,.rohekas- või tumepruunide soomustega, kleepuvad

ning võrsest eemaldunud, pikalt teritunud tipp sageli kaarjalt võrsele
ligistunud; tipupungad jämedamad ja külgpungadest 'suuremad. Lehed

laimunajad, piklikmunajad kuni piklikrombjad, Iaia kiiija, ümmarguse

või veidi südaja alusega, kiiljalt teritunud tipuga ja peenetäkiļise või
pisut saagja Servaga' noorelt ļõlrnavad ja hõredalt karvased, hiljem veidi
nahkjad, pealmiselt pinnalt 1äikivaļt tumerohelised, alumiselt hõbedaseļt

rohekasvalged või valkjashallid, paljad; leheļaba 4-l2 cm pikk ja 2,5-
6 cm 1ai, leheroots |-4,5 crrr pikk, ruljas, paljas või peente viltkarvadega.
Isa.survad 4-6 (harva kuni 13) cm pikad, igal õiel 40-60 helepunase

tolmukotiga tolmukat. Emasurvad 6-8 crn' Seemnete valmitnisel kunį
i5 cm pikad, karvase sigimikuga, 3 emakasuudmega. Ķupar tihedate vilt_

karvadega, ümmargune, avaneb koļnre iõhe moodustumise teel.

Õitseb veidi enne pungade puhkemist (mai a1gul).
Eestis võrdlemisi harva: üksikpuudena või rühmadena leidub Tartus,

Ta1ļinnas, Järvseljal, Sangastes, Pärnus, Jõhvis jm. Koos teiste paplilii-
ļ,idega kasvab Kariste, Mõisaküla, Pikknurme ja Kooraste metskonna

kultuurides. Senisteļ täheleparrekutel esinevacl Eestis peamiSelt isa.seksenr-

plarid.
Üldlevik. Areaal (2B4. joon., c) hõ1mab Kaliforniat ja kõiki Vaikse

ookeani ääres asuvaid USA osariike' samuti Idaho põhjaosa, Lääne-Mon_
tana ja Aļaska lõunaosa, peale selle Briti Kolumbia lõunaosa ja

Aļberta provintsi edelaosa Kanadas; Seega on areaali ulatus põhjast lõu-

ļ trĮcltocarpa (lad' k') - hatuse-, karvaseviljaline.

tļ
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295. joon. Hatuseviljaline pappel (PopuĮus trichocarpa)'. a - koor,
b - korp, c - võrsed, d - lehed. (orig.)

nasse umbes 3500 km. Kasvab puhtpuis'tutena jõgede, järvede ja ojade
kallastel, sagedamini segametsades koos ebatsuuga, tsuuga, elupuu, nulu,
kuuse jt. okaspuudega või pajudega. Leidub ka mäestikumetsades kunį
lB00 m kõrgusel.

Majanduslik tähtsus. Puitu kasutatakse laialdaselt paberitööstuses,
vineeri ja tselluloosi tootmisel, taarana. Väga kiire kasvu tõttu väärib
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laiaļdasemat katsetamist metsakultuurides' Aļumiselt pinna1t hõbe_rohe-

itasvalgete lehtede, suhteļiselt kitsa võra ja kiire kasrlu tõttu väärib tähe_

1epanu haljastuses. Eestis täiesti külnraļ<indeļ'

Al6.Berliinipappel- Populus)(beroĮinensis1(C.Koch)Dipp.in
Handb. Laubhoļzk. 2:2l0.l892; Kom' in Fļ' URSS 5:234' 1936; Õib' in Liet'

Īļ. 3: 26. 196l; Henno' Puud. põõs. määr. 78. 1963. - P. X beroļįn'ensįs

C. Ķoch, Wochenschr. Gart. Pflanzenk. B: 239' 1865' - Tono'ņķ 6ep_

;iugcķtaž. (296. joon.)

h Ule 30 m kõrge puu tüve läbimõõduga l m. Võra noortel puudel

kitsaļ, poolpüramiidjas, vanemateļ peaaegu si1inderjas. Koor siļe, valk-

ias-, roįrekas- või kolļakashaļļ, muutub varakuļt võrdļenrisi madaļate

Ļagudega tumehalliks korbaks. Võrsed rohekas- või ha1ļikasko1ļased,

tmĻarģused ja pa1jad l,õi aļguļ kandiļised ning veidi kart'ased, hiljem

ainult tĪpuo.as ķāndltiseo või ümmargused ja paljad. Pungad l3-l9 mm

pikad ja 3-6 mm ļäbimõõdus, hele- või koļiakaspruunid, odaja tipuga,

įõrdlemisi kuivad, võrseļe ligistunud või sellest veidi eenraldunud' Lehed

pealmiselt pinnal'| tumeroheiised, alumiselt pisut heļecįamad, 1äbipaistva,

iainja, ebakorrapäraseļt täkilise või saagja Servaga, paljad, munajad, pil<_

likmunajad voi Įttlptllis_rombjad, kiiĮja või ümmarguse alusega, leheļaba

1-ļ2 cm pikk ja 2'--8 cm ļai, ieheroots l-5 cm pikk, veidi lamendunud,

hõredalt karvane. Isasurvad 4-7 cm pikad, iga õis 40-60 tolmukaga,

emasurvad õitsemisajalr 5-7 cm pikad'
Õiiseb veidi enne lehtimist (mai algul), seemned valmivad juunis.

Eestis väga sageli parkides, a11eedena ja metsakultuuricles' Laiaida-

I
296. joon. Berlii'ni pappel (PopuĮus )(berolinensīs)" a - võrsed' | - lehed' (orig'1

I

i

ļ

I

1l

\ beroĮįnensįs (lad. k.) - berliini.
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selt on berļiini papleid kasutatud haljastamiseļ rühmiti ja üksikpuudena.
Palsamipapli kõrval üks sagedaminį esinevaid papliliiįe meie dendro-
flooras.

Üldlevik. Kuļ'tuuris laialdaselt levinud. Ķaasajal haarab ta levila kogu
Lääne-Euroopa ja Suuren]a osa Nõukogude Liidu Euroopa-osast'

Majanduslik tähtsus. Puit on erakordselt suure tsefluloosisisaldusega
ja selle tõttu oļuļine tooraine paberitööstusele; kasutatakse ka ehitustįl.
Puidu saamiseks on mittietes maades rajatud berliini papli kultuure, mis
õnnestuvad paremin-i niiskel viljakal mulial, eriti lammimuļlal. Viimasel
aastakümnel on liigi kasutamist metsakultuurides pidurdanud. ta vastu-
võtlikkus papli-tüvekärntõvele, miļle tõttu oļuliselt piirati ta kuļtiveerimist
näiteks Saksa DV-s. Kõige laialdasemalt kasutatakse berļiini paplit hal-
jastamiseks.

Berļiini pappei on vaļitud lB70. a. Berliini Botaanikaaias loorberpapli
isekülvist. Arvatakse, et liik on loorberpapli ( ę ) ja itaalia papli ( ā )
looduslik värd (PopuĮus ĮaurifoĮia \ P' pgramidaĮisj.

2. perekond paju - Salįx I L.2
Sp. Pl. 1015. 1753.

Kahekojalised puud ja põõsad. Perekonna iseloomulikeks tunnusteks
cin kaenlapungad, mis on kaetud kahe kokkukasvanud soomusega. Lehed
võrsetel spiraalselt (punapajul peaaegu vastakuti), lihtsad, sulģroodsed,
enam-vähem lühikese rooisuga. Abilehed varisevad hariļikult įarakult.
Külgpungadest areneb püstine, harva rippuv urb. Õie kattesoomused ter_
veservalised, harva hambulised. Meenäärmeid l või 2. Isasõies enamasti
2, harva 3-5 (kuni l2) tolmukat, vabade või ainuļt alusel koļ<kuļ<asva-
nud (punapajul tervenisti kokkukasvanud) tolmukaniitidega, paljad või
aļumises osas karvased. Emasõies tavaliselt üks munajaskoonitiāe, pal-
jas või karvane, jalakes,eta või jaiakesel paiknev sigimi-k. Emakakaeiį l,
terve või jagunenud suudmega. Kupar ühepesaline, kahepoolmeline. Seem-
ned väikesed, paijad, arvukad, lendkarvadega. Putuktolrnlejad, harvemini
(põhjamaised liigid) ka tuultoļmlejad. Õitsevad enn,e lehtimist või sellega
samaaegselt.

Perekond paistab silma vormirohkuse ja arvukate värdade poolest.
Generatiivsete organite, toimukate arvu ja meenäärmete põhjal süste_

matiseerib pajusid M. Wichura. Vanimaks ļoetakse PĮeį,andraL rühma,
mis hõļmab paljude tolmukatega liike. Meil kasvavatest liikidest kuulu-
vad selļesse rühma raud_ ja rabe remmelgas, vesipaju ja hõberemmel_
gas. Fülogeneetiline areng kulgeb toļmukate ja meenäär.įt. ,.u, redukt-
siooni Suunas. PĮeįandrae rühma pajud on meie kliimaga kõige vähem

l sal (keldi k.) - lähedal, lls (keldi k.) _ vesi (pajude peamiste kasvukohtade
järgi).

2 Koostanud H. Krall ja L. Viljasoo.
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297.joon.Pajudesigimikudjatolmukad:-o-raudremmelgas(SaĮĮxpentandra),
ü -_ vesipaju (S' trianar|aj, į j ķarn'puju (S. daphnoĮdes), d _ halapaju (S. acuti|oĮia\'

" 
_.rķ" rĮ.Ä"tga* (S' Īiacttts), i j ķot"'*melgas (S' aĮba)' g _ kahevärviline paju

(S. phgĮīcįĪoĮia1'ī - uoiupā:, is. aurita), į__ tuhkur paju (S' cinerea\' f _- raagrem'

melgas (S. caprea)' p__ įį'rį,i,. paju (3' Starkeana)' l _ mustjas paju (S' mgrsĮnĻ

įoĮia\, m - vitspaju (S. aiminaĮis\, 
'? - vene paju (S' rossica)' o - pikalehine paju

'6' hasgclados), p _ iapi pa1u ķš. Įapponum), s - musiikpaju (S' n'grtiĮĮoĮdes)' r _
hundipaju ķS. rosmarĮnliiotiäl, s 

'- 
hanepaju (š' repens\' l - liivpaju (S' arenaria\'

į, _ punapa ju (S. purpurea)' (orig')
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kohanenud. Nad õitsevad kevadeļ kõige hiljem, neil on pikk ļehistunud
urvaraag ja kahvatud katt'esoomused, mida loetakse fülogeneetiļiseļt vane-
mate vormide tunnusteks.

Eelmisest noorem rühm on Diandrae - kahetolmukalised, mis jzguneb
omakorda 2 aļlrühmaks; l) Dįnectarįae - kahe meenäärmega liigiä įtrn,kuulub arktiļisi ja mäestikuliike) ja 2) Mononectarįae - üh.,1agumise
meenäärmega liigid. Viimasesse allrühma kuulub Suurem osa meiļ kasva-
vatest ļiikidest. Eesmine meenääre on redutseerunud. Õie kattesoomused
on valdavalt tumedatipulised, urvad raotud või ļühikesel raokesel (2g7.
joon.). Varane õitsemine viitab s,elle r,ühma paremale kohanemisvõime]e
meie kliimatingimustega.

Peale mõne troopilise ja subtroopilise liigi kasvavad pajud mõlemaI
poolkeral, vaļdavalt parasvöötmes. Neid leidub rohkesti ka įrįtitistes piir-
kondades, kuid nad puuduvad Maļai saarestikus, Austraalias ja Pol,üĮee_
sias. Pajuliikide arv kogu maailmas ulatub 300-350_ni. NõuĮogude Lii-
dus kasvab perekond SaĮįx kõikid'es taimegeograafilistes valdkonāades, eri
piirkondades vaheldub ainult liigiline koosseis. Sealjuures on perekond
Saįįx :üks suuremaid taimeperekondi Nõukogude Liidu fļooras. M. Naza-
rovi (l936) andmeil kuulub Nõukogude Liidu floorasse l66 pajuliiki,
A. Skvortsovi andmeil (l966) aga 203 liiki. Pajuliikide arv fļooras suu_
reneb läänest itta: suurim on See Ida-Siberis ja Kaug-Idas. Mitmed liigid
on Nõukogude Liidu endeemid. Tüüpliik on SaĮįx aįba L. Eesti NSV
spontaanses fļooras esineb 2l pajuliiki. Need kuuluvad 3 alamperekonda
ja 12 sektsiooni. Alamperekond Saįįx on esindatud meil 3 sektsiāoni (Pen-
iandrae, Salįx, Triandrae) kuuluva 4 Įiigiga. Alamperekonda Chametra
kuulub meil sektsioon MųrtiĮĮoįdes l liigiga. Alamperekond Vetrįx on meie
fļooras esindatud l6 liigiga, mis kuuluvad järgmistesse sektsioonidesse:.
Vįļļosae, PhglicifoĮiae, Nigricantes, Vetrix, Incubaceae, Vimen, HeĮĮx,
Daphnoides.

Eestis kasvavad pajud peaalegu kõikides taimkatte tüüpides. Põlendi_
kel, raiesmikeļ, söötidel ja soodel on nad metsataimkatte pioneėrid. Kas_
l'ukohtade järgi jaotatakse Eestis ļeiduvad pajuliigid järgmisteks rįihma_
deks.

l) Jõgede ja järvede kailastel: S' dasgcĮados, S. aįmįnal.įs, S. rosslca,
S. trįandra, S. acutifolįa, S. fragilis, S. pentandra, S. aĮba, S. purpurea;
2) soodes ja soom,etsades: S. lapponum, S' mųrtiĮĮoides, S. ci'nerea, S.
aurita, S. rosmarįnifoĮia, S. pentandra, S. mųrstnifoĮia; 3) aruniitudel,.
metsades ja kraavikalļasteļ: S. caprea, S. aurita, S. cinerea, S. Starkeana,
S' mgrsinifoĮta, S. phgĮtcifotia: 4) liivikutel ja luidetel: S. daphnoides, S.
acutifoĮia, osaliseļt S. purpurea, S' aiminaĮis, S. rossĮca;5) haljasaladel'
aedades, parkides, dendraariumides kultiveeritavad: S. aįba, S. fragiĮts,S. Matsudana, S. acutifoĮia, S' daphnoides, S. purpurea, S. sįįesįaca, S'
caesįa.

Pajustikes eļutsevad ja toituvad arvukad putukad ja imetajad ning
varjuvad ja pesitsevad paljud iinnud. Pajud moodustavad tunāuva osā
põtrade, kitsede, jäneste talvisest toidust. Looduslikel karjamaadel söö_
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vad noori' pajuoksi ja -lehti meelsasįi kariloomad. Varakevadel kasuta_
tatakse puhkevate urbadega pajuoksi elamute kaunistauriseks. Eriti hinna-
takse suurte urbade ja värviliste okstega liike, nagu halapaju, härmpaju,
kahevärviļine paju.

Pajud ļeiavad kasutamist lumekaitseribadena raudteede ja maanteerle
ääres (vitspaju, vene paju, vesipaju jt.) ning tugevate tuuļte vastu
rnererannikul ja luidetel (liivpaju, hanepaju, punapaju). Veekogude kal-
laste kinnistamiseks on kasutatud liike, mis juba looduslikuļt vastavaid
kasvukohti eeļistavad ja selle tõttu antud otstarbeks eriti sobivad, nagu
vitspaju, vene paju, pikalehine paju, halapaju, punapaju.

Dekoratiivsuse ja kiire kasvu tõttu kasutatakse paljusid pajr-rliike asu-

late haljastamisel, ilupuudena parkides, üksikpuudena või alleedena eļa_

mute juures ja teede ääres. Selļeks sobivad eriti hõberemmeļgas - SaĮįx
aļba L. ja tema teisendid var. uįteĮįįna (L.) Stokes, var. serįced Gaud-
riing rippuvate okstega var. trįstįs Gaud. Dekoratiivsed on veel punapaju,
vesipaju (S. triandra var. gĮaucopltgĮla Ser.), halapaju, teede ääres aga

raud- ja rabe remmelgas. Viimane risustab ümbrust tugeva tuuļe käes

kergesti murduvate okstega ega sobi seetõttu pargipuuks. Läti NSV ja

Leedu NSV ļääneosas kasvatatakse teede ääres ja asulates rabeda rem-

tnelga kerakujulise võraga vormi (S' fragiĮis Ī' buļį'ata Spaeth), mis oma

tiheda võra tõttu on väga dekoratiivne. Meie vabariigis kasvab seda kau-

nist puud ainult üksikutes kohtades (Jõgeva rajoonis Kuremaal' Luual)-
Pajudele on iseloomulik rohke tanniidide ja glükosiidide, peamiselt

saļitsiini (C13H3oz), harvenrini selļele lähedase saļitseneriini (CrsHzooz)
ja mõnede teiste ainete sisaldus. Kõige rohkem sisaļdab parkaineid koor,

įuid neid on ka ļehtedes. Pajude puit ja koor ļeiab toorainena kasutamist
väga mitmesugustes rahvamajaridusharudes. Ammust ajast on pajukoort
kasutatud nahaparkimiseks. Taimsete parkaine,te huļgas on pajukoor ka
praegu esikoha1. Põõsaspajude (kõrvpaju, tuhkur paju) koor sisaļdab
keskmiselt 130/o ja raagremmelga koor keskmiselt 160/o tanniide. Kuigi
sünteetiļiste parkainet,e kasutamine viimasel ajal ļaieneb, jääb pajukoor
mõnede nahasortide (vene juhtnahk) töötlemisel asendamatuks' Paju-
koort on kasutatud ka paiavikuvastase antireumaatilise ravimi - saĮit-
siini tootmisel, rahvameditsiinis aga skorbuudi ja palaviku raviks. Pui-
dust valmistatakse meditsiiniļist sütt.

Vesipaju koort ja noori lehti on kodusel värvimisel kasutatud kol-
ļase värvuse ja raagremm,elga koort musta värvuse saamiseks. Niinest
punutakse matte. Pajude painduvad sitked vitsad on väärtuslik sidumis-
materjal istutatud puude tugede külge kinnitamiseļ.

Pajuvitsad on põhiline materjal mitmesuguste korvide, mööbli jm-

vaļmistamisel. Punumisvitste tool,miseks kultiveeriiakse meiļ mõningaid
liike, kuid ühtlasi kasutatakse ka looduslikke varusid. Eestis on suuremad
ļooduslikud varud Emajõe orus, Lõuna-Eesti jõgede ääres, Peipsi ja
\rõrļsjärve kaļlasteļ, Narva jõe piirkonnas.

A. Meriheina ja A. Vaigla (l959) andmeil oli l959. aastaļ kultuurpaju
istandikke vabariigi metsamajandeis ligikaudu 30 ha, neist saagiealisi
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2| ha. Peamiselt,kasvatatakse vitspaju, vähem vesipajrr ja punapaju ning
lrarva halapaju.

osa prjriiitou (raagremmelgas, rabe r,emmelgas, hõberemmelgas ja
raudremmelgas) ļeiab kasutamist metsamaterjalina (küttepuuna, vineeri
ja puidumassi tootmiseks, pehme kergesti töödeldava puidu tõttu ka mit-
mesuguste tarbeesemete vaļmistamiseks).

TABEL LIIKIDE MÄÄRAMISEKs vEGETATIIVSETE TUNNUSTE
JÄRGl

1.

t

").

Täiskasvanud lehed mõlemalt või ainult alumiselt pinnalt tihedaļt
karvased 2
Täiskasvanud lehed mõļemalt pinnalt paljad või peaaegu paljad l3
Täiskasvanud lehed süstjad, el1iptilised, ovaalsed, pikkus laiusest
suurem Q-a:l) 3

Täiskasvanud ļehed linėaal- või kitsassüstjad, pikkus 1aiusest mit-
mekordsel,t suurem (a-10: l) I
Täiskasvanud lehiede mõlemad pinnad pikkade valgete karvadega või
valgeviltjad. Lehed süstjad, laisüstjad või piklikmunajad, tervete või
lainjate serva'dega, pealmise pinna karvastus nõrgem. Võrsed tume-
punakaspruunid, nooreļt karvased, vanemalt paljad, ļäikivad. Madal
põõsas, kasvab peamiselt siirdesoode

6. Lapi paju - Salįx Įapponum L.

Täiskasvanud lehed mõlemal pinnal või ainult alumisel roodude kohal
või üleni lühikeste hallide karvadega või hallviltjad . 4

4. Kooreaļune puit paljude piklike rõõnetega. Lehed enamasti äras_
pidimunajad 4

Rõõned puuduvad l-3-aastaste võrsete puidul. Lehed enamasti teist-
sugused . i 6

5. Võrsed peened. Noored pungad, võrsed ja lehed hõredalt karvased,
aastased võrsed enamasti paljad. Lehed äraspidimunajad, harva ellip-
tilised või rombjad, tihti ebareeglipäraseļt hambulise või lainja ser-
vaga, 7-9 paari külgroodudega. Abilehed suured, neerjad või pool-
südajad, kaua püsivad

ll' Kõrvpaju - Saļįx aurįta L.

Võrsed tugevad, tuhkhaļlide viltkarvadega, mis säilivad ka vanema_
teļ võrsetel ja pungadel. Leiied piklikud, süstjad või äraspidimuna-
jad, l0-l5 paari külgroodudega

l0. Tuhkur paju - Saįįx cinerea L.

6. Elliptiliste või ovaa1sete suurte lehtedega puud või põõsad. Lehel 3-
B paari külgroode, mis alumisel pinnal eenduvad

9. Raagremmelgas - SaĮix caprea L'
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įladalad (tavaliselt kurri l m kõrged), elliptiliste, ļineaal- või piklik-
süstjate lehtedega põõsad ' 7

7. Lehed lineaaļ- või pikliksüstjad, B_ l2 paari külgroodudega, lame_

dad, sinakasrohelised. Urvad munajad või ümmargused
l3. Hundipaju - SaĮįx rosmarinifoįįa L.

Lehed ovaalsed kuni süstjad, 3-B paari külgroodudega, leheserv
sisse keerdunud 8

B. Lehed süstjad, noorelt karvased, hiljerrr pealmiselt või mõļemalt pin_

nalt peaaegu paljad, 5-B paari külgroodudega
14. Hanepaju - Salįx repens L. s. str.

Lehed ovaalsed, keerdunud tipuga, 3-6 paari külgroodudega, mõle-
mal pinnal hõbedaste siidkarvadega' Vanematel lehtedel karvu vähem

l5. Liivpaju - Saįįx arenarįa L.

9. Lehed väikesed, lineaal- või pikliksüstjad. Soisieļ aladel kasvav madaļ
põõsas

13. Hundipaju - Salix rosmarinifoĮįa L'

Lehed Suured, ļineaaļ- või laisüstjad. Kõrged põõsad või puud . l0
ļ0. Suured puud. Lehed süstjad,, tihedalt peensaagja Servaga, mõļemaļt

või ainult alumiselt pinnalt hõbedaselt siidkarvased (karvad kesk-
rooga paralleelsed)

2' Hõberemmelgas - Salįx aįba L'

Kõrged põõsad. Täiskasvanud lehed süstjad või ļineaa]süstjad (l :6-
15), keerdunud servaga, mõlemal või ainult aļumisel pinnal hõbeda-

selt läikivate või haļlikate karvadega 1l
1l. Täiskasvanud 1ehed süstjad, harva pikliksüstjad, pea1miselt pinnalt

paljad, tumerohelised, l0-l2 paari kü1groodudega. Pearoocl lame,

kollakas; lehtede alumine pind lühikeste, ühtlaseļt hõredate karva-
dega, lehed terve või horedālt hambulise näärmelise Servaga. Noored

võrsed karvased
lB. Pikalehine paju - Salix dasųcĮados Wimm.

Lehed süstjad kuni lineaalsüstjad, alumisel pinnal tihedate hõbeda-

seit ļäikivate karvadega (mis on külgroodudega paralleeļsed), 20-30
paari külgroodudega, terve või nõrgalt näärmelise keerdunud ser-

vaga 12

12' TäĪskasvanud ļehed võrsete tipus väga pikad, piklik- või ļineaalsüst-
jad, enamasti üļe l0 korra laiusest pikemad. Lehelaba ļaiem koht aļl-
pool keskkohta, aheneb aluse Suunas järsult. Õitseb enne ļehtirnist
või sellega peaaegu samaaegselt

l6. Vitspaju (korvipaju) - Saļįx aįminaļįs L. s. str.

Täiskasvanud lehed lühemad, süstjad kuni pikliksüstjad, laiusest
mitte üle 10 korra pikemad. Leheļaba ļaiem koht ülalpool keskkohta.
Õitseb Samaaegselt lehtimisega

17. Vene paju - Salįx rosslca Nas.
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13. Võrsed kaetud vahataolise kirmega |4
Võrsed vahataoļise kirmeta 15

i4. Lehed lühidait teritunud tipuga, elliptilised või pikliksüstjad, l0-l5
paari külgroodudega. Võrsed tugevamad, kollakasrohelised, vääveļ-
kcļlased või kolļakaspunakad, kaetud valkja kirmega

20. ĮIärmpaju - Salįx daphnoīdes Yil}.

Lehed pikalt teritunud tipuga' kitsamad ja süstjamad kui eeļmisel
liigil, l5-20 paari külgroodudega. Võrsed peened, sageli rippuvad'
sinakaspunased r,õi tume-punakaspruunid, kaetud sinaka kirmega

2l. Halapaju - Salįx acutifoĮia Wilļd.

į5. Lehed ei1ipti1ised, munajad, süstjad või piklikud, laiusest mitte üle
3-4 korra pikemad 16
Lehed süstjad või piklikud, laiusest alati enam kui 4_kordselt pike-
mad 2Ū

l6. Noored võrsed ja lehed kieepuvad, ļeherootsul ja lehelaba alusel näär-
mekühmud, lehed piklikud, elliptilised või süstjad, nahkjad, pealmi-
selt pinnalt tugevalt läikivad, korrapäraselt peensaagja servaga

l. Raudremmelgas - SaĮix pentandra L..

Noored lehed ei ole kleepuvad, näärmekühmud leherootsul ja _laba

aluseļ puuduvad, 1ehed mittenahkjad, terve või ebakorrapäraselt
saagja servaga 17

L7. Täiskasvanud lehed väikesed, l-2 (3) cm pikad ja 0,5-I,2 cm laiad,
ovaaļsed või ei1iptilised, terveservalised, B-l i paari külgroodudega,
sinakasroheļised (meenutavacį sinikalehti). Lehe tipp sageli paadi-
kujuline

5. Mustikpaju - SaĮix mųrtiĮĮoides L.

Täiskasvanud lehed suuremad, 2-l0 cm pikad . l&
lB. Noorte võrsete ja lehtede pealmine pind tihedalt karvane, täiskasva-

nud 1ehed paljad, hõreda1t karvased või karvad ainult roodudeļ"
Lehed 6-8 (12) paari külgroodudega, kuivatamisel kergesti mustu-
vad. Pungad (eriti tipuosas) haļlikate karvadega. Abilehed suured,
kaua püsivad

8. Mustjas paju - SaĮix rngrsinifoĮta Saļisb"

Noored lehed ja võrsed paljad, mõnikord vaevu niärgatavalt karva-
sed. Täiskasvanud 1ehed täiesti paljad, kummaltki pinnalt selgelt
erineva värvusega 19

l9. Lehed noorelt väga õhukesed, täiskasvanult äraspidimunajad või
munajad, peensaagja või terve Servaga, 5-7 paari külgroodudega,
pea1miselt pinnait tumerohelised, alumiselt sinakad. Madal põõsas

12. Verkjas paju - SaLįx Starkeana Willd.

Lehed paksemad, el1iptilised, äraspidimunajad või süstjad, peaaegu
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terve või ebaühtlaselt saagja Servaga' B-I2 paari külgroodudega.

Keskmise kõrgusega põõsas, rohekaspruunide 1äikivate võrsetega
7. Kahevärviline paju - Salįx phųĮicifolia L.

20. Leheļaba'alusel näärmed puuduvad. Lehed süstjad või äraspidimuna-
jas_süstjad, sinakasrohelised, sageli vastakud, laiem koht üla1pool

keskkohta, terve või ainult üļemises oSaS peensaagja servaga. Noored

võrsed koļlakad või purpursed, koore sisemine pind sidrunkolļane
19. Punapaju - SaĮįx purpurea L.

Leheļaba aļusel esinevad näärmed . 2l
2|. Abiļehed võrdlemisi suured, poolümmargused või neerjad. Lehed süst_

jad või pikliksüstjad, näärmelise peensaagja servaga, |2-|5 paari_külgroodudega, 
pealmiselt pinnaļt tume- või koļlakasrohelised, aļu-

miselt kahvaturohelised. Koor tume- või helepruun, vanemateļ okstel
ja tüvel tükkidena irduv

4. Vesipaju (loogapa1'u) - Salįx trįandra L'

Abilehed puuduvad, koor ei kestenda . 22

22. Lehed paūsud, nahkjad, pealmiselt pinnalt tugevait läikivad, alumi_

selt tumerohelised, |0_I2 paari kül groodudega. Leheserv näärmeline,
tihedalt peensaagjas. Aastased võrsed tumehallid või pruunid, paljad,

ļäikivad. Noored võrsed kleepuvad. Eestis kõige hiljem õitsev paju
l. Raudremmelgas - SaĮix pentandra L'

Lehed jäigad, kuid mitte nahkjad, pealmiselt pinnalt tumerohelised,

aļumiselt sinakas- või haļlikasrohelised, näärmelise jämesaagja ser-

vaga, |2-l5 paari külgroodudega. oksad alusel kergesti murduvad
3. Rabe remmelgas - SaĮīx fragiĮis L.

TABEL LIIKIDE MÄÄRAMISEKS ISASURBADEGA OKSTE JĀRGI

1. Tolmukaid õies 5 (harva rohkem), urbi tihedalt. Pungad ja koor pal-

jad, läikivad. Puu või põõsas, õitseb pärast ļehtimist
l. Raudremmelgas t SaĮix pentandra L'

Tolmukaid õies vähem kui 5 . 2

2. Tolmukaid õies 3; urvad pikad, hõredaļt asetsevate õitega

4. Vesipaju (loogapaju) - Saļįx trįandra L'

Tolmukaid õies vähem kui 3 . 3

3. Tolmukaid 2, tolmukaniidid kokku kasvanud (näilikult üks toļmukas,

neljapesalise purpurse tolmukapeaga)
19. Punapaju - SaĮįx purpurea L'

4. Õie kattesoomus ühevärviliselt hele, kollakas või rohekaskollane 5

Õie kattesoomus aluseļ h'eledam, tipuosas pruun või must 7
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6.

7.

B.

9.

10.

l ļ.

12.

13.

14.

558

Toļmukaniidid paljad. Madal põõsas
12. Verkjas paju - SaĮįx Starheanr Willd.

Tolmukaniidid (vähemalt alusel) karvased. Kõrged puud . 6
Noored lehed paljad, kleepuvarį. oksad alusel kergesti murduvad

3. Rabe remmelgas - Salix fragiĮis L.

Noored ļehed tihedalt karvased, oksad ei ole kergesti murduvad
2. Hõberemmelgas - Salįx aįba L-

Toļmukaniidid aļusel karvased B
Tolmukaniidid paljad (või harva alusel üksikud karvad) 14
Urvad 0,4-l,0 cm läbimõõdus, kerajad või ruljad. Madal, püstiste
või tõusvate okstega põõsas mererannal või niitudel . 9
Urvad suuremad. Keskmise kõrgusega või kõrged põõsad . ll
Urvad ümmargused. oksad püstised

l3. Hundipaju - Saįįx rosmarinifolįa L.

Urvad ruljad. Ęoomavate või tõusvate okstega põõsas l0
Õie kattesoomus tipuosas tume kuni must. Noored võrsed ja pungad
tihedate haļļide siidkarvadega

l5. Liivpaju - Saįįx arenarįa L'
oie kattesoomus punakas_ kuni tumepruun. Noored võrsed pruuni_
kasmustad, karvased, hiljem paljad

14. Hanepaju - SaĮ.įx repens L. s. str.
Urvad ļühikesed, raoļised, puhkevad peaaegu samaaegselt lehtedega.
Koorealune puit rõõneteta . 12
Urvad peaaegu raotud, õitsevad enne lehtede puhkemist' Koore_
alune puit rõõneiega 13
Urvad hõredalį asetsevate õitega, õie kattesoomus kollakaspunaka
tipuga või üleni punakas

5. Mustikpaju - Salįx mgrtilĮoides L.

Urvad tihedalt asetsevate õitega, õie kaįtesoomus tun:eda tipuga
B. Mustjas paju - Salix mgrsinifoĮĮa Salisb.

Võrsed tihedate haļļikate viltkarvadega. Keskmine kuni kõrge põõ_
SAS

l0. Tuhkur paju - Saįįx cįnerea L.

Võrsed hõredalt karvased või paljad. Pungad väikesed, pruunid, pal-
jad. Madal põõsas

ll. Kõrvpaju - SaĮix aurįta L.

Pungad ja võrsed kaetud tugeva valge või sinaka vahataolise kir-
mega' võrsetel koore sisepind sidrunkolļane l5
vahataoline kirme tavaliselt puudub, koore sisepind valkjasrohe-
line 16



l5. Urvad võrsetel hõredalt. oksad peen'ed, sinakaspunased või punakas-

pruunid. Eeļmise aasta varisenud lehed süstjad, 6-7 korda laiusest
pikemad

2t. Halapaju - SaĮįx acutĮfoĮia Wiļļd'

Urvad võrsetel tihedamalt. oksad jämedamad, kollakasrohelised,

väävelkollased või kollakaspunased. Varisenud lehed 3-5 korda laiu-

sest pikemad
20. Härmpaju - Saļįx, daphnoides YiIl'

t6. Pungad karvased . 17

Punģad paljad (noorelt mõnikord udekarvased) 20

|?' Madātaį põõsad soodes ja soometsades. Urvad väįkesed, kerajad
t3. Hundipaju - Saįįx rosmarinĮ'foĮįa L'

Kõrged põõsad jõgede ääres. Urvad suuremad' ruljad ' 18

lB. urvād puhkevaā peaaegu üheaegselt lehtimisega. Õie kattesoomuS

pruuni või mustjaspruuni tipuga
17. Vene paju - Sal'įx rossįca Nas'

Õitseb enne lehtimist. Õie kattesoomuS mustjaspruuni või musta

tipuga l9

19. Nooied võrsed jämedad, tihedaļt karvased; pungad suured

lB. Pikalehine paju - $aĮix dasųcļados \'/ļmm'

Nooredvõrsedpeened,vitsjad,hõredaļtkarvased;pungadväikse-
mad

16. Vitspaju (korvipaju) - Saįix aįminaļįs L' s' str'

20. Madalad põõsad siirdesoodes
6. Lapi paju - SaĮįx lapponutn L'

Kõrged põõsad või puud 2Į

2|. Urvad raotud. Võrsed kollakas- või halļikasroheļised. oksad jändri-

kud, tugevate lehearmidega' Puu või kõrge põõsas
9. Ęaagremmelgas -- SaĮix caprea L'

Urvad ļühiraolised
Põõsas

Võrsed kollakas- või punakaspruunid, ļäikivad

7 ' Kahevärviline paju - Saįįx phal,įcįf oĮįa L

TABEL LtIKIDE MÄÄRAMISEKS EMASURB,ĄDEGA
oKSTE JĀRGI

1. Sigimikud Paljad .

Sigimikud karvased
2. Õie kattesoomus ühevärviļiseļt heļe, koļlakas või rohekaskoļļane

Õie kattesoomus heļeda alusega, punaka, pruuni või musta iipuga

2
l0

n
J

6
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3. Emasõites kaks meenääret. Noored lehed paljad, kl,eepuvad 4
Emasõites üks meenääre. Noored lehed pole kleepuvad . 5

4. Viljaurvad püsivad kaua, varisevad alles talve lõpul. Kõige hiljem
õitsev pajuliik 

l. Raudremmelgas - Salix pentandra L.

Viljaurvad varisevad kolre pärast valmimist; oksad kergesti mur_
duvad

. 3. Rabe remmelgas - SaĮix fragiĮis L.

5. Noored võrsed ja lehed tihedalt karvased
2. Hõberemmelgas - Saįix aįba L'

Noored võrsed ja lehed paljad või hõredaļt karvased. Tüve koor kes_
tendab, jättes kaneelivärvilisi laike

4. Vesipaju (loogapaju) - Saįįx trįandra L.

6. Pungad ja võrsed kaetud valkja või sinaka vahataolise kirmega, võr_
seteļ koore sisemine pind sidrunkollane ?
Vahataoļine kirme puudub, koore sisemine pind valkjasroheline B

7. Urvad võrset'el hõredalt (l- või 2-kaupa), oksad sihvakad, sinakas-
punased või tume_punakaspruunid, sinaka vahataoļise kirmega

2l. Halapaju *_ Saļįx acutifoĮia Willd.

Urvad võrsetel tihedamaļt (3-B-kaupa). oksad jämedamad, kolla-
kasrohelised, väävelkoļlased või kollakaspunased, valkja vahataoļise
kirmega

20. Härmpaju - SaĮįx daphnoides Yi|l.
B' Õie kattesoomus paljas, punaka tipuga. Lehed meenutavad sinika_

ļehti. Peaaegu lehtimise aja1 õitsev põõsas
5. Mustikpaju - Saįįx nlųrtiĮĮoides L.

Õie kattesoomus mustjaspruuni või musta tipuga . 9
9. Emakakael pikk. Kõrgem põõsas

B. Mustjas paju - SaĮ[x mgrsini|otia Saļisb.

Emakakael ļühike (kuni 0,5 mm). Madal põõsas
14. Hanepaju - Saįįx repens L. s. str.

i0. Õie kattesoomus ühevärviline -' rohekaskolļane
12. Verkjas paju - Saįįx Starheana'WiI|d'

Õie kattesoomus pruuni või musta tipuga . 11

ll. Urvad väikesed (0,4-l,5 cm pikad), kerajad või ruljad. Madal põõ-
sas mererannal ja soodes 12
Urvad suuremad lõ

12. Kooreaļune puit rõõnetega
ll. Kõrvpaju - Salįx aurįta L'

Rõõned puidut puuduvad 13
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t3. Noored võrsed pruunikasmustad, karvased, hiljem paljad; kattesoo-
mused punakas- kuni tumepruunid

|4. Hanepaju - Saļįx repens L. s. str.

Noored võrsed ja pungad tihedate hallide siidkarvadega . 14

14. Urvad ümmargused, peaaegu raotud. Kuni l,5 m kõrge püstise

tüvega põõsas
13. Hundipaju - Salįx rosrrlarinifoįįa L'

Urvad ruljad, lühiraolised. Kuni 0,5 (l.'0) m kõrge roomava kuni
tõusva tüvega põõsas

l5. l-iivpaju - Saįįx arenarįa L'

ļ5. Pungad karvased 16

Pungad paljad (või noorteļ okstel hõredalt karvased) 19

16. Kooreaļune puit rõõnetega 17

Rõõned puidul puuduvad 18

17' Kooreaļune puiĮ paljude pikkade rõõnetega. Võrsed tihedate haļ1i-

kate viltkarvadega 
l0. Tuhkur paju - Saįįx cįnerea L.

Kooreaļune puit harvade lühemale rõõnetega. Võrsed hõredate ude-

karvadega või paljad
lB. Pikalehine paju - Salix dasgcĮados Wimm.

lB. Urvad puhkevad peaaegu ühel ajal lehtimisega. Õie kattesoomus
pruun. Emakakael ļühike

|7. Vene paju - Salįx rossįcai Nas.

Urvad puhkevad enne ļehtimist. Õie kattesoomus mustjaspruuni kuni
musta tipuga. Emakakael suhteliselt pikk

l6. Vitspaju (korvipaju) - Salįx uįmįnaįįs L. s. str.

l9. Urvad (samuti kui pungad ja lehed) võrsetel sageli vastakud, sihva_

kad, ruljad' Sigimik munajas. Emakakael puudub või on väga lühike
l9' Punapaju - Saįįx purpurea L.

Urvad ei oļe vastakud; võrdlemisi suured ja jämedad . . 20

20. Sigimik peaaegu jalakeseta, pika emakakaelaga (kuni 1,5 mm), valge'
viltjas-takerkarvane

6. Lapi paju - Saļįx lapponum L.

Sigimik jalakesega 2L

2Į' Emakakaeļ pikk' Võrsed punakaspruunid, paljad

7 ' Kahevärviline paju - Salįx phgĮicif oĮia L,

Emakakaeļ ļühike . 22

22' Urvad suured, kattesoomus musta tipuga. Puu või kõrge põõsas

9. Ęaagremrnelgas - Salix, caprea L.
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Urvad väiksemad,
Madaļ põõsas

kattesoomus helepruun, veidi tumedama tipuga.

ll. Kõrvpaju - SaĮįx aurįta L-

l. sektsioon Pentandrae Dumort. in Bijdr. Naturk. Wet. l: 58. 1825.-
Puud või kõrged põõsad. Lehed suured, süstjad või munajassüstjad, läi-
kivad, noorelt kleepuvad, sageli pikalt teritunud tipuga, näärmeļise saagja
Servaga; roots enamasti näärmetega. Isasurvad tihedalt asetsevate õitega,
toļmukaid õies 5-l2; meenäärmeid 2; õie kattesoomused ühevärvilised.
Emasurvad pikaraolised, hõredaļt asetsevate õitega. Sigimik 1ühikesel
jalakesel, paljas, emakakaeļ ļühike või puudub, emakasuue lühike, paks-
Meenäärmeid 2.

l. Raudremmelgas - SaĮix pentandraI L'Sp.Pļ. l016. 1753; Led. Fl.
Ross.3 (2):597. l849-l85l; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curļ. 59l. lB52; Flod. in Lindm. Svensk Fanerogamfļ. ed. 2.2|4-
1926; Nas. in Fļ. URSS 5: 205. 1936; Aun, Eesti pajud, 49. 1939; Rech. in
Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed.2.3 (l): 65. 1957; Marcink. et Navas. in
Liet. fļ. 3:72. 196l; Skvorts. Willows USSR l05. 1968. - Vlsa [flTHTbI-
qHHKoBar. (298. joon.; 29'/. joon., a.)

h,h. oļenevalt kasvukohast kas 2-6 m kõrgune sihvakate okstega
põõsas või kuni l5 m kõrgune laiuva võraga puu. Vana puu koor tume-
hall, ļõhenenud, noored oksad tume-punakaspruunid kuni rohekaspruunid,
läikivad, siledad, paljad' Pungad piklikud, paljad, läikivad, tipus teritu-
nud, punakaspruunid või kolļased,4-5 mm pikad ja l$-2,5 mm ļaiad.
Lehearm kitsas. Lehed 6-8 (2-15) cm pikad ja 2-2,5 (l-4) cm laiad,
nooreļt kleepuvad ja kuivades mustjaks muutuvad, täiskasvanult veidi
käävjad, nahkjad, aļuse suunas järsumalt, tipu suunas sujuvalt ahenevad;
laba B-l2 paari külgroodudega, pealmiselt pinnalt tumeroheline' nagu
ļakituļt läikiv, alumiselt pinnalt heledam, läiketu, koļlakasroheļise kesk-
rooga; serv korrapäraselt tihedalt peensaagjas, näärmeļine ja veidi klee_
puv, leheroots kuni l cm pikk, ļehelaba aluseļ 2-5 nääret. Abilehed pik-
iikmunalad, esinevad harva ja varisevad'varakult. Urvad ilmuvad sama-
aegselt lehtedega. Urvaraag l-4 cm pikk, näärmeļiseļt saagjaservaliste
kandelehekestega. Emasurvad 4-5 cm pikad, hõredad. Sigimik paljas
(mõnikord üksikute lühikeste karvakestega), roheline, kuni l mm pikkuse
karvase jalakesega ja niisama pika emakakaelaga. Emakasuudmed lühĪ-
kesed. Meenäärmeid 2: eesrrrine väga ļühike, tagumine lai, sigimiku jala-
kesest veidi pikem, sageli hõlmine' Isasurvad 2-4 cm pikad, tihedad, õied
5 (3-l2) tolmukaga. Tolmukaniidid aluseļ karvased. Õie kattesoonrused
keeljad, ühevärviliselt kollased, 2/3 sigimiku pikkusest või pikemad, all-
osas mõlemalt pinnalt karvased, tipuosas vähem karvased. Emasurbadel
varisevad kattesoomused varsti pärast õitsemist. Isasurvad varisevad
pärast toļmiemist. Vaļminud viljadega karvased rippuvad emasurvad
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299. joon. Raudremmelga (SaĮix pentandra) areaal. (Skvortsovi järgi.)

varisevad alles taļve lõpul või järgneval varakevadeļ. Seemnete idane_
misvõime säiļib umbes l0 kuud.

Õitseb juunis. Seemned vaļmivad augustis.
Nii põõsa- kui ka puukujulisena võrdlemisi sage kogu Eestis, kuid esi-

neb alati üksikeksenrplaridena ega moodusta kogumikke. Põõsakujulisena
levinud niiskel ja märjal liikuva põhjaveega soostunud pinnasel ja soo_

des; kuivemal pinnasel - jõe kaldavaļlidel ja mineraaļmaal _- kasvab
jämedatüveliseks puuks. Läikivate, veidi nahkjate, loorberiļehti meenuta_

vate lehtede järgi on raudremmelgas kergesti äratuntav.
Üldlevik. Euraasias Atlandi ookeanist Kesk-Siberini (väikeste ļünka-

dega), põhjalaiuse 40o-st kuni põhjapolaarjooneni (299. joon.). Ida-Siberis
esineb sugulasliik S. pseudopentandra Flod.

Majanduslik tähtsus. Dekoratiivse puuna ja suve algul õitseva hea

meetaimena istutatakse raudremmelgat sageli aedadesse ja haĮjasaladele.
Suvised ja aastased võrsed sobivad korvide punumiseks' Koor on rikas
salitsiini ja parkainete poolest. Puit sobib kütteks ja on kasutatav tsellu-
loosi tootmiseks (mida sisaļdab kuni 450/o). Külmakindel. Metsamajan-
Cuses kasutatakse liiki niiskete ja soostunud alade metsastamiseks. And-
rned pistokstega paljundamise kohta on vasturääkivad.

Eestis esinevatest vormidest on peale tüüpvornri teada:

Ī. angustifoįįa G. F. w. Mey. _ lehed 3-5 korda laiusest pikemad;

Ī' ĮatifoĮia Hartm. - lehed 2-2,5 korda laiusest pikemad.

Liigi omapäraks on tolmukate arvu varieeruvus ning alusel kokkukas-
vanud tolmukate esinemine.

Lõunapoolse päritolu tõttu õitseb raudremmelgas märksa hiljem kui
teised meil kasvavad pajud. Sellest tingituna on risttolmļemine teiste
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1iikidega võimaļik vaid üksikutel juhtudeļ. Seni on Eestis eristatud vär-

rad: S] aĮba)Ą S. pentandra (S. \Ehrhartiana J. E. Smith), S. fragilis
\ s. pentand.ra (s x Megeriana Rostk.; s. x cuspidata schultz), s.

i''entandra \ S. trĮandra.

Samasse sektsiooni kuuļub ka Eestisse inrtrodutseeritud ļiik l ä i k i v

paju - Saļįx įucįrla Mühlenb. (340. joon., a). Levinud Põhja-Ameerika

idräru.; Kesk-Euroopas ainult isiutatu1t. Eestis kasvab seni vaid Tal_

ļinna Botaanikaaias. Kasvuvormilt põõsas või madaļ puu (kuni 6 m

kõrge). Tumerohelisie läikivate ļehtede tõttu dekoratiivne. Meetaim.

2. sektsioon Saįįx. _ Suured puud, paksu lõhenenud korbaga, mis

ei irdu tükkidena. Noored võrsed painduvad, pikad, paljad või siidkarva_

se'd. Lehed süstjad, aheneva tipuga. Leheroots näärmetega' Õie kattesoo-

tnused ühevärviļised. Tolmukaid 2. Isasõied kahe, emasõied ühe (tagu-

rnise), harva kahe meenäärmega. Sigimik jalakeseta või lühikesel jala_

kesel, paljas.
2' Hõberemmelgas - Saįįx alba, L.Sp.Pļ. l02l. t753; Led. Fļ. Ross.

3 (2):598. 1849-185l; Wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.

Curļ. 593. lB52; Nas. in Fļ. URSS 5: lBB. 1936; Aun, Eesti pajud, 39.

i939; Rech. in Hegi, Iļlustr. Fļ' Mitt._Eur.' ed. 2. 3 (l): 68' 1957; Rasinš

in Pact. Jlars. CCĒ z:90. 1959; Marcink. et Navas. in Liet. fļ.3: 67' 196l;

Skvorts. Wilļows USSR l0B. 1968. - V|sa 6enag. (300. joon.; 297'

joon., f.)

h. Kuni 20 m kõrgune puu; oksad eemaļduvad tüvest teravnurkselt

(45-50" all). Täiskasvūud įuudel noored võrsed peened, hõbedaseļt siid-

įr.vused, enamasti rippuvad. Aastased ja vanemad võrsed kollakaspruu-

nid, tuhmrohelised, punakad või kollakad, paljad või peaaegu paljad,

painduvad, suhteļiļelt suurte 1õvedega, säsi ristlõikes nurgeline. Pungad

i<r.ur.ed, piklikud, võrseļe ligistunud, pruunid, rohekad või punakad, kuni

6 mm pikaa ia l,5 mm ļaiad. Lehed'5-l'2 cm pikad, Į-2 cm laiad, tume-

kuni hįttiķasrohelised , |2-15 paari külgroodudega, ļaiem koht keskkohal

või veįdi allpool. Leheroots kuni l cm pikk, ļaba alusei üļ<sikute näärme_

tega, laba süstjas, sageli pikalt teritunud tipuga, näärmelise peensaagja

."iuugu, mõlemal pinnal įih.dut., hõbedaļäikeļiste, keskrooga paralleel-

sete ūarvadega. Mõnel vormil vanemad lehed paljad. Abilehed süstjad,

lrõbedaselt siidkarvased, näärmeļise servaga, varakult varisevad' Urvad

puhkevad lehtedega üheaegselt. Urvaraag l-2 cm pikk, ümaratipuliste

įandelehekestega. Urvad 3-7 ClĪ pikac1, võrdļemisi hõredad. Sigimik

iiarVane, munajaskoorriline, peaaegu jalakeseta või väga lühikesel jala-

Įtesel, Emakakael väga lühike; suudmed kahehõļmalised, lühikesed, pak-

sud. Isasurvad enamasir püstised, hatvemini rieidi rippuvad, kuni 7 cm
pikad. Tolmukaid 2, aļusel karvased, puhkernisel heiekolļased, hiljem puna-

įad. Õie kattesoomused ühevärvilised, koļļakad või rohekad, keeljad, alu-

sel ja sisemiseļ pinna1 käharate karvadega, sageli ripsmelise SeIVaga'

I aĮba (\ad. k.) _ valge.
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30l. joon. Hõberemmelga (SaĮix albal areaal' (Skvortsovi järgi')

Meenäärmeid isasõitel a:ati2: tagumine 1aimunajas, eesmine väike, emas-

õitel enamasti ainult tagumine, Ļis osaliselt ümbritseb sigimiku jalga'

Õitseb mai keskel.
-Esineb Eestis rohkesti ilupuuna istutatult, kuid ka looduses jõgede

perioodiļiselt üleujutatavate1 ka1lasteļ, kohati isegi SooS, nagu Endla
järve kaldal Nava jõe suudmeal_al, kus süvendatud jõe lubisetterohkel

Ļaļdavallil ja selle įmbruses 1959. aastai ļoendati 35-40 noort, l-3 m

kõrgustp,,d.E"ti.tabtoitaineterikastniisketkunimärgamulda.
Üldlevik. Hõberemmelga levik ei uļatu üle põhjalaiuse 63"52" K' Auna

andmetel kasvab ta põh]apoolsetel aļadel ainu1t kultiveeritu1t' Leidub

Pürenee poolsaarest lrtosi loeni Siberis. Liigi a1gkodumaa on Edela- ja

Lääne-Aasia, territoorium Siberist ļõunas kuni Väike-Aasia lääne- ja lõu-

naosa' Süüria, Mesopotaamia, Iraani, Kesk-Aasia (Turkmeenia) ' Himaa-

laja ja Tiibetini. (301. joon.)
' Ma;anduslik tdhtsr.. HO6"."inmeigat kasvatatakse ilupuuna parkides,

.veekoįde kallastel, teede ääres. Juurdub kergesti pistokstest. Iiupuuna

või -pāõsana väärib tähelepanu ja aretamist vastavaļt meie tingimustele'

Hõberemmelga ja baabüloni remmelga (S. babųĮonica L.) värd, mida lei_

club meie naabermaade parkides tkįikute eksemplaridena, on osutunud

külmaõrnaks'
Hea meetaim. ,Puitu kasutatakse ehitusmaterjalina ja tarbepuiduna,

võrseid punumistöödeks. Puidus on rohkesti tseļluloosi (ligikaudu a0%)'

Koor sisaldab park- ja raviaineid'

Eestis esinevad peale põhivarieteedi:

var. aįteįlįna (L.) Stoįes - pungad väikesed, karvased, harvemini

paljad, koonusjad, įunakad, oksaļe ligistunud; võrsed paljad' peened'
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pikad, ku1dkoļļased, talveļ sageli punakaskol1ased; säsi võrd1emisi lai,
sämpunud; lehed kitsassüstjad, pikalt teritunud tipuga, alumiselt pinnalt
sinakashalļid ja selgelt siidkarvased, urvad ja õie kattesoomused pikemad
kui tüüpilisei vormil; kaunivõraļine rippuvate okstega puu;

var. serįcea Gaud. * lehtede mõlemal pinnal sügiseni tihedad läiki-
vad siidkarvad;

var. caļua G. F. W. Mey. - oksad püstisemad; võrsed pruunid; lehed
noore1t siidkarvadega, hiljem paljad või peaaegu paljad, alumise1t pin-
naļt sinakasha1lid või hailid; sigimik selgelt jalakesega.

Peaļe ülaļkirje1datud, meiļ looduses esinel,ate varieteetide kasvavad
introdutseeritult parkides:

var' chermessina Hartig (S. aĮba var. brįtzerzsls Spaeth) -- võrsed
selgelt punased (Tartus Raadi dendropargis mõned krrni 3 m kõrgused
põõsad);

var. trįstįs Gaud. (S. aĮba var. uįteļįįna penduĮa Rehd.) - pikkade,
maani rippuvate okstega (Tallinnas Ķadriorus, Ęäpinas, Järvseļjal) ; väga
dekoratiivne.

Hõberemmelga ja rabeda remmelga mitmesugustest värdadest esineb
Eestis väga sageli kuļtuurina, a1ieedena ja parkides lraljasaladeļ S. aĮ,ba
)(S' fragiĮls (S. \rubens Schrank; S. )(RtisseĮ,įana W|ļId.), millel on
vanemate vahepealsed tunnused ja mis on väga varieeruv. Lehed nooreļt
tavaļiseit siidkarvased, hiljem enam_vähem paljad, alumiseļt pinnalt
sinakashallid. Seļļeļ värraļ eristatakse omakorda teisendid:

s. X rubens var. aįrįdįs (Fr.) Schneid. - lehed aļumiselt pinnaļi
kahvaiuroheļised, kitsamad, noorelt karvased, vanemalt paljad;

S. \rubens Var. paĮustris (Host) Schneid. lehed siidkarvased,.
suured; Suu| puu sirge tüve ja veidi rippuvate okstega.

S. Künnapuu (1966) andmeil kasvab Taļļinna haļjasaladel, puiestee-
del ja parkides rohkesti jämedaid remmelgaid, mis määramisel osutusid
üļaļmainitud värdadeks. Neist kõige jämedam (ühtlasi kõige jämedam
puu Tallinnas) on Sakaļa tn. 3 kasvav hõberemmelgas, nn. Krusensterni
paju (tüve ümbermõõt meetri kõrgusel B,2 m)' Puu kasvab kännust kol-
meharuļisena, üks haru eraļdub-l,l m kõrgusel, järgmised l,B m kõrgu-
seļ. Puu ļatv on hävinud, kuid võra on veeļ tihe ja elujõuline.

Kaks jämedat hübriidset remmelgat kasvavad Kadrioru pargis <<Rus_

salka>> ļähedaļ (ümbermõõt 5,26 m ja 5,02 m). Sama autori suulisel tea_
tel kasvab Raasiku raudteejaamas vana remmelgas, mis on sinna istuta-
tud umbes 90 aastat tagasi ja mi1le ümbermõõt oli l966. a. 6,7 m' Tartus
cn kõige Suurem vana puu TRU Botaanikaaias; selļe ümbermõõ,t oli
t937. a.5,B m, 1966. a. 7,lg m' Looduses leidub Eestis veel hõberemmelga
ja raudremmelga ning hõberemmelga ja vesipaju (S. aĮbaXS' trįand'ra :
S. )(unduĮata Ehrh.) värdi.

3. Rabe remmelgas (lember) - SaĮix fragiĮįsI L. Sp. Pl. |0|7' |753;;
Led. Fl. Ross.3 (2):598. 1849-l85l; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
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302. joon. Rabe remmeļgas (Sall,v fragiĮis): a _ võrse lehtedega, Ö _ võrse isasurba_
dega, c - võrse emasurbadega, d - įäiskasvanud leht. (oņig,)
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Esth-, Liv- u. Curļ. 592. lB52; Fļod. in Lindm. Svensk Faneroganrfļ. ed.
2' 2I4. 1926; Nas. in Fl. URSS 5: 202. 1936; Aun, Eėsti pajud, 43. 1939;

Rech. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2.3 (l): 66. l957; Rasinš in
Pacr. Jlars. CCP 2: 87.1959; Marcink' et Navas. in Liet. fl.3: 70. 196į;
Skvorts. Willows USSR lll. l968. - įIsa JļoĮ{ķag. (302. joon.; 297.
jocn., e.)

h. Kuni l5 (20) m kõrgune, peaaegu täisnurkselt harunevate oks-
tega laiavõraline puu. Noored võrsed paljad, pikad, peened, aļusel kergesti
murduvad, veidi ļäikivad, kollakasr'ohelised kuni tumepruunid, mõnikord
nende koorel heledad täpid. Pungad paljad, võrsest pisut eemalduvad,
teritunud tipuga, mustjaspruunid, ļäikivad, 7-|0 mm pikad ja 3-4 mm
ļaiad. Lehed kuni 1B cm pikad ja kuni 4 cm laiad, pikalt teritunud käävja
tipuga, aļuse suunas järsult ahenevad, ebaühtlaseļt näärmeļise servaga,
jämesaagjad' Lehelaba pealmise1t pinnalt tumeroheļine, alumiselt heļe-
dam, kuni hallikas- või sinakasroheline. Külgroode |2-l5 paari. Noored
paljad, veidi vaigused ļehed ja lopsakate ļehtede külgrood enamasti muu-
tuvad kuivamisel mustaks. Leheroots kuni 2 cm pikk, laba aluseļ üksikute
näärmetega, mis sageli on niitjalt või lehtjalt pikenenud. Abilehed pool-
südajad või neerjad, hambuiised, noortei võrsetel enamasti oļemas. Urvad
ilmuvad sanraaegselt lehtedega. Urvaraag l-2 cm pikk, teravatipuliste,
peensaagja või terve Servaga' puhkemisel hõredaļt siidkarvaste kande-
iehekestega. Emasurvad 3-6 cm pikad. Sigimik väga lühikese jalakesega
(1ls-'la sigimiku pikkusest), kattesoomusest veidi 1ühem või selle pik-
kune, ümardunud, aluseļt tipu poole keeglikujuliselt lühikeseks kaelaks
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303. joon. Rabeda remmelga (SaĮĮx fragiĮis) leiukohad Eestis.



ahenev. Emakasuudmed kaheks lrarunentrd, lühikesed ja tagasi käändu-
rtud. Isasurvad 2-4 cm pikad, võrdļemisi tihedalt asetsevate õitega, püs_
tįsed või rippuvad. Tolmukaid 2 (harva rohkem), tolmukaniidicl aļusel
karvased. Eesmine meenääre väga lühike, ümbritseb veidi sigimiku jalga.
Õie kattesoomused keeljad, ühevärviļised, kahvatukol1ased või rolrekad,
ümardunud tipuga, sage1i sirgete pikkade siiclkarvadega; alusel ja sise-
pinnal lühike karvastus tihedam kui välispinnaļ. Emasurbadeļ kattesoo_
mused sageli kuni sigimiku pikkused' isasurbadeļ ļühemad.

Õitseb mais, viljub juunis.
Kasvab Eestis jõgede ja järvede ajuti üleujutatavail niisireteļ lubja-

vaestel, kuid toitaineterikastel kaldavallidel. Kohati leidub ka jõgede ümb_
ruses liikuva põhjaveega soostunud kohtades. (303. joon.) Rabe remmeļ_
gas esineb Läti spontaanses flooras ja A. Rasinš märgib liigi põhjapii-
rina Lätit. Viimasteļ aastatel teostatud kontrollkäikude põhjal võib järel_
d.ada. et rabe remmelgas on meil kohati levinud (Viljandi rajoonis Vil-
jandi-Mustla vahel Härma oja ääres, Reiu jõe kaļlastel, Viljandi järve
nõos, 1äänesaarteļ jne.). Senised ļeiud vajaksid veel korduvat kontroļlimist
vegetatsiooniperioodi kestel. Meil ļooduses levinud liik on kas täiesti
puhas rabe remmelgas või seļļeļe väga lähedane, Sest tal puudub rabeda
t'emmeiga ja hõberemmelga värrale iseloomulik siidkarvastus noorteļ leh_
tedel ja osa1 herbaareksertplaridel ļeidub va1get karvastust väga noorte
lehtede rootsudel.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas ja Lääne-Siberis. Kogu Eu-
roopaS. Leidub ka Väike-Aasias, Iraani kiļtmaaļ ja Mesopotaamia mada-
ļikul. Areaali põhjapiiriks on Lõuna-Rootsi ja Lõuna-Soome. (304. joon.)

Majanduslik tähtsus. Ilupuuna sageii istutatuļt õuedes-aedades ja
teede ääres. Hea meetaim. Noored võrsed sobivad punumistöödeks. Koor
sisaļdab saļitsiini ja kuni |20lo |annitde. Kiire kasvu tõttu sobib puidu ja
tseļļuļoosi tootmiseks. Puitu kasutatakse kütteks, lookade, aisade, tarude
jne. valmistamiseks. Pistokstest juurdub kiiresti.

Kirjanduse andmetel on rabedal remmelgal võrdlemisi palju vorme.
Eestis esineb liik loodusiikult harva' SeepäraSt on ka vähe andmeid ta
varieeruvuse kohta. Seni on peale tüüpvormi leitud järgmisi vorme:

Ī. rlįrįdįs Spenn. - lehtede alumine pind kahvaturoheline;
Ī' gĮauca Spenn. - lehtede aĮumine pind sinakasroheline;
Mõlemal Vormil on aļļühikuįena:
subĪ. Įatifolia Wimm. - lehed munajaspiklikud;
subĪ. angustif oĮia Wimm. - ļehed lineaalpikiikud.
Eestis leidub kuļtuuris (Jõgeva rajoonis Ķuremaal, Luua1) ka rabecla

remmelga dekoratiivset kerakujulise krooniga vormi
f. buļįata Spaeth (Ī. compacta Wolff; var' sphaerica Hryn' ei Kob.).
Kesk_EuroopaS on väga laialdaselt levinud ja Eestisse tõenäo1iselt

iĮupuuna introdutseeritud rabeda ja hõberemmelga värdi, miļļel kum-
magi vanema tunnused väljenduvad erineval määraļ. Meie oludes hästi
kohanenult ļevib värd ka looduses. Võimaļik, et ta tekib meil looduslikes
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304. joon. Rabeda remmelga (SaĮix fragiĮis) ja selle värra (S. aĮbe ){ S. fragiĮis)
areaal. (Skvortsovi järgi.)

tingimustes. Värraļe on iseloomuļikud rabeda remmeļga sihvakad, pikalt
teritunud tipuga lehed. Hõberemmelga siidkarvastus esineb vaid noortel
lehtedeļ. Täiskasvanud lehtede järgi on Sageļi raske eristada värda puh-

tast rabedast remmelgast. Eestist kogutud herbaarmaterjali läbivaatami_
sel Seļgus, et enamik puhtaks liigiks määratud eksemplaridest on ülal_

nimetatud värd (S. aĮba \ S' fragilis). S. Künnapuu andmeiļ ei leidu
į<a Tallinna puiesteedel ja parkides puhast rabedat remmeĮgat. Remmel-
gatel, mis täiskasvanud võrsete järgi on SaĮix fragilįs, 1eidub noortel leh-

tedel ja rootsudel värrale omast valget siidkarvastust. Jämedamaid puid
Tailinnas Pärnu mnt. ja Tatari t. nurgal (ümbermõõt 5,2 m), Narva mnt-

nr. 53 (5,05 m) jm-
Peaļe ü1alkirjeldatu on Eestist leitud veel r'abeda remmelga värdi

raudremmelga (S. fragiĮis \ S. pentandra) ja vesipajuga (S. fragilis \
S. trįandra: s. X aĮopecuroides Tausch; S. )(speciosa Host).

Sektsiooni SaĮįx kuu\ub introdutseeritud liik Matsuda paju -
Saįįx Matsudana Koidz. (340. joon., b). Kasvab Mandžuurias, Ķorea pool_

saarel ja Hiinas. Eestis leidub Talļinna Botaanikaaias. Kõrge põõsas või

1luu (3,5-13 m kõrge), sarnaneb baabüļoni remmelga (S. babgĮonica L.)

(340. joon.' c) ja sel1e värdadega. Kü1maõrn.

3. sektsioon Trįand.rae Dumort. in Bijdr. Naturk. Wet. 1: 58. lB25' -
Puud või kõrged põõsad. Lehed abilehtedega, sageli rootsul näärmetega"

Urvarao alusel kandelehekesed. Õie kattesoomused ühevärvi1ised. Isas_

õied 2, emasõied 1 või 2 meenäärmega. Tolmukaid 2 või 3, harva rohkem.

Sigimik paljas.
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4. Vesipaju (loogapaju) - SaĮį.x trįandraļ L. Sp. Pl. l016. |753;

trlod. in Lindm. Svensk Fanerogamfļ. ed. 2. 2|3. 1926; Nas. in Fļ. URSS
5: l84. 1936; Aun, Eesti pajud, 37' 1939; Rech' in Hegi' Illustr' Fl' Mitt'-
E,ur. ed. 2.3 (l): 71 . 1957; Marcink' et Navas. in Liet. fl. 3: 65' 1961;

Sļ<r,orts. \,Į/iļ1ows USSR l00. l968. - S. amggdaļįna L' Sp. Pl. l016.

1753; Led. Fl. Ross.3 (2):600" lB49-1851; V/ied. et web. Beschr. phan.

Gew. Esth-, Liv- u. Curļ. 593. 1B52. - VĪsa TpexTbIįILlHKonan. (305. joon.;

297. joon., b.)

h, h. Aluseļ tõusvate okstega 4-5 m kõrgune põõsas, harvemini
madāļ puu. Tüve alumise osa ja jämedamate okste (läbimõõduga vähe-

malt 5 Įm) hallikaspruun koor kestendab ļaiade tükkidena, jäites kaneeļi-

värvi punakaid laike (liigi süstemaatiline tunnus). Noored võrsed kolla-

kasrohelised, pruunikad või punakad, sageli ebapüsivate õrnade karva-

dega. Vanernad võrsed paljad, rohekas- või kollakaspruunid, ļäikivad,
ümĻarguste või ovaaļsete lõvedega. Säsi ļai, ebakorrapärane. Pungad

4-B mm pikad, piklik-koonilised, võrsele ligistunud, helepruunid, paljad,

veidi ļäikivad. Lehed 3-l2 cm pikad, süstjad või ovaalsüstjad, sageli
paralleelsete servadega, nõrgalt 1äikivad, paljad, pealmiselt pinnalt tume_

ioheļised, aļumiselt heļeclamad, sage1i valkjas- või sinakasrohelised, näär-

meļise saagja Servaga; lehetipp teritunud, alusel sageli järsult ahenenud.

Noored lehed mõnikord hõredaļt karvased. Leheroots kuni 1 cm pikk,

näärmetega. Noortel võrseteļ sageli poolsüdajad või neerjad saagja ser-

vaga abiļehed. Urvad ilmuvad koos ļehtedega. Urvaraag kuni 4 cm pikk,

pik1ike terveservaļiste kandelehekestega, paljas või õrnade siidkarvadega'
Ėmasurvad kuni 6 cm pikad, alusel hõredamad. Sigimik paljas, jalake-

sega, mis on 1lz-1lų sigimiku pikkusest, väga lühikeste, paksude, peaaegu

1aūkeseta emakasuudmetega. Isasurvad sihvakad, kuni 7 cm pikad, hõre-

įaļt asetsevate õitega, iga õis 3 tolmukaga. To1muļ<aniidid aļusel karva-

sed. Õie kattesoomused heledad' emasurbadel sigimiku jala pikkused või

sel1est pil<emad. Meenäärmeid isasõiel 2; eesmine kitsas, piklik, tömp,

1agumine pikem, 1ai, äraspiclimunajas, 1ihakas. Emasõis ühe meenäär_

mega, mis ümbritseb osaliselt sigimiku jalga.
Õitseb mais, juunis.
Peamiselt veekogude kaļlasteļ üleujutuspiirkonnas kogu Eestis' Teede

ääres, aedades ja parkides enamasti istutatult.
Üldlevik.KoguEuroopaskunipolaarjooneni,Vahemeremaadeļļünk-

likult, Väike-Aasias, Kaukaasias ja Aasias põhijalaiuse 50" ja 60" vaheļ'

I{iina põhjaosas, Korea poolsaarel, Jaapanis. (306' joon')

Majanduslik tähtsus. Vesipaju koor sisaļdab kuni |70lo fanniicįe, milie

tõttu on kasutatav parkimisvahendina, ja sa1itsiini. Koore ja noorte leh-

tede ekstrakt 1eiab kasutamist kolļase värvainena. Laiaļt kasvatatakse

liiki ka emaistandikes. Jämedamatest võrsetest vaļmistatakse ļooki. Noori

võrseid ļ<asutatakse punumistöödeks. Paremat ja peenemat pununrisma-

terjali annavad värrad punapaju ja vitspajuga. Vesipaju on ka deko-

I trįandra (lad. k.) - kolmetoimirļialitre.
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305. joon. Vesipaju (Salix trĮandra): a * võrsed lehtedega, Ö _ võrse isasurbadega,
c - võrse emasurbadega. (orig.)



a
a

306. joon. Vesipaju (SaĮĮx triandra) areaal. (Skvortsovi järgi.)

ratiivliik (eriti var. gĮaucophgĮla Ser.). Hea meetaim. Kiiresti kasvava ja
vähenõudļiku liigina sobib liivikute ja veekogude kaļlaste kinnistamiseks-
Pistokstest juurdub häsrti.

Looduses leidub vesipaju kahe, võrdlemisi tugevalt erineva varietee-

dina, mida C. Linnė (1753) kirjeldas eri liikidena: S. trįandra ja S. amag-
dalįna' Enamik hilisemaid autoreid ühendas mõlemad 1iigid, eristades
varieteete mitmete Vormidega. Viimase jaotusega ühines Läti materjali
põhjal A. Rasinš, nrärkides seejuures vormide nimetuste mittevastavust
rahvusvahelisteļe nomenkiatuurireegĮitele (var. trįandra f. elĮipt[ca Ser.
ja var. gĮaucophgĮta Ī. eĮĮiptica Ser.). Järgnevalt esitatakse vesipaju liigi-
sisene jaotus A. Rasinši (1959) järgi:

var. triandra (var. uįrįdįs Spenn.) - lehtede mõlemad pinnad roheii-
sed, alumine veidi heledam; tema allühikud:

Ī. eĮĮiptica Ser. - lehed elliptilised, aluse ja tipu suunas lühidalt ahe_

nenud (pikkuse ja laiuse suhe 3 : 2);
Ī. ĮatifoĮia Schatz. - lehtede pikkuse ja laiuse Suhe 4-7: I,5-2,5;
Ī. trįandra (Ī. autgaris Wirrrm.) - ļehed pikliksüstjad, asetsevad võr-

setel tihedaļt;
Ī. angustifolja Ser. - ļehed kitsassüstjad;
var. glqucophgĮĮa Ser. (S. amųgdaĮīna L.) - lehed alumisel pinnal

sinakashallid või valkjad; tema allühikud:
Ī' auLgarĮs Wimm. -- ļehed piklikud kuni kitsaspiklikud (kõige sage-

dam vorm);
Ī. eĮĮĮptica Ser. - lehed aļuse ja tipu suünas võrdselt ļühidaļt ahene-

nucl (pikkuse ja laiuse suhe 2-3 : 1,5).

Yar. trįandra Ī. elliptjca Ser. ja var. gĮaucophglĮa l. elĮiptįca Ser.
seniseil andmeil Eesti materjalis ei ieidu.
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307. joon' Mustikpaju (SaĮĮx m'grtī'ĮĮoĮdes) võrse viljadega. (orig.)



Eestis annab vesipaju järgmisi värdi: S. aįba \ S. triandra, S. pent'

andra'\ S' trianara, s. fragiĮis \ S. triandra ja S. trįandra \ S. aimĻ

naĮis (S.l moĮĮissima Ehrh.; S. \ hippophaefolia Thuill') '

4' sektsioon MųrtiĮĮoides Borr. ap. I-ondon, Arbor. Brit. 3: l5B7.

lB38. _ Madalakasvulised põõsad peenie võrsetega. Lehed väikesed, mu_

najad, munajassüstjad või eļliptilised, sinakasrohelised, paljad. Urvad

hõredalt asetsevate 
-oit"gr. 

Sigimik pikal jalakesel, paljas, väga lühikese

emakakaelaga.

5' Mustikpaju - Saįix rnųrtiĮloĮdes ļ L. Sp. Pl. l0t9. 1753; Led. Fl.

Ross. 3 (2): 613. 1849-1851; Wied. et web. Beschr. phan. Gew.

Esth_, Liv- u. Curl' 599. tB52; Fļod. in Lindm. Svensk Fanerogamfl. ed.

2. 208. 1926; Nas. in Fl. URSS 5: 112. 1936; Aun, Eesti pajud, 74. 1939;

Rech. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed.2.3 (l): 104. 1957; Marcink. et

Navas. in Liet. fl.3: 52. 196l; Skvorts. Willows USSR l25. 1968. _ lĄsa

ĮĮepHĪĮĮIHafl. (307. joon.; 297. joon., q.)

h.Kuni 0,5 ir) . kõrge põõsas. Võrsed peened, rohekad rrõi oļiiv_

kuni punakaspruuniĮ' tipuosas hõredate karvadega; vanemad võrsed pal-

1ad, lāikivad, nende kooįeļ lõved. Lehepungad munajassüstjad, pa1jad või

p"ru"g, paljad, ļäikivad, kollakas_ või punakaspruunid, 2-3 mm pikad'
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308. joon. Mustikpaju (Satix mgrtīĮĮoides) leĮukohad Eestis'

I martįlĮoįdes (lad. k.) - mürditaoline'
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Õiepungad piklikmunajad, 4-5 mm pikad. Säsi valge. Lehed vāikesed,
ümar-ovaalsed või elliptilised, enamasti terveservalised, 8-l l paari sel-
gesti eenduvate kü1groodudega, pealmiselt pinnalt rohelised, alumiselt
sinakasroheļised, harilikult täiesti paljad, noorelt mõnikord nõrgalt kar-
vased; meenutavad sinikalehti. Abiļehed väikesed, süstjad või munajad,
mõnikord puuduvad. Urvad arenevad peaaegu Samaaegselt põõsa lehii_
misega' Isasurvad ruljad, emasurvad munajad või ümmargused; urva-
f aag ļühike, emasurbadel hiljem pikeneb. Urvad hõredalt asetsevate
õitega; õie kattesoomused kollakaspunaka tipuga või üleni punakad, pal-
jad või lühikeste karvakestega. Tolmukaid 2, kattesoomusest 3-4 korda
pikemad. Tolmukaniidid karvased. sigimik munajaskooniline, paljas,
väga lühikese emakakaelaga; emakasuue ļühike, terve või kahetine.

oitseb Samaaegseļt lehtimisega (aprilli lõpul või mais).
Kesk- ja Ida-Eesti siirdesoodes ja rabaservadeļ kasvav liik. Enamasti

ieidub seda niitja tarna assotsiatsioonis koos lapi pajuga või õõtsikutel
Carex įįmosa - Scheuchzeria paĮusfrls'e assotsiatsioorris. (308. joon.)

Üldlevik. Euraasia ļiik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa arkiilises ja
metsavööndis, Siberis ja Kaug_Idas. Skandinaavias, Mongoolias, Hiinas.
(309. joon.)

I
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Majanduslik tähtsus Eestis puudub. Arktikas kasutatav põhjapõirade
söödana.

Peale tüüpilise, elliptilise lehekujuga vormi esinevad Eestis veel:
Ī. subrottLnda ToepĪĪ. - lehed peaaegu ünrmargused;
Ī, obĮonga Anderss' - lelred aluse ja tipu suunas kergelt ahenevad

(pikkuse ja laiuse suhe 2-3 : l).
Mustikpaju annab suhteliseļt vähe värdi. Eestis on vähestel ļeiukoh-

tadel registreeritud: S' aurįta )( S. mųrtįļįoides, S' cįnerea )( S. mgrtiĻ
įoį'des, S' mųrtiĮloides '\ S. Starkeana ja S. mųrtiĮloides X s. rosmarįnį-
lolia.

5. sektsioon VįĮįosae Anderss. in DC. Prodr. 16 (2): 275. 1868. *
įladaļad põõsad. Võrsed peened. Leļred süstjad, terveservaļised, alumisel
1linna1 eenduvate roodudega. Urvad raotud' Õie kattesoomused musta
tipuga. Sigimik kooni1ine, viļtkarvane.

6. Lapi paju - Saļįx Įapponum 'L.Sp.Pļ. l0l9. 1753; Led. Fļ. Ross"
3 (2): 6l7. lB49-l85l; Lehm. in Arclr. Naturk. Liv-' Ehst- u. Kur:ļ. II.
ll (l): 328. lB95; trlod. in Lindm. Svensk Fanerogamfl. ed. 2.2A5. 1926
Nas. in Fl. URSS 5: 65. 1936; Aun, Eesti pajud, 55. 1939; Rech. in Hegi,
lļlustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 3 (l): I14. 1957; Marcinļ<' et Navas. in Liet.
11.3:42. 196l; Skvorts. Willows USSR 204. 1968. - Vlsa JloĪļapcKaff.
(310. joon.; 297. joon., p.)

h Kuni 0,5 (l) m kõrgune põõsas. Noorecl võrsed viltl<arvadega,
vanemad paljad, hele- või punakaspruunid, ļäikivad. Pungad võrsele ligis_
tunud, nrunajassüstjad, punakaspruunid, tömbi või kergelt teritunud kään_
rhinud tipuga, kaetud pii<kade valgete karvadega. Lehepungad 4-5 mm,
õiepungad 5-ll mm pikad. I-ehed piklikmunajad, süstjad, 1aisüstjad,
lrarva kitsassüstjad, enamasti terveservaĮised, mõļemaļ pinnaĮ tihedalt
valgeviitjad. Vanemateļ ļelrtedel pealmise pinna karvastus nõrgem. Külg_
roode leheļ B-12 paari. Leheļaba sageii kurruline, ļeheroots kuni 5 mnt

1rikk. Abilehed väikesed, sirpjacl, esinevad lrarva. Puhkevatel urbadel püsi_
vad pungasoomused kaua. Urvad tihedalt asetsevate õitega, peaaegu rao_
tud, suured. Õie kattesoomused aļusel pruunid, tipuosas peaaegu mus_
tad, pikkade valgete karvadega. Tolmukaid 2, tolmukaniidid paljad. Sigi-
mik munajaskooniline, peaaegu jalakeseta, valgeviltjas, takerkarvane, sih-
vaka emakakaelaga, l<uni 1,5 mm pikk, emakasuue jagunenud.

Õitseb mais, juuni a1gul.
Kasvab peamiselt Ida- ja Kesk-Eesti madal- ja siirdesoodes ning soo-

rnetsades. Esinemissagedus väheneb ļääne suunas. (3Įl. joon.) Lääne-
saartelt on teada ainu1t üks ļeiukoht Hiiumaa1. Ida-Eesti siirdesoodes
moodustab omapäraseid madalaid pajustikke (S. lapponįļm - S. rosma-
rtnifoĮĮa kooslusi) koos Betula humiĮis'ega. Läänepoolsetel aladel kasvab
liik enamasti niitja tarna (Carex Įasiocarpa) assotsiatsioonis.

| Įapponum (lad. k.) - lapi, Lapimaal kasvav
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3l0. jo'rn. Lapi paju (SaĮix Įapponum): a - võrse lehtedega, ä - võrse emasurbadega
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312. joon' Lapi paju (SaĮix Įapponum) areaal' (Meuseli jt' järgi')



Üldlevik. Subarkiiļisse flooraelementi kuuļuv tugeva levimistendent-
siga liik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa põh1'a_ ja ieskrajoonides, Lää-ne-Siberis siirdesoodes, soistel niitudel .1r_ soĮmeisades. Esineb Skandi_naavias, atļantilises Euroopas, Kesk-Euroopa alpiinses vööndis. (3l2.joon.)

Majanduslik tähtsus. Meetaim. Dekoratiivpõõsas. Kultiveeritakse edĮr-kalt Leningradis. Koor sisardab g-t470 tanniide. pistokstest juurdub aeg-
iaselt.

Peale tüüpvormi leidub Eestis sageli ka lainja leheservaga vormi _Ī' acumįnata Wimm. et Grab. (Ī. maīrubifoĮia Wimm).
Värdi esineb suhteliselt vähe. Seni on Eestis registĮeritud S. aurita)(S' Įapponum ja S. Įapponum )( S. rosm arinifoĮia'

6 sektsioon PhgĮicifoĮiae Dumort. Fi. Belg. Prodr. 12. 1827. _ Lühi_keste võrsetega põõsad' Lehed munajassüstjaā, elliptilised kuni äraspidi_
munajad, paljad, harva karvased, kahevärviļised. Urvad raotud või ļühi_raolised. Õie kattesoomused kahevärvilised. Sigimik siidkarvane, harve-mini paljas. Emakakae1 selgesti eristatav' Toimukaniidid paljad. Aļatiainult üks, tagumine meenääre.

7. Kahevärviline paju - SaĮįx phųĮicifoĮia,L.Sp.Pļ. l0l6. l753; Lec1Fl. Ross. 3 (2):611. rB49-lB5l; Frod. in Lindm. svensk Fanerogamfl.
ed.2.210. 1926; Nas. in Fļ. URSS 5: 7l. 1936; Sch,ljak. in @.rr. lwypru. oo.,i.
3: 80. l956; Rasinš in Pacr. Jlars. CCP, 2: to2. tÖ59; Skvorts. in Eron,r,MoįIū, cep. 6aon. 66 (4): 26. 196l et Willows USSR 1B0. 1968; Marcink.
et Navas. in Liet. fļ.3: 43. 196l. - tr4ua ģunuxoJļHcTHafl. (313. joon.; 297.joon., g.)

h Kuni 3 m kõrgune põõsas. Võrsed koiļakas- või punakaspruunid,
paļjad, ļäikivad, sageli laiguti õrna hallika kirmega. Säsi beeŽikas. Kahe_aastastel ja vanemateļ võrseteļ koorealusel puiāul paiguti kuni 3 mm
pikkused rõõned. Noored võrsed paljad, pungād. taheaušes ja ,leherootsukaenlas sageli hõredate lidus kārvāaegā' oiepungad suve teiseļ poolel
suured, l0-ļ3 mm pikad, puhetunud, lapiku tipuģa, eemale käändunud.
Pungasoomused varrest heledamad, enamasti pātjāa, vaheļ üksiļ<ute sir-
gete karvakestega. Lehepungad väikesed, tömbitipulised, 5-7 mm pikad,
noorelt tumedad ja mõnikord hõredate haļļikate karvadega, vanemalt var-
iest ļeļedamad, paljad. Lehed paljad, keskmiseļt 3-7 crrr=pikad, l-3,5 cm
laiad, l0-|2 paari külgroodudega, pealmiselt pinnalt tuįerohelised, läi_
kivad, alumisēļ pinnal he]eda kirmega, tipus jā aļusel võrdļemisi järsult
ahenevad, ebaühtlaselt täkilise Servaga' üksikįte näärmetega, lainja kur-
rulise SerVaga' vaheļ ļamedad, väiksemad ja terveservalised. Leheļaba
kõige laiem koht ülalpool keskkohta. Nooreā ļehed võrsete tipus paljad
või alumiselt pinnalt hõredaļt karvased, vaheļ karvad ainult leherootšul.

t phgticifoĮia (lad. k.) _ PhgĮica-|ehine
põõsa kreekakeeļše nime phglike järgi).
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313. joon. Kahevärviline paju (Sa/l.r phgĮicifoĮia): a - võrse lehtedega' 6 - võrse įsas_

urbädega, c - võrse emasurbadega' (orig')
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3l4. joon' Kahevärvilise paju (Sa/lx phgticifoĮia) areaal. (Skvortsovi järgi.)

Leheroots kuni l cm pikk. Abiļehed väikesed, neerjad, näärmeļise servaga}
püsivad sageli kesksuveni. Urvad puhkevad enne lehti; urvaraag väga
.lühike, paari soomusja kandelehekesega. Õite puhkemine algab urįa ķū-
keļt. Isasurvad kuni 2 cm pikad, tihedalt aseisevate õitega. Toļmukanii-
did aļusel paljad, tolmukapeadel tipus tumelilla vööt. Emasurvad algul2-4 cm, hiljem kuni l0 cm pikad, püstised või longus tipuga, tihedįļt
asetsevate õitega, ruljad. Sigimik karvane, 5-7 mm pikk,_ kūni l,5 mm
pikkuse ļ<arvase jalakesega ja peaaegu niisama pika emakakaelaga.
Emakasuudmed 0,5-0,8 mm pikad, kįheharulised, kumbki haru kahe_
lrõlmaline; õie kattesoomused kolmnurksed, pruuni kuni musta teritunud
tipuga ja pikkade valgete karvadega. Meenäāre nelinurkne, lapik, lühike,
enamasti sigimiku jalakesest poole lühem.

Õitseb aprillis või mais.
Samuti nagu raagremmelgas, mustjas ja tuhkur pāju, kasvab ka kahe_

v-ärviļine paju kogu vabariigis soostunud ja soistei nlitrd.t, kraavi- ja
jõekallastel, metsaservadel' jäätmaadel, varemetes ning mererannal niis_
irel liivaļ. Rohkesti ļeidub teda Lääne-Eesti jõgede kaļļāstel.

Üldlevik. Põhjapoolse levikuga liik. Euräoįa põhjaosas kõikjal, kaasaarvatud Isļand ja Põhja-Inglismaa. Mandriosās Noriast kuni Kesk_Siberikõrgustikuni, üksikud leiukohad ka Jenissei alamjooksul ja Novaja z"*tiĮ
ļõunaosas. Pideva areaali lõunapiir ulatub LätiĮ Daugäva jõeni ja kul_geb enam-vähem piki sama paraļleeli itta, haarates oīi ;oe ülemjooksu
madaliku. Liik puudub Lõuna-Rootsis ja Lõuna-Inglismaāl. (3la. loon.)Majanduslik tähtsus. Meetaim. Kahevärviliste ūikivate ļehtede tõttudekoratiivne. Koor sisaldab 6-lT0lo tanniide.

S' phgĮicif oĮįa L- Sensu Anderss. loetakse madalikuliigiks. Talle lähe-
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cļ.ast madaļakasvulist (kuni 1 m kõrgust) ļiiki s. bįcoįor auct., milleĪ
iehed, pungad ja võrsed on tugevama karvastusega, urvad väiksemad,
sigimik peaaegu jalakeseta ning tolmukaniidid karvased, on paljud arrto-

Lid kirjeldanud Kesk- ja Põhja-Euroopa mäestikes esinevana. Et areaal
on mõļemal liigil territoriaalselt sama, kuid kvaļitatiivseļt erinev, peab

A. Rasinš õigemaks lugeda nad ühe 1iigi alamliikideks; Seega esineb
Eestis ssp. phgĮicifoĮia.

Eestis on peale tüüpilise leitud veel järgmised vormid:
Ī' Įatif olta Anderss. - lehed äraspidimunajad kuni ovaalsed;
Ī. angustifolla Anderss. - lehed süstjad või kitsas_äraspidimunajad

kuni kitsaskeeljad.
Värdadest on vabariigis konstateeritud: S. aurįta \ S. phųli.cifoĮia,

S' caprea \ S' phųĮicif oĮia, S' cįnerea )( S' phųĮicif oĮia, S. dasųcĮados ){
S. phųĮicifoĮįa, S' mųrSįnįĪolįa X s. phųĮtcĮfoĮia, S. phgĮ[ci[oĮia )( S-

Sįarkeana.

7. sektsioon Nigricantes Borr. ap. Hook. Fl. Brit. 426. 1830. - Kar"
vaste tumedate võrsetega põõsad. Lehed piklik-elliptiļised, täki1issaagja
Servaga, aļumiselt pinnali sinakashaiļid, rohelise tipuga, kuivanult mus-

tad. Urvad raotud või lühikestel raokestel, arenevad Samaaegselt lehtimi_

sega või veidi pärast seda. Õie kattesoomused heledad, tumedama tipuga'
hõredaļt karvased. Tolmukaid 2, vabad, alusel karvased. Sigimik pikal
jalakesel, paljas, emakakael pikk.

B. Mustjas paju - SaĮix mųrsĮnifoĮia1 Salisb. Prodr. stirp. Allert-
l]94. 1796; Rasinš in Pacņ. Jlats. CCP 2: l0l. 1959; Skvor,ts. Willows
ussR 154. 1968. - S. nigricans J. E. Smith in Trans. Linn. soc. 6: 120"

lB02; Aun, Eesti pajud, 66. 1939; Rech. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.

2'3 (l): 87. 1957; Marcink. et Navas. in Lįet. f'ļ. 3: 44. 196l. - S. nigri-
cans| J. E. Smith, em. Enand. Salic. exs. 3 (9), n" 103. l9l0; Flod. in
Lindm. Svensk Fanerogamfl. ed. 2. 2ll. 1926; Nas. in Fl. URSS 5: 85-

1936. - IZna uepuercųaa. (3l5. joon.; 297. joon., Į.)

h Põõsa kõrgus 2-4 m. Noored võrsed tumepunakas-rohelised või
-pruunid haļlide ude- või viltkarvadega. Vanemate võrsete koor arvukate
lõvedega, 1äikiv, kollakaspruun või rohekas. Lehepungad munajad või
piklikmunajad, hele- või tume-punakaspruunid, osaliselt või üleni kaetud

sirgete hallikate, tipuosas pikemate karvadega, 3-5 mm pikad; õiepun-

gad 7-9 mm pikad. Lehed õhukesed' ühevärviliselt rohelised, alumiselt

įlnnalt veidi heledamad, 3-7 cm pikad ja kuni 3 cm laiad, elliptilised'
āraspidimunajad või pikliksüstjad (kõige 1aiem koht hariļikuļt keskpai-
gas), ebareeglipäraselt hambulised, 6-8 (l2) paari külgroodudega' noo-

ielt siidkarvased, keskrood ka vanematel lehtedel karvane. Külgrood ena-

masti ühinevad leheservaļ üksteisega kaarjalt. Lehtede alumine pind sageli
kaetud kergelt sinaka vahataolise kirmega, mis tipu poole kaob. Abilehed
suured, ümarad, neerjad või poolmunajad, kaua püsivad. Isasurvad lühi-

I mgrsine (kr. k.) _ mürt, foĮĮum (lad' k.) __ leht; mürdiļehine'
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3l5. joon. Mustjas paju (SaĮix ngrsinifoĮia): a - võrse lehtedega, ā - võrse isasurba_
dega, c - võrse emasurbadega. (orig.)
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3l6. joon. ĮĄustja paju (Salix ntgrsinifoĮia) areaal. (Skvortsovi järgi.)

kesed; tolmukaniidid 2-3 korda pikemad kui tumedatipuline ja karvane
õie kattesoomus, aluseļ karvased. Emasurvad hõredalt asetsevate õitega.

Sigimik paljas, tema jalake t'lz-|Įs, emakakaeļ |Įn-ll, sigimiku enese

pikkusest. Emakasuue piklik, kaheharuline.
Õitseb aprilli lõpul või mais, samaaegselt lehtimisega.
Mustjas paju on sage kogu Eestis; kasvab niiskeiļ soostuvail niitudeļ,

ojade ja jõgede ääres, kraavikallasteļ, niisketes segametsades ja metsa-

servadel.
Üldlevik. Põhja_ ja Kesk_Euroopas kuni polaarjooneni. Lääne-Siberis.

(316. joon.)
Majanduslik tähtsus. Meetaim. Koor sisaldab l20lo tanniide ning on

hea parkimisvahend. Võrseid ja 1ehti söövad kariļoomad, võrseid kasu_

tatakse lihtsamateks punumistöödeks. Andmed pistokstest juurdumise

kohta on vasturääkivad.

S. mgrsinif oĮįa on tugevasti varieeruv' Tuntumad Eestis esinevad vor_

nrid peale tüüpvormi on järgmised:
Ī. rotundatā (Fbrbes) Hartig - lehed peaaegu ümmargusec1, lehe alus

ümmargune, tipp lühidaļt teritunud;
Ī. eĮ1ipttca (Ser.) Toepff. _ ļehed elliptilised, aluseļ ja tipus ühetao_

liselt ahenevad;
Ī. ouata Toepff. - ļehed munajad, kõige laiem koht allpooĮ kesk_

kohta;
Ī. obooata Toepff. - lehed äraspidimunajad, kõige laiem koht lehe üle-

misel kolmandikul;
f' įanceoįata Toepff. _ ļehed süstjad (pikkuse ja laiuse suhe 4-5: l),

kõige laiem koht keskeļ.
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Sigimiku karvastuse järgi eristatakse:
Ī. Įeiocarpa Anderss. - sigimik täiesti paljas;
Ī. hebecarpa J. E. Smith - sigimik karvane.
Tihedaļt karvase sigimikuga eksemplarid on enamasti värrad, milļe

te'iseks vanemaks on karvase sigimikuga liik (kõige sagedamini tuhkur
paju), sest liigipuhas mustjas paju on tüüpiliselt palja sigimikuga.

Eesti materjalis on konstateeritud liigi järgmised värrad: S. aurįta
)( S. mgrsinifoĮia, S. caprea )( S. mųrsinifolia, S. cinerea \ S. tnųrsini-
['oĮia, S, mųrsinifoli,a X S' phgĮicifoĮia, S' mųrsĮni.foĮia )( S' Starheana.

Neile värdadele on iselocmulik lehtede tumedam värvus ja mustaks
n'iuutumine kuivamiseļ, samuti pikk emakakael (tunduvait pikem kui läh-
tevormidei).

B. sektsioon Vetrįx Dumort. in Bijdr. Nat. Wet. 1: 55. 1825. - Puud
ja põõsad. Lehed karvased, ebaühtļaseļt saagja või peaaegu terve ser-
Įaga, munajad, elliptilised või äraspidimunajad, rood pealmisel pinnal
otsekui sisse pressitud, alumiseļ eenduvad. Urvad raotud, sultred, arene-
ve d varakult. Õie kattesoomused kahevärvilised. Tolmukaid 2, r,abad.
Ainult üks, tagumine meenääre. Sigimik karvane, pikal jalakesel. Emaka-
kael puudub või on väga lühike, emakasuue lühike.

9. Ęaagremmelgas - SaĮix caprea| L. Sp. Pl. 1020. 1753; Led. Fļ-
Ross.3 (2): 609. l849-l85l; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,,
Liv- u. Curl. 606. lB52; Flod. in Lindm. Svensk Fanerogamfļ. ed. '2' 2|0.
1926; Nas. in Fļ. URSS 5: 90. 1930; Aun, Eesti pajud, 62. 1939; Rech. in
Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2.3 (1):91. 1957; Marcink. et Navas. in
Liet. fl. 3: 46. 196l; Skvorts. Willows USSR 166. 1968. - VTsa Ko3bn.
(317. joon.; 297. joon., į.)

h' h. Kuni l0 (20) m kõrgune puu, harvemini põõsas. Võrsed tuge-
vamad' jämedamad, tume-, ko11aļ<as- või halļikasroheļised (harvemini
cliiv- või pruunikasrohelised), paljad, vaheļ nooreļt udekarvased. Koore-
alune puit sile, ainult vanaļ puidul üksikud rõõned koore aļļ. Lehearmid
siļmatorkavalt suured. Säsi ristlõikes ebaühtlaselt viisnurkne, lai, koĮla-
kas. Lehepungad ühesuurused, kuhikjali munajad, 1apiku terveservaļise
tipuga, paljad, ļäikivad, tume- või rohekaspruunid, 3-7 mm pikad. Lehed
elliptilised, 3-B paari külgroodudega (mis aļumisel pinnal rohkem een_

duvad), 3-6 cm laiad, terve, täkilise või hambuļise Servaga, pealmiselt
pinnalt paljad (noored lehed mõnikord udekarvased), rohelised, veidi ļäi_
kivad, aļumiselt viļtkarvased, halļid. Abiiehed neerjad, varisevad varakuļt-
L;rvad raotud. Emasurvad hiljem lühikestel raokestel, suured. Esimesed
õied avanevad urva keskel, järgmised nii urva aluse- kui ka tipupoolses
osas. Õie kattesoomused tumepruuni või musta iipuga, pikakarvased, süst-
jad. Tolmukaniidid aļusel paljad, 2-3 korda kattesoomusest pikemad.
Sigimik munajaskooniļine, viltkarvane, pikal jalakesel (kuni 2lg sigimiku
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317. joon. Raagremmelgas (Sa/ix caprea): ą - võrse lehtedega, & - võrse isasurbadega,
c - võrse emasurbadega. (orig.)
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3l8' joon. Raagremmelga (SaĮix caprea) areaal. (Skvortsovi järgi.)

pikkusest). Emakakael väga ļühike või puudub' Suue 2--4-hõlmaline, mee_
nääre sigimiku jalakesest kuni kolm korda ļühem.

Õitseb märtsi 1õpul või aprillis, tunduvalt enne ļehtimist.
Eestis väga sage pajuliik soostumata muldadeļ ja teise rinde puuna

metsades, raiesmikel, põõsastikes, puisniitudel, põllu- ja teeservadel, par_
kides' Levib seemnetega, pisiokstest juurdub väga halvasti.

Üldlevik. Ķogu Euroopas (välja arvatud Ar'ktika ja kõrgmäestikud),
Kesk-AasiaS' oSaareaa1 Kaug-Idas. Põhja-Ameerikas asendub 1ähedaste
liikidega. (318. joon.)

Majanduslik tähtsus. Väga hea varajane meetaim. Koor sisaldab kuni
l6% tanniide ning on väga hinnatav parkimisvahend. Koort kasutaiakse
ka musta värvi saamiseks, rahvameditsiinis aga skorbuudi- ja palaviku-
vastase ravimina. Noortest võrsetest on vaļmistatud punutud taarat'
Lehed ja suvised võrsed on söödaks kitsedele ja lammasteļe. Kiire kasvu
tõttu metsamajandusliku tähtsusega puu. Puit sobib kütteks ja tsellu-
ļoosi tootmiseks.

Vormidest on Eestis peale tüüpvormi tuntumad:
Ī' Įatifolīa Anderss. - ļehtede pikkuse ja laiuse suhe l-2: l;
Ī. rotundifolįa Ser. *_ lehed peaaegu ümmargused;
Ī. angustifoįįa Ser. - lehed üle kahe korra laiusest pikemad, aluse ja

tipu suunas ahenevad;
Ī. paraifoĮĮa Lasch. - väikeste elliptiliste lehtedega madal põõsas;
Ī. elliptica Anderss. - lehed aluse ja tipu suunas ühtļaseļt ahenevad.
Tuntud kultuurvorm on Ī. penduļa Th. Lang., väga dekoratiivne rippu-

vate okstega puu.
SaĮix caprea spontaansed värrad Eestis on: S. aurita )ļ S. caprea,
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3l9. joon. Tuhkur paju (Salix cirlerea): a - võrse lehtedega, Ö - võrse isasurbadega,
c - võrse etnasurbadega. (orig.)



S. caprea \ S. cinerea, S. caprea )( S. mųrsinifoĮī,a, S. caprea X' s.
phgĮicifoĮia ja S. caprea X s. aimįnaĮįs.

Kultuuris tuntakse veel: S. caprea \ S. aiminalis (s. X Smįthįana
\\lilļd.; S. )(molĮissįma J. E' Smith) , S. caprea X s. phglicifoĮia
(s.X Įaurįna J' E. Smiih) ja S. caprea\S. daphnoįdes (s.X ErdingerĮ
Kern.). Eestis leidub neid Luuaļ metsamajandustehnikumi ja Tartus Met-
samajanduse ja Looduskaitse Teadusļiku Uurimise Instituudi puukooļis.

l0. Tuhkur paju - Salįx cįnereaI L. Sp. Pl. 1021.1753; Led. trl. Ross,
3 (2):607. lB49-lB5l; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
Curļ. 607. lB52; Flod. in Lindm. Svensk Fanerogamfl. ed. '2. 209' |926;
Nas. in Fļ. URSS 5: 99. 1936; Aurr, Eesti pajud, 57. 1939; Ęech. in Hegi,
Īļļustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2.3 (1): 94. l957; Marcink' et Navas. in Liet.
fl. 3: 49. 196l; Skvorts. Wilļows USSR 168. 1968. - klsa nene.rrlHal. (319.
joon.; 297. joon., i.)

h. Põõsas 3-4 m kõrge, võrsed tugevad, noorelt tuhkhallid, viltkar-
vased, hiljem pruunikad või hallikaskolļased, karvased. Koorealuseļ puidul
ļ<uni l,5 cm pikkused rõõned. Säsi pruunikas või punakas. Lehepungad
įömbid, munajaskooni1ised, tagasikäändunud tipuga, pruunid, halļide viļt_
karvadega. Õiepungad kuni 1l mm pikad. Lehed l,5-3 cm iaiad ja kuni
l2 cm pikad, piklikult või süstjalt äraspidiniunajad, ebareeglipäraseļt
saagja või täkiļise Servaga, l0-l5 paari külgroodudega, rohekashaļļid,
pealmiselt pinnalt udekarvased, alumiselt hallviltjad. Abilehed poolsüda-
jad või neerjad. Urvad tihedaõielised, peaaegu raotud, puhkevad veidi
enne ļehistumist. Õie kattesoomused pruunid, musta tipuga, pikkade val_

320. joon. Tuhkru paju (Sallx cinerea) areaa1. (Skvortsovi järgi.)
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gete karvadega. Tolmukad 2-3 korda kattesoomustest pikemad, nende
aļusel hõredad karvad. Sigimik piklik-kooniline, viļtkarvadega, jalakese
pikkus kunj 2le sigimiku pikkusest, emakakael lühike, emakasuue sämpu_
nud või lrarunenud hõlmadega.

Õitseb apri1lis või mai a1gul.
Kõige ļevinumaid pajuliike vabariigis. Kasvab niisketeļ nįitudeļ, met-

sades, raiesmikel, madalsoodes, oja- ja jõekallasteĮ, mererannikuļ ja saar_

tel, põlluservadel ja kraavikaļlastel. Karakterliik koosluses S. cįnerea -
S' mųrsinifoĮia.

Üldlevik. Metsatundrast pool,kõrbeteni Euroopas, Lääne-Siberis ja

Kesk-Aasias. (320. joon.)
Majanduplik tähtsus. Meetaim. Kasutatav soostunud alade metsasta_

misel. Koort peetakse üheks kvaliteetsemaks parkimismaterjaliks; sisaldab
kuni l7% tanniide. Uhe- ja kaheaastasi võrseid kasutatakse punumistöö-
deks. Pistokstest hästi ei juurdu.

Tuntumad vormid Eestis on järgmised:
f,' cįnerea - tüüpiline Vorm;
Ī. breuifoĮia Anderss. - lelred laiad, äraspidimunajad, pikkuse ja laiuse

suhe 3,5-5 : l;
Ī. spuria Wimm. - lehed pikliktalbjad (5-6: l).
Tuhkruļ pajul on Eestis rohkesti värdi: S. aurįta ){ S. cinerea, S. cap-

rea \ S. cįnerea ja S. cinerea )( S. mųrsinīfoĮia, vähem S' cinerea )( S.

mųrtįļĮoides, S. cinerea X s. uįminaįįs.

ll. Kõrvpaju - SaĮįx aurįta'L.Sp.Pl. l019. 1753; Led. Fļ. Ross.
{; (2):610. lB49-1851; Wied. et Web. Bescthr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.

Curl. 605. 1852; Flod. in Lindm. Svensk Fanerogamfl. ed. 2' 209' 1926;

Nas. in F'ļ. URSS 5: t01. 1936; Aun, Eesti pajud,59. ļ939; Ęech. irr Hegi,
Ilļustr. F'l. Mitt.-Eur. ed. 2'3 (1): 96. 1957; Marcink. et Navas. in Liet.
fĮ. 3: 50. 1961; Skvorts. 'Wilļows USSR l7l. l968' - |Ąsa yrrracrar. (32l.
joon.; 297. joon., h.)

h. Väike põõsas (kõrgus 0,5-2 m) peente haļlikasroheliste või pruu-
nikashallide, veidi karvaste võrsetega. Vanemad võrsed paljad, ļäikivad.
Võrsete kooreaļusel puidul rõõned, säsi valkjas. Lehepungad võrsest eemaļ-
riunud, kolmnurkselt munajad, pisut karvased või paljad, tömbi tipuga,
punakaspruunid, aluseļ roheļised, 2,5-4 mm pikad. oiepungad kuni 6 mm
pikad. Lehed ümtnargused või piklik-äraspidimunajad (l-3 cm laiad),
saagja või ebareeglipäraselt ning sügavaļt hambuļise (või kurrulise) ser-
vaga, 7-9 paari küigroodudega' hallikasrohelised, ļäiketud, pealmiselt
pinnalt udekarvased või paljad, alumiselt sina'kashallid, hõredaĮt viltjad.
Abilehed suured, poolsüdajad või neerjad, püsivad kaua. Õitseb enne ļeh-
timist või sellega peaaegu samaaegselt. Urvad väikesed, tihecįalt asetse-
vate õitega, peaaegu raotud või (emasurvad) l'ühikeseļ raokesel. Õie kat-

I aurįta (lad. k.) - kõrvadega, kõrvulias.

38 EeSti NS\/ fļoo;a 593



a

b

32l. joon' Ķõrvpaju (SaĮix auritaJ: a - võrse lehtedega, 6 _- võrse isasurbadega, c _
võrse emasurbadega. (orig,}
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322. joon. Kõrvpaju (SaĮix aurital areaal. (Sl<vorisovi järgi.)

tesoomused kollakas- r,õi lreļepruunicl, veidi tumedama tipuga. Tolmukad
3-4 korda kattesoomusest pikemad, tolmukaniidid aļuseļ karvased. Sigi-
mik pikal jalakesel, munajas, siidkarvane, peaaegu iļma ema'kakaeļata,
peaja või kahetise Suudmega.

Õitseb aprillis või mais.
Kogu vabariigis sage; kasvab madalsoodes, niitudel, kraavikallastel,

teede ääres, metsaservadel.
Üldlevik. Kogu Euroopas, välja arvatud Arktika, Vahemeremaad ja

Nõukogude Liidu Euroopa-osa põuased kagurajoonid. (322. joon.)

Majanduslik tähtsus. Meetaim. Noori võrseid ja lehti söövad kariļoo-
mad. Koor sisaldab kuni 120/o tanniide. Pistokstest juurdub halvasti.

Varieeruv ja rohkesti värdi andev ļiik. Ees'tis on- konstateeritud:
Ī' aurita - tüüpiline vorm;
Ī. rotundata Toepff. - lehed peaaegu ümmargused, aluseļ laiad;
Ī. oboaata Lasch. - lehed piklik-äraspidimunajad, ümara alusega;
Ī. angustifoļįa Schatz. - ļehtede pikkuse ja laiuse suhe 3-5:l.
Eestis on registreeritud rohkesti värra S. aurita)( S. cinerea leiukohti.

Kohati leidtrb ka värdi S. aurįta \ S. caprea, S. aurita \ S, Starkeana
ja S. aurita X s. phųĮici|oĮia. Haruļdasemad värrad on S. aurita \ S.
Įapponum, S. aurįta \ S. mgrsinif olia ia S. aurita \ S. mųrtįļloįdes.

S. caprea, S. cinerea ja S. aurita ristuvad üksteisega väga kergesti
(mõnikord esinevad ka kolmekordsed ristandid). Sagedamaid on S. az-
rita \ S. cįnerea' Ęaagremmelgal võib üsna sageli täheldada tuhkru
paju mõju. Nende koļme liigi emasvärdi võib eristada emakasuudmete
kuju ja Suuna järgi' Kõrvpajul on need väga lühikesed ja peajad, tuhkrul
pajul pikenenud ja harunenud väljapoole, raagremmelgal asetsevad püsti_
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323. joon. Verkjas paju (SaĮix Starkeana): a - võrse lehiedega, Ö - võrse isasurbadega,
c - võrse emasurbadega. (otig.)
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seļt. Raagremmelgal ja kõrvpajuļ emakakael peaaegu puudub, iuhkrul
pajul aga on kuni I mm Pikk.

Tuhkruļe pajule on iseļoomuļik võrsete määrdunud tihe sagris vilt-
karvastus, mis värdadel enamasti säilib. Et raagremmelga puit on rõõne-

teta, viitavad isegi nõrgad rõõned kõrvpa,ju või tuhkru paju mõjule.

Usna tähtis tunnus on lehe suurima ļaiuse asukoht. ftaagremmelgal on

iehe suurim laius allpoo1 keskkohia kuni keskpaigas, mõļemal teisel liigil
aga lehe keskkoha ja tipu vaheļ. Lehe tipp on tuhkruļ pajul lame ja sirge,

kõrvpajul ning vahel ka raagremmelgal kurruline ja sageli kõver.

|2. Verkjas paju - Saįįx Starkeana,I Willd. Sp. Pl. a (Ą:677. lB05;

Rech. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2.3 (1): l03' l957; Rasinš in

Pacr. JIarņ. CCP 2:97' 1959. - S. įįuįda Wahļenb. Fl. lapp' 272. |Bl2;
Wied' et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curļ. 604. 1852; Fļod. in
Lindm. Svensk Fanerogamfl. ed. 2. 208. 1926; Nas. in Fl. URSS 5: 105.

1936; Aun, Eesti pajud,72. 
"1939; 

Marcink. et Navas. in Liet. fl. 3: 51.

ļ96l; Skvorts. Willows USSR |73' l968. ĪĄsa cI4HeBaTo-cepafl.

(323. joon.; 297. ioon., k.)

h'. Kuni l m kõrgune põõsas punakate, kollakaspruunide või koļla-

kasroheliste, nooreli hõredaļt karvaste, täiskasvanu1t paljaste võrsete ja

pungadega. Lehepungad munajassüstjad, 1apikud, 2-4 mm pikad. Õie-

įrnģro võrsest veidi eemaldunud, kuni 7 mm pikad. Vanemateļ võrsetel

iou.Į 1u koor krobeļised, puidul rõõned, säsi valge. Lehed 2-5 cm pikad

1a o,8-z cm laiad, laiovaalsed, äraspidimunajad või munajad, noorelt

324. joon. Verkja paju (SaĮix Starkeana) areaa|. (Skvortsovi järgi')

Ą.---
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ļ Liigi koguja A. Starke auks nimetatud K. L' Wilļdenow' poolt'
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mõnikorcį punakad, veidi saagja r,õi terve Servaga, pealmiselt pinnalt
Įäikivrohelised, alumiselt sinakasrohelised, 5-7 ( lO) paari külgroodu_
etega, sageli keerdunud tipuga. Tavaliselt ainult noored lehed karvased
įa kuivanult mustad. Abilehed poolmunajad, jämedalt hambulisecį. Urvad
hõredalt asetsevate õitega, urva raokestel 4 või 5 ļ<andelehekest. Õie
kattesoomused piklikud, ühevärviliselt rohekaskolįasecl või veidi tume_
riama tipuga. Toļmukaid 2, tolmukaniidid paljad, kattesoomusest 2-3
korda pikemad. Sigimik pikal jalakesei, lühikese emaļ<akaelaga, kaetucl
valkjate siicįkarvakestega; emakasuue lõhine.

Õitseb mais, samaaegselt ļehtede puhkemisega.
Kogu vabariigi puisniitudeļ, l,õsastikes, ļ<raavikalļasteį, madaisoodes,
Üldlevik' Ķirde-ELrroopas (välja arvatud Arl<,tika) ja Lääne-Siberi

,keskosas. (324. joon.)
Ūīajanduslik tähtsus. Võrsed ja lehed on söödaļ<s kodu- ja metslooma_

eiele. Pistokstest ei juurdu.

Eestis olt konsįaLeeriįutļ pcale tüüpror.rrri järgnii>erĮ:
ī. angustif oĮia Toep|f. - ļehed ellip1ilised;
Ī. Įatif oĮia Toepff . - lehed laiovaalsed;
f. microphglla Korscįr. - ļehed l-3 cm pikad ja 0,5-ļ cm laiad.
Verkjas paju annall Į]esįįs järgmisi värdi: S. aurįļn /'' S' S\arkeatru'

S. mųrsinifoĮia )( S' Starkegrla, S' phgĮīci|oĮia )(. S. Starkeana ja S. ros_
marinifoĮīa )( S. Starkeana.

Sektsiooni Vetrįx kuulub ka introdutseeritucį liįk siįeesia paju
-- Salix sī,Iesįaca Wiltd. (340. joon., d). Levinud Kesl<-Euroopa idaosas,
kus ļ<asvab irräestikuojade ja -jõgede ääres, lamnrimetsades ja põõsasti_
kes. Teadaoļevail andmeiį esineb Eestis ainult 'Į'artus, Raadi dendropargis
(kõrgus 4 m).

9. sektsioon Incubaceae Dumort. FĮ. Belg. Prodr. i2. ļB27; Nas. ir-r Fļ.
Į-[RSS 5: |2l. l936. - Madaļad i,õi ļ<eskmise kõrgusega põõsad. Lehed
nlunajaspiklikud kuni lineaalsüstjad, enamasti terveservalised, mõļema1į
ivahei ainult alumiselt) pinnalt hõbedaseļt karvased r.õi tume-sinakas-
,rohelised, kuivacįes muutuvad sageli mustaks. Urvad raotud või ļühikesel
kandeleheļ<estega raokesel, kerajad või ruljad, arenevad varaļ<ult või ühe_
aegselt lehtedega. Õie ļ<attesoomused kaher,ärviļised. Meenäärmeid l,
tagumine. Tojmukaid 2, vabad. Sigimik paljas või siidkarvane, lühikese
emakakaela ja -suudmega.

į3. Hundipaju - Saļįx rosntarinif oļįa Į L. Sp. Pl. 1020. l753; Led. Fl.
Ross.3 (2): 615. 1849-1851; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
[-iv- u. Curļ. 601. i852; Flod. in Lindm. Svensk Fanerogamfļ. ecį. 2.207.
1926; Nas. in FĮ. URSS 5: į23. 1936; Marcink. et Navas. in Liet. fl.3:54.
Į96l; Skvorts. Wiįlows IUSSR lļ8. 1968' - S. repens L' ssp. rosmarinį-
foĮia (L.) C. Hartm' Handb. 10. |g2. lB70; Hyl' in Upps. Univ.
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325. joon. Hundipaju {Salix rosmarini|oĮĮa\'. a _ võrse lehtedega, D - võrse isasurba-
dega, c - võrse emasurbadega. (orig.)



Ärsskr. 7: l22. 1945. - S' repens L. var. rosmarinifoĮįa Koch, Comm. 48.
1828. - I4ra pocnrapr.ruorrucrHan. (825. joon,;2g7. joon., r.)

h' Kuni l,5 m kõrgune põõsas. Võrsed peened, läiketud, pruunid kuni
ļ<ollased, noorelt karvased, hiljem paljad. Säsi valge. Pungad nooreļt kar_
vased, väikesed, ovaalsed. Lehed piklikud kuni lineaaLpiklikud. B-l2
paari külgroodudega, l-3 (5) cm pikad, 0,2-| cm laiad, 2-|0 korda
laiusest pikemad, pealmisel'i pinnalt tume-, alumiseļt sinakasrohelised,
kuivamisel tumenevad, lehetipp teritunud. Noored lehed haļlikate ļidus
karvadega, hiljem muutuvad pealmiselt või mõlemalt pinnalt paljaks.
Leheserv terve, üksikute näärmetega. Keskrood lehe aļumisel pinnal sel_
gelt eenduv. Leheroots 0,l-0,5 cm pikk, hõredalt karvane. Rnitehed plt<-
ļikud, väikesed, varakult varisevad. Urvad kerajad, 0,5-l cm ļäbimõõāus,
peaaegu raotud, alusel 2-4 kandelehekesega, arenevad enne ļehti või
nendega Samaaegselt' Sigimikud karvased, kooniĮised, l,5-3 mm pikal
ja1akesel, lühikese emakakaeļa ja kol1aste või punakate emakasuudmeĮega.
Tolmukaniidid paljad või nende'alusel üksikud ļühikesed karvakesād.
Tolmukapead kollased kuni punakad, pärast tolmļemist tumedad. Mee-
näärmeid l, tömp' kuni sigimiku poole jalakese pikkune. Õie kaitesoo-
mused alusel heledad, mõnikord kollakad, tipus tumepruunikad kuni
rnustad, enam-vähem sigimiku jalakese pikkused, mõlemaļ pinnal hõredalt
karvased.

Õitseb mais.
Kasvab kogu Eestis, peamiselt madal- ja siirdesoodes, soistel kraavi-

ka1lasteļ, jõgede kaļlastel ja niiskel liivaļ. Koos madala kasega moodus-
tab soodes ja soostunud aladeļ sageli tihedaid kogumikke.

Üļdlevik. Euroopas peaaegu kõikjal, välja arvatud arktiļised alad ja
Krimm, Nõukogude Liidus peale Euroopa_osa ka Lääne- ja lda-Siberis,
Sajaanides, Taga-Baikalimaaļ, Kesk-Aasias Araali ja Kaspia mere, Sõr_
Darja jõe ning Balhaši järve ääres. (32B. joon., &.)

Majanduslik tähtsus. Noori võrseid söövad kitsed ja lambad. Sageli
ļeidub sooheinas. Võrsed sobivad punumiseks. Liiki kasutatakse ka tuisk_
liiva kinnistamiseks. Pistoks'test juurdub väga halvasti.

Lehtede kujult, suuruselt ja karvastuselt on hundipaju väga varieeruv.
ŅĮiitmine sooheinamaadel, kus liik sageli rohkesti esineb, soodustab võr_
sete ja vesivõsude kasvu' Viimastel on lehed sageli mitu korda laiemad ja
suuremad kui normaaļsetel võrsetel. Isegi ühel ja samal oksal võib esi_
neda nii kitsaste lehtedega kui ka noori laialehiseid võrseid. Ķa varju_
vormideļ on ļehed suuremad ja õhemad.

Tuntumad vormid peale tüüpilise on Eestis:
Ī. angustifolio (Wulf) Toepfi. - ļehed 5-l0 korda laiusest pikemad;
Ī. angustissima ToepĪf. - ļehe ļaius vaevalt üļe 2 mm;
Ī' ĮatifoĮia A. Kern. - lehed ļaiusest 2-5 korda pikemad;
Ī. cįnerascens Hartig - ļehtede mõļemal pinnal tihedad siidkarvad.
Eestis on registreeritud järgmised.värrad: S., areņaria )( S' rosmarini-

folia, S. cįnerea )( S. rosmarinifoĮĮa, S. Įapponum X S'' rosntarinifoĮia,
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326. joon. Hanepaju (SaĮix repens) võrse emasurbadega. (orig.)



S. ngrtilLoid.es \ S. rosrimrinifoĮia, S. rosmarįnifoĮia )( S. S/arkeana,
S. repens \ S. rosmarinifoĮia, S. rosmarįnifolia )( S. aįmįnaĮįs.

14. Hanepaju - Saįįx repens, L. Sp. Pļ. 1020. 1753, s. str.; Led. Fl.
Ross.3 (2): 61a. lB49-l85l, p. p.; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
]:]sth-, Liv- u. Curl. 600' lB52, p. p.; Flocl. in Lindm. Svensļ< Fanerogamfl.
ed. 2. 207. 1926' p. p.; Lid, Norsk Ī|.232. 1952; Rasinš in Pacr. Jlars.
CCP 2:99. 1959, p. p.; &larcinļ<. et Navas. in Liet. fļ. 3: 55. 196l, p. p. -S. repens L. ssp. eu-repens Seem. in Asch. et Graebn. Synops. a (B):
l25. 1909; Hyl. in Upps. Univ. Ärsskr.7: l2lr. 1945. - S. repens L. ssp.
|epens - Recļr. in Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt._Eur. ed. 2. 3 (l): l05. 1957. -Į4na lo.layuaa' (326. joon.; 297. joon,, s.)

h Alusel tõusvate, lamavate kuni roomavate võrsetega mada1 põõ-
SaS, keskmiselt 30-60 cm kõrge. Võrsed karvased, pruunikasmustad.
Lelred piklik-elliptilised, 4-8 ( ļ0) mm ļaiad, nooreļt karvased, hiljerl
paljad, terve, käändunud Servaga, veicįi kõverdunud tipuga, 4-8 paari
k:ülgroodudega, pealmiselt pinnalt veidi läikivad, kuivanult rolrelised. Abi_
iehed elliptiļised, varisevad varakuļt. Urvad ruljad, kuni 2 cm pikad, pea_
aegu raotud või lühiraolised, aluseļ 3 või 4 siidkarvase kandelehekeSega,
iļmuvad koos lehtedega või veidi hiljem. Sigimikud paljad (mõnikord kar_
\.ased), pika jalakese, lühikese emakaļ<aela ja lintjate emakasuudmetega.
'Ī'olmukad noorelt punakad, hiljem tumedad. Tolmukaniidid alusel paljad

327. joon. Hanepaju (SaĮix repens) leiukohad Eesiis.
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32B. ioon. a - hanepaju (Salix repens) areaalr' b - hundipaju {S. rosmarįnį

foĮia) areaa|. (Skvortsovi jär'gi.)

või üksikute ka'rvadega. Õie kattesoomused ovaalsed, sigirniku jalaga
enam-r,ähem ühepikkused, tumepruunid, punakad r,õi punakaspruunid,
aluse poole heledamad.

Õitseb mais.
Hanepaju kasvukohtadeks Eestis on peamiselt soised ja soostunud

iannaniidud. (327. joon.)
Üldlevik. Levinud Läänemere rannikualadel, peamiselt Skandinaavia

lClunaosas, üksikuid leiukohti esineb ka Läti ja Eesti Įääneosas ning
Lõuna-Soomes. Ebaselge on 1iigi ļevik Kesk- ja Lõuna-Euroopas. (32B.
joon., a.)

Majanduslik tähtsus. Noori võrseid söövad kariloomad.

Puhta liigina esineb hanepaju Eestis hart,a, mistõttu pole ka teada
tema varieteete ega vorme. Kasvab hundipajuga samadel kasvukohtadel
ning on seļļele väga lähedane. Eesti läänerannikul ja 1äänesaarteļ esirreĮ''
ļaialdaseļt hundipaju ja hanepaju värda (S. repens \ S. rosrrrarinīioĮĮa)
rnitmeti kombineerunud tunnustega. Varasemad kirjandusļikud andmed ei
r,õimaļda saada selgust liigi leiukohtade ja ļeviku suhtes, sest sageli on
SaĮi.x repens'i all kirjeldatud nii S. rosmarinifoĮįa't kui ka S' gren,aria'L.

15' Liivpaju - SaĮįx arenaria'L.Sp.pl. l0l9. 1753, em. Flod. ap.
Holmb. Skand. F'l. lb (1): l01. 1931; Lid, NorskĪl,.232. 1952. - S. repens
a.rgentea Fr. in Bot. Not. 202. 1840. - S. repens L. ssp. arenarta (L.\
Hiit. Suom. Kasv. 267. |933; Hyl. in Upps. Univ. Ärsskr. 7: l2I. 1945. -ļ4sa necqaHan. (329. joon.; 297. joon., t.)

1 arenarįe (lad. k.) * liiv-, liiva-, įiii,al kasvav
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329. joon. Liivpaju (SaĮĮx arenario) võrsed lehiedega. (orig.)

h' Roomavate kuni tõusvate võrsetega põõSaS, kuni 0,5 (l) m kõrge-
Võrsed madalaįe pikivagudega, hallide siidkarvadega. Pungad väiltesed,.
tnunajad, karvased. Abiļehed väikesed, ovaalsed. Lehed munajad või pik_
likmunajad, l-3 cm pikad,0,B-1,3 cm 1aiad, aļuse suunas ümaraļt ahe_
nevad, tipus käändunud, lühidalt teritunud, 3-6 paari külgroodudega,
nõlemaļ pinna1 läikivad (keskrooga paralleelsed) siidkarvad; täiskasva-
rrud lehed sageli hõredalt karvased. Leheserv terve, veidi sisse rulļunud'
Lehed peaaegu rootsutud või l-3 mm pikkuse rootsuga. Urvad ruljad,
jämedad, ļühiraolised, karvased. Sigimik karvane, kuni 2 mm pikkuse
jalakesega, peaaegū emakakaelata ja lühikeste emakasuudmetega. Toļmu_
kaniidid aluseļ karvased. Õie kattesoomused vaevalt sigimiku jala pikku-
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Sed, tumedad kuni mustad, alusel heļedamad, ümardunud tipuga, lühikeste
ka rva dega.

Õitseb mais.
Seni kogu,tud ainult Saaremaaļt, kus enamasti esineb koos hun'

dipaju ja hanepajuga. (330. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus Baļti vabariikides. Lõuna_Rootsis, Norras,

Taanis ja Šotimaal rannikuluidetel. Arvatavasti ka mujal Euroopas ranni-
kuluidetel ning Kesk-Euroopa siseveekogude liivastel kallastel. Sageli on

liivpaju eraldatud hanepaju (või hundipaju) liigisisese ühikuna.

Majanduslik tähtsus. Liivpaju kasutatakse luiteliivade ja kallaste kin-
nisįamiseks'

Kultuurvormidest on tltntud S. repens var. argentea horf.
Liivpaju annab Eestis värdi: S. arenaria \ S. repens ja S. arenaria \

S. rosmarinifolia.
Kesk_Euroopa autorid eristavad läänepoolse levikuga, piklike urbade

ja palja (või karvase) sigimikuga liigist S' repens ida- ja põhjapooĮse

ievikuga, kitsalehise, ümmarguste urbade ja karvase sigimikuga S. ros-
triarinifoĮia, jättes mõlemaie taksoniļe liigisisese ühikuna püsivalt karva-
selehise vormi. Skandinaavia botaanikud on eraldanud nimetatud rüh-

mast veel 1iivpaju, mis on kasvuvormilt lähedane hanepajule. Liivpaju
diferentseerimine hanepajust iseseisva 1iigina on samaväärselt õigusta-
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330. joon. Liivpaju (SaĮix arenaria) leiukohad Eestis.
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tud kui hundipaju era1damine hanepajust' Mitteküllaldase kodumaise
materjali tõttu ei saa esitatud liigi diagnoosi lugeda ammendavaks. Vähe
on andmeid ka liivpaju varieeruvuse koļrta Eestis.

l0. sektsioon Vįmen Dumort. in Bijdr. Nat. Wet' l: 56. ļB25. -Puud või kõrged põõsad painduvate pikkade vitsjate võrsetega. Lehed
kitsad, pikad, süstjad kuni ļineaalsed, pealmiselt pinnalt tumedamad, alu-
miselt siidkarvased või atļassina ļäikivad, servast keerdunud, terve või
saagja Servaga' eenduva pearooga. Urvad piklikruljad, raotud või ļühi_
raolised, tihedalt asetsevate õitega, arenevad enne ļehtimist või sellega
samaaegselt. Õie kattesoomusecį kahevärvilised. Meenäärmeid l, tagu_
rnine; to1mukaid 2, vabad. Sigimik siidkarvane, jalakeseta või jalakesel,
pikenenud emakakaelaga; emakasuue l<aheharuline.

l6. Vitspaju (korvipaju) - SaĮįx oįmįnalįs, L. Sp. Pi. ļ02l. l753,
s. str.; Led. Fl. Ross.3 (2):605. lB49-l85l; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Esth-, Liv- u. Curl.59l. 1852; Flod. in Lindm. Svensk Fanerogamfl.
ed. 2. 206. 1926; Aun, Eesti pajud, 53. 1939; Rech. in Hegi, Illustr. Irl.
Mitt.-Eur. ed.2.3 (l): l1B. 1957; Marcink. et Navas. in Liet. fl. 3: 56.
1961. - S. uerįuįmįnolis Nas. in Fl. URSS 5: ļ34. 1936. - S. aįmįnaĮįs
ssp. aerĮaĮmįnaĮįs (Nas.) Hyl. in Upps.Univ. Ärss\<r.7: l40. l945. -S. uimįnaĮis L' ssp. oįmįnalįs - Rasinš in Pacr. Jlars. CCP 2: 112. 1959.

- lĄķa KopsLIHoįrHan. (331' joon.; 297. joon., m.)

h Kõrge põõsas sirgete, pikkade painduvate hallikasrohekate või
pruunikate, noorelt enamasti ude- või siidkarvaste võrsetega. Eelmise
aasta võrsed paljad, oļiiv- või kastanpruunid, harvade joonjate, harve-
mini ümarate lõvedega. Säsi suhteliselt jäme, valge, ebaühtlaselt ümmar-
gune. Lehepungad lamedad, piklikmunajad või süstjacl, tömbitipulised,
karvased, 4-6 mm pikad. Õiepungad tavaliselt lehepungadest suuremad.
Lehed ļineaaļsed või kitsassüstjad, B-l5 (20) cm pikad ja 0,5-l,5
(2,0) cm laiad' terve, sageli rulļunud Servaga' noorelt siidkarvased, hil-
jcm pealmine pind peaaegu paljas, alumiseļ tihedad valged siidkarvad.
Keskrood alumiseļ pinnal tugevasti eenduv, valkjas- või roosakaskolļane'
J äiskasvanud ļehe kõige laiem koht enamasti allpool keskkohta. Lehe
laiuse ja pikkuse suhe l:l0-lB. Abilehed kitsas-"üstjad, variscvad
varakuļt. Urvad raotud, piklikruljad, l-3 cm pikad. Õie kattesoomused
piklikud või piklikmunajad, mustjaspruuni kuni mustja tipuga, siidkarva-
sed. Sigimik lühikese jalakesega, siidkarvane, pika emakakaelaga ja
niitja, peaaegu kaela pikkuse suudmega.

Õitseb aprillis või mais, enne ļehtimist.
Urbade järgi määratud liigipuh.tad vitspajud pärinevad vabariigi paju-

istandikest, parkidest ja elamute juurest, kust nad on levinud lähemasse
ümbrusse. Sageli on seda liiki istutatud jõgede äärde vesiveskite juurde.
Ilmseļt on See kohati segunenud vene pajuga ja levib jõgede kallastel
itoos sellega.
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33l. joon. Vitspaju (SaĮĮx uiminaĮis): a _ võrsed lehtedega, b - võrse emasurbadega-
(orig.)



Ūldlevik. Nõukogude Liidus Valgevene ja Ukraina lääneosas ning
tsaļti vabariikides, mujal vaid kultiveerituļt. Skandinaavias, Kesk_ la
atlantiļises Euroopas, ku1tiveeritakse Põhja_ ja Lõuna-Ameerikas.

Majanduslik tähtsus. Meetaim. Uhe parema korvipajuna kasutatakse
ļaialdaselt istandike rajamiseks. Kiirekasvuline, juurdub kergesti pisti_
iiuist, annab palju võrseid. Koor sisa1dab parkaineid ja salitsiini. Sobib
eļavtaradeks, teede äärde kaitseribadeks ja veekogude kallaste kinnista-
rniseks. on aretatud palju sorte ja teisendeid. Dekoratiivne liik. Tartu
ümbruse istandikes (Annemõisa, Ropka) on vitste tootmiseks peale puhta
liigi kasvartatud peamiselt sorti 'Regalis' ja värda S. purpurea Ķ S. oi-
rLįnaĮįs.

Vitspaju ļ<uļtuursortidest on Eestis Tartus, Raadi dendropargis kasva_
įatud istikutena järgmisi sorte: S' aįmįnaįis 'Cinnamomea', S. uįnünaĮįs
'Merrenina', S. uiminalls 'Belgie'. Viimane ei olnud Eestis täiesti külma-
liindeļ.

Vitspaju värdadest on Eestis konstateeritud järgmised: S. caprea )(
s. aįninaĮįs, s. cįnerea )( S. uiminaĮis, S. purpurea \ s. aįmįnalįs
{s. X rubraHud,s.), S. rosslcaĮS. aįmįnalįs, S. trįandra\S.'oiminaĮis.

t7. Vene paju - SaĮįx rossįca ļNas. in Fl. URSS 5: l35. 1936; Korcz.
in o.rr. Jleuaurp. o6n. 2: 23. 1957; Poljak. in <D;r. Ķasaxcr. 3: 26. 1960. -S' aįmįnaļįs auct. - S' GmeĮįnįį aucl. - S. serotįnal PaL|. Reise 3: 759.
1776. - S. aįmį.naįis y. Gmellnl Anderss. in DC. Procįr. 16 (2):266.
l868. - S. aįmįnaĮįS SSp. rossįca (Nas.) Hyl' in Upps. Univ. Ärsskr. 7:

l22. t945; Rasinš in Pacr. Jlars. CCP 2: l l2. l959. - ĪĀsa pyccxan. (332.
joon.; 297. joon., n.)

h. Kõrge põõsas tugevate pikkade halļikasroheļiste, kolļakas- või
1rruunikashalļide võrsetega' Säsi värvuselt ja lehe rooducle arvult Sarna-
neb S. rliminaĮis'ega. l_ ja '2-aastased võrsed 1ühikeste tihedate udekarva-
dega. Pungad ļamedad, piklikmunajad, tömbi tipuga, 4-6 mm pikad,
võrsele ligistunud, rohekad või haļļid, algul madalate udekarvadega, hil_
jem paljad. Lehed lühikese rootsuga, süstjad, piklik- või ļineaaļsüstjad,
5-10 (20) cm pikad ja 0,5-1,5 (2) cm laiad, aluse ja tipu suunas a,hene-
vad, terve, vahel veidi aiļakeerdunud servaga; pealmine pind paljas või
veidi karvane, tume- või tuhmroheļine, aĮumiseļ pinnal lidus siidviltjad
või läikivad siidkarvad. Täiskasvanud leht kõige laiem enamasti ülalpool
l<eskkohta, ļehe laiuse ja pikkuse suhe l :7-|4. Abi,lehed kitsassüstjad,
varisevad varakult. Urvad raotud, l,5-3 cm pikad. Õie kattesoomused
tömbitipulised, ühevärviiised, pruunid või tipus tumedamad, hõredalt kar_
vased. Sigimik peaaegu ja1akeseta, munajas, viļtkarvane; emakakael
ļühike (tavaliselt 0,5-0,8 mm)' emakasuudmed kaelast tunduvalt pike"
rnad.

Õitseb aprilli iõpul või mais, üheaegselt lehtimisega.
Vene paju erinevused vitspajust on lehtede pikkuse ja laiuse väiksem
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332. joon. Vene paju (SaĮix rossica}l a - võrsed lehtedega, b _ võrse isasurbadega,
c - võrse emasurbadega. (orig.)
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333. joon. Vene paju (SaĮix rossica) leiukohad Eestią

suhe, sigimiku teistsugune kuju, ļühike emakakael, hilisem õitsemisaeņ
Neid ļiike vegetatiivses olekus teineteisest eristada on sageli raske, emas_
eksemplaride eristamine aga on suhteliselt kerge.

Õitsevate eksemplaride põhjal on ļevikut Eestis registreeritud Koiva,
Mustjõe ja Väike-Emajõe ääres Valga rajoonis ning Piusa ļa Pārlijõe
ääres Võru rajoonis. (333. joon.) Tõenä<lļiselt levib looduslikult; kasvab
sageli koos vesipajuga (S. triandra L.), moodustades 4-5 m kõrgusi
põõsastikke. Vitspaju ja vene paju vahepea1seid vorme leiti Mustjõe'
Ķoiva, Piusa, Pärlijõe ja Tarvastu jõe ääres. Tõēnäoliselt kasvab vene
paju ka Emajõe, Õhne jõe ja Võrtsjärve ääres. Pärnu randa on vene paju
tõenäoliselt istutatud (kasvab koos vitspajuga). Hiiumaa ļeiukohaļ
on liigi päritolu ebaselge. Asuļate ümbruses levib tavaliselt vitspaju-

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-oŠas, Lääne- ja Ida_Siberis'
Kaug_Idas. A. Skvortsovi (196s) järgi auientne liigiga S. aįmįnatįs L.

Majanduslik tähtsus. Meetaim. Annab head vitsamaterjali punumis_
töödeks. Koort kasutatakse parkainena (sisaldab kuni t57o tanniide)"
Dekoratiivne liik. Sobib veekogude kalļaste kinnistamiseks ja istandike
t a jamiseks, sest paljuneb kergesti pistokstest. Kännuvõsud kasvavad
suve jooksul 2-3 m pikkuseks. Kirjanduse andmeil ei sobi turvasmullale-
Kannatab tugevasti putukkahjurite tegevuse tagajärjel. V. Sukaįšov on
Nõukogude Liidus aretanud mitu väärtuslikku, kõrgetoodangulist vene
paju sorti. .;

Värdade kohta on andmeid Eestist väga vähe, sest vegetatiivses ole-
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334. joon. Pikalehine paju (Salix dasųcĮados): a - võrse lehtedega, ä _ võrse
emasurbadega. (Orig.)
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kus sarnaneb vene paju vitspajuga. Tõenäoliselt esinevad värrad S. da-
sųcĮados X S. rossica ja S' rossįca \ S. uiminaĮis'

lB. Pikalehine paju - SalĮx dasųcĮados t Wimm. in Flora 3l: 333.
lB48; Nas. in Fļ. URSS 5: l47. 1936; Hyl. in Upps. Univ. Ärsskr.7: |22'
į945; Korcz. in ln' JIeHnHrp, o6n' 2: 24, 1957; Rasinš in Pacr. Ilars.
CCP 2: l16. 1959; Marcink, et Navas' in Liet. fļ.3:57. 196l; Skvorts.
Wiļlows USSR 196. l968. - V|sa ilepcTncTollo6erag. (334. joon.; 297.
joon., o.)

h Kuni 8 m kõrgune põõsas. Noored võrsed hõredate udekarvadega,
vanemad paljad, kollased, rohekaskollased kuni pruunid, Kaheaastaste ja
vanemate võrsete puit harvade lühikeste, kuni l cm pikkuste rõõnetega.
Pungad suured, ovaalsed, karvased, tipus teritunud, kollakasrohelised
kuni tumepruunid, 6-10 mm pikad. Lehed kuni 6 korda laiusest pikemad,
8-16 (20 ja rohkem) cm pikad, (1,5) 2-3 (3,5) cm laiad, sageli eba-
sümmeetrilised, (l0) l5-20 paari külgroodudega, tipus lühidalt teritu-
nud, alusel järsemalt ahenevad., pealmiselt pinnalt tumerohelised, läiki_
vad (kuivanult läiketud), alumisel pinnal hajusalt hõredad valged või
lrallikad, roodudel tihedamad ülespoole suunatud karvad; harvemini muu_

tuvad lehed paljaks. Aastavõrsete lehed alumiseli pinnalt sinakashallid.
Lehtede kesk- ja külgrood kollased, pealmisel pinnal otsekui sisse pressi_

tud, alumisel selgelt eenduvad. Leheserv ebakorrapäraselt täkiline, üksi-
kute näärmetega, mis asetsevad leheservast seespool; väljapooie jääv kit-
SaS SerV aļla rullunud. Leheroots 0,B_-l,5 cm pikk, aļusel laienenud; noo_

relt viļtkarvane, hiljem muutub paljaks. Abilehed suured, näärmelise
saagja servaga, sageli neerjast alusest sirpjaks teritunud tipuks ahene-
nud, varakuļt varisevad. Urvad 3-5 cm pikad, aļusel 2-4 soomusja siid-
karvase kandeļehekesega' peaaegu raotud, puhkevad enne lehtimist. Sigi-
mik'ovaalne,4-5 mm pikk, karvane, ļühikese (kuni 0,5 mm), meenäärme
pikkuse või sellest lühema jalakesega, kuni l mm pikkuse emakakaelaga;
emakasuudmed kuni l mm pikad, kaheks lõhestunud (4-hõlmalised). Isas_

urvad jämedad ja kohevad. Tolmukaid 2, tolmukapead ümmargused, kol_

lased või ļilļakad, toļmukaniidid alusel hõredate karvadega või paljad.
Õie kattesoomused ovaalsed, teritunud tipuga, mustad või mustjaspruu_
nid, pikkade valgete siidkarvadega. Meenäärmeid l, tagumine, piklik,
tömp.

Õitseb aprillis võį mais.

Kasvab kohati kogumikena ja üksikult lda-Eestis jõgede ja järvede

kallastel, peamiselt üleujutuspiirkonnas. (335. joon.)

Üldlevik. Levinud Nõukogude Liidus Euroopa-osas ning Lääne_ ja lda-
Siberis. Väljaspool Nõukogude Liitu esineb Kirde-Pooļas. (336. joon.)

Majanduslik tähtsus. Dekoratiivpõõsas ja meetaim. Võrseisi saadakse
punumismaterjali' Istandikes on liik kõrge toodanguga. Koor sisaļdab

6t2

I dasgcĮados (kr. k.) _ tihedaoksaįine.



I

I

I

I

ļ

\.,,

I

I

I

ļ
I
I
I

{

I

I

t

I

r

o

t

)

\- gį.,_'t-,'

'.--/ '.,
t

0

6$

C2

o 0

fi\
I

335. joon. Pikalehise paju (Salix dasgcĮados\ ļeiukohad Eestis'

kuni' l47o ianniide. Sobiv kasutada
Pistokstest juurdub kiiresti'

veekogude kalļaste kinnistamiseļ

Pikaļehiseļ paju1 on eristatud 2 aiamliiki: SSp. germanica Lacksch.
ja ssp. baļtįca Lacksch. (Ī' gĮabrescens Kupff.). Liigi diagnoos on koos_

įatud kodumaise materjali järgi ja vastab ssp. baltica'ļe. A. Rasinš eral_

das ssp. baļtįca Lacksch. piires 3 vormi:
Ī. iattįca (Lacksch.) Rasinš (Ī. gtabrescens Kupff.; Ī. denudata Nas')

- lehtede aļumine pind hõredalt karvane;
Ī' argentata Rasįnš - ļehtede alumine pind tihedate hõbedaste ļidus

karvadega;
Ī. gĮabrifotla Rasinš -. ļehtede alumine pind täiesti paljas.
geātis on valdav Ī. baįtįca; l. gĮabrifoĮia ja Ī. argentata esinevad üksi-

ļ;uteļ ļeiukohtadel. Peale eeļnimetatud vormide on võimaļik Eesti mater-

ja1is lehe kuju järgi eristada veel:
Ī' angustifolĮa Heid. - lehed pikad, kitsassüstjad;
Ī. nūfoĮta'ū/imm. - ļehed B-20 cm pikad ja 2__3,5 cm laiad;

Ī. eĮĮiptica H. Krall f. nova -- ļehed aluse ja tipu suunas ahenevad,

lehe aļus kiiljas.
Eestis on konstateeritud järgmised värrad: S' cįnerea \ S. dasgcĮa-

aos, S. dasųcĮados ! S. rossjca ja S' dasųc\ados \ S. rliminalis.

ll. sektsioon Heļįx Dumort' in Bijdr. Naturk. Wet. 1: 56. 1825. -
Põõsad r,õi puud peente painduvate vitsjate paljaste võrsetega. Koor
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336. joon. Pikalehise paju (Sali.v dasgcĮados) aieaal. (Skvortsovi järgi.)

ņõnikord sisepinnal sidrunkoļļane, välispinnal vahakifmega. Lehed lai-
kuni 1ineaalsüstjad, laiusest 4-]r2 korda pikemad, lühiīootsulised, terve
l'õi saagja Selvaga' paljad, elliptilised või süstjad, karvased. Urvad rao_
tud või lühiraolised, tihedali asetsevate õitega, arenevad enne lehti või
nendega peaaegu samaaegselt. Tolmukaid l, kahest kokku kasvanud,
4-pesalise tolmukapeaga. Sigimik väike, jalakeseta, siidkarvane või pal-
jas, lühikese emakakaela ja _suudmega. Meenäärmeid l' tagumine.

19. Punapaju - SaĮįx purpurea 'L.Sp.Pl. l0l7. 1753; Led. Fl' Ross.
Įl (2):602. l849-l85l; Wied. et Web. Beschr' phan. Gew' Esth-, Liv_ u.
curl. 596. lB52; Flod. in Lindm. Svensk Fanerogamfl. ed. 2. 206. 1926;
Nas. in Fļ. URSS 5: l53. 1936; Aun, Eesti pajud,5l' 1939; Rech. in Hegi,
llļustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 3 (1): l'23. |957; Rasinš in Pacr. Jlars. CCP
2: l18. 1959; Marcink. et Navas. in Liet. fr. B: 60. 196l; skvorts. willows
USSR 226. l968. - LIķa rrypilypnaf . (337. joon.; 297. joon., u.)

h l-3 (harva 5-6) m kõrgune põõsas' Võrsed sihvakad, peened,
painduvad, kollakashallid, kollakaspruunid või päikesepoolsel küljel puna_
kad, paljad (harva noorelt hõbedaselt siidkarvased). Lehepungrā päl1ud,
läikivad, noorelt mõnikord hõredalt karvased, kuni 3 mm pikad, puna_
kaspruunid. Õiepungad suuremad, kollakamad. Lehed sageli vastįkud,
2-l0 (l2) cm pikad ja 5-l2 mm ļaiad (noortel võrsetel kuni 2 cm),
äraspidimunajad või süstjad, l0-l5 paari külgroodudega, tipuosas ena-
masti teravalt saagja Servaga, paljad, pealmiselt pinnalt tume- või sina_
kasrohelised, aļumiselt sinakamad. Kuivades muutuvad kergesti mustaks.
Abilehed enamasti puuduvad. Urvad sihvakad, ruljad, püstised või kään-
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dunud, sageli vastakud, alusel väikeste kandelehekestega, tihedalt asetse_

vate õitega. Urvas avanevad esimestena alumised õied. oie kattesoomu_

sed ārasįidimunajad või ovaaļsed, alusel heledad, tipus mustjaspruunid,

hõredate hallide ūarvadega' Tolmukaid õies 2, kogu ulatuses kokkukas_

vanud niitidega (näivalt üks tolmukas), kattesoomusest kaks korda pike_

mad. Emasurvad raotud, sigimik munajas, tihedalt karvane, emakakael

väga lühike või puudub, emakasuue lühike' peajas või jagunenud.

I

e

c

337. joon. Punapaju (SaĮĮx purpurea)l a _ võrse lehtedega,

Õ - võrse emasurbadega, c _ täiskasvanud leht. (orig')

615



o

os

C2

o 0i

I

I
I

Ä
^A

t
(
t
Į
I

--.į
A

AA
A

A
10.A

€'a.'

\

o

^

ooaa

I
ļ
ļ

)O
I a ta

AA

A
a

.r38. joon. Ptrnapaju (Salisc purpurea) leiukohad Eestis. Kolmnurgad tähistavad introdut_
seeritud eksemplaride kasvukohti.
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339. joon' Punapaju (Satix purpurea'1 areaa|. (Skvortsovi järgi.)



Õitseb enne ļehtede puhkemist (aprillis või mais).
Liigi loodusliku levila põhjapiir ulatub Lõuna-Eestini, kus teda ļeidub

üksikpõõsastena või kogumikena jõgede kalļasteļ (Piusa, Mustjõgi ja
Õhne jõgi), kogu vabariigis esineb aga naturaļiseerunuļt. Kasvab niis-
ketel ja ka kuivadeļ mu1dadeļ. (33B. joon.)

Üldlevik. Areaal hõlmab Põhja_Aafrikat, Lõuna_ ja Kesk-Euroopat.
(339. joon.)

Majanduslik tähtsus. Meetaim. Dekoratiivne liik, mis sobib kasvatami-
seks parkides ja aedades, nii üksikasetuses kui ka rühmiti. Rippuvate
okstega vorm (f. pendula Dipp.) sobib kõrgele iüvele poogituna dekora_

tiivpuuks veekogude ļähedusse. Annab eriti peent ja painduvat materjali
korvide punumiseks, kuigi võrsete toogili jääb maha vitspajust. Koor
sisaļdab salitsiini ja kuni 97o tanniide. Punapaju sobib ļiivade ja vee_

kogude kaļlaste kinnistamiseks. Pistokstest juurdub kiiresti'

Eestis esinevad liigi järgmised vormid:
Ī. purpurea (ssp. purpurea) - sagedamini parkides ja looduslikuļt

Lõuna-Eestis, tüüpiline vorm;

Ī. Larnbertįana J. E. Smith |ssp. Lambertįana (J' E. Smith) C. KochJ

- lehed võrdlemisi suured ja laiad,6-10 cm pikad ja 0,8-l,6 (2) cm
laiad;

Ī. penduĮa Dipp. - leinavorm.
Punapaju värdadest esineb Eestis küllaltki arvukalt S' purpurea \

S. aįmįnaįįs nii emaistandikes, parkides kui ka ļoodusļikuļt. Kultuuris kas-

vab ülalnimetatud värd S. >{ rubra Huds. nime aįl kuni 3 m kõrguse

põõsana. Võrsed nooreļt veidi karvased, hiljem paljad, pikad, vitsjad,
iäikivad, koļlakasroheļised kuni punakaspruunid' väheste ümarate või piki

võrset kergelt väljaveninud lõvedega. Pungad kuni 5 mm pikad, süstjad,

ümardunuā tipuga, tumepruunid, veidi läikivad, paljad. Lehed süstjad

kuni piklikslsī1aā, 6-t5 cm pikad, pikalt teritunud tipuga, alumiselt pin_

rtalt ļinakashaļlid, paljad, mõnikord karvased. Valga rajoonis Sangaste

metskonnas esinevad vitspaju ja punapaju värrad, aretatud endise San-

gaste mõisa omaniku F' Bergi poolt, on põhiliikidest kiirema kasvuga ja

annavad paremat punumismaterjali.

Haruldane on värd S. daphnoides X S' purpurea'

Sektsiooni Heįixkuulub ka introdutseeritud ļiik sinkjas pa ju ._
Salįx caesįo Viļļ. (340. joon., e). Levinud mäestikujõgede ääres A1pides ja

Põhja-Itaalias. Mõne autori järgi esineb ka Nõukogude Liidus Lõuna_

Uraaļis, Lääne- ja Ida-Siberis, Kesk-Aasias. M. Popovi järgi on

S' caesįa levik Siberis ebaselge. Tartus TRU Botaanikaaias kasvab kaks
põõsast (kõrgus l,5 m) ja A' Paiveli andmeil üks põõsas Viljandis aias-

12. sektsioon Daphnoides Dumort. Fl. Belg. Prodr. 12. lB27; Nas. in
Fl. URSS 5: lB0. l936. - Puud või kõrged põõsad. Võrsed pikad, välimi-
sel pinnal sinaka vahakirmega, sisepinnal sidrunkolļased. Lehed pikad'
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340. joon. Eestisse introdutseeritud pajuliikide lehti: a -läikiv paju '(SaĮix Įucida\' b - Matsuda paju (S. Mat-
sudana), c - baabüloni remmelgas (S. babglonica), d _
sileesia paju (s. silesiaca)' e - sinkjas paju (S. caesįa),

(Orig.)

laiad või kitsad, süstjad või pikliksüstjad, teritunud tipuga, hambulise
servaga, paljad. Abilehed suured, harva puuduvad. Urvad arenevad vara-
kult, jämeruljad, va1kjalt või hõbedaselt siidkarvaSed. Õie kattesoomu-
sed kahevärvilised, musta tipuga, tihedalt karvased. Meenäärmeid l, tagu-
mine. Toļmukaid 2, vabad. Sigimik jalakesega või peaaegu jalakeseta,
paljas, pika emakakaela ja -suudmega.

20. Härmpaju - Saįįx daphnoidesļ Vilļ. Hist. Pl. Dauph. 1: 382.
l786; Led. Fl. Ross.3 (2):602. 1849-1851; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 595. lB52; Flod. in Lindm. Svensk Fanerogamfl.
ed.2.2l3. |926; Nas. in Fļ' URSS 5: l80. 1936; Aun, Eesti pajud, 3l.
t939; Rech. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed.2.3 (l): l25' 1957; Marcink.
et Navas. in Liet. fļ.3: 62. 196l. - S' daphnoidesYi|l. ssp' eu-daphnoįdes
Hyl. in Upps. Univ' Ärsskr.7: ||4. 1945. - S. daphnoįdes ssp. daphnoi-
des - Rasinš in Pacr. JIaņņ. CCP 2: 106. 1959. - Zsa ņo,'I.{ulĮKoBafl'
ĮIJe.nĪora xeJITaf' (34l. joon.; '297. joon., c')

h, h.Kuni l0 m kõrgune puu või põõsas. Võrsed võrdlemisi jäme-
dad, haprad, vääveļkoļlased, rohelised või kollakaspunased, sinaka või
vaļkja, mõnikord vähemärgatava vahakirmega, sageli madalate karva_
aega, hiljem paljad. Lehepungad rohekad kuni punakad, noorelt karvased,
hiljem paljad või üksikute pikkade karvadega, munajassüstjad, tömbitipu-
ļised, 4-7 mm pikad. Õiepungad kuni l0 mm pikad, võrsele ligistunud,
jämedad, piklikmunajad, tipus teritunud, harva tömbid. Lehed kuni l2 cm
pikad ja 2,5 crn laiad, l0-16 paari külgroodudega, lühidalt teritunud

I daphnoĮdes (kr. k.) - DaplLne't (näsiniint) meenutav; a|gselt daphne (kr. k.) _
įoorber.
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Į41. joon. Härmpaju (SaĮix daphnoides): a - võrse lehtedega, ä - võrse isasurbadega,

c _ võrse emasurbadega. (otig.)
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tipuga, näärmelise saagja Servaga' pealmise1 pinnal ļäikivad, kuni 1 cm
pika rootsuga. Noored lehed võrsete tipus sageli siidkarvased. AbiĮehed
ovaalsed, kuni poole ļeherootsuni uļatuvad või väiksemad, ļühidalt teri_
tunud tipuga. Urvad arenevad enne lehtede puhkemist, kuni 4 cm pikad,
jämedad, raotud. Tolmukaniidid alusel paljad, sigimikud paljad, muna_
jaskoonilised, lapikud, jalakesega, emakakael keskmiseļt 5 korda sigimi-
kust lühem, emakasuudmed sirgelt eemaldunud hõlmadega' Õie katte-
soomused ümardunud või lühidalt teritunud tipuga, mustjaspruunid kunį
rriustad, pikkade valgete või valkjaskoļlaste siidkarvadega. Meenäärmeid
üks, tagumine, sigimiku jalakesest tavaliseļt lühem.

Õitseb aprillis või mais.
Esineb harva, vabariigi ļääneosas peamiselt rannikuluidetel, sisemaal

jõekal1astel (Koiva) ja Peipsi rannikul. Puhta liigina leidub võrdlemisi
harva, sagedamad on härmpaju ja halapaju värrad. (342. joon.)

Üldlevik. Mitme osaareaalina S,kandinaavias, Baltimaadel, Kesk- ja
I-õuna-Euroopa mägedes. (343. joon.)

Majanduslik tähtsus. Dekoratiivne 1iik. A. Rasinši andmeil Įevitab
härmpaju päikesepaisteliste ilmadega meeldivat aroomi. Meetaim. Võrseid
kasutatakse punumistöödeks. Sobib ļuiteliivade ja veekogude kalļaste kin-
nistamiseks.

Härmpaju iähtsamad.vormid peale iüüpvormi on Eestis
t' ergthrostala ĶupĪĪ' - emakakael ja -suue punased;
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342. joon. Härmpaju (SaĮix daphnoldes) leiukchad Eestis'
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l. Įat,foĮia (A. Kern. pro var.) Rasinš - lehed elliptilised kuni äras'

pidimunajad, lühidalt teritunud tipuga;' t' anįustifoĮia (A. Kern. pro var.) Rasinš (Ī' porneranica Willd.) _
lehed pikliklineaaļsed (pikkuse ja laiuse suhe B: l,5)'

Eeļti materjalis on įonstateeritud värrad S. dapltnoides )(' S' purpu'

rea ja S' acuĮr1oĮra lX S. daphnoid.es. Kultuuris kasvatatakse värdi S'

riapinoid.es X S. purp,urro (s X cal1įantha Kern.) ia S. caprea }(' S.

claphnoides (S. X Erdingeri Kern.).

2|. Halapaju - SaĮįx acutifolia 1 Willd. Sp. Pl. a Q):668. lB05; Led.

Fl. Ross' g (į):60l. lB49-lB51; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth',

Li"-'r. įrrr. ģgą. lB52; Flod. in Lindm. Svensk Fanerogamtl. ed. 2, 2I3'

1926; Nas. in Fl. URSS 5: l8l' 1936; Aun' Eesti pajud,35. 1939; Rech.

in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2. 3 (l): 126' i'957; Marcink' et Navas'

in LieĮ. ft' 3: 64. 196l. - S. d'aphnoĮdes ssp. acutifoĮia (Wiļld.) Blytt et

Dahl,Norg.Fļ.259.1906;Hyl.inUpps.gņįy.Ärsskr.7:668.1945;
Rasinš in įacr. Jlars. CCP 2: 106. 1959. - Ylsa ocTpoJlį,cTHa.fl' [IeJļĪora

Į{pacHan. (344. joon.; 297. joon., d.)

h ' h Kuni B m kõrge põõsas, harvemini puu' Võrsed tume- või

prrrĮurpirunid või prnr..ā, peened, ļäikivad, sinaka või valkja kergesti

įema1daįava vahakirmega, paijad või kohati lühikeste siidkarvadega,

sageli rippuvad. Koore sisepind sidrunkoļlane. Lehearm kitsas, tavaliselt
prrarb Ļännusekujuline jätke (iseloomulik härmpajule). Säsi koĮlakas'

Lehepungad tume- kuni punakaspruunid, süstjad, teritunud tipuga, 5-
7 mm pīkrd, paĮjad, 1äikivad või aluseļ hallide karvadega. Õiepungad

343. joon. Härmpaju (SaĮix' daphnoides) areaal' (Skvortsovi järgi')

I acutįtoįįa (lad. k.) - teravalehirre.
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344. joon. Halapaju (SaĮi:c acutifoĮia): a _ võrse lehtedega, Ö *- võrse isasltrva-
ga, c _ võtse emasurbadega. (orig.)



kuni l3 mm pikad, palja teritunud tipuga ja halli, karvase alusega. Lehed

kuni 12 cm pikad 1a 2 cm laiad, l5-30 paari külgroodudega, pikalt teri-

įunud tipuga, alusel kiiljad, pea1miselt pinnali tumerohelised, ļäikivad,
aļumiselt heledamad kuni ha1likasrolreļised, paljad, näärmelise Saagja Ser-

vaga. Noored ļehed võrsete tipus sageli valgete siidkarvadega. Leheroots

ķuįi l,5 cm pikk. Abilehed pikalt teritunud tipuga, sageli ļeherootsu

pikkused, nääimeļise saagja Servaga' varisevad sügisel koos lehtedega'

LĪrvad peaaegu raotud, kuni 3,5 cm pikad, tihedate pikkade ļäikivate
siidkarvadega, võrseil hõredalt, arenevad enne 1ehtimist. Toļmuk aid 2,

tolmukāniidid alusel paljad. Sigimik paljas, keskmiseļt 3,6 korda emaka-

kaeļast pikem, jalakesegā, emakasuudmed 0,5-0,9 mm pikad, pügaldunud.

Õie katįesoomused piklikud, üle 2 mm pikad, teritunud tipuga, punaka

aluse ja mustjaspruuni kuni musta tipuga, kaetud pikkade siidkarvadega'

Meenäärmeid l, tagumine, sigimiku jalakese pikkune või seļlest pikem'

Õitseb apri11is või mais.
Looduslikuļt kasvab Eestis Peipsi järve põhjarannikuļ ļiivaļ, Narva-

Jõesuus, Ulemiste järve kaldaļ, Koiva ja Piusa jõe ääres, mujaĮ istuta-

tuĮt.
Üldlevik. Areaal peamiselt Ida-Euroopas. Nõukogude Liidus Karjalast

iįta Uraalideni, lääneosas Musta mereni, pea1e sel1e Siberi ļõunaosas

Jenissei jõeni ja ļõunas Ķaspia-Araa1i va1dkonnani. Kesk-Euroopas
istutatuļt'

Majanduslik tähtsus. Dekoratiivne ļiik. Ilupuuna ļeidub kogu Eestis.

ĮJks vārajasemaid meetaimi. Võrseid kasutatakse korvide punumiseks'

Koor sisajdab salitsiini ja on võrdlemisi hea parkimisvahend. Liiki kasu_

tatakse ļiivaalade metsaĀtamiseks ja veekogude ka1ļaste kinnistamiseks'

Halapajumoodustabvärdihärmpajuga(S.acutifoĮja\S.daphnoi-
des).

Salįx acutįfoĮia ja S. daphnoides'e olulisemaļ<s eristamistunnuseks loe_

takse sigimiku morfoļoogiiist ehitust. Kirjanduse andmeil muutub sigi_

miku, emakakaeļa 1a emĮkasuudme pikkuste suhe pidevaļt nende kahe

liigi areaali piirides läänest ida suunas. A. Rasinši andmeil on S. daph'

rLo"įdes'e sigimik emakakaelast kuni 2,7 korda pikem Rootsi materjalis
(leviku tseitris1, Moskva ob1astis (S' acutifoĮįa areaati idapoolses osas)

aga 5,8-9,5 korcla, kusjuures läänesi ida suunas sigimik pidevalt pikeneb

ja" emakakaeļ ļüheneb. Baltimaade Spontaanses flooras vaļitseb S' dap|L-

noides'e tüip (sigimik on emakaļ<aelast 3,l-6,2 korda pikem). Eestis

ļ.,asvava s. acutņõtta tüübiĮe vastavatel pajudel on sigimik märgatavalt

sihvakam ja pikema emakakaeļaga kui S. daphnoides'el. Seega on ka meil

sigimik korrelatsioonis ļehtede, abiļehtede ja õie kattesoomuste kujuga

ning võrsete jämedusega. Seni on S' acutįfoĮia'| S. daphnoides'est erista-

mise tunnusteks märgatavalt kitsamad (a||a 2 cm), pikerrad, pikalt teri-

tunud tipuga ja paljude külgroodudega (keskmiselt 20) lehed, pikemad

ļeherootsud, pikad teravatipu1ised abilehed, samuti ka peenemad rippuvad,
tumedamaļt punased võrsed.
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Peanue

Cervr. 3nepo6oügue * Hypericaceae A. L. Juss. ļ

B 3crogutl BcTpeqaloTcg 5 ņüĀoe poÄa Hypericum. Cy6arnauruqecxniį
uIz4 srepo6oü pacnpoc'repruü (Hypericum humifusum L.) 6lt.rr s 19.ou
BeKe KoHCTaTĮĄpoBaH s 3anaĀHoft lt ņ HaįIaIe HecTofiIIĮero seķa s Ioro-
Bocro,{Hofi 3croguN (pnc.2). B uacrolņee BpeMf sIzĀ 6onruļe ge gaüĀeH.
Ltrepes 3cņonNIo ĮĪpoXoĀĮ{JIa ceBepHag fpaHI{ņa apeaJla 3Toro BLIĀa. Kallųe-
ģunluuü snepo6ofi )KecTKoBoJlocuctuti (H. hirsutum L.) pac[pocTpaHeH
s 3croHįILr Ha ceBepo-BoctoųHoü lpaHĪ.rņe cBoero apeaJla. Pacņer ToJįbKo B

'l3anaĀgoü 3crogutt (pnc. 3) Ha ,1ecoJlyrax, B cį]eTJIbIX JIecaX Iļ. KycTapHįI-
ķax. o6ķIųHltm no sceft TeppHTopLlrt pecny6.nuru Ha "rtVrax' JIecoJlyrax'
oKoJIo Āopol I{ KaHaB fBJIfieTcfl snepo6ofr įĮeTblpexrpaHuužr (H. maculatum
Crantz var. maculatum) ' floa oxpauoü lļpz poĀbl HaXoĀI.ļTcfl pacryņut1
ToJIĖ'Ko s sanaĀHoft ĮĪacTI,I ocTpoBa Caapeuaa cy6ar.lauru.Įecxaü BLlĀ 3Bepo-
öož ropHlrü (H. mon'tanum L.) (puc. 7). B 3crorrul'I BcTpeĪĪaeTcfl ToJIbKo

t,ar. scabrum. 3sepo6oü npoĀupas.rlerrHuü (IJ. perloratum L.) BcTpeųaeTc)Ī
įļacTo, IĪpįįToM BcelĀa Ha cBeTJIbIX MecToĪĪpoĮļ3pacTaHHfx c 6o.nee .rierķoiį
troqsoü. B pecrry6,ruxe HaIa6oJIee paCrĮpocTpaHeH var. perforatum, B To

BpeMfl KaK var. angustifolium ,DC, įĪ3BecTeH ToJIbKo C HecKoJIbKIāx MecTo-
gaxoxĀeunü.

Ceru. BepecKoBbre - Ericaceae A. L. Juss.2

Bo lnope .3crouNlt 5 po4oa, ķa>ķĀuü H3 KoTopblx Ī]peĀcTaBJIeH oĀHIįM

BI{ĀoM' KaK I,I B coceĀHįIX o6.nacrgx. Eary.llnnx 6onornuü (Ledum palustre
L.) u xarue4alue qalüeĮ{Hag u.nu 6o.norgltft urpr [Chamaedaphne calycu-
lzita (L.) Moench] o6pasyrcr KycTapHįIKonuft rpyc e cģaruonux cocuflKax'
ilpĮlqeM rropoti BI.rĀ pacnpocTpaHeH 'roJIbKo B BocToiIHoü qacrz pecny6.nnr<z
(prac. l5). Iloa6e"ņ MHotoJILIcTHuft (Andromeda polifolia L.) lrrĮIpoKo pac-
npocTpaHeH Ha pa3ūįIĪĮHux õeĀHrtx 6onorgltx noI{Bax' Ho o6u,ĮĮĪo ylHeTeH.
Bepecx ICallr-rna vulgaris (L.) Hill] ĮxupoKo pacnpocTpaHeH KaK Ha Bep-
xoBbIX 6olotax, TaK V ga 6eĀgķtx [ecį{aHblx IĪoįIBax' oco6euļIo Ha rapgx

l Cocraslzna M. Kacķ.
2 Cocrasnn B. Magnnr

624



I.I BbIpy6KaX. To.noxuggķaIArc'tostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.], I{MeĮoilļarl

Bax(Hoe 3HaĮIeHĮ{e KaK ļįcToįIHI,lK JIeKapcTBeHHoro cblpb9, paCTeT TOJIt,Ko Ha

ilecqaHblx IĪoųBaX LI MecTa'Mü IlcTpe6JIeHa.

Cerra. EpycHįlųHbre - Vacciniaceae Lindl.l

B gcroucķoü Q;rope flpeĀcTaBJIeHbI 14 IļacTo BCTpeqaļoTc' Bce -uļļpoKo
pacūpocTpaHeHHbIe 6opeanluue 6pycplļĪlHble: ĪĮepHļįKa (Vaccinium my1fiļ-

1us i.)' loJly6ĮĮKa (V. uliginoSum L.), 6pycHuxa IRhodococcum vitis-iclaea
(L.) Avr.], KJIĮoKBa 06bIKHoBeHHal (oxycoccus palustris Pers.) H KJĪĪoKBa

MeJIKo[JIoĀHaff (o. microcarpļls Turcz.) (puc. 25). Į4s 6pycuuĪļHblx ruau1o-

J]ee cnopaĀļ.IĪ{ecKu pac[pocTpaHeHa ToIbKo KJIIOKBa MeJĪKoflJIoĀHafl' Sace-

JIrIrcuļafl KoųKH Ha KpynHblx BepxoBblx 6olorax. onuru c auepuxaHcnoii
KpyIIHonJIoĀHoü KrtĮoKBoiI (o. macrooarpus Pursh) noKa He Āa.Į!t xosqi-i_

crBeHHoro sQQexra.

Cerr,r. fpyuraHKoBbte - Pyrolaceae Lindl.2

B 3crouul.t Ipoļ.I3pacTarcr 7 guĀos: 4 suĀa poĀa lpylūaHKl4 B y3KoM

cMbrcJre (Pyrola minor L., P. med,ia Swartz, P. virescens Schweigg.,

P. rotundiĪolia L.)' oÄFIoqBeTKa IMoneses unifļora (L.) A. Gray], paMIļ'

urux [Ramischia secunda (L.) Garcke] u 3ļ.IMoūro6xa [Chimaphi'la umbel-

iata (L.) Nutt.] (puc.36). Bce sHÄlt' KpoMe Pyrola media (pzc.30), rrrr.r-

poKo pacnpocTpaHeubĪ no scež pecny6.nure. 3Ha'ĮuTeflbHoü oKofloruųecķoii

aMIIJII{TyĀož s Į]ail]eü pecnydnzxe o6laÄarcr Pyrola rotundifolia r'r Rami-
schia secunda.

Ceu. BeprnqHįIųeBbre - Monotropaceae Nutt.3

Bepr.nlHuųa noĀ'beJIbHLIKoBag (Monotropa lrypopitys L.), xax IIoKa3bI_

BaloT oĪĪblTbĪ, flBJIgeTcrI IIo Bceü BepoflTHoCTr4 KocBeHHĪ,IM ttapa3IzToM' IĪH_

TaIo[ļLIMcfl 3a cĪ{eT ĀepeBbeB nocpeĀcTBoM rpl16oB. BeprlnHI'lua ūpoIĮ3pa-

cTaeT B pa3flflĪrHblx THIĪax Įeca' B KycTapHuKax I'I Ha lĪecKax'

Cerrņ. ĮļIuķureBble - Fimpetraceae S. F. Gray a

CeIr,teiįcrso [peĀcTaBJIeHo s pcrou1au 9ĀH1IM B1lÄoM - BopoHIĮKoft' unw

ruuxueft ĪIepHoü (Empetrum nigrum L.). BoponļrKa IĪpo}I3paCTaeT B cYXHx

õopax, Ha IIpĮĪMopcKĪ.Ix ĀĮoHax u Ha KorĮKax BepXoBbIx 6o.nor, pa3pacTafl

ocoģeguo noCJIe H}I3oBbĮX lĪox(apoB. ĮaHulte o HaĮIgųuu s 3cņouĮü E' her-

nlaphroditum (Lange) Hagerup IIoKa He ĪloĀTBepĀHJIļacb'

į CocrastlJį B. Magugr.
9 Coctaņzn B. MasļrĮir.
3 Cocrasur B. MaguHr.
a Cocrasr.IJt B. lVlagunr
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Ceu. PocsHKoBbre - Droseraceae Salisb.l

Ha nepxorr,rx 6o.uorax 3crogNl.t BcTpeĪĮaloTcn 3 sura. Carr,roü o6uųgofi
Ļl3 H:,lX flBJIfleTcfl pocflHKa KpylJIoJIIlcTHag (Drosera rotundifolia L.);
p.aurnuiicķag (D. anglica Huds.) BcTpeĪļaeTcfl ĪļacTo' npoIĮ3pacTarĪ B
Moųa)KĪ4HaX. o,{eHķ peĀKo' Ha ropģauoM IĮJIe' pacTeT pocgHKa npoMexyToĪt_
nar (D. intermedia Hayne) (pzc. 45). I,Iape4xa MoxHo uaütvt rNõptt4ultii
guÄ D. Įobovata Mert. et Koch (D. anglica Į D. rotundifolia) (puc.43).
I4s gķoIoruqeCKI4X Qopu onncblBaeTcrl noJIyUIaBaIoņaa Qoprr,ta (D. anglica
f. natans) c noI{KaMLĪ soso6HoņfleHlĮq Ha flLlcTbqx.

Celt. CanraūoBble - Santalaceae R. Brown.2

Cenaeücrso ūpeÄcTaBJIeHo s 3crouįtĪl 3 sĪ.ĪĀalį]Į poĀa Thesium L.: Th.
ebracteatum l-Iayne, Th. ramosum Hayne ra Th. refractum C. A. Mey. h:
HĮįx JIeHeIļ 6ecnpaųnerHu.Iķosltü (Th. ebracteatum Hayne) oTHocl,ITcrl li
clograuuoli l;rope pecny6.nvlxtt H pac[pocTpaHeH n Cenepo-3anaĀuol't 3cro_
HWV Ha H3BecTHfKoBbIx p[XXoBbIX ĪĪoĪ{Bax Ha JIeCoJĪyIax' aJ_IbBapax I,Ī T. Įl-
(crauo Ī.I3oIHpoBaHHoe MecTooluranue n CeaepuoIl 3crogutt a Paxrepecxom
p-He; pac. 47). JIeHeu ņersIIcņlIü (Th. ramosum Hayne) gaüĀeg or:,Hax(įbl
Ha ocTpoBe Caapeuaa KaK 3aHoCHoe pacTeHLIe Ha noJI'Ix. JIeHeņ ĮĪpeJĮorū_
.ileuurtü (Th. refractum C. A. Mey.) B HacTorluļee BpeMrI oTcyTCTByeT B
3croHcxofi Q.rrope; Haü4eH B HaĪ{aJIe XX seķa oĀHa)KĀbI B KaųecTBe copHrlKa
B r'op. Bltpy, B caÄy.

Cenņ. Ho.IeųBeTHbIe - Nyctaginaceae Lindl.8

Ho.ļeĮeernHe npeĀcTaBJIeHII B 3croguz ToJIbKo KyJIbTLtBHpyeMbĪMH ca.r,o_
Bb]MI,I u opaHxepeftHbIMl{ BHĀaMļ.l, cpeĀH KoTopblx qa[ļe B caĀax BcTpe_
įļaeTcq HoĪ{HarI KpacaBHIĮa (Mirabilis jalapa L.).

Cerr,r. UĮnpllļeBbĮe _ Amaranthaceae A. L. Juss.a

K ceMeücņsy npuHaĀJlexaņ 3 poĀa: Amaranthus L., Celosia L. Gom-
phrena L. Poa Celosia npeĀcTaBneg ņ 9crorruĮ.I ÄByMff BHÄaMLļ - C. plu_
mosa hort., xoropufi ilįIpoKo BbIpaĪĪĮHBaeTcR B KaųecTBe ÄeKopaTIĮBHolo
pacĪeHl.lfl B caĀax, u C. cristata L., xoropufi BcTpeųaeTcq MecTaMIį B oÄH-
qaJIoM BIĮl..e uilLl KaK 3aHocHoe pacTeHue (puc. 5l).

PoĀ Amaranthus npeĀcTaBJleri r pecny6.nnxe l0 BllĀaMI{. Hg ĮįĪ{x 6onee
įIacTbIMH saHocHbIMH pacTeHLlflMIĮ gBJIiIoTcfl: A. lividus L. - copĪ{flK B

I Cocragsl B. Magnsn.
, Coctagg;t I(. 3üxsaĮķa.
3 Cocrasrira C. Talrrc.
ļ CocrasfiJįa A. Perr.rueal.

626



caĮĮax I1Ī Ha IIoJIfx (pnc.53), A. albus L. (puc.55) (o6a 3aHeceHbĪ g 30-x

roĀax TeKy[Įero cToJĮeTI'Ifl BMecTe c ceNIeHaM'H osltvux) , A' blitoides

S. Wats. - oKolo >KeJIe3HoĀopoxHbIX cTaHuIįü, npnctaneü, copHflKoM B

caĀax ].I T. Ā. (pzc. 6l) ' :KaK kĪ A. retroflexus L. (pnc. 63) ra A. panicula-

tus L. (puc. 69). Įoro.nluo peĀKĮrMĮĮ 3agocHbIM14 BLĪĀaMI.l ,IBJtrIloTcf A. Theļ_

lungianus Nevski, xoroprtü gaiįĀeg ToJIbKo oÄHa}KĀbI r Tapry (puc. 57),.t't

A. ģraecizans L., TaK)Ke HafiĀeuHltü ToJIbKo oĀHa)KĀbI n Tapry (puc. 59).

3ag"ocrrķre suĀH A. hybridus L. (puc. 65) u A. patulus Bertol. (prc.67)'
gaüĀeggķte n Tapry, B[epBbIe o6uapyx<enlt s Cosercķou Corcae. A. cauda-

tus L. (pac.7l) BblpauĮI.lBaeTcfl B caĀax H napKax KaK ĀeKopaTĪĄBHoe pacTe_

HLIe' peĀKo BcTpeĪ{aeTcn h KaK 3aHoCHoe.

Poa Gomphrena ĪĪpe,ącTaBJIeH OĀHI'IM ĀeKopaTI{BHbIM caĀoBbĪM BļrĀoM _
G. globosa L.

Ceru. MapeBble - Chenopodiaceae Vent.t

I Cocrasuaa B. flyycenn.

CeĮ{eücrso MapeBblx s 3cro}ĮĪlų 11peĀcTaBJlerro 40 BIĮÄaMļļ' oTgocflIlļįl_

MĪļcfl K l2 po4au, BKJIĪoųafl KyIbTHBļ.IpyeMbIe BĮ{ĀbI cBeKJIy o6ltxuoneuuyto

(Beta vulgāris L.) H [IĪĪI4HaT oropoĀuuit (Spinacia oleracea L.).

BuĀrt ceMeücTBa flBflrIĮoTcfl lJĪaBHbIM o6pasolt copHflKaM[ IĮ pyĀepaJlb-

H5IMļ4 pacTeHI,ĪflMI4' a TaKx{e BcTpeĮļaĪoTcrl Ha MopcKIax no6epe>xķgx' 3agoc-

HbIe BLIĀ6Ī' gaüĀeuuue ToJIbKo B TeĪ{eHHe IĪocJIeĀH]'Ix ĀecfTHJIeTkü ga no_

JIoTHe xenesHoü ĀoporĪĄ H oKoJIo cKJIaĮoB, I'IMe}oT cKJIoHHocTb x 6ucr'potrly

pacilpocTpaHeHIiI'o. k ,r* oTHocrlTcfl ne6eĀa TaTapcKal (Atriplex 'tatarica_t-.) 
įpr". l0B),.rr. iclĄlĮĄpcKafl, (A. sibirica L') (puc' 1l0), uapr ocTpoKoHeĮ{_

*uĻ'įcn"nopodium acuminatum willd.), M. ocTHcTa'I (Ch. aristatum L.)

(puc. 76), M. JIyroBafl (ch. pratericola Rvdh')' Bep6JtIoĀKa culupcxan

ibo.irp.i*r* .ibiri"um M. Iljin), KoxLIe Cuaepca IKochia Sieversiana

f lrff.f C. A. Mey.l, cornHKa pyccKan (Salsola ruthenica M. Iljin)

(puc. l23)' c. xoJĪMoBaa (S. collina Pall.) (pnc. l25), cBeĀa coJĪoHI{aKoBart

įš.,r"au salsa (L.) Pall.ļ, JIoHĀe3Hfl IIyUIĮcToIĮBeTHarI (Londesia eriantha

Ėiscķ. et Mey.) u aKcHpHc uļl.lplrqesHft (Axyris amaranthoides L.)

(pnc. ll2).
Vls |5 BHĀoB poÄa Mapb (Chenopoditrm L.) no scefi pecily6J'ĪHKe B KaįIe_

cTBe copHflKoB Iļ pyÄepaflbHblx pacreuxü pacnpocTpaHeHbI M' 6e'nan (Che_

nopodium aļbum L.), *. MHoloceMflHuax (Ch' polyspermum L')' M' cu3a'l

(Cī. glaucum L.) (puc.85)' M. KpacHar (Ch' rubrum L') (pnc' 83)' u'

.ropri"u" 1ctr. trybridum L.) (puc. 87). Tonlķo KaK pyĀepafllHHiļ suÄ

,peĀKo BcTpeĮIaeTcq e 3croHLĮr.I Mapb ropoĀcKag (Ch. urbicum L.) (pnc.96)'

B oÄN.Ianoį,l BIļĀe H peĀKo BcTpeqaloTcfl Mapb MHoroJIIįcTHaa ICh. foliosum

(Moench) Asch.l (puc. Bl), M. roJroBlrarar Ich. capitatum (L,) Asch.],

įt. IĮeJIbHoJIHcTHarI įCh. bonr'-Henricus L.) (puc. 78)' M. ÄyĮxgcrax (Ch.

botrys L.) ra u. creHnan (Ch. murale L.) (prc. 9l).
Eonlrllaq įIacTb BHĀoB poĀa le6eĀa (Atriplex L.) pacnpocTpa}IeHa B
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3cToutll.t Ha MopcKI4x no6epexrxx: .n. npuõpe)KHafl (Atriplex litoralįs L.),
jL KpacIrBoūJIoĀHaff [A. calotheca (Rafn) Fr.] (puc. l05),.rr. KopoTKoųepem_
KoBafl (A. longipes Drej.)' "ņ. paHHflg (A. praecox Hülph.)' .lt. rflaĀKoBaTarl
(A. glabriuscuļa Edm.). MeHsrrrafl ųac,lĮ,, ne6eĀa KonbeBLIĀHax (A. hasta-
ta L.) u "'Ī. pacKĪ.IĀLĄcTafr, (A. patula L.), nnllercfl copHqKaMįI I{ pyĀepaJĪb-
HbIMH pacTeHIĄfMI'Ī Ll BcTpeqaeTcrĪ TaK}Ke Ha MopcKl.lx no6epexsxx. Copux-
KaMH B caĀax ĪĮ KaK pyÄepa,ĪbHble pacTeHĮ4q BecbMa peĀKo BcTpeqaĮoTcfl
neõeĀa caĀoBafl (A. hortensis L.) H JI. JIocHf [ļarcr (A. nitens Schkuhr).
KpacHoųneruar Qoptr,ra süla A. hortensis BbĪpaųIįBaeTcq B caĀax KaK Āe-
KopaTLIBHoe pacTeHįIe, TaK Me KaK Ļ1' caĀoBafl lopma Koxllt,t eegįi.ĪHoü
(Kochia scoparia l. trichophila Schinz et Thell.) (puc. ll7).

la.uulr-luoga cre6e.,lķ,{aran IHalimione pedunculata (L.) Aell.] (puc. ll4)
Į CBeĀa npi.IMopcKal ISuaeda maritima (L.) Dumort.] (pnc. l21) ncrpe_
ųaĮoTcg Ha 3aIIaĀHou no6epexbe MaTepLIKa ļĄ Ha 3aIIaĀHbIx ocTpoBax' Ho
oTcyTcTByĪoT Ha MopcKolt no6epexle Cenepuoü 3croHIar. Colepoc TpaBfHLĪ_
cruü (Salicornia europaea L.) pacrrpocTpaHeH TaK}Ke Į.{ Ha ceBepHoM rlo_
6epexle pecny6.nuxa 4o IĪoJIyocTpoBa flxpuclea, a coIrIHKa ķannftuan
(Salsola kali L.) BcTpeĮ{aeTcg no sceü deperonoft rĪVHlĄLĪ 3crogzx.

Ceu. Illecebraceae Lindl. Į

Ceįaeücrso [peĀcTaBJIeHo s 3croHLIĮ ToJIbKo oĀHIįļM' poĀoM IĮ oĀHHM
BHÄoM - Herniaria glabra L., npouspacTaļoUĮHM no sceft pecny6.lltxe Ha
flecĮ{aHblx IIoJĪflX' y Āopor, B cBeTJIbIX cocHflKax' Ha aJIįJBapax, B cyxlĮx 3a_
pocJlfl x MolKlKeBeJrbHr.rKa.

Cem. I'ros4nrrHbre - Caryophyllaceae A. L. Juss.2

B 3crouuu B cocTaB ceĮ,reülcrga BxoĀflT 1B po4on, BHĀII KoTopblx oTHo:-
cflTcrl K clorrraguoü Qnope TeppĮįTopHIĮ. llpe4crarklTeilV HeKoTopbIX poÄoB
,ĪBJIrIĪoTcfl 3aHocHbIMIĮ paCTeHLIflMIį. Mgorne Bļ.lĀbI BbIpaIIĮHBaĮoTcfl KaK ĀeKo-
paTI'IBHbIe paCTeHVrI' cpeÄu KoTopr'Īx HeKoTopble BcTpeųaĮoTcrĪ H B oĀnqailoM
BI.rÄe.

VIs pop,a Toplrųa (Spergula L,.) ncrpeuarcIcrl B 3croHIztt 4 vwga; cpeĀH
HI4x ĀBa',PĻILa - r. o6HxHoseHHa{ (S. arvensis L. s. str.) n T: [oceBHafl
(S. sativa Boenn.) flBJIHIoTcfl BecbMa pacilpocTpaHeHnbĪMl{ copHrIKaMI,I Ha
neCI{aHbIx [oĪ{Bax. Topraųa KpyttHag (S. maxima Weihe) BcTpeĮ{aeTcf 1a3_

peĀKa KaK copHgK B IIoceBaX JIbHa' a T. BeceHHgrĮ (S. r,ernalis \Miļld.)
flBJIffeTcfl peĀKI,IM 'IIpVIxeJIbĮeM Ii H3BecTHa ToJIbKo c oKpecTHocreft Hņtlrme
QKoJro Ta,l.tr.rua (puc. 132).
. Poa Top[ĪĮHHK ISpergularia (Pers.) J' e,t C. Presl] npeĀcTaBJIeH TpeMrI
BĮ{ĀaMH' cpeĀH KoTopblx ĀBa ,IBJIrIrcrca ra;loltzJlbHbĪMH: r. oxaüu.neuHuüt

I Cocrasnna C. Ta.nsrc.
2 CocrasllĮa C. Ta.rrķrc.
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IS. marginata (DC.) Kittel] ļ.i3BecTeH ToJļbKo c ocTpoBa Boplrcn, a T. co-

.IIoHĪļaKoBbIft (S. salina J. et C. Pres1) MecTaMH o6tlnlHo pacnpocTpaHeH no

MopcKoMy 6epery. TopuuHl.tx noJresolļ [S. rubra (L.) J.et C. Presļ] ncrpe-
IļaeTcfl paccegHHo no ņcett TeppLITopI.ļĮr xar anoQHTHoe H pyĀepa,ĮbHoe pac-

TeHįIe.
la.rroQr.r.rrlHHü sĮ]Ā roHKeHHfl 6yrepnaxonan IHonckenya peploides (L.)

Ehrh.] pacilpocTpaHeH ĪĪo ĪIeCqaHoMy Ī\{opcKoMy 6epery.

K poay MIIIaHKa (Sagina L.) orHocnTcfl Tph szĀa. MU]aHKa Jiex{aqa'I

(S. procumbens L.) l1 M. y3JļoBarar IS. nodosa (L.) Fenz1] ųacTo pac[po-
c1'paHeHbI Ha CooTtseTcTBy}oųI4x Irņecroo6nraH:.z^flX, a i\{. 'IlpuMopcr<ax (S, trta_

riįima G. Don) H3BecTHa c oKoJIo 10 uecrouaxoxÄeuuü Ha ceBepHblx ļ{ 3a-

EaĀHb1x ocTpoBax (pnc. l37). PacnpocrpaHeHI-re 3Toro BilĀa rĪo Mopcl(oMy

ģepery ņ 3croirtau rpe6yer e1ļe Āa1bHeitruero BbIflCHeHHg. Mecroųaxox<Āe-

Hļįf BHĀa S. maritima s 3croHI-Ī].t ,IBJIxĮoTCfl IIoI(a eĀI4}IcTBeHHbIMH ņ Coņer-

cxoru Corose.

K poay ileCĮIaHKa (Arenaria L.) orHocrTcrl ĀBa Bļ4Āa - IĪ. THMbg}lo-

;rtļäc1Ha.fl (A. serpyllifolia L.)' pacnpoc-TpaHeHHafl IiotsCeMeCTFIo Ha CVXlix

ltecroo6uraHa;.x' ļ4 oųeHb peĀxtllt BHĀ n. y3KoJIHcTHax (A. stenophylla I-ecl.),

BCTpeįIarcIĮaflCrI B oCHoBHoll Ha Ioro-Bocroķe 3cņoHLItI Ha ĮecqaHblx ĮĮeCTo-

oģtilauulx; JĪI]tļļb oÄHo \tecToHaxo)KĀeHLIe 3Tofo BliĀa H3BecTHo c Cerepo-

Bocr.oxa 3crogaH (puc. i40). B garueü pecnyģ,ruxe oH pacTeT Ha ceBepo-

:alaĀgoii lpaHHIļe cBoero apeaį'Ia. PacreHze HaxoĀI'ITcfl noĀ oxpagoIä.

PoĀ ssesĀ.Iaņxa (snes4ouxa) (Stellaria L.) oxearltBaeT B 3crognn B

BHĀ9B' CpeÄu KoTopblx 3. JIecHafl (S. nemorum L.), CopHf K MoKpI{ųa

IS. media (L) Vill.], 3. .ĮaHųeToBļ.IĀHaf (S. holostea L.), 3. 3IaĪļHa)Ī

(S. graminea L.) H 3. 6oIoTHan (S. palustris Retz.) IxupoĪ(o pacĮpocTpa-

HeHbI Ha cooTBeTcTByIoUļI4x ĪvlecToo6uTaHllflX; 3. ToJlcTo,'įlICTuan (S. crassi_

folia Ehrh.) (pNc. 146) H ,3. rorinHal (S. alsine Grimm) (pnc. 150) Bcrpe-
įļaĪoTcfl pacceflHHo Ha Hv3IiHHbIX ]a ūepexoĀHblx 6oloTax H Ha 6epery sapa_

cTaloilļļ4x BoĀoeMoB; nepBafl ].I3 Hi4x flBJIfeTCfl 6o,lee pe4xoü B 3alĪaĀHoü
I{acTLI TepphTopH14; 3. paCKĮ.IĀVcTafl (S. longifolia Mühļenb.), Hepe4xnü sĮĀ
B TeHHcTbIX įI BJIaxHL,Ix eJIoBbIX u eJIoBo_CMe[IaI]HtIx įĮecax' BcTpeųaeTcfl

lJaBHbIM o6paaou B MaTepHKoBoü Ī]aCTIz TeppIrTopI.rV. 3eeeĀųarxa 6.ņeĀgag

ĮS. pallida (Dumort.) Pirė] o6Hapy}KeHa no 6o.lee cTapbIM JIįITepaTypHbIM

ÄaHHbIM Ha ocTpoBax Xilüymaa H BopM,CI4, Ho tIo3ĀHee 6o,'tķue He HaüĀega
(pnc. 143).

PoĀ uepunrun (Moehringia L.) npe4craBJļeH ĀByMf BIIĀaMĮĮ' I{3 KoTo-

pbļx M. TpexN<\ĄJlKolax IM. trinervia (L.) C1ai.rv.] xn.lxercR qacTbIM BLrĀoM

B cMetrlaHHbIX .ltecaX' a M. 6oķoųeerHafl [M. ļateriflora (L.) Fenzl], xax
oįļeHb peÄxr.rür BHĀ, ļj3BecTeH ToIbKo c įIecKoJļbKax MecToHaxo}KĀeHĮ{ü B

CeBepo-BocToįļHoü ųacTII TeppI4TopIlH (pIac. l55). B 9crouuli 3ToT BIįÄ ÄocTI'I-

raeT ĪorxHyļo rpaHlrĮy cBoelo apeaJIa (r .IIarnNu TaKxe .'IBIfleTcrI oĮIeHb

peĀKHM BLIĀ6Į{, s ,ĮI,trse oTcyTcTByeT) . B HaIrrer? pecnyģ,iruKe HaxoĀHl'Cfl

IĪoĀ oxpaHoü.
MgrxosoĮoCHļ.IK BoĀlHoü [Myosoton aquaticum (L.) Moench] BcTpe'

įĮael'cfl IĪo Bcell Tepp].rTopLIH ĀoBoJIĖ,Ho Į{acTo Ha BJĪa)KHblx uecToo6uranngx.
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Į{s po4a fcKoJļKa (Cerastium L.) uau6onee pacūpocTpaHeHublMu ņ 3cro-
HHH BĮ1ĀaMIļ flBJIflloTcf fl. ĀepnHcTafl (C. holosteoides Fr.) H ,I. ĪĪf,I,iI-
TbIIļkHKoBafi (C. semidecandrum L.); mecraiuH Ha necKe BcTpeųaeTcq ff. JIįI[_
xar (C' glutinosum Fr.) (puc. l58). B noc"ņeĀHee BpeMg 3aMeĪIaeTcfl pac-
ĮrIIāpeHI.Ie pacnpocTpaHeHIįf aHrponoQarHoti gcķo.ņķll tro.neņoü (C. arvense
L.), xoropafl MecTaMļ.I y)Ke ,IBlfleTcfl ĪĮacTbĮM BIlĀoĪvI (puc. l63). Pacnpo_
cTpaHeHHe oĮIeHb pe4xoti flCKoJIKH a.ņrnnücxoft (C' lanatLrm Lam.), Hao6o-
poT' 3a [ocJleĀHee BpeMfl yMeHbĮIIĮįIocķ s 3croulzu; coxpaHHJIįIcb JIHļtIb He-
cKoJIbKo MecToHaxox4euuü Ha UII]HTe oKoJIo Ta.u.nuua (puc. l6l). Mecro_
HaxoxÄeHįĪfl, BIĄĀa s 9cronļ-.Iu HaxoĀrlTcrl ga rcxuoü rpaHlrue ero apeaJla.
Pacregne B3flTo IĪoĀ oxpaHy. flcķonxa Er.r6eprurefirra (C. Biebersteinii DC.)
H fl. ĮIylxucran (C. tomentosum L.) qacro Br,IpaųHBaĪoTcfl KaK ĀeKopaTIĮB_
HbIe pacTenLIfl' IĪpHĪļeM IIocJIeĀHflrI o6uapyxeHa V B oĀLĪųaIoM BI{Āe oKoĮo
)KI-{JILĪņ.

llo sceü pecny6nuxe pacflpocTpaHenbl ĀBa BĪ.{Āa poĀa p.VBaĮIa (Scie_
rarthus L.) - copHfl( Ā. oĀHoJleTrrxa (S. annuus L.) n a. MHoloJIeTHflfi
(S. perennis L.), ilpuĮ{eM noc.ne4uuü BI,IĀ oTJĪI-{Īļaercg 6olee paccefHHblM
pacilpocTpaHeHĪ.IeM' BcTpeĮIaflcb IIpeLIMyĮIĮeCTBeHHo Ha lĪecĪļaHblx MecToo6įI-
TaHHflx' Ī{acTo n cooõųecrsax c cocHoü.

Po4 xauunI (Gypsophila L.) npeacraBJleH TpeMrI BHĀaMI{: K. ĮIyųKoBa-
tuu (G. fastigia'ta L.), ecrpeuaļoUĮIįMCg B MaTepZKoņoiį ,Įacrt{ TeppI,ITopHH'
IJIaBHbĪM o6pasom na ceBepe fl roao_BoCToxe pecly6JlĮ.{KH' Ha necųaHblx
uecrooduraHraax (puc. l68), u K. nocreHHbrrir (G. muralis L.), pacnpocrpa-
HeHHbIM paccefĮIHo TaK )Ke B MaTephKosoIl .IacrĮ H [poIĄ3pacT,aĪoUļHM iļa
necļIaHHX 3aJIexaX' [oJIrIX IĮ oKoJIo Āopor (puc' ļ72); ķ. uere.nlqarltü
(G. panicu1ataL.) flBJifleTcrl oqeHb peĀKIzM IIpHIIIeJIbiĮeM' a TaĮ(žKe BbIpaĮļH_
BaeTcfl B caĀax KaK ĀeKopaTįIBHoe pacTeHüe.

PoĀ reosĀĮrķa (Dianthus L') oxsarllBaeT B 3croHuu TpįI c[oHTaHIibIx
BIļĀa' H3 KoTopblx l. TpaBflHafl (D. deļtoides L.) lononlHo įIacTo BcTpe_
ĮIaeTcfl Ha liecqaHbIx, oTKpbITbĪx I4 coJIHeĪ{HbIx lvlecToo6u'taunnx, l. IIIIIIIHa'I
(D. superbus L') ._ MeCTaMLI B MaTepl'lKoBoįt ,{acrįį TeppįITopįįH' ūpenl\ly_
ĮįĮecTBeHHo e Cenepuoü 3crounu Ha Jlyrax, fleconyrax YĪ aJĪbBapax (s4ecl
ųacTo BMecTe c Kyp'I4JIbcKLIM uaeu) ga 6oraroü H3BecTbĮo [oI{Be' peĀKC B

Įoxrroft 9crounu (pac. 179)' a r. necųauar (lp' arenarius L.) - [peĮrĮ/Įy_
IļĮecTBeHHo TaKxe B MaTepuKosoft ųactįl n CenepHoü, Įoro-Bocro'ļĮloft u
Ioro-3anaĀnoft 3croHuĮį B IĪeCĪ{aHbIX cBeTJIbIX cocHflKax, Ha ĀIoHax Ll Āpy_
Iüx [eCĪļaHbIX MecTooivtranug,x (pnc. l76). Kax ĀeKopaTI]BHbIe pacTeHHā
tUįIpoKo KyJIbTIzBI4pyĮoTcrI rBoSĀLIKa caĀoBar (D. caryophyllus L.), r. 6opo-
l'aTafr' (,D. barbatus L.), KoTopafl ĮIacTo ĀĮ.įį{aeT' l. [ep?IcTafl (D. pluma-
rius L') Ī{ Āpyrne BHĀbI.

Tucgqero.ros odķIxHoseHrrurl (Vaccaria pyramidata Med') acrpevaercn
peĀKo B KaųecTBe 3aHocHolo paCTeHI,If Ha [oJIrIx' lJIaBHbĪM odpasou npo-
BbĪx' l,t HgolĀa IĪo KpafM Āopor I,Ī Ha ĮĪoJIoTHe xeJIe3Hoü Āoporr.r (puc. l8l).

Mlt.ĮluqHķa fleKapcTBeĮIuan (Saponaria officinalis L.) flBJIfleTcfl Ī{acTbĮM

netpe6orareJļbHblM caĀoBbIM pacTeHI{eM' Hepe/ĮKo BcTpeĪ{aĪouļLIMcrI H B ÖĀįį_
įļaĮoM cocToflHl,I}Ī
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Bo;lĀupguķ groĀultü (Cucubalus baccifer L.) odnapyxeH B ĮĪponeĀĮIļeM

Tc}JIbKo pa3 KaK 3aHocHoe pacTeHįIe oKoJIo rop. Bupy fi oĪ{eHb peĀKo Bblpa-

ĮĮHBaeTcf KaK ĀeKopaTHBHoe pacTeHue (puc. lB4)

PoÄ Āpeua (Melandriurn Roehl.) [peĀcTaBJIeH ÄByMrI BuĀaMI'I' pacĮĪpo-

{1'paHeHHbIMI,į tIoBceMecTHo Ha cooTBeTcTByrouļĮlx tuecrooõnraHĮ'Iflx - Į'
xįacuoü [M. rubrum (Weig.) Garcke] u Ä. 6enosaroü [M. album (Mill.)
Garckel.

E.rrugķĮft K poĀy ĀpeMa poĀ 9ILI3aHTa (apeua) (Elisanthe Reichenb.)

'TaKxe npeĀcTaBJIeH ĀByMfl B|'}lĀawl4 - oĪ{eHb peĀKHM BHÄoM e' ķ'nefiķoü

,[E. viscosa (L.) Rupr.l' BcTpeĪ{arcųeficn ToJIbKo Ha ĀByx ocTpoBax s OĮ{u-

cHoM.3aflLIBe Į'I HaxoĀfluĮeücg iloĀ oxpauoü npupoau (prac' l86)' Lt 3' HoĪ{e-

rļseruoft [E. noctiflora (L.) Rupr.] (pnc. l88)' pacūpocTpaueuuoü no Tep_

ĮrĮāTopLįįį paccefulIo IĪ BcTpeĮļarcuĮeftcq oõltxHoseĮĪHo eĀI'IHI'lųHo I'IJII'į HeMHolo_

-ĪļIļcIeHHbI M i.Į 9K3eMnJĮfl paMI'I.

flpe4craeareJlĮ.I poĀa JIItxHIįc (Lychnis L.) nupauįIBaIoTcfl B caĀax ļį
IĪapKax B Kaį{ecTBe ĀeKopaTLIBHbIX pacTeHIįü, cpe4I't ullx uan6onee Ī{acTo .lt'

ouĮp*urųrir (L. fulgens Fisch.) IĮ JI. xaJllĮeĀogcxtzü (L. chalcedonica L.).

PoĀ cMo.[esxa (Silene L.) oxsarltBaeT Bo Q.nope 3crogult UecTb BI'IĀOB'

{peĀįl KoTopblx c. xJlo11ylxKa (S. cucubalus 'ū/ibel) u c. [oHIĮKIIIax (S. nu-

tans L.) pacfipocTpaHegbl ĀoBoJIbHo Ī{acTo ua 6o.nee cyxųx Irņecņooģlttanngx'

Cįtofleeķa BIļIbĮIaTafl (S. dichotoma Ehrh.)' BcTpeĪ]arcųaflcfl cpaBHIįTeIbHo

peÄKo KaK 3aHocHoe pacTeHl4e Ha KJIeBepHbIx noJlflx' Ir3BecTHa noKa ToJIbKo

c MaTepI.IKosorį qacrĮ.I TeppļĮTopHLĪ. PacnpocrpanfleTcrl BMecTe c ceMeHaMįI

on"r"pā (pxc. l94). Cnaoflesķa 3e;eHoBaTax [S. chlorantha (Willd') Ehrh.],

MecToHaxoxĀeHLlfl KoTopoü Ha TepplrToptlu 3cronnl{ HaxoĀgTcfl Ha ceBepo'

:anaĀgoü rpaHIįĮļe ee apeaJla' 14 c. TaTapcKag IS. tatarica (L') Pers'],
3anaĀHag lpaHĮrųa apea.Įa xoropoü npoxoĀ],IT ĮIep$ gcToHIIIo, BcTpeųaloTc9

ĮĪpeįIMyųecTBeHHo B Įoro-BocTo,{Įroü ĪracTįi Teppk1Topk114 Ha necĮ{aHblx MecTo-

o6uranugx' flpnį{eM c. TaTapcKaf pac[pocTpaHeHa pexe, ĪĮeM c. 3eJIeHoBa-

Tafl (pl4c. 196, l9B). o6a peĀKĮrx BĮ.IĀa B3fTbI noĀ oxpaHy IIpHpoĀbI. PeĀxo

BcTpeųarc[ĮLlMcfl [pĪ{ĮileJlbĮeM rIBJIfleTcrI H cMofleBKa JIoxHoyIilKoBHĀHafl

(S. pseudotites Bess.), H3BecTHafl ToJIbKo c MecToHaxoxĀeunü oKo.[o

r. Tapry, lĀe oHa pacTeT Ha ĪIecųaHoü no,{ņe yxe B TeĪļeHHe MHorflx Äecfl-

rltneruü.
E4nncrreuublMg ĪIpeĀcTaBHTeflflMIĮ cBoĪĮX poĀoB fftsJIffIoTcfl ropI{ųBeT Ky-

į(yIIKLIH ICoronaria flos-cuculi (L.) A. Braun], pacĮpocTpanegguü B

.3crognu noBceMecTHo tlo BJIaxHbIM JIylaM' TpaBgHbIM 6o.ņorau u deperam

:BoĀoeMoB, cMoJIKa oģuķrroņeugag (Viscaria vulgaris Roehl.)' BcTpeįĮarc-

.uĮaflcfl BecbMa. ĮĮacTo Ha ĪIecĪļaHblx MecTooģuTaHĮ'Iflx' H KyKoJIb ncceņuofi

(Agrostemma githago L.), nponepacTaIo[ĮI4ü pacceflHHo, IĪpeHMyĮĮecĪBeHHO

fiaK copHgK' B tloceBax o3IįMbIx (pxu) .
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Cerrr. IlbprylaroBbte - Portulacaceae A. L. Juss. r

lloprynaxoBble [peĀcTaBJIeHbI ro Qnope 3crounu ÄByMfl poÄaM,: ,,op-
TyJIaKoM (Por:tulaca L.) , moHųneü (Montia L'). kls lrepBoro poĀa I{aK
3aHocHoe paCTeHI{e H copHflK peĀKo BcTpeĪIaeTcfl Portulaca oleracea L. a
peĀKo BblpaųHBaeTcfl B caÄax ilopTyJIaK oropo4uuü (P. sativa Haw.). Kar<.
ÄeKopaTiiBHoe pacTeHHe HepeĀKo KyJIbTĮrBHpyeTcfl B caĀax u ilapKax IIop_
TyJIaK KpyrĪHoĮBeTķosHIž (P. grandif lora Hook.).

Lls pona MoHĮĮįIf B ĀHKopacTYuĮeü Qnope H3BecTHbI ĀBa BHĀa - Į{. 6.rre_
cTflųeceMflHHaf (M. lamprosperma Cham.)' pacilpocTpaHeHHafl MecTaIvI}į
EecbMa ĮiacTo Ha ceBepHoM uo6epexle, a pex{e s loxHoü ĮĮacTLl pecny6.nzxa,
a u. pyueüHax (M. rivularis K' Gmel.), fBJlflĮoųagcfl peĀKHM rzgoru (pr.rc.
2a3 u 204). o Ha.,,įt.ļ,uz s 3croHIaLI MoHIĮLĪH uaneulxoü (M. minor K. Gmel.)
HeI KoHKpeTHbIx ĀaHHbIx.

Cervr. Tyronbre - Moraceae Lindl.z

B asroxrolIgoIl l.rrope 3croguu BIlĀbI ceMežcr:ra ryronux (Moraceae)
He rĪpeĀcTaBĮeHį'Ī. B xaųecņse ĀeKopaTLlBHoü nopo4rt B HeKoTopbIX lĪapKax}
caĀax u ĀeHĀpapuflx BbIpaųuBaeTcfl Į]IeilKoBĮįĮa 6enag, (Morus alba L.).
IĮIe"nxoņuųa Į{epHafl (M. nigra L.) ecrpeuaercn xpaüue peĀKo B BHÄe MoJIo_
.ņblx' exeloĀHo cIzJIbHo o6naepsa roųįlx 3K3eMIIJIfl poB.

Ceiiņ. Korronū€Bble - Cannabaceae Endl.3

CnoHraHuuM BĮĄĀoM flBJIfleTcfl s 3croHI.rH XMeJļb o6uķuoņeugluä (Humu-
lus lupulus L'), o6rlrarcņuü r,ĮaeHunn o6pasonr n 6eperoBblx 3apocJlflX peK
įĪ pyĪ{beB I{ Bo BJIaN(HbIx H neperHoüur,lx Jlecax' oco6enno B oJIbIIIaHļĮKax-
3ror saĀ BbIpaųI]BaJIcfl V KaK KyJIbTypHoe pacTeHlre ÄJIfl [oJIyųeHHf XMeJIe*
BIrļx UįlIxeK' BcJIeĀcTBįIe Īļelo xMeJIb B HacTofllĮee BpeMff ĮļacTo BcTpeĪĮaeTcfl,
B oĀfiuafloM BI-rĀe y Āopor u sadopoe 14 )KIĮJII{ų.

Į4s po4a KoHotIJIf B ltpe>ķHįIe BpeMeHa KyJIbTĮ.IBHpoBaJIacb K' noceBHaff
(Cannabis sativa L. s' s,tr.). B oĀu.ra,ĪoM BLĀe oHa BcTpeĪļaeTcfl' o6lt,ļuo
eĀļ4H]'IqHbIMH 3K3eMnJIfpaMH, Ha ol{palįHax Āopol u noletä įI oKoJIo xIļJI]ļĮr('
B iractogIĮee BpeMfl KoHo[JIfl BbIpaIĮI4BaeTcfl ToJIbKo Ha onbITHbIX IzJIIį KoJI_
ĮeKIĮĮIO'HHblx yĪļacTKax. HaxoxĀeHI{e KoHoII.nu copuoft (c. ruderalis Ja-
ttisch.) Ha uarrreti TeppI,ITopI,IH noKa eųe HeflcHo.

ļ CoctasįĪJįa C. Ta,rlrc.
2 Cocraslrl A. flaüsenl.
3 Coctaņltla M. Kacx.
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Ceu. KpanuBHbte - Urticaceae A. L. Juss. I

IZs eroro ceįņetäcrsa s 3croucķoll CCP IpeÄcTaBJIeH ToJIbKo poÄ Kpa-

lura (Urtica L.) c ĀByMfl BI4ĀaMI{. IĄs \ļux KpaĪĪļ{Ba x<ryĪ{afl (U. urens L')
pacTeT KaK copHflK B caÄax' oroįoņax H oKoJIo XHJIHĮIĮ. Kpanuea ĀByĀoM-

uaa (U. dioica L.) ncrpeuaeTcfl TaKxe lIaBHbII\{ o6pasou oKolo xIiJII{ilĮ'

}Io 14 Ha nacr6uuĮax, nltpy6xax' BoKpyl capaeB I4 cToroBĮļul, ua deperax

lv1opfl H Bo BuĪaxHblx Jlecax' ua ģoraroü tIuTaTeJIbHbtMļ'I BeųecTBaMA [oĪļBe}

oco6eHHo B eJIbHLIKax, oJIbIĮIaHLIKaX IĮ Jļecax y noÄHoxbf UIIĮHTa. Kpanuea

ĀByĀoMHafl y Hac C}rJIbHo BapbįIpyeT IIo ollyueHuĮo H ģoprrae IHcTbeB. 6olee
lcHo BL,IpaxeHbI pa3flnillrfl B orryilel1Įvt' Ha ocHoBaHĮiIļ KoTopblx B 3cToHuįl

Mo>KHo pa3ilLIqļīTL 4 pasHoslt4HocTI'I; var. dioica - BCTpeĮļaeTcg ĪļacTo,

IĮoKpF,ĮTa 6o.lee ĮiJIü MeHee lycTo IĪpocTbrMįI H xryqIļMĮ'I BoJĮocKaMĮ]; var'
glabrata (Clem.) Kask - BcTpeųaeTcf ļIacTo, 6o,rlueü Ī{acTbĮo peĀKo no_

I\pbITa KaK IIpocTblMu' TaK ļ.I x<ryųĮĪMu BoJIocKaMfl; var. hispida (DC.)

Gren. et Gocįr. - Į1pog3pacTaeT IIpe[MyųecTBeHHo IIo 6eperalt Mopflt

o6HūĪ,Ho ,[oKpbITa x(lyIļHMH lBoJIocKaMĪ,I' ūpo'cTbIx BoJIocKoB MaJIo; var. Sub-

inermis Uechtr. BcTpeĮļaeTcrļ lJIaBHbIM o6pa3oM B Jlecax Iz Ha Āpyrux TeHĪ'į_

CTbIx ļ,v{ecToo6i.įTaHllflx, yMepeHHo lioKpbITa IIpocTblMIļ I] oĪ]eHb peĀ](o ._

Xlytigķr, BoJIocKaMlI (loc,re4nre MolYT oTcyTCTBoBaTb), JIiļcTb9 įļacTo lIpo*

ĀodlroBaTo-fl üųeBI4ÄHbIe.

Cem. Į'l.nrr'loBble _ Ulmaceae Mirb.2

ĮzropacryņĮIlMļ{ Bļ{ĀaMLI B 3cToHįIĮį fBlaĮoTcrl JlĮįIxb Bfl3 rJIaĀKIiIä (Ul_

rrļus laevis Pall') u B. IxepĮIIaBbĮž (U. glabra Huds.). BcrpeuarcTcfl HbIHe

oųeHb peĀKo B IIIlįpoKoįĮHcTBeHHbIx (n. r;ra4xaü B ocHoBHoM B floüMeHHblx)

Įecax Ha rIyģoKHx ĪĪJIoÄopoĀ}Iblx [oI{Bax' o6a BIrĀa (Ho Īļaņe B. Įilepua_

BbIIi) 1ņlįpoKo BbĪpaų[BaĪoTcfl B ĀeKopaTI,IBHbIx ĮeJlflx. Į'Ie uHrpoĀyqįĪpoBaH_

HL,IX 8],IÄ68 B HeKoTopblx IIapKax BcTpeųaeTcfl Bfl3 JIIĮcToBaTbIft (U. calpini_
folia Gled.). Becllta oplaHI,IųeHHo' rJIaBHbIM 06pa3oM B ÄeHĀpapĮ'Iflx' paC'

ĪĪpocTpaHeHbI Bfl3 aMepLlKaHcKHž (U. anrericana L.), B. IIpĪ43eMI'IcTbI}i

(U. pumila L.) L KpagH3Jļ}ICTHarl Qoplra BrI3a aĪ]fJIl4tlcxoro IU' procera

Salisb. f. purpurea (Wesm.) Rehd l.

ļ CocrasnĮa ĮĄ. Kacx.
2 Cocraņga A. flaģseJĮķ.
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Cerra. I'peunIIļHbIe _ Polygonaceae A. L. Juss. l

B cloHraguoü Q.rrope 3croHnIa rĮpeĀcTaBJIflIoT rpeĪrail]Hblx poĀbl Rumex
L. x Polygonum L' Kpoue KyJIbTypHĒ,Ix H Āuqarcųkx BHĀ9B ļ{ļtcĮo rpeĪĮhu_
rĮbĪx B 3crouztt Äocruraer 29.

o6ųeusnecTHblMu oBoņHbIMLI KyJIttTypaMH flBJIfļoTcfl Rheum rhabarba_
rum L. n R. rhaponticum L.

oxyria dligvna (L.) Hiļl BcTpeĮĮaeTcfl B oĀfiĮļaJļoM BHĀe n Tapry s Eora-
rinĮļecKoM caay (puc. 2lg).

K poay Rumex ĮIpHHaĀJIe}Kar l2 uecrgbĪX BLIĀoB. R. acetosella L. ncrpe_
ĮIaeTcfl ĪiacTo' MecTaMįI o6n.nrHo, Ha ilecįIaHblx Il rJIļļHHCTbIX' a TaKxe Top_

ģlHux ĪĪoĪ{Bax' 6eĀgux LI3BecTĖ,Io pI I]HTaTeJIbHIIMH BeųecTBaM[. R. tenuifo-
lius (Wa1lr') Ā. Löve pacTeT IJIäBI{ķIĪ\{ o6pasou ua npa6pe)KHLIX ĀIoHax
(puc. 222). R. acetosa L., R. thyrsifiorus Fing., R. longifolius DC. u
Ę. crispus L. gņ;tgrcrcg o6ņI.{HķIĮ,1Ļ1 BkĪAaM:a no sceü TeppnTopI]u. R. fenni_
cus (Murb.) Murb. BcTpeĪļaeTcfl įIecTaMH B MaTepļįKosoü ,{acrĮ 3cronui.t
(pnc. 227); npeÄ[oqįrTaeT rIHHI,ICTyĪo noĮiBy. llo 6eperaM o3ep, peK II

pvĪ{beB' B KaHaBaX H Ha Āpyrļ{X MoKpbIx trņecrooduraHl4flx BcTpeųaIoTcfl pac-
cerrHHo pacrpocrparieHHbre R. aquarticus L. z R. hydrolapathum Huds. llep-
rltž paclpocTpaHeH B MaTepI,IKosoü ųacrl{ Teppl.rTopI{h, nropotl BcTpeųaeTcrl
pe>Ne (puc' 235). R. confertus Wilļd. flBJIfleTcfl TpyĀHo yHI4Ī{Tox(aeMblM
copHflKoM Ha Jļyrax' B [apl(ax il Ha cBaJļKax, 6ucrpo pa3MHoxaroųVMcfl
Bere]'aTįIBĮIbIM nyTeM. B nocneĀgee RpeMf ero pacĮpocĪ.paHeHI,Ie paCIĮIH_
pfle]'cfl (p'lc. 230). R. obtusifoļius L. BCTpeĪļaeTcfl pacceflHHo I{ iloĮ{TI,I BcetĀa
IIpeĀcTaBfleH IIoĀBizĀoM silvestris (Lam.) Čel. Ha 3aIIaĀHbIX ocTpoBax peĀ-
Ko Mo}KeT 6url gaftĀeH pI SSp. obtusifolius (pnc' 237). R. maritimus L.
o6rt.{eH Ha 6eperax Mopfl, donlmux o3ep H per (puc. 239). R. stenophvllus
Led. gaįlaeH oĀĮ{H pa3 B KaĪ{ecTBe c,ĮyįIaüHoro ūpI4IIĪeJIbųa FIa IIoJIoTHe >l<e_

JiesHoļä ĀopollĮ (pac. 233) . R. patientia L. peĀKo KyJIbT].IBI4pyeTcfl Kaķ
oBoįIĮHoe pacTeHļ.re.

|Ąs Pola Polygonum l5 BllĀos flBJIqĮoTcfl c[oHTaHHbIMI]. Äņa RvIF,a

Bc1'peųaloTcf B oĀĮįųaJĪoM BĮ.IÄe' eųe ĀBa tshĀa KyJIbTI.rBļ.rpyļoTcfl B KaįļecTBe
Āexop aTIrBHux pacreHzü.

Polygonum aviculare L. ra P. arenastrum Bor. o6u.rubr KaK copHflKr{ Bo
ĀBopaX' Ha ra3oHax, o6ouuHax, yJIHųaX' Āoporax, 6epery Mopfl' noJlgx I,I B

caĀax' ÄĄecraun ecrpeuaerca P. rņglectum Bess. (puc. 244) H peĀKo
P. calcatum L,,indm. (puc.247). P. oxyspermum C. A. Mey. et Bunge npo-
įI3pacTaeT Ha ūecĮIaHom no6epexbe 3aIIaĀHbIX ocTpoBoB' pexe MaTepHKa
(pnc' 2Ąl). P. amphibium L. gsnqercfl lrpeIiMyIĮecTBeHHo BoĀHbIM pacTe-
HIĮeM' Ho pacTeT TaKxe Ha 6epery BoĀoeMoB LI HepeĀKo Āa>xe Ha 3HaįIIļTe.IIb-
HoĪ\{ paccToflĪ{HlI oT BoĀbI; pacūpocTpaHeH ,MeCTaMIĄ no sceü TeppuTopI{į{.
P' lapathifoiium L. npe4craBJlfleT co6oü BnoJIHe o6H,IHoe pacTeHlie' KoTo_
poe MoN(Ho uatäru [oBcIoĀy. 3gaųnre.nluo pexe BcTpeqaloTcn P. persicaria
L. u P. hydropiper L., noc.le4Haü r.ūasHltl/Ī o6paeoru B MaTepuļ(osoü '{acrįl
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3crouult. P. minus Huds. pacnpocTpaHeH pacceflHHo, Īļaųė BcTpeĪ{aflcb Ha

MaTepHKe. P. linįcola (A. Schwarz) Sut. _. pe4xuü copHflK B ĪIoceBax JĪbHa

(pnc" 252). Ha snax}ļblx Jlyrax u ,ecoJlyrax paCTyT P. bistorta L. u P. vi_

uiprrr* L., uepluft ĮIauļe s ĮoNuoü n ĮOro-Bocto,Įuoü 3cronuu, eropoft

n Cenepnoü 3crogult. P. convolvulus L. flBJI'IeTcfl ĮlIHpoKo pacilpocTpaHel{-

HbtM copHfKoM H pyĀepaJIbHbIM pacTeHl-įeĮņ. EJĪusķuü K HeMy P. dumeto_

rtlm L. BcTpeįIaeTcfl MecTaMH B KycTapHĮrKax, ocoõeggo 6eperonlt.x

(puc.25B). P. cuspidatum Sieb. et Zucc. u P. sachaļinense Fr. Schmidt

BcTpeĪļaĪoTcfl B oĀLIųaJioM BI{Āe B HeKoTopblx cTapbIX napKax' BoKpyl xIĮJĮLIįtĮ

, ,, ,.nrĀ6uuļax. P. Weyrichii Fr. Schmidt u P. alpinum A1l. xy.nlrunfi_

pvĮoTcf HeI]acTo B ÄeKopaTHBHbIx ĪļeĮflx.
Pol Fagopyrum Moench flpeĀcTaBleH nonesoü xynlrypoir F' escuļen_

tum Moench H MecTaMH BcTpeųarcUĮLlMcfl copHflKoM F. 'tataricum (L')

Gaertn.

CeM. CņįH.IaTKoBble _ Plumbaginaceae A. L. Juss' l

Bo l;rope 9cronnu cBI,IHĪļaTKoBbIe IIpeĀcTaBJIeĪIbĪ ToIbKo oÄHI',IM BI'IĀOM -
Armeriį elāngata (Hofim.) C. Koch, pacilpocTpaHeHHblM lJIaBHbIM o6pasowt

l CeeepHoü Il Cenepo-3anaÄuoü 3croguu ua nprzdpexHbĪx Įyrax Įt [ecl(ax

(puc. 262).

CervI. IleproųBeTįIble _ Primulaceae Vent'2

B npupoĀHoü Q.rrope 3crouutt BcTpeqaioTcq 12 sĮĀos [epBoņBeTHbIx H3

Į0 polol.
H a sĮaNHHx uecroo6uTaH Hfl X fl BJlfl IoTcfl o6u.IultĮ,1Į BĪ'IĀaMn Lysima chi a

nummuļari a L., L. vulgaris L. u Naumburgia thyrsiflora (L') Reichenb.

PacnpocrpaHeHue sh.ąa Hottonia palustris L. orpaHI'IĮIĪ{BaeTcf uarepiaxonoü
.r"aroa āa"orrr. B xsoüHr,tx įI cMe[IaHHbĪx JIecax ffB.ltfleTcfl o6H'Irrķtlt

Trientaļis europaea L. flo 6epery Mopfl įI Ha npu6pexHblx Jlyrax ųacTo

BCTpeĮIaeTcfl Gļaux maritima L. BIEa Anagallis arvensis L. pacnpoc'rpaHeH

.rJļaBHbļM o6pasou Ha 3aĪIaÄHblx ocTpoBax (pzc. 268) ' 
gBJIf flcb copHffKoM ĮIa

IĪoJIflx H B caĀax' ĪIa 3aJļexHblx seMJIfx' Mexax u o6o'{huax. Androsace

septentrionaļis L. rļpeÄcTaBJlffer coģoft o6ltquoe pacTeHI'Ie Ha cyx7x MeCTo'

olul'aruųgx - xoJIMax, aJlbBapaxi o6o'{Į{Į{ax il ttoJI'Ix no sceü TeppI4TopI{1{'

I,1z pola Primuļa L. s cnouraugoü ģlope BcTpeųaIoTc'l I.Ba Bļ,IĀa *
P. veris L' u P. farinosa L' ūepnuü }I3 HI'Ix paėrer Ha cyxoĀoJIbHbIX JIyIax'

'JIeCoJIyrax' aIL,Bapax, JIecHbĪx onylüKax, o6o'ļHļ{ax u cpeĀH KycTapHI4KoB rro

-oceü reppuTopHll' Ho Į{a[Įe r CenepHoü u 3anaĀuoü 3crogun. Bropoü o6u-
į{eH Ha BJIaxHbIx JIyraX' JlecoJlylax pr 6onorax. I-Įexoroplte BHĀbI įI pa3Ho_

B1IÄH9STIĮ 3Toro poĀa Bbņauļ],IBaĮoTcfl B KaĪ{ecTBe ĀeķopaTI'ĮBHbIX pacrenltü'

ļ Cocrasuūa B. Kyycx.
: CocrasNra B. Kyycx.
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I). vr-rlgaris Huds. u P. elattior (L.) Hilļ BcTpeqaļo{Cfl }IHorĀa HaTypaJĮH3o_
BaHHbIMH B oTÄeĮbHbIX napKax.

PeĀxo BcTpeqaloTcq Centuncltlus mininrus L. (puc. 269) n Samolus
Valerandįi L. (pzc. 275). ĪIocneÄguü lHaXoĀHTcfl ūoĀ 'oxpaHoft. oir pacTeT
ua 6eperax Mopfl ].r BIIaĀaIoųHX B Mope pyIrbeB Įia 3anaĀHbIX ocTpoBax įI
3aIĪaĀHoM nodepexle MaTepLIĪ{a.

Celt. įlņoņĮ,Ie - Salicaceae Mirb.

trĄs poĮ,a To[oJIb (Populus L,)' s 3croHcķoIl CCP ncrpeĪļaloTcrl oKoJĪo,
20 ru4on. trĄs uux ToJIbKo o!.VH BĮĄl,' ocĪ.įHa o6HķHoseHHan (Populus tremu-
1a L.)' oTHo'c],ITcfl I( cnoHTa|HHoft ģ,rope pecny6.luxu; oua o6pa3yeT I{I4cTbIe,

ĄpeBocToIĄ' Ho TaK)Ke npol]3pacTaeT eĀlĪHI4ųHo ĻIJILL Ipy[ĮIaMI4 B ĀpeBoc.Tofx
,tpylHx nopoĀ. Ha seu"ņgx locyĀapcTBeHHoro ĮecHolo QoH4a LIMeeTcfl oKoJIo
20 000 ta ocHHHHKoB; 9To cocTaBJIfleT 2,3o/o or,sceli nfloųaĀĪ{ rocJleclouaa.

PoĀzHorļ Āpylļ.lx BHĀOB' pacTyņizx ņ 3crogcxoļļ CCP, flBJIflĮOTC'I Ceeep-
uan Auepaxa, Ęeurpa.nlual Erpona, 3ana4Han fi Bocro.{Īrag Cu6npt,.
ĮanlHnI1 Bocrox, Kuralž z ĶopeIžcxuü nonyocrpoB' oTKyĀa BHĀķI ToIIoJIf
õlt.riu aHrpoĀyųWpoBaHĪ,I' HaųLIHafl c XVIĪI eeķa. 3xsoTįIqecKLIe BIzĀbI llailĮe.
Bc'Ipeįia}o1'cff eĀHHHĮ{Ho IiJIIĮ lpy[[aMļ4 B napKax' Ha o3eJIeHeHHbIX yĮļacT_
Kax, Bo3JIe xyTopoB įI B Āpylļ4x MecTaX' pexe B JIecHbIX KyJlbTypax įĪ )Ke-
Ie3lroĀopo)Ķņ{blx 3aIIĮI,iTHĪ,Īx HacaxĀeHllflx. oun rrepe4Ko ĪĄcnoJlb3yloTcfl lį
celžųac ĀJIfl oseJIeHeHI{f ropoĀoB Iz HaceJIeHHr,IX IIyHKTos 3croĪrcķoü CCP.

llo conpeueHrroü xnaccufnxa]ļHlį BllĀbl tolo.leti, pacTyņĮre s 3croH-
cķoü CCP, oTHocflTcfl K TpeM ceKųĮ,igĮ{: Populus, Aigeiros Duby u Taca-
nrahaca Spach.

l. Ceķųag Populus npeĀcTaBJleria s 3croĮrų:a 4 ķnl,awte: Populus tre_
nrula L.' P. tremuloides Michx., P. alba L. u P. Boļleana Lauche u oĀHHM
BHyTpzceKų].IoHHbIM ru6pnĀou P' '\ canescens J. E. Smith. Zs eKsoros ualį_
6o.lee ĮļacTbIM flBJIfeTcfl P. alba L., pacryrĮzü n naprax H B oKpecTuocTflx
xplJ]ļ'Ių. P' tremuloides Michx. vl P. Boļleana Lauche oTMeĪ{eHbĪ B pec-
nydnuxe ToJIbKo Ha eĀHHHĮļHbIx MeCToHaxo)KĀeHl{flx. Becsua peÄKo BcTpe_
ųaeTCfl ].I P. X canescens J. E. Smith.

2' Cexu[q Aigeiros Duby npeacTaBJleHa 3 saĀaĮ,Ifl: Populus nigra L.'
P. pyramidalis Roz. u P. deļtoides Marsh. ļļ oĀHįIM BHyTpHceKņI{oHHbIM
ru6puĀolrņ P. \ euramericana (Dode) Guin. I4s uux P. nigra 'L. [peÄcTaB-
JI€H MecTal\.{r.i (n rop. Ta.nluue) ĀoBoJĪbHo cTapbIMįI Lį KpynHr,IMH ĀepeBr,flI!Ī}t'
ĀocTl4raIoųuwru npu'nļr3zTeJIbHo 2 ķt ķ Ā[aMeTpe u 6onee 30 irņ gblcorlt.
P. pyramidalis Roz. pacTeT ToJIbKo eĀļ.IHHĪ{HbIMI1 ĀepeBbfMlt, nodern xoto_
pblx B cvpoBble gnult o6ueptsaloT. Įono.nluo ĮļacTo r pecny6"tttKe BcTpelra_
eTcrl 1I P. deltoides Marsh. flo zuercųįIMCfl ĀaHHbiu P. )( euramericana
(Dode) Guin. ecrpeį{aeTcfl o pecly6nzKe BecbMa peĀKo' uo rono,lz aroti
ceKųI4]'Ī y HaC cneĪĮHaĮr,Ho He I4ccJIeĀoBaJII4cb. floerorray Äo cl{x ĮĪop HeT
coBepĮĮIeHHo ĀocToBepHbĪx ĀaHHbIx o ĪļacToTe ux rz6pu4oe.
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3. Cexųtg Tacamahaca Spach [peĀcTaBJleua s 3cro:,:-ull' 7 BHĀaIųĮ:

PopulustacamahacaMi11., P. koreana Rehd., P. laurįfolia Led., P. Simonii
Carr., P. suaveolens Fisch., P. trichocarpa Torr. et Gray ex Hook., P.
tris,tis Fisch., įĪ ĀByMg MexceKųIĮoHHbIMh rn6pn4ama P. \ berolinensis
(C. Koch) Dipp. rz P. \ gileadensis Roul. I4e uux gaudolee qa'cTo Iį floųTIį

ĪIoBCĪoÄy e pecny6;rnKe pac[pocTpaue'Hbl P. tacamahaca Mill., P. suaveo-
lens Fisch. u P. X berolinensis (C. Koch) Dipp. Mecraun s seclļua 6oll-
IĮļoM KoJIIzųecTBe tscTpeųaIoTcfl P' trichocarpa Torr. et Gray ex Hook.,
P. tristis Fisch. u P. Simoniį Carr. Pexe s narueft 4e'u4potp.ttope npeĀcTaB-
;reHu P. laurifolia Led., P. koreana Rehd. n P. lX gileadensi,s Roul.

B 3croHcķoü CCP Poa Salix ļ npe4crannen 2| suloM' KoTopble oTHo-
clTcf K 3 noĀpoĀau n 12 cexĮugtrņ.

Subgen' Saļix oxsaTblBaeT g jcyüIuu 3 cexqųtt (Pentandrae, Salix,
Trianclrae) c 4 ewp.aMĄ I.r3 KoTopbtx S. perrtandra u S. triandra L. gņnq-

rcrcfl o6H.IHbIMI] įI pacilpocTpaHeHĒ,I tto ecež reppuropl4z pecrļy6nųķu. S. alba
L. I,IHrpo4yuHpoBaHa s 3croHaĪo y>xe cToIeTLIfl Ha3aĀ B KaĪļecTBe ĀeKopa-
TLlBHoro ĀepeBa. Cer:t.ļac BbĮpatrļĮrBaeTcfl B trapKaX' oKoJIo )KĮįJIĮ.IUĮ 14 I1o

ĪipafM Āopol. Ha eadonoįIeHHblx IĪoųBax n Ha 6eperax BoĀoeMoB BIrÄ pac-
ripocTpaHeH Ii cIIoHTaHHo. S. fragiļis L. s įļĮcToM BIlĀe BcTper{aercg s 3c-
TotIHļ4 peĀKo - l/IaBHbIM o6pasou Ha 3aIIaĀHbIx ocTpoBax, pe)Ke Bo BHyT_

peuneü įļacTH MaTepnxa (pzc. 303). IIItzpoKo pac[pocTpaHeHHblM flBJi'ĪeTcfl
(r,larulittt o6pasolt B rĮoca}KeHuou ex4e) ero ru6pIz4 c S. alba L.

Subgen. Chametia (Dumort.) Nas. s 3crcĮrl,tn ltpeĀcTaBJIeH To"ņbKo

ceķqIieü Myrtilloides c oĀHHi\{ BLIĀoM - S. myrtilloides L., o6pasyrcųurt
He6orlruze 3apocl}r Ha llepexcĀHsIx donorax }I Ha oKpaįIHaX BepxoBbtx
6olot, l,IIaBHbIM o6pasou B BocToĪluoIl u cpe4ueü .Iacrqx pecny6laru' oĀ_

ĮlaKo Āo cux nop 3ToT BI4Ä ge uaüĀeu s 3anaĀHofi 3crogull ĪĄ Ha ocTpoBax
(pnc. 308).

Subgen. Vetrix Dumort. oxBaTbIBaeT s 3crouĮzu Bce ocTaJIbHHe 16 sĮ.r_

ĀoB'. G1'HocflųHecf ķ 8 cexųugrvr. Cpean Hįix flBJIflĪorcg o6ķI.ļuķtrun.S' myr_
sinifolia Salisb., S. caprea L., S. cinerea L., S. aurita L., S. Starkeana
Wiļld., S. phvlicifolia L.u S. rosmarinifolia L., KoTopble cnoco6crryloT 3apa_
c'laHĮįĮo HLI3IĄHHbIx 6o.rlot, sadofloųennblx Mec'r u o6o.lnu KaHaB. S. viminalis
L., S. rossioa Nas. (prac. 333) n S. dasycļados Wimm. (pNc. 335) pacryr
tIaBHbIM o6pa:ou Ha 3aJIaBaeMbIx lĪecĪļaHux deperax pex. Įra [epBblx H3

HIlx BcTpeį{aloTcfl ĀoBo.ttbHo ĪIacTo. Haxox4enulž S' dasyclados Wimm. oT-
rĪel]eHo MaJIo' TaK KaK 3ToT BzĀ 

'IBJIfleTcfl 
ToĪļHo ollpeĀeJlfeMbĪM ToJIbKo

Įlo I{eHcKIlM oK3eMIIJIfparrņ' S. viminalis L. pac[pocTpaHeH TaKxe B [oca-
}IieHHoM BĮaĀe KaK ĀeKopaTI.IBHoe ĀepeBo Į B IIIļToMHHKaX.

S. lapponum L. pacreT Ha llepexoĀHblx 6olorax, cHa6xeggltx xpyr,rruti
roĀ lpyHToBož eoĀoü. Taķ ķaķ 3ToT BI,ĪĀ fB.rtfleTcfl rpe6olare.nbHblM K MecTo.
ĮĪpoIį3pacTaHĮIIo' pacnpocTpaHeHI.Ie elo orpaHH,Ieuo. Ųaųe BcTpeųaeTCf B

[Jocloqgoü n Cpe4ueü 3crogul.t (puc. 31 l ) .

K suĀaĮ4, BcTpeųarcņIlMcrl B pecny6luxe oųeHb peĀKo (e4uHNuulte ue_

į Cocrasunu X. Kpan,rrķ lt ĮI. Bnlķgcoo.
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cToHaXo)KĀeH],įfl Ha 3anaĀHblx ocTpoBax), oTHoclTcfl S. repens L. (pxc.327)
n S. arenaria L. (p'zc. 330). fIocneĀuuüt sul' co cBoI4MH IIpoĀoJlloBaTo-
flžtlĮesItĀĮrllMįI IrJItI KpylJIblMĮ.Ī JIHcTbflMLI c ileJIKoBLcTbIMI,I BoJIoCKaMII ffBJIfl-

eTcrl ĀoEoJIbHo ĀeĮ(opaTHBHIIM. o6a nuĀa Ha saIIaĀHbIX ocTpoBax HacToJIbKo
cKpeUĮI1BaJĪucl c S. rosmarinif oļia L., uro [ocJIeĀHeņo B ĮItlcToM BI,IĀe

l\loxļlo nahr:a ToJIbKo Ha ĀoCTaToĮļHo I43oJII,IpoBaHHbIx oT 6epera Mopfl
6oror ax.

E.ņusKIae BHĀII - S. daphnoides Viļl. a S. acutifolia Willd. s CpelHeI}
3cr'ogau 'rpyĀHo pa3JIHįILIMbI. B nocaxeHuoM B]aĀe BcTpeįIaeTcfl Bce-TaKn
r,naBHbIM o6pasou S. acutifolia Willd. Ha sanaĀuoM MopcKotrl nodepexle,
B oKpeCTHocTļ.r rop. llnpuy LI MeCTaMI{ Ha ocTpoBax u g Ceņepuoft 9c'ronuu
I43BecTHbI eĀI,IHļ.IųHbIe MecToHaxoxĀeHI4rI S. daphnoides Vill. (pI,Ic. 342), a
Bocro.{Hoii xe 3cronura npeo6.nagaer S. acutifolia V/illd. (r.ranuuu o6pa-
3oM Ha ceBepHoM IĄ 3anaĀHoM 6eperax ŲyĀcxoro osepa).

S. purpurea L. (puc. 33B) s KaųecTBe ĀeKopaTHBHoro KycTapHļrKa BcTpe-
Į{įte'icff ĀoBoJIbHo qacTo B IIapKax LI oKoĮo XHJII{ų' oTKyĀa oH ųacTo pac-
rįpocĪpaHfleTcfl H Ha 6epera oKpecTHLIx BoĀoeMoB' orĀellgrte [pzpoÄHble
3a pocJlļ4 HaxoÄrlTcg s Įoro-Bocroųgoü 3cronun ua 6epery peru llzy:a,
KoTopan flBJIfeTcfl n ceeepuoü rpauu[ež apeaJla 3Tolo BLIĀa.

IlprrrvIeqaĮIĮ.re. B cucreuaTįIųecKoM yKa3aTeJĪe u oūĮlcaHrirļx B TeKcTe BIĮĀbt' BcTpe-
įĮaĪoüļĪ4ecf s 3croHcxoü CCP ro.nķxo B KyJįbType' oTMeųeH},I 3HaKoM A, gauocuue ņtlÄl,l
3HaKoM * u oxpalgeMble BLtĀbt 3HaKoM ..l_.



FLORA OF ESTONIAN S.S.R. VIII

Summarg

HYPERICACEAE A. L. Juss.t

Five species of the family Hgpericacede are known from Estonia. The
subatļantic p|ant Hųpericum humifusum L. was noticed at the end of the
last century in West Estonia and at the beginning of the current century
in South-East Estonia (f ig. 2). At the present time it has not been found
again. The northern boundary of its distribution has crossed Estonia. The
calciphilous species H. hįrsutum L' is on the north-eastern boundary of
its area in our republic. It only grows in West Estonia (fig. 3) in park
nteadows, open woods and shrubberies. 11. maculatum Crantz var. macuįa'
tum is usuaļ throughouĮ the whole territory in meadows, park meadows,
on the edges of roads and ditches. Subatlantic H. montanum L. only
grows in the western pari of the Saaremaa Isļand (fig. 7), It is under
proteciion. Only var. scabrum C. Koch is represented in our republic.
H. perforatum L. prefers open sites on light soils; var. perforatum is a

widespread va,riety, whereas var' angustifoĮium is known olny from a few
localities.

ERICACEAE A. L. Juss.2

There are 5 genera of the family Erįcaceae in the Estonian flora, each

of them with only one species. Ledum patustre L. and Chamaedaphne
caĮgcuĮata (L.) Moench form the shrub layer in the woods on pine peat-
Inoors' the ļatter occurring only in the eastern part of the republic's ter-
ritory (fig. 15) . Androrneda poĮifoĮia L. is widespread on bogs poor in
nutrients, but it is usually not dominating. CaĮĮuna aulgaris (L.) Hill is
widely distributed on raised bogs and aļso on poor sandy soils, especially
on burnt-over grounds and cut-over areas. Arctostaphųlos uaa-ursi (L.)
Spreng. grows only on sandy soils. Many of its locaļities have been anni-
hilated because it has been widely used as a medicinal plant.

I By M. Kask., By V. Masing
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VACCĮNĮACEAE Lindl.l

The widespread species Vaccįnįurrt rrlgrtillus L., V' uĮiginosįļm L., Rho-
lįococcum aįtįs-įdaea (L.) Avr., oxgcoccus palustris Pers. and o. mįcro'
carpus Turcz. are also frequent in the Estonian flora. only oxųcoccus
nt,icrocarpus is distributed sporadically and occurs mainly on large raised
bogs (f ig. 25). Experiments with O. nxacrocarpĮls Pursh have not given
the expected ef,fect.

PYRoLACEAĖ Lindl.2

Seven species of the family PųroĮaceae grow in Estonia. Four species
belong to the genus PųroĮa (in s. str.) '' P' mįnor L., P. medįa SwarIz, P.
uįrescens Schweigg. and P. rotundifoĮia L.; the others are: Moneses unį-

fĮora (L') A. Gray, pamischĮa secunda (L.) Garcke and ChįmaphiĮa urrlbeĮ-

Įata (L.\ Nutt. (fig.36). Aļļ t'he species mentioned, except P. media (Īig.
30), are widespread throughoirt the republic. PųroĮa rotundifoĮia and,

Ramįschįa secunda have a wide ecological range in our republic.

MONOTROPACEAE Nutt.3

Monotropa hųpopitgs L., as the experimental dąta have shown, is most

iikely an indirect parasite, subsisting on the trees through the medium of

fungi. It grows in various forest types, in shrubs and on sandy soil'

EMPĖTRACEAE S. F. Gray a

The family is represented in Estonia by only one species - Empetrum
nigrum L. The plant grows in dry pine forests, on coastal dunes and on

hummocks of raised bogs and often appears alter burning-over ol the area.
]'he data about the occurrence of E' hermaphrodįtum (Lange) Hagerup in
Estonia are not proved.

DROSE'RACEAE Salisb.s

Three species of the family occur on the Estonian raised bogs: Drosera
rotundif oĮĮa L., the most common of the Drosera species; D. anglica Huds.'
common in hollows of bogs, and D. įntermedįa Hayne, a very rare plant
on dy (fig. a5). The hybrid D. lX obouata Mert. et Koch (D. angĮica )(

,By
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D. rotundifoĮia) (Īig' 43) occurs rarely. Aļso one ecological iloating form
(D. angĮica Ī. natans) wįth vegetative buds on the leaves has been
described.

SANTALACĒAE R. Brownl

The family consists of one genus, Thesįum L., with 3 species įn Esto'
ņta: Th. ebracteaturn Hayne, Th. ramosĮįm Hayne and Th. refractum
c. A. Mey. Th. ebracteatum belongs to the spontaneous f lora of the terri-
tc'ry and is distributed in North-West Estonia on calcareous soils in park
nteadows, alvars etc. (a single locality has been recorded from the North
Estonian district Rakvere, Īīg. a7). Th. ramosum has been observed only
į}nce aS a casual in cereaļ crops on the Saaremaa Isļand. Th. refractum
is absent in the Estonian flora nowadays; it has been observed only once

at the beginning ol the 20th century aS a garden weed in Võru.

NYCTAGINACEAE LindĮ.2

In Estonia the family Ngctaginaceae is represented only by intro-
duced and cultivated decorative species, the most frequent of them being

MįrabįĮįs jaĮapa L., in gardens and hothouses.

AMARANTHACEAE A. L. Juss.3

The family consists of 3 genera: Amaranįhus, CeĮosia and Gomphrena.

ļn Estonia the genus CeĮosįa is represented by two species C.eĮosia pĮu'

mosahort., grown in the gardens, and' C' crįstata L., which is local aS an

escape or a casuaļ (fig. 51).
The genus Amaranthus is represented by l0 species on įhe territory

cf the republic. The most frequent casuaļs of these are: Amaranthus įįuį-
dus L.- a garden and field weed (fig. 53); A. aįbus L. (introduced in the

thirties of this century together with the winter crops) (,fig. 55); A. bįįtoį-
aes S. Wats. (fig. 6l) and,4. retrofĮexus L. (fig. 63), occurring on the pre-

rnises of the railway stations and harbours, as garden weeds etc., and ā.
panįculatus L. (fig. 69). ,4. TheĮĮungianas Nevski (fig. 57) and A. graeci-
zans L; (fig. 59) are very rare; they were only found once in Tartu. The

casual,s A. hgbridus L. (fig' 65) and A. patuĮus Bertol. (fie. 67) (recorded

from Tartu) are the lirst findings of these species in the U.S.S.R. A. cau'
rļatus L. (fig. 7l) is grown irt gardens and parks as a decorative plant,

occurring rarely as a casual.
The genus Gonphrena is represented by only one species, grown in

gardens: G' gĮobosa L

' By Ķ. Eichwald.
2 By S. Talts.

' By A.Remmel.
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CHENoPoDIACEAĖ Vent.l

]n Estonia the family Chenopodiaceae compĪises 40 species belonging
to 12 genera. The family also includes the cultivated Beta auĮgarįs L-
and Spinacįa oĮeracea L.

The species of this family are mainly weeds, plants of waste places
and coasts. Adventives, which have invaded in the course of the ļast
dozens of 1,s2,., are conspicuous because of their ability of rapid spread-
ing. Such species are: AtripĮex tatarįca L. (fig. l08),,4. sįbįrįca L. (fig-
l10), Chenopodium acumįnatum Willd., Ch. arįstatum L. (Īig. 76), Ch..
pratericola Rydb., Corispermum sįbįrįcum M. Iljin, Ķochįa Sį.euersįana'
(Pall.) C. A. Mey., SaĮsoĮa ruthenįca M. Iljin (fig. l23) , S. coĮįįna Pall.
(fig. l25) , Suaeda saĮsa {L.) Pa||., Londesįa eriantha Fisch. et Mey. and
Axgris amarantho.įdes L. (fig. ll2). of the l5 species of the genus Cheno-
podium the following are the most widespread weeds and plants of waste
places: Chenopodium alburn. L', Ch. poĮųspermuft L', Ch. gĮaucum L.
(fig. 85) , Ch. rubrum L. (fig. 83) , and Ch. hgbridum L. (fig. 87). Ch-
urbįcum L. (,fig. 96) is a' rar,e species growing only in waste places. Cft-

įoliosunl (Moench) Asch. (fig. Bl)' Clį. capitatum (L.) Asch., Ch. bonus-
Henrįcus L. (fig. 78), Ch' botrgs L. and Ch' murale L. (fig. 9l) are rare
running wild species.

Most of ihe species of the genus Atriplex L. are distributed along the
coasts oft Estonia: A. l'įtoralįs L.' A' caĮotheca (Rafn) Fr. (fig. l05), A.
Įongipes Drej., .4. praecox, Hülph., A' gĮabriuscula E'dm' the rninor part
of the species, e.g. Ā. hastata L. and A. patuĮa L., are plants of waste
places and the coasts. A. hortensįs L. and A. nįtens Schkuhr are very
rare garden weeds and plants of waste places. The form oĪ A. hortensįs
with red fļowers is grown in gardens as a decorative plant as well as the
garden Īorm Kochįa scoparia Ī. trichophila Schinz et Theļl. (fig. ll7).

Haļįmįone penduncuĮata (L.) Aell. (fig. l 14) and Suaeda maritįma:
(L.) Dumort. (fig. 121) are spread along the western coasts of the Esto-
nian mainland and on the western islands and are absent on the coasts
of North Estonia. Salįcornįa europüea L. occur,s also on the northern coast
of the republic reaching the Pärispea Peninsula; SaĮsoĮa kaĮį L. is spread
all over the coastal line of Estonia.

ILLECEBRACEAE Lindl.2

In Estonia the family lįįecebraceae is represented by only one genus
with one species: Hernįarįa gĮabra L., which is distributed all over the
republic pn sandy fields, roadsides, alvars, in sparse pine forests and dry
juniper scrubs.

' By V. Puusepp
2 By S. Talts.
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CARYOPHYLLACEAE A. L. Juss.l

The family comprises 18 genera consisting of native species in Estonia.
Some of the genera are r€presented mainly by adventive species. Many
representatives ol the family are grown in gardens and parks, some of
them escaping or running wild.

In Estonia the genus SperguĮa L. is represented by 4 species, of which
two, S. araensįs L. s. str. and S. satįaa Boenn., are widespread on sandy
soiļs. S' maxįma Weihe occurs as a weeģ of f lax and S. uernaļįs wiļld'
is recorded aS a rare casual only from the environment of Nõmme near
I'allinn (fig. 132).

The genus SperguĮaria (Pers.) J. et C. Presl is represented by 3

species. Two of them are halophilous: S. marginata (DC.) Kittel, recorded
only from the Vormsi Isļand, and S. sal'įna J. et C. Presl, locally abundant
along the coasts of Estonia. S. rubra (L.) J.et C. Presļ is scattered as an
apophyte on waste grounds.

The maritime Honckenųa pepĮoides (L.) Ehrh. is locally common on

sandy beaches along the coasts.
The genus Sagina L. comprises 3 species: S. procumbens L. and S.

nodosa (L.) Fenzl are wide1y distributed in suitabļe habitats; S. marįtįrna
G. Don is recorded only from about 10 places on the northern and western
islands (fig. 137). The distribution of this species aiong the coasts of

Estonia is as yet inadequateiy known. The ļocalities of S. marįtįma in
Estonia are the only ones in the Soviet Union known to the present

time.
The genus Arenarįa L. comprises 2 species: A. serpglĮifoį,įa L. is distri_

buted throughout the territory in clry habitats; the very rare A. stenophgĮla
Led. mainļy occurs in the south-eastern part of Estonia in sandy places,

being recorded only from one locality in the North-East oi Estonia (fig.

l40). Here A' stenophųlla grows on the north-western boundary of its area

of distribution. The plant is under protection.
The genus Steįļarįa consists of B species in Estonia, of which S. nemo'

rum L., the weed S. medįa (L') Vilļ., S. hoĮostea L., S' gramįnea L. and
S. paĮustris Retz' are widely distributed in suitable habitats. S. crassifoĮia
Ehrh. (fig. 146) and S. aļsine Grimm (fig. l50) occur scattered through'
out the territory in fens, in mesotrophic peat-lands and on banks of lakes
fiļled with vegetation; the first of them is rarer in the western part of
the territory. S. Įongifolįa MlJ&Įenb. is not rare in shady moist spruce and
mixed Spruce forests, mainly in the mainļand part of the Estonian terri-
tory. S. palĮida (Dumort.) Pirė has been recorded according to old lite-
rary data from the islands Hiiumaa and Vormsi; but the species has not
been discovered recently (fig. 1a3).

The genus Moehringia L. h.as 2 species in Estonia, of which M. trįner-
aia (L.'1 Clairv. is a common species in mixed forests; M. ĮaterĮfĮora (L.\
Fenzl is very rare, recorded only from a few ļocaļities in the north-eastern

ļ By S. Talts
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part of thc territory (fig.'l55). ,ļ/Į. Įaterif Įora has its southern boundary of
distribution in Estonia (in Latvia it is a verl, rare species, in Lithuania
has not been found); in our republic it is under protection.

Mgosoton aquaticum (L.) Moench occurs alį over the territory, rathei
commonĮy in wet habitats'

The most widely distributed species of the genus Cerastįum L' in
Estonia are the C. hoįosteoįdes Fr. and C. senlįdecandrum L' locally g6rn-

mon on sandy soils is C' gĮutinosum Fr' (fig. l58). Lately the antro-
pochore C. aruense I-. has begun to spread more widely, being locally
common (fig. 163). Tlre very rare C. Įanatum Lam., on the contrary, has
recently contracted its area of distribution to a few locaįities on the
limestone bank near Tallinn (fig. 16l). Īn Estonia the ļocaļities of the
species are situated at the outmost southern boundary of its distribution
area. The plant is under protection. C. Bįebersteįnįį DC. and C. tomen'
tosum L. are frequently grown as decorative pĮants; the latter is also
found as an escape around the houses.

Two species of the genus Scįeranthus L.: S, annuus L. and S. peren'
nis L., are widespread throughout the republic's territory, the latter occur-
ring more scattered mainly in sandy habitats, frequently in pine forest
communities.

The genus Gųpsophila L. is represented by 3 species: G. fastigiata L.,
occurring mainly in the North and South-East oĪ the republic's mainland
in sandy habitats (fig. 163); G. muralls L. (fig. 172), growing scattered
in sandy heaths, fields and on the waysides of the Estonian mainland; G.

panicuĮata L. is a very rare casual, but has been cultivated in gardens.as
a decorative plant.

The genus Dįanthus L. comprises 3 native species in Estoņia, of which
D. deĮtoįdes L. is a rather common species in open Sunny sandy habitats"
D. superbus L. occurs locally on the mainland oi Estonia, mainly in North
Estonian park meadows and alvars (in the latter habitats frequentli,
together with Dasiphora fruticosa\ on caļcareous soils, rarer in. South
Estonia (fig. l79) . D' arenarįus L. is distributed mainly in the northern,
south-eastern and south-western parts of the Estonian mainland in sparse
pine forests, on dunes ancį in other sandy habitats (fig. 176) . D. carųo-
pltųlĮus L', D. plumarius L., D. barbatus L. and others ar.e grown as deco-
rative plants. D. barbatus often runs wild.

Vaccarįa pųramidata Med. is a rare adventive irr spring crops; on the
waysides and railway sidings (fig. lBl)

Saponaria officinalis L, is a widely cultivated plant in gardens and
frequently escapes.

CucubaĮus baccifer L. is a very rarely cultivated plant wlrich has been
found only once as a casual near the town Võru (fig. l8a)

The genus Melandrįun Roehļ. is represented 'by two widespread
species in suitable habitats: M. rubrum (W,etg.) Garcke and, M. aĮbum
(Mill.) Garcke. ;

The EĮįsanflre Reichenb. is closely related to the genus Meįandrįum
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and, incļudes 2 species. The Very raĪe Ė. uįscosa (L.) Rupr. grows only
on two little isļands in the Finnish Bay and is under protection (f ig. l86).
E' noctiflora (L.) Rupr. is scattered throughout įhe territory ģrowing
singly or in ļittļe groūps (fig. lBB).

The representatives oi the genus Lųchnis L. are cultivated in gardens
and parks as clecorative plants of which the mosi common are L. f ulgens
Fisch. and į. chaįcedonįca L.

The genus Sįlene L. comprises 6 species in tlre Estonian f lora of which
S. cucubaįtLs Wibeļ and S. nutans L. are most common in' dry lrabitats.
S. dįchotornc Ehrh. is a rather rare adveniive in the cļover fields and

known only from the mainļand part of the Estonian terriiory. It spreads
together with the Seeds of cļover (fig. l9a). S. chļoranlha (Willd.) Ehrh.
and S. tatarįca (L.) Pers. are spread mainly in the south-eastern part of

the territory in sandy habitats. Tļre ļocalities of S, chįorantįa in Estonia
are the outmost ones on the south-western borderļine of its distri'bution
area; furthermore the western boundar1' of the area of S' tatarįca croSSeS

Estonia. Both rare species (the latter being very rare) are under protec-

tion (fig. 196, l9B). A rare adventive, s. pseudotiles Bess. is known only
from one ļocalitv near Tartu, where it has been growing on sandy soil
for already tens of years.

The only representatives of their gener a are Coronaria f Įos-cucuļį (L.)

A. Braun which is widespread throughout Estonia in moist meadows,

fens and on shores; 'Vįscarįa uuĮgaris Roehl., very common in sandy habi_

tats, and, Agrostentma githago L., mainly scattered as a weed of winter
crops (rye).

P}RTUĮ'ACACEAE A. L. Juss.ļ

In tlre Estonian flora the family Portuįacaceae is represented by two

genera: Portuįaca L. ancl Montįa L' Portulaca olerqcea L. is a rare casuaĮ

ānd weed; P' satįaa Haw. is rarely grown in, gardens. P. granctif Įora

Hook. is a not infrequently cultivated decorative plant in gardens and

parks.
of tlre genus Montįa two native species are knorvn: M. lamprosperma

Cham. is locally frequent along the northern coast; it rarely occurs in the

Southern part of the republic; M. rįauįcrįs K. Gmeļ. is rare (fig.203 and

20a). No concrete data about the occurrence of M. mįnor K. Gmeļ. in Esto-
nia are known.

MoRACEAĒ Lindl.2

No representatives of the Moraceae family grow'in the Estonian spon-
taneous t1ora' Morus aļba L. is grown for decorative purposes in some
parks, gardens and dendroparks. M. nigra L. is planted very rarely and
suffers from frosts.

' By S. Talts.

' By A. Paivel.
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CANNABACE'AE Endļ.'

Humulus ĮupuĮtLs L. is spontaneous in Estonia, occurring mainly in the
shore thickets of rivers and streams and in moist shady forests rich in
irumus, especially in alder groves. The plant has been cultivated widely
and frequently runs wild on roadsides, around the ļrouses and oļd estate
huildings.

Cannabįs satįua L. s. str. was formerly cultivated and occurs single
es an escape on the waysides, field edges and in the neighbourhood of
houses nowadays. At present C' satįua is only grown for experimenthl
purposes or in collections. The occurrence oĪ C' ruderalis Janisch. on our
territory is stiļl inadequatel1, known.

ĮJRTĮCACEAE A. L. Juss.2

The famiĮy is represented by only one genus ĮJrtįca L. with two species
in Estonian S.S.R. U. urens L. grows as a garden weed in vegetable
gardens and around houses. U. dioįca L. also grows mainiy in the envi_
ronment of the houses and in the pastures, cut-over woods, around barns
and hay sheds, on the seashores and in moist forests on rich soil, especi-
ally in spruce forests, alder groves and in the moist forests on the foot
of the North Estonian ļimestone cliff . U. dįoįca varies very much in the
shape of leaves and hairiness. The dif f erences in hairiness are more
distinct; on their basis 4 varieties have been distinguished: var. dįoįca -common, covered more or less densely with simpie and stinging hairs;
var. gĮabrala (Clem.) Ķask - frequent, sparsely covered with simple and
stinging hairs; var. htspida (DC.) Gren. et Godr. - occurring on the
coasts, covered densely with stinging hairs, and sparsely with simple
ltairs; var. subįnermįs |Jechtr. - mainly in the forests and other shady
irabitats, covered sparsely with simple and stinging hairs (sometimes
withouį stinging hairs), frequently with elongate_ovate leaves.

ULMACEAE Mirb.3

Ulmus įaeaįs Pall. and U. gtabra Huds. are the only native species
of the genus UĮmus L. in thē Estonian flora. Both are very rare in broad_
ļeaved forests on deep rich soiļs nowadays (U. Įaeais mainly in the flood-
land forests). Both species (U. gĮabra more frequently) are widely planted
irs decorative trees. In some parks U. carpinifoĮia Gled. has been intro-
duced. U. amerįcana L., U. pumiĮa L. and a form oĪ [J. procera Salisb.
fĪ. purpurea (Wesm.) Rehd.] are planted very: rareļy, mainly in dendro-
parks.

ļ By M' I(ask.
2 By M. Kask.
3 B)' A. Paivel
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PoLYG0NACEAE A' L. Juss.į

The family irrcludes two native genera in the Estonian Ī1ora'' Rumex
L. and PoĮggonum L. The number of spontaneous species reaches 29, ex-

cļuded those introduced and escaping froni culture.

Rheum rhabarbarurn L. and t. rhapontįcum L' are common in cultiva-

įion.
oxųria digųna (L.) HilĮ runs wiļd in the Tartu Botanicaļ Garden

(fig. 219) . ,

rn. genus Runtex L. includes l2 native species. R. acetoseļĮu L. is a

o.ry .oā.non plant, sometimes dominating on sandy or loanry soils, but

alsį on poor peaty soiļs. R. tenuifoĮius (Wallr.) A. Lör,e occllrs mainly on

the coasįaĮ dunes (Īig. 222\. R. acetosa L', R' tharsif Įorus Fing., R. Įott'gĻ

lclĮius DC. and ft' crispus L. are common alļ over the territory. R. Īennįcus
,1tvturb.) Murb. occurs locally on loamy soils in the mainļand of Estonia

ļr'e. zzz). R. aquaticus L. and R. hųdroĮapathllrn Huds. are scattered on

įakį and river banks, in the ditches and other wet habitats, R. hĮldrola-

pathum being rarer than the f irst mentioned species (f ig. 235) . R. aquati-

cus is distributed on the mainland of the republic's ierritory. R' conferttts

wilļd. is a very resistant weed in meadows, parks and waste places and

reproduces vegetatively. Nowadays its distribution area in Estonia is

eįanding (liģ' %0). R. obtusifoĮius L. is scattered; it is- represented

-äirty uį tne subspecies sįĮuestrįs (Lam.) Čel.; ssp. obtusif oĮĮus is rarely

found on the westein islands (fig. 237) . R. marįtįmas L. occurs frec1uently

on the coasts, on the shores of big lakes and rivers (fig. 239) . R. steno'

phųĮĮus Led. is a very rare casual recorded only once lrom a railway

Įiairg (fig. 233) . R. patientįa L' ļs rarel-v cuļtivated as vegetable.

oī ttle- notggonum genus l5 species are spontaneous. Two species rrtn

ų'ild and two are grown as decorative plants'
P.arlįcttlareL.andP.arenastrumBot.areCommoninyards,onwa}rs'

lawns, streets, coasts, on corn fields and gardens' P' neglecttrrz Bess'

occurs locally (Īig. 2aĄ and P. caĮ.catum Lindm. (Īig. 2a7) rareļ\'. P'

oxaspermum c. A. Mey. et Bunge is spread on sandy beaches of the

.,r"įt.rn i,slands, being rare on įlre mainland (fig 2al). P. amphtbįum L.

is a water plant, groūirg ļikewise on the banks of lakes and rivers and

sometimes even at a considerabļe distance from rvater; it is scattered al'l

.over the territory. P. persicarįa L' and, P. hųdrop-iper L..occur considerably

Iarer, the latter mostly on the mainland part oi Estonia. P' mįnus Huds.

is scattered throughout the territory, but is more frequent on the main-

-ļand. P. lįnįcoįa ģ. S.h*rrz) Sut. is a rare weed of f lax (fig. 252). P.

bįstorta L. and P. uiaiparum L. grow in wet meadows and park meadows,

the first more frequently irĮ South and South-East Estonia, the latter in
North Estonia. P. conaoluuļus L. is a widespread weed and plant of waste

places. P. d'umeįorum L' whiclr is local in thickets on shores (fig. 25B) is

ctosely related to it. P. cuspĮdatum Sieb. et Zucc. ancl P' sachaĮįnense

t By V. Kuusk.
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Fr. schmidt sometimes escape from culture in old parks, around houses
and in churchyards. P. Vegrįchiį Fr. Schmidt ancl P. aĮpinunt All. are
rather rare cuļtivaied decorative plants.

The gcnus Fagopųrttm Moench is represented by bucI<wheat (F' escu-
Įentum Moench) in Estonia anc1 locally by the weed .F. tataricum (L.}
Dumorl.

PLUMBAAINACEAE A. L. Juss.l

The f amil5' PlunlbagĮnaceae is represented in the Esįonian f lora only
by one species, Armerįa elongata (Hoffm.) C. Koch which occurs in įhe,
North and North-West Estonian coastal regions on meadows and sancįv
coasįs (fig. 262).

PRĮMULACEAE Ventj

Twelve species of the family, the representatives of ten genera, belong
to the spontaneous flora of Estonia.

In moist habitats Lgsimachia nummuįarįa L., L. uuĮgaris L. and NarLnt-
burgia thgrsifĮora (L.) Reichenb. are common. The disiribution of Hotto-
nia paĮustrls L. is confined only to the mainland of Estonia. TrįentaĮ,įs
europo.ea L. is common in coniferous and mixed foresįs. Glaux marįįinm
L. is frequent along the coasts on saļine meadows. AnagaĮlis araensįs L.
occurs mainly as a weed of crop fields and gardens, field edges and fal-
low lands of the western išlands (fig. 268) , Androsace septentrionalįs L-
is common for dry habitats, e. g. slopes, alvars, edges of fields and un-
cultivaįed fieĮds throughout the territory.

The Prįmula L. genus includes two species of the spontaneous flora:
P. uerįs L. and P. Iarinosa L. The first grows on dry meadows, park mea-
dows, alvars, margins of fields etc. all over the territory, but occurs more
frequently in North and West Estonia. P' farinosa is common in weį
meadows, park meadows and fens. some species and subspecies of the
genus are grown as decbrative plants. P. attlgaris Huds. and P. eĮatįor
ļt- l Hill are sometimes naturaļized in parl<s'

CentuncuĮus mįnįmus L. (fig' 269) and SamoĮus VaįerandiĮ L. (Īig.'
275) occur rarelyj the ļatter is under protection. It grows on coasts and
in the rivers flowing into the Sea on the western isīands and along the
western coast of fhe mainļand.

By V. Kuusk.
By V. Kuusk.
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SALĮCACElf įlitb.

Tlre genus PopttĮus L.i comprises about 20 species in Estonia. of these

only one, FopuĮtts trent'ttĮa L'' belongs įo our spontaneous f lora and
grows in pure stands or tnixed u,ith other trees as a lorest tree. The

aspen stancls make up an area about 20000 lia in the state forest fund,

i. e. 2,3-% of alļ the Lepublic's state lorest area.
The species cņltivated in the Estonian S.S.R. are natiyes of North

America, Centraļ Europe, West and East Siberia, the Far East, China,

Korea Peninsrtla, atid were introduced alreacly in the i8th centur)/' The

introducecl species grow mainly as singļe irees or in groupS in parļ(S,

verdures, around lrouses ancļ other p1aces; they are rarel1l cultivated as

{c,rest stancļs or as raiļroad hedges. Norvadays įhev are grown in towns

and otlier popu1ated poirļįS in Estonia.
According to įhe ļatesį classification oi the species oĪ PopuĮus, the

Estonian poplalS are cliyiciecl into 3 sections: PopuĮtts, Aigeiros Duby and
'ļ'acamahacc Spach.

The section FopuĮus is represenįecį bv 4 species in Estonia: PopttĮus

įremuĮa L., P. l,remuĮoįcļes Michx., P. aĮba L. and P' BoĮļeana Lauche,

and by one intrasectional hybrid P. \canescens J. E. Smiih. The most

irequent of tļre introcluced Species is P. aįba whicļr groųrs in parks and

arolļnd houses. P. įremu'Įoįcįes and P. Boįleana, are registered only irom

a few ļocaļities. The hybrirl P. )(canescer?.s occurS VeIy rarel)'.

The section Aigetros Dub1' incltldes 3 species; P' nigra L', P' pųrarui-

daįįs Roz" P. tįeĮttlįcįe.s Marsh., and one intrasectional hybrid P. \eur-
gmerįcana (Dode) Guin. of these P. nĮgra is represented localiy in Taļļinn
by some old big trees extencling over 30 m in height and 2 rr-r in diameter'
P' pųramidalls grows only single, but its s'hoots get frozen in severe win-

įers' P. cļeĮtoįcles occurs rather frequently. F' ')(' euramerįcana occurs vefy

larely. The distribution of the poplars belonging to this section and their
hybrids in Estonia is still inadequately studied.

The section Tacamahaca Spach includes the gleatest num'ber of species

- altogether 7: P. tacamahaca ĮĄill., P. koreana Rehd., P. ĮaurifoĮia Led.,

P.. Sįmon'įį' Carr', P. suaaeoĮens Fisch., P. trįchacarpa Torr. et Gray ex

Hook., P' trį.stįs Fisch., and two intersectional hybrids - P. X beroįįnen-
sis (c. Koch) Dipp. and P.\{ gileadensis Roul. The most frequent of these

species, spread alļ over the republic, are P. tacamahaca, P. suaueoļens

and P, )(beroĮinensįs. Localļv abunclant are P. trichocarpa, P' trįstįs and
P. Sįmonįį.. P. ĮaurifoĮįa, P' k'oreqna and P. \ giĮeadensis occur nlore
rarely in the Estonian dendroflora.

The genus SaĮįx2 is represented by 2l species in Estonia which belong

to 3 subgenera and l2 sections.
The subgenus Salix inclucies 3 sections (Pentandrae, SaĮix,I'rĮandrae|

with 4 species of rvhich S. pentandra L. and S. trįclndra L. are common

y t). Tamm.
v il. ](rall and I-. Viljasoo.
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thror-rghout the republic's territory. S. aĮba L. is a decorative Lree intro_
duced įo Estor-ria already ļrundreds of years ago. It is grown in parks,
a-round the l-rouses and on waysides. In suitabļe habitats on boggy soils
and on waterbanks S' aĮba also occurs spontaneously. S. f ragiĮis L. occurs
in its typical form in Estonia rarely and mainly on the rvestern islands
and very rarely in the interior parts of the mainļand (fig.303); but its
itybrid with S. aĮba L. is widely spread (mainly planted).

The subgenus Chametia (Dumort.) Nas. is represented in Estonia with
only one section MgrtiĮĮoides and one species - S. mgrtiĮĮoįdes L., grow-
ing in small groups in mesotrophic bogs and along the slopes of raised
Į,ogs, mainļ), in the eastern and centraļ parts of the republic. The species
is not )iet known from West Estonia and the islands (f ig. 308).

The subgenus Vetrįx Dumort. includes all the other 16 species belorrg-
ing to B sections in Estonia. Of these S. mgrsinifolla Salisb., S. caprea L.,
S. cįnerea L., S. aurįta L., S. Starļeeq,na v/illd.' S. phųĮicif olįa L. and S.
rosmarinif oļįa L. are widespread covering fens, wet nieadows and slopes
ol ditches. S' aįmįnalįs L., S. rossįca Nas. (fig. 333) and S' dasgcĮados
\Į/imm. (fig. 335) grow mainly on flooded sandy riverbanks. The two first
mentioned are ratlrer common. S. dasųcĮados is adequaiely known only
from a lew localities because the species can be identified only by iis
Iemale plants. S. aįmįnalįs is usually planted as a decorative tree and is
grown in nursery gardens.

S. lapponum L. grows in mesotrophic fens in the reach of subsoil
water. Because of its narrow ecological amplitude the distribution of the
species is rather Įimited. S. Įapponulrį occurS more frequently in East and
.Ccnįraļ Esįonia (f ig. 3l l ).

S. arenarįa L. (fig. 330) and S. repens L. (fig. 327) are very rare (only
a few ļocalities on tlre western islands) . S. arenarla with iis elongate-
ovoid or rounded silky leaves is very decorative. Both species on the
shores of tl-re rvestern islands hybridize with S. rosmarinif oĮia, so that the
definitely typica1 specimens of the latter occur only in bogs far from tļre

sea slrore.
The closely related species - S. daphnoįdes Vilļ. and S. acutifolĮa

'Wilļd., are cįifficuļt to differentiate in the central part of Esįonia. Never-
theless S. acutĮfolia is mostļy planted. only a few ļocalities of the S.

daphnoides are known along the western coast in the environment of
Pärnu, also locally on the islands and in North Estonia (f ig. 3a2); while
S. acutifoĮio predominaįes in East Estonia (mainly on the nortlrern and
western shores of the Peipsi Lake).

S' purpurea L. (fig. 338) is a rather frequently planted decoratįr,e
shrub in parks and around the houses, from where it has spread to the
l-.anks of rivers and ļakes. A few Spontaneous localities of this species
are from the banks of the Piusa River in South-East Estonia where it has
the northern boundary of its distribution area.

. N o t e. The species occurring only in cultivation in Estonia, described in the plesent
volume, ar'e marked inj text and įn systematic index rvith Ä; the adventive ones with
Į' and the protected ones lvith f .



EESTI NSv FLooRA vltl KÖlTEs MAINITUD SÜSTEMAATįL|STE
ÜHIKUTE TEADUSLIKE NIIVIEDE JA sÜNoNįJÜIvtlDE

TÄH EsTl KULIN E REGIsTER

Kehtivad nimerļ on toodud kursiivkirjas, sünonüümid - harilįkus kirjaš. Poolrasvase
kirjaga arv viitab leheküljele, kus antakše vastava liigi kirjeldus, kursiivkirjaga af\r -leheküljele, kus on jootlis.

AJloABHTtįHH yKA3ATEJIb tIAyųHbIx HA3BAHHpI
}l C}lHoHHMoB CHCTEMATĮ{ųECK!,|X EĀĮ,IHHų' ynoMfi HyTblx

B Vlll TOilfE <OJlOPbl 9CTOHCKOP{ CCP)

Āeįicrįn re,rķgķte }ļa3BauHrt npHBeĀeHbį KypcIrBoM' cįlHoHĮlMbI o6ltxuoserļuįnį{
urpuQroirl. Ųuc.tlo ncfly)ĶļrprļHM ūpuģroru yKa3bIBaeT cTpaHĪrįĮy, Ha xoropol't .l'aercr
.onHcaHHe BHÄa, įIĮicflo KypcįįBoM - cTpaHĮrlļy, Ha xoToįjoli ĀaeTcfl plrcyHoK.

AcaruthoĮįmon 473

Acetosa Miļl. 400

Acetosa (Mill.) Cantpd. (sekts.) 399, 400
pratensis Mill. 405

'Acetoselį.a Meisn. (sekts.) 399, 400
Achatocarpaceae 106
Aconogonon Meisn. (sekts.) 457

Actįnįdįa |9
arguta (Sīeb' et Zucc.) Miq. 19

chįnen'sĮs Planch. l9
hoļomįhta Max. 19

poĮgganta (Sieb. et Zucc.) Nlax. 19

Acįįnįdįaceae 36

Acumhnta Aell. et Į1. Iljin (aĮ.-sekts.) l69
Agathophyton Moq. 150
Agathophgton (Moq.) Benth. et FIook.

(sekts.) 150

Agrostemtna L. 223, 340
githago L. 220, 341, 342. 632, 645

Ī. gĮthago 342
Ī. auĮgare Asch. et Graebn. 342

AĮgeiros Duby (sekts.) 5l0, 5ll' 525' 636'

649
Aigeiros (al.-sekis.) 5l l, 525

Aįzoaceae |06
Albersia blįtum Kunth l 15

Aįbįdae Dode (al.-sekts.) 5lĮ, 518

Aįdrouanda aesįcuĮosa L' g|

AĮeurįtįa Duby (sekts.) 499
(Duby) Wendelbo (al.-perek.) 499

AĮĮaeanthus 353
Alsine crassifolia Britt. 255

glauca Britt. 259
graminea Brļtt' 257
holostea (L.) Britt. 255

maritima (G. Don) Jesseu 240

media L. 249
pallida Dumort. 252

trinervia (L.) Cranz 266

uliginosa Brįtt. 26ļ
AĮsįneae Pax et Hoffm. (triibus) 235

Alsineae DC. 223
Aļsįnodendron 2|9
AĮsittoideae (DC.) Vierh. (al.-suguk.) 2Į9,

223
Aįįernathera l09
Amaranthaceae A. L. Juss. Į06' l07, l09,

2r5, 626, 641

Amaranthus L. ļ09, ll0' tll' 626' 64į
aįbus L. l14, lļ7, 118, lļ9, Ģ27' 94I

Ī. aĮbus ll9
f ' conpactus Prįszt. l2l
Ī' rubįcutldus Theįį. l2į
Ī. tenuįs Prįszt. l2l
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Amaranthus angustiloliirs Lam. 123
ssp. polygonoides Thell. l2l

blįtoįdes S. Wats. |14, l24, ļ25' l26'
627, 641

blitum L. l09, lļ5
y. angustifolius Led. 123

d. graecizans Moq. 123
p. polygonoides Moq. l2t

t37, 627, 641

chlorostachys Willd. 129
graecizans L. ļ09' |l4, 122' l23, ļ24,
627,64t

--L.p.p.117
var. s!:lįaestrįs (Wiļld.) Asch. ļl3,
t24

hgbridus L. 1l4, l27' l30, 13ļ' 627,
641

ssp. cruentus (L.) Thell. var.
' , ' , paniculatus (L.) Thell. 133

var. patulus Thell. l3ļ
ssp. hypochondriacus (L.) Thell.
var. chlorostachys (Willd.) Thell.
t2s

įįaįdus L' 114, ll5, ļļ6, ļļ7,626' 641
var. ascendens (Lois.) Theļļ.
l09' ļl4, lt5
yar. oįeraceus Theļl. l09

panicttĮatus L. l09, lI4, l33, ļ34, ļ35

-. p. chlorostach,vs Fenzl į29
Ī. dertsus Reg. l37
Ī' fĮaaus (L.) Thell. l37
Ī. speciosus (Sinrs) Voss t37

patuĮus Bertol. l14, l3l, ]32. ļ33'
627, 641
reĮro|Įexus L. ll3, l14, l27, ļ28. ļ29,
62?, 641
sylvesiris Desf. B. graecizans Boiss.
t23

TheĮĮungianus (Nevski) lļ4, ļ2a, 1-2''
627,64t
viridis L' ļ l5

Anterįcanae Bug. (al._sekts.) 5ll, 528
Ammodenia Patr. ex J. G. Gmeļin 235

Rupr. 235
peploides (L.) Rupr. 235

Anagallideae Reichenb. (triibus) 479
AnagaĮlĮdinae (Dumort') Pax (al..triib.) 489
AnagaĮĮis (sekts.) 490
AnagalĮis L. 479, 490

araensis L. 490, 491, 492,635, 648

- var. phoenicea (Scop.) Led. 490
ssp. phoenicea (Scop.) Schinz et
Kelļer 490

Anagallis phoenicea Scop. 490
Anisoptera 2A
.Ąndromeda L. 39, 42

calyculaia L. 45
poĮifoĮia L. 42' 43, 624, 639

Androsace L. 478, 501
septentrionaĮis L. 502, 5r3, 635, 648

Androsaceae Reichenb. 494
Anįįarįs 353

toxįcarįa Lesclr. 352
Aptandraceae 100
Arbutoįdeae (al.-suguk.) 38
Arbutus uva_įlrsi L. 47
ArctostaphgĮos Adans. 39' 47

alpina (L,) Spreng. 47
officinalis 'Wimnr. et Graļl. 47
įĮua-ursį (L.) Spreng. 47, 625, 63s,

Arcįous (A. Gray) Nied. 47
Ar enarįa (al.-perek.) 243
Arenarįa L. 22l,242, 629, 643

campestris (L.) Alļ. 232
graniini.folia auct. 246
laterillora L. 266
ntarginata DC. 231

nruscilormis'lūĮ al|. 242
- peploides L. 235

- rubra var. campesiris L. 282
saxatiļis L' 246
serpgĮĮifoĮia L. 220, 243, 244, 629, 643

var. glutinosa Merį. eį l(och 245
vat'. scabra Fenzl ex Led. 245

__ var. serpgĮĮifoįįa 245
var. typica Beck 245
var. uįscįda (Hall. fil. ex Lois.}
Asch. 245

slenopltgĮĮa Led. 243, 245, 246, 246,
629. 643

įrinervia L.266
viscida Hall. fil. ex Lois. 245

Armeria (sekts.) 473

Armerįa wiIId. 473
aĮpĮna Wlr|d. 475

eĮongata (Hoffni.) Koch 473, 474,475,
476. 635, 648
lormosa hort.475
ĮatifoĮia willd. 475
maritima ssp. elongata (Hoif m.)
Bonn. 475
vulgaris \ryilld. 475

Arnerįastrun Ser. (al.-perel(.) 296

Artocarpus 352, 353
communįs Forst. 352
heteropltgĮĮa Lanr. 352
integra (Thunb.) Merr. 352

Azalea ponlica I.. 38
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Atņaphaxis 393
Atriplex (,sekts.) l8į
AtripĮex L. 14l, I43' l77' ļ98' 627

'.' cąĮotheca (Rafn) Fr. į78' l88, /90,
tgt,628, 642
gĮabriuscuĮa Edm. l78, į9t, /92' 628'
642
hastata L. l42, l77, ļ78, !86, 187,

628,642
var. hasįata 186

- vaf' macrotheca Ęafn 186

var, mįcrotheca Schum. l88
-- va.r. saiina Wallr. 188

hortensįs L. |42, t78' 179, Į80' 628'

. 642

Ī. hortensįs l79
f. rubrum (Crantz) Roth ļ79
L. f. typica Beck 179

Ī. aįrįdįs Aļef. l79
įacįnįata L. p. p. l93
įįtoraįįs L. 178' l88, 189, 628' 642

var. angustissima Moq. 188

- vaf. Įįtoraįįs' 'l88

- var. serrata (H,uds.) J. E. Smtth
t88

Įongipes Drej. l78, l85' 628' 642
ssp, praecox (Hūlph.)'Turess. į84

nįlens Schkuhr t78; l8t, l82' 628' 642
patuĮa L. l4l, ļ78, !8l, /8J, 628,642

var' angustifolįa (J. E. 'Smith)
Lange 184

- var. erecta. (Hudš.) Lange l84
pedunculata L. 198 :

praecox Hülph. l78, l84' l85,628'642
sibįrįca L. I78' lsl' ļ96' 627' 642
tatarįca L. l78, l93' I94' ļ95' 627'642

AtripĮĮceae C. A. Mey. (triibus) |42' l75
Avicuļaria Meisn. (sekts.) 432

AxgrĮs L. |42' l97
amaranthoįdes L' t97, t97' 627' u2

BaĮanophoraceae l0o
Balsamifera 5ll, 534
Baseįaceae Į06
Behen (Moench) Bunge (al.-perek.) 328
Behen Moench 328
Beta L. 140, 143

maritima L. 145
aulgarĮs L. |42' ļ44' 627, 642

ssp. maritima (L.) Thell. 1a5
ssp. perennis L. 145
c. !apacea lus. altissima Doeįl
145

- ssp. uuĮgaris convar. crassa
pĪovar. aļtį$sima (DoeĮl) Helm t45

Beta rluļgarĮs ssp' uuĮgaris convaf. ,rcssa
proväf. cond'įtįua (Alef.) Helm l45

convar. crassu provar. crassd
(Alef.) Helm 145

conv'ar.. uuĮgaris provar. auĮ-
. garis 145

v,ar. condįįiva Aįef. t45
var.. crassa Alef. 145

Betae Nloq. (triibus) 142, 143
Bicornes 35

Bilderdykia convoįvulus (L.) Durnort. 463

dumetorum (L.) Dumort. ,165

Bįstorta (Mill.) Meisn. (sekts.) 459
Bistorta vivipara (L.) S. F. Gray 46Į .

vulgaris Hill 459

BĮepharocarpus Durrort. (sekts.) 379

BĮitum (L.J Puusepp (sekts.) 153

BĮitum (al.-sekts.) l53
Blitunr L. 153

capitatum L.154
polymorphum C. A. Įtey. Į57
virgatum L. 153

Boehnterįa 370
niaea (L.) HooĮ<. et Ar'n. 370

Botrgoides C. A. Mey. (sekts.) t48
Botrgs (C, Koch) Aell. et M. Iljin (aĮ.'-

sekts.) 148
Brosįmun 352

aĮįcastrum Swartz 352
Aubįetįį Poepp. et Endį. 353
gaĮactodendron D. Don 352

Broussonetįa 35į' 352' 353

kazi'nohį Sieb. 353
papgrifera (L.) L'Hėr. 353

BgbĮitlaceae 90

Cactaceae 106
Caįandrįnįa 343
CalĮigonum 39l
CaĮluna Salisb. 38, 49

uuĮgaris (L.) Hiįį 49' 624, 639 i

f. aļba G. Don 5l

- var. hįrsuta J. Presl 5į ,

CaĮopltglĮum 20
Cameįļta 2o

japonica L. 2O )

sįnensįs (L.) Kuntze t0
Canr.phorosnteae .Moq. (triibus) t42, 199

Candicans Dode 5lį, 534
Cannabaceae Eridļ, 350, 35l' 359, 632, Eį6
Cannabįs L. 359, 363

gigantea hort. 367

- ' įndįca Lam. 364
ruderaįįs Janisch. 364, 367, ,68, 633,

646
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'Cannabįs ruderaįīs \ C' saĮiua 367
satįua v'ar. indica Pers. 364

var. sinensis (Delile) A. DC. 367
L. s. str. ssp. spont,anea

(Vav.) Serebrj. 369
L. var. spontanea Vav. 369

- p. spontanea Czern. 368
Capitata Korval (al.-sekts.) 154
Cardioggne 353
Cardiopteridacere 100
Carthusianastrum F. N. Williarrs 296
Cargocaraceae lg, 20
CarųophųĮĮaceae A, L' Juss' l06, ļ07, 2l8,

628, 643

Caryophyllales 106
Caryophyllastrum F. N. Wilļiams 299
Caryophyllum Ser. 299
Caryophyllus barbatus Moench 297
Cassandra calyculata D. Don 45
CassĮope 37
CastiĮįa eĮastįca Cerv. 352
Cecropia 352, 353
CeļįųĮata (Aell' et M. Iljin) Aeļļ. (al'-

sekts.) ,t67

Ceįosįa L. l09, ll0, 626, 64l
argentea L. ll0
crįstata L. l09' ll0' lll, ļ]2' 113'
626, 641

a. castrensis Moq. f. plumosa
Voss I l0

pĮumosa.'hort'. ll0, 626, 64l
pyramidalis Burm. ptumosa hort. I l0

Celįis 376, 377' 378
austraĮįs L' 377
caucasįca willd. 377
gĮabrata Stev. 377
occįdentaįįs L. 377
sįnensįs Pers. 377 '

Tournefartii Lam. 377
Cenlrospermae 106, 350, 393, 472
Centrospermales 106
Centunculus L. 478, 452

mįnįnus L. 489' 4s3' 493' 636, 648
Ceratįoįa
Cerastįuttt (al.-perek.) 272
Cerastįum L. 220, 222, 269,630, 644

alpinum L. 277

- 7. glabralum Fenzl 277
a. hirsutum Fenzl 277
p. lanatum Fenzl 277
ssp. lanaium (Lam.) Asch. et
Graebn. 277
var. Ianatum (Lam.) Hegetsch.
277

aquaticum L. 269

Cerastįurn araense 1'' 27it, 272, 278, 280'
281,630,644

var. adenophorum Hayek 279
var. angustifolium Fenzl 279
ssp. aĪvense Friedt' 279
vaĪ. araense 279
ssp. arvum (Schur) Correns 279
vaĪ. commune Gaud. 279
vaĪ. gįlbeįlunl Fenzļ 279
var. glabrescens G. F. W. Mey.
279

Bįebersįeįnįį DC. 272, 279, 630, 644
caespitosum Gil. 274

f. canescens Gürke 276
var. eucaespitosum Asch. et
Graebn. 276
var. glandulosu,m (Boenn.)
Wirtg. 276

fontaņum Baumg. ssp. triviale (Link)
Jalas 276
gĮutinosum Fr. 27l' 273' 274, 630,
644
hoļosįeoįdes Fr. 27l, 274' 275' 630,
644

f. canescens Gürke 276
var. gĮanduĮosunt lUirtg. 27B
var. hoįosteoįdes 276

hyperboreum Tolm. 277
incanum Led. 279
ļanatum Lam. 27l' 277, 277, 278"
630, 644

pallens F. W. Schultz 273
pumilum Curt. ssp. pallens (F. W.
Schultz) Schinz et Thell. 273
semįdecandrum L. 27l,272, 273, 630,
644

p. herbaceo-bracteatum Fenzl
n3
a. scabrįoso-bracteatum Fenzį
272

- .sqp. semidecandrum 272
įomentosurn L. ex DC. 272' 28l' 282'
283, 630, 644
triviale Link 274
viscosum L. 276
vulgare ssp. triviale (Link) Murb.
276
vulgatum L. 276

Chamaedaphne Moench 39, 44
caĮgcutata (L.) Moench 44' 45' 46,
624, 639

Chamaetįa (Dumort.) Nas. (aI._perek') 552'
637, 650

Chenopodia C. A. Mey. l6l
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ChenopodĮaceae Vent.106, l07, |40' 14ļ,
2t5, 627, 642

ChenopodĮeae C. A. Mey. (triibus) |42, 146
ChenopodiĮneae (al.-selts) l06' l07
Chenopodioideae (al.-suguk.) 142, 143
ChenopodĮum (sekts.) l6l
Cltenopodīunl L. l40' |42' 143' 146' 627,

642
acunünatun'$Įi|ld. l47' l69, ļ69,
627, 642

aļbum auci. l67
aįburn L. ļ4ļ, t4I' ]'42' 146, 148'

159, 167, 169, 173, 627, 642
yar. aĮbum l74
var. microph11ĮĮu'm Boenn. l75

ambrosįoįdes L' l42
anth'eįminthįcum L. 142
arīstatum L. l46' t4s' ļ49, ļ50' 627'
642

bonus-Henrįcus L. l42, 146' t50' 151,

152,627,642
botrgs L. ļ4l' Į46' l48' ļ48' 627' 642
capĮtatum (L.) Asch. |42, Į47' t54'
627, 642

l53' ļ54, ļ55' |55' 156, 627, 642
gĮaucunt L. |47' t58' ļ59' ļ60' 627'
642

|. gĮaucum t60
Ī' humįĮe (Peterm.) Aell. 160

X Ch. rubrunt 160
hgbrĮdun L. 147' |6l, ļ62, 163' 627'
642

ntarįtimum L. 208
muraĮe L. 147, 165' 166, 627' 642
poĮgspermum L. |47, 163' ļ64' ļ65'
627,642
praterĮcoĮa Rydb. l47, l$s' 170' 627'
642

Ī. TheĮĮungianum Aell'. l7t
quinoa '\}Įilld. |42
rubrum L. 14ļ, |47' 156' l57' ļ58'
627,642
salsum L. 209

\ SchuĮzeantrnz Murr. 160

scoparia L. 201
urbįcum L. l48' |7l' ļ72, ļ73, 627'
642

virgaturn (L.) Jessen 153

uįrįde Ī'. |47, |67' 168
rLuįuarįa L. |42

ChimaphĮĮa Pursh 67, 8l
unbelĮata (L') Nutt. 82, 82' 83

ChĮorophora 353

ChĮorophora exceįsa (Welrv.) Benth. et
Hook. Iil. 353

regįa A. Chev. 353
tįncįorįa (L.) Gaud. 353

Chosenįa 509
CĮagtonia 343
CĮethrqceae 36
CĮusįaceae 19, 20
CoccoĮoba 393
Coccoļoboįtįeae (a1.-suguk.) 393
Coccyganthe pratensis Ęupr. 326
ConocephaĮoideae (al.-suguk.) 370
CorĮspermeae Moq. (triibus\ |42, 204
Corispermum L. 141, 143, 204

ltgssopifoĮium L. 204
sįbįrįcunt M. Iljin 204' 205, 627' 642

Coronarįa A. Braun 223, 324

fĮos-cucuĮi (L.) A. Braun 325, 326,
631, 645

Ī. aĮbifĮora (Tinant) 326
Ī. fĮos-cucuĮi 326
Ī. ĮatifoĮia (Bolle) 326
Ī. pĮenĮfĮora (Schur) 326

CorrigioĮa 216
CucubaĮinae Pax et FIolfm. (at.-triib.) 3l2
Cucubaļus L' 2l9, 22l' 222' 3l2

baccifer L. 313, 3ļ3, 3ļ4, 63l, 644-

behen L. 328
chloranthus Willd. 332
latifolius Mįll. 328
tataricus L. 334
įenosus Gil. 328
viscosus L.3to

Cudranįa 352' 354
tricuspidata (Ca,rr.) Bureau ex Lar,.
353

CgcĮamen 478
Cyclol.obeae C. A. Mey. 143

Cgnomoriaceae 100
CgrĮĮĮaceae 36

Daphnoides Dumort. (sekis.) 552, 617
Dįandrae 552
Dįantlteae (Reichenb.) Pax et Hof fm.

(triibus) 287
Diantheae A. Braun (triibus) 287

Diantheae Reichenb. 287
Dįantltus (al.-perek.) 299
Dįanthus L. 2ļ9, 220' 222, 295, 630' 644

arenarįus L. 296, 303' 304' 305, 630,
644

- '- - var. borussįcus Vįerh. 305
barbatus L' 296, 2s7, 298' 63ļ, 644
carthusīanorum L. 296' 297
cargophgĮlus L. 295, 296, 300. 302'
63t,644
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Dįanthus cllįnensįs L. 296, 299' 302

deĮtoįdes L. 296' 2s9' 30l' 630' 644
Ī' deįtoides 300
f. typicus ĪrVilļiams 300

fruticosus L. 302
pĮunlarius L. 295' 302, 303, 63l, 644
superbus L. 296, 305, 306, 307, 639,
644

ssp. superbus 305
Dichosperma Dumort. (.sekts.) 179

DįlĮenįaceae |9
Dįnectarįąe 552
Dįonaea 91

muscipuĮa Ell. 9į
DipenĮcldontaceae l00
Dipterocarpaceae 19, 20

Dipterocarpus 20

Dodecatheon 478
Drosera L. 90, 92

angįįca Huds. 92, 94, 95' 99, 626,

640
f. natans 96, 96, 626, 641

X D. rotundifolĮa 97' 626, 640

\ BeĮeziana Cam. 95
įntermedįa Hayne 92, s7' 98' 99, 626'
640
įįnearįs Goįd' 96
longiiolia L. 97, 99
longifolia L. p. p. 92

\obouata įļert. et Koch 92, 97, 97'
98, 626, 640
rotundifoĮia L. 92'' 94' 96' 97' 626'
640

Ī. breaiscapa Reg. 95

Droseraceae Saļisb' 90' 626' 640
DrosopltglĮunt 90

įusįtanįcuttt Link 90

DrgobaĮanops 20

Dgsphaniaceae 106

Ebenaįes 477
Elįsanthe Reichenb. 222, 3ļ4' 63l' 644

noctiflora (L.) Rupr. 3Į6, 3ļ7, 3r8'
319, 63r, 645
aiscosa (L.) Rupr. 315, 316, 317,

63r,645
Empetraceae S. F. Gray 36, 86, 625, 640

Entpetrum 87
herntaphroditum (Lange) Hagerup
87, 625, 640
nigrum L. 87, 88, 625, 640

Ī. Įeucocarpuirr Asch. et Magn'
89

rubruin Vahl 87

Epacridaceae 36

EpĮgaea 37
Ererrrcgone Fenzl (al.-perek.) 246

Eremogone stenophylla Fisctr. et Mey. 246

Erįca 37
tetraįįx L', 37
\rulgaris L. 50

Erįcaceae A. L. Juss. 36' 37, 624' 639
Erįcales 35

Erīcoįdeae (al.-suguk.) 38
Erigonoideae (al.-suguk.) 390, 39į
Ė,rgthropaĮaceae 100

Eubliįum Aell. l53
Eucerastiu,m Boiss. (sekts.) 272

Eucerastium (Boiss.) Pax 272

Eucomntįa uĮmoįdes oliv. 350
Eucommįaceae 350
Eucrgphiaceae 19, 20

Euhypericunr (sekts.) 2Į
Euphratica Dode 5l I

Euroasiaticae Bug. 5ll, 525
Eusilene (Rohrb.) Pax 330
Eustellaria Fenzl (sekts.) 247
Euthalia Fenzl 243

serpyllifolia (L.) Rupr. 2a3

Fagopgrunt Moench 391, 392, 393, 469,

635, 648

convolvulus (L.) H. Gross 463
dumeįorum (L.) Schreb. ex Steud.
465

escuįentun Moench 393, 469, 47a'

635, 648
Šagittatrrm Giį. 469
tatarįcunt (L.) Gaertn. 469' 470, 47l
635, 648
vulgare Hiļl 469

Fįcoįdaceae |06

Fįcus L. 353, 354
af gĮrunĮstanico Warb. 35l
carįca L. 35l
c'oĮclica Grossh. 35ļ
eįastįca Roxb. 352
hgrcana Grossh. 351
MelĮerį Bak. 353
reĮĮgĮosa L. 353
RoxburgĮtii Wall. 352
sgcomoru,s L. 352

Flox Adans. 322
FoĮįaceae Schneid. (al.-selrts.) 382

Foliosa Korval (al.-sekts.) 153

Garcīnia 20
Hanburgi Hook. fil. 20

mangostatu L,. 20
Gįrardįnįa heteropltųĮĮa Decne' 370
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Githago segetum Desf. 342
Gįabrae Schneid. (al.-sekts.) 385
GĮauca Prod. (aI._sekts.) l58
Gįaux L.478' 488

nnrįtįma L. 488' 489, 635' 648
Gomphrena L. 109, ll0, 138, 626, 641

globosa L. 138, ,139, 627, 641
GonįoĮįmon. 473
Grossefoaeata AclĮ. (al._sekts.) lBl
Grubbiaceae 36
Cuttiferae Juss. l9

- 
'aucį. p. p. 20

GuttĮferaĮes l9
GgpsoplüĮa L. 2l9' 220, 222,287' 630, 644

eĮegans Marsch.-Bieb. 288, 2s2, 293

fastigĮata L. 288' 289' 290, 630' 644
ltgbrida hort. 288
muraĮįs L. 288, 293' 2s4' 294'630'644
panicuĮata L. 220' 288' 29l' 29], 630'
644
repens L. 288

Agrostenrcnaceae 106

HaĮįntįotle Aell. l43' l98
peduncuĮaĮa (L.) Aell. lsl, 199, 200,
628, 642

Harungana 20
HeĮįx Dunort. (sekts.) 552. 614' 617
Heļxįne 370
HemipteĮea 376' 378

Da<lįdįį (Hancę) Planch. 37B
Hernįarįa l06,2t6

gĮabra L. 2|6' 2ļ7' 628' 642
ssp. gĮabra 2|8 , .

Ī. gĮaberrima Fen.zļ 2l8
Ī' gĮabra 2l8
Ī. scabrįuscula Fenz| 2l8

. , Ī' subcįĮįata Bab. 2l8

- YąI. genuina !l/ilļk. 2l8
' __ l. geiruiną Pospich. 2l8

-.-, var.. setulosa. Beck 218

.- - f, typica Beck pl8
He'te'rotaenįu:m R. Keller (al.-sekis.) 3l
ĘoĮopĮelea 377
Hõmotaenįurn R.'Keller (al.-geĻis,) 24
Honckenga L. 221, 235

peploides (L.) Ehrh. 214, 21(),' 238,
236, 629, 643 . r..',rr:,:'

, ,

'ssp.'pepĮoides 237 :

ssp. robusta (Fern.)- Maįtf. 237
Hopea 20
Hotįonįa L. 478, 504 , . '

- 
itįsĮqs:a'Ell., 5ņļ'
pgĮustiis L. 504, 505, 635; 648

IļumuilĮus L.' 359 
'

ĮttpuĮus l.. 360. 36]' 362,632. 646
llgperĮcacene Jrrss. l9, 20, 624, 639
H'gperĮcum (sekts.) 2I' 3l
Hgpericurn (al.-sekis.) 2l
llgpericun L. 23, 624

acuįum Moench 35
- crispum L. 2l

dubiunr Leers 26
hįrsuįum L' 22, 23, 24, 25, 26,'624,
639

: hutnifusum Ļ. 22, 23, 24, 624, 639
nlacuĮatum CranĮz 22, 26, 27, 624,
639

var. nlacuĮatum 28, 639
nonlanum L' 22, 28, n, 30' 3l, 62Ą,
639

var. scabrun Koch Jl, 624, 639
quadranguĪum auct. 26
perforatum L. 21, 22, 3t, 32, 33, 34,
624, 639

ssp. angustjfolium (DC.) Gaud..35

-. yar. angusiĮfoĮiun DC. 35, 624'
639

- - ssp. perforatum 35
vär' per|oraturn 35, 624, 639
var. vulgare auct. pl. 35

tetrapterum Ęf. 35
veronense Schraņk 3ļ
vulgare Lam. 3l

Hvpopit1 s monotropa CranĻz 8Ą

multiilora ScĮp. 84 '

]įĮecebiaceae Lindl. 106, \a7, 2l'5, 628, 642
ļĮĮecebru'nt 2|5, 216
lncubaceqe Dgmort. .(sekts.) S52, Sge

JaĮaįa Ädans. l08 '

Kali (Adans.) Ulbr. (sekts.), 210 .

K.aĮmįa 37
Kochįa Roth 14l, ļ43, 20t :

arenarįa L. 20l'
scoparĮa (L.), Schrad. 20l' 202, 203

ssp. dēnsif lora (Turcz.) Aell:
203, 204
Ī' trichophiĮa Schinz et Theļl.

I-
Sieacrsiana (Pall.) (C. A. Mey.) 201,

.:. 203, 627, 642

Lapathum ĮĮill. 407
t-apathĮrrn (Miļļ.} .cąmpd. 407

hortense Moenph 417
silvestre Ī'ąĪri. 424, 426
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La.portea canadensis (L.) Wedd 370
decumana Wedd. 370

Laurifolia Dode 5ll, 543
LauriįoĮĮae (Dodc) Tamm (al._sekts.) 5l i 

'

643
Ledutn L. 38, 39
_ paįustre L. 3s' 40' 024, 639

Lejosperma Aell. et M. Ilļin (al.-sekts.} l69
Lepigonum Wahlenb. 231

marginatum (DC.) Kqch 23t
marinum (All.) Wahlenb. 231
medium (Haw.) Wahlenb. 234
rubrum (L.) Wahlehb. 232

Leuce Duby (sekts.) 510, 5ll. 518
Leucoides (sekts.) 5l0, 5įl
Leucoįhoe 37
Lįmonįurn 473
LoįseĮeurįa 37
Londesįa Fisch. et Mey. t43, l99

erįantha Fisch' et Mey',200, 200, 627,
642

Loranthaceae lO0
LgchnĮdeae (Reichenb.) A' Braun (triibus)
.,312
Lųchnis L. 2l9' 220, 223,322, 63l' 645

aļba Īvlrill. ,320
chaįcedonįca L. 322' 324, 63l, 645

Ī. aĮbifĮoru 'hort' 324
Ī. cā1nea hort. 324
Ī' pĮena hort. 324

dioica L. 319, 320

- B. rubra Weig. 319
flos-cuculi L. 326

f. albifļora Tinant 326
sEp. flos-cuculi 326
f. latifolia C. Boļle 326
a. pleniflorą Schur 326
f, typica Fiorį et'Paol. 326

fuĮgens Fisch. 322, 323, 63Į' 643
githago (L.) Scop. 342
rubra Weig. 319
segetum Lam" 342
silvestris Schkuhr 319
visca.ria L. 326

l - viscosa Scop. 3Į6' 340
Lyonia calcylata Reiqhenb. 48
Lgsimachia (sekts.) 482
Lgsimachia L. ,478, 479

nummuįarįa 479, 480' 481, 635, 64&j thyrsiflora L..483
uuĮgarĮs L' 478' 47g, 4Eļ.489, 635,

648 :

LgsĮmachieae Reichenb. (triibus) 479

LgeĮtnäbhtinae' (Relchenb.) Pax (al'-triib.)
479

Lysimastrum Eub-y" (sekts.) 482
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Macturą 35l, 353, 354
pomiįera (Raf.) Schneid. 353

Macrorrhįzae Boiss. . (al._perek.) 294
Madocarpus Dumort. (sekts.) 382
Malachium Fr. 268

aquaticum (L.) Fr. 269
Mammea 20
Maoutįa puga Wedd. 370
Marcgrauiaceae 19, 20
Medusaggnaceae !9
Medusandraceae L00
MeĮ'andrįum Ęoehl' 2l9, 223, 3l8, 63l, 644

album (Mil|.) Garcke 3|8, 320' 32Į,
63ļ,644

X M. rubrum 322

- ){ dubium Hampe 322
mageĮĮanicunl (Desr.) Fenzl 2l9

. noctiflorum (L.) Fr. 317

- patagonĮcum Speg. 2Į9
pratense Roehl. 320
purpureum Rupr. 319
rubrurn (Weig.) Garcke 3į8, 319,
63t, 644

f. expallens Lange 320

- vaf. gĮanduĮosum (Brügg.) Gür-
ke 320

- vār. hirsutum P" Junge 320
Ī. Įacteun Hartm. 320
var. rubrum 320
var. typicum Asch. eį Graebn..
320

silvestre (Schkuhr) Roehį. 3į9

- viscosum (L.) Čel. 316
Mel'andryum Reichenb. 318
Mesua 2O

MįrabįĮįs L. l08
lalapa L. t08, 626, 641

Mįsodendraceae ļ0o
Moehringia L. 2Į9, 220, 22ļ,264' 6.30, 643

ĮaterifĮora (L') Fenzl 264' 266' 267'
268, 630, 643, 644

ssp. genuina Bulavk. 266

ssp. glabrescens Buļavk. 266
muscosa L. 264
trįneraia (L.) Clai,rv, 2l9, Z?ņ' 2l4'
265, 630, 643

MoĮĮuginacme 106, l07
Moneses Salisb. 67, 77

grandifĮora Salisb. 77
unifĮora (L.) A. .Gray 77, 78, 79,

625, 640
Mononectariae 552

Monatropa õ7, &4

. Ļ '_ vaĪ. gįr,brā Roth ,86



Monolropa ligpopitųs var. ltgpopitgs 8B

var. hirsuta Roth 86
Monotropaceae Nutt. 36, 84, 625, 640

Montįa L. 343' 632' u5
lontana L. coll. 343, 314, 345

ssp. amporitana Sennen 346

ssp. lontana 344
var. lamprosperma Fenzl 344

lamprosperma Cham. 344, 344, 345,

346, 632, 645
mįnor K' Gmel. 346, 632, 645
rįauįarįs K. GmeI. 344, 345, 346'

632, 645

Moraceae Link 350, 35t, 359, 370, 632, 645

Morocarpus ioliosus Moench 153

Morus 351,353, 354
aįba L. 353, 354' 355, 632' 646

var' tatarįca (Pall.) Ser. 868
austraĮįs Poir. 35ļ, 358
mongoĮica (Bunge) Schneid. 358
nīgra L.352, 354, 358' 632' 645
rubra L. 358
tatarica Pall. 358
taurica Marsch.-Bieb. 356

Musanga 353
Smįthįį R. Brown 353

Mgosolon Moench 221, 268
aquaticum (L.) Moench 219, 200,

270, 630, M4
Mgrianthus 352

'MgrsĮnaceae 477
'lv|grtiĮĮoĮdes Bor'r. ap. London (sekts.) 552,

677, 637, 650

Naumburgia Moench 478, 483
thgrsifĮora (L.) Reichenb. .483, 484'

635, 648

Nepenthaceae 90
Nepenthes 90
NĮgrĮcantes Borr. ap. Hook. (sekts') 552,

586

Nummuį,arįa (cil.) Klatt (sekts.) 480
Gil. 480

Ngctaginaceae Lindl.. ļ06, l07, 626, 64l

'obįone C. A. Mey. (sekts.) l95
Obione Gaertn., 195

- pēdunculata Moq. l99
sibirica (L.) Fisch. 195

Ochnaceae 19

ocįoknemdceae l00
oįacaceae |00
oĮĮgosĮema Boiss. (al.-sekts.) 22

opĮliaceąe l00

Orthilia 79

secunda (L.) House 8l
otiįes Adans 335
otites (Adans.) Sęhischk. (al._perek.) 337

Otites Otth (sekts.) 337
pseudotites (Bess.) Klok. 339

Oxgcoccus Atlans. 52, 6l
macrocarpus Pursh 61, 625, 640

microcarpns Turcz. 61, 64, 65, 625,

640
palustris Pers. 61, 62, 6r, 625, 640

quadripetalus Gil. 63

ssp. microcarPus (Turcz.) M'
Caj. 64

- ssp. vulgaris BlYtt 63

oxgrĮa Hilļ 39l, 392, 393' 396

diggna (L.) Hiļl 3s8, 397, r98, 634,

u7
eįatįor R. Brown 396
reniformis Hook. 396

Parįetarįa 370
pensgĮuanĮca Muhlenb. 370

Paronųchieae Pax (triibus) 216

Peįļįonįa 370
Pentacme 20
Pentandrae Dumort. (sekts.) 552, 562, 637,

649

Pepįįs porįuįa 235
Persįcarįa (Mill.) Meisn. (sekts.) 44l

Miļļ. 443

amphibia (L.) S. F. CraY 443

hydropiper (L.) OPiz 452

linicola (A. Schwarz) Nenjuk. 452

lapathifolia (L.) S. F. GraY 449

minor (Huds.) OPiz 455

PhgĮicifoliae Dumort. (sekts') 552' 582

PhglĮodoce 37
PhgĮĮastgĮon brasįĮįensįs Cap. 37?

Phgtolaccaceae 106, ļ07
PhgtoĮaccaĮes la6
Pįįea 37o
Pipturus argentus Wedd. 370

Pittosporaceae 9O

Pļanera 378 .
Pįaįonįa 20
PĮecospermum 353
Pleuropteropyrum' Weyrichii (Fr. Schmidt)

H. Gross 457
Pleiandrae 550

PĮumbagĮnaceae A. L. Juss. 472, 473' 635'

648

PlumbaginaĮes 472

PĮumbagineaė (triibus) 473

PĮu'mbago L. 473

42' 659



PoĮggorLaceae A. I-. Juss. :ļg0, 392, 634, M7
PoĮggonaĮes 390
Polygonea 393
PoĮggoneae Dammer (triibus) 429
PoĮggoninae H. Gross (aĮ.-triib.) 430
PoĮggonoĮdeac i\leisn. (al.-suguk.) 39į, 393
PoĮggonunt (sekts.) 432
PoĮųgonutn L. 39į, 392, 393, 42g, 634, 647

aequale Lindm. 437
aĮpįnum All. 457, 458, 635, 648
amphibĮwn L' 43l, 443, 444' 634, 647

t. d.ecumbens Klett et Richt. 445

a. naįans Moench 445
Ī. terrestre \*ets 445, 446

arenarįum Waįdst. et Kit. 469
a'renastrun Bor. 43l. 437, 440, 63Ą.
647
aviculare auct. 437
aaįculare L. 393, 430, 43l' 435, 436,
634, 647

var. augustissimurn Meisn. 437
var. auįcuĮare 435
ssp. caįcatum (Lindm.) Thell.
44Į

- var. calcatum (Lindm.) Hyl. 441
e. depressum Meisn. 441

var. įļtoraĮe Ķoch 435, 436
var. neglectum (Bess.) Reichenb.
437

var. oxyspermum (C. A. įlcr.
et Bunge) Klinge 432

bįsįorta L. 393, 43l, 459, 460, 635,
647

Brittingeri Opiz 449
calcatum Lindm. 431, 44t, 442, 443,
634. M7
)ļ concoĮuuĮoides Brügg. 463
conaoįauįu's L. 430, 463' 464

X P. dumetorum Ą63
cuspįdatum Sieb. et Zucc. 432, 465.
467, 635. M7
danubiale Kern. 451

- dumeįorunl L. 430, 464, 465, 466,
635, 647
fagopyrum L. 471

, :- foliosum Lindb. 469 
,

heterophgĮĮum Lindm. 435
var. angustissimum (Meisn.)
Lindm. 437

ltųd.ropiper L. 432, 452, 454, 634, ft7
incanum F. W. Schmidi 449, 451
ĮapathifoĮĮum L. 432, 44s, 450, 634,
M?

Ptllggottunt ĮapatlLifoliuttt Ssp. Brittingeri
(Opiz) Rech. 449

- var. įncanurrl (F. w. Schrrridt)
Reichenb. 446, 451
ssp. lapathifolium 449
Yar. ļapatįįįįoį,įum Ą5l
ssp. leptocladum (Dans.) Thell.
452

f. ļinicola Ā. Schrvarz 452
var. lįnicola (A. Schwarz) Dans.
452

ssp. nodosum (Pers.) Fr. 449
ssp. pallidum (With.) Fr. 449
Yaf. prostratutn Wimm. 45Į
ssp. tomentosum (Schrank)
Dans. 449

leptocladum Dans. 452
ļįnįcoĮa (A' Schwarz) Sut. 432, 450'
Ą52' 453' 635, 647
litorale (Koch) Meisn. 435
mįnus Hud's. 432' 455' 456' 635
rnile Schrank 469
negĮectuįn Bess. 43l, Ą37, 438, 439,
634, 647

nodosum Pers. 449, 451
oxgspermtĮm Mey. et Bunge 430,432,
433, 434, 634, 647
pallidum With. 449
patuĮum Marsch.-Bieb. 469
persicaria L. 432, 447, 448, 634, M7

Ī. persicarĮa Ą4l
Ī. ruderaĮe (Salisb.) MeĮsn' 442,
447

petecticale (Siokes) Druce 449
polymorphum Led. 457

Raii auct. 434

ruriaagum Jord. ex Bor. 469

sachaļįnense Fr. Schmidt 432' 467 
'

488, 635, 647
scabrum įloench 449

taįariculrr L.47l
tomontosum auct. 449, 450
tomentosum Schrank 449, 4ffi

-. aįŲįparunt L. 43lr, 460, 46l' 635' 647
\(egrĮchii Fr. Schmidt 467' 458' 635'
648

PoĮgsperma KowaĮ (al.-sekts.) l6l
PopuĮus (sekts.) 5ll, 5l8, 636, 649 ' '

PopuĮus (al'-sekts') 5ll' 5l8
PopuĮus L. 509' 5t0' 5I2' 636, 649

aįba L' 5ll, 5l3, 5l4, 5l8, 5į9' 520'
521, 636, 649

angulata Michs. fil. 528
balsamifera L. 535, 537
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PopuĮus baLsanifera \ P. deltoĮtles Yar.
mįssouriensįs 538

Pall, 539

\beroĮinensĮs (C. Koch) Dipp' 517,

5Ąs, 549' 637' 649

X berolinensis C. Koch 549

BoįĮeana Lauche 5l4' 636' 649

canadeirsis .ltĄoench 531

Į canaderrsis Moench 533, 636, M9

\canescens J. E. Smith 514, 520'

521

candicans Aįt. 537

deĮtoįdes Marsh. 5l5, 528' 529, 530'

636, 649
ssp. anguĮata Ait. 531

ssp. rnjssor.rriensis Henry 53 Į

ssp. noniĮifero Henry 53l
\euramericana (Dode) Guin. 515,

53t, 532, 636, 649

fasiigiata Desf. 527

\ giĮeadensĮs Roul. 5ļ6, 537, 538'
' 637, 649

hybrida Marsch.-Bieb. 520
italica Moench 527

koreancļ Rehd. 5t6, 536, 536' ilO'
637, 649

ĮaurifoĮĮa Led. 5ļ8, 540, 543, 544'

637, 649

X P. pųranūdaĮis 550

major Mill. 518
Maxįmoaįczįį Henry 5i4
nigra L.513, 515, 520, 525, 526, 636'
649

var. italica Dur. 527
var. pyramidalis SPach 527

ontariensis auct. Ü37

pgramĮdaĮis Roz. 5ļ5, 527, 636; 649

pyramidaia Moench 527

Sįmonįį Carr' 516, 5l7, 540, 6Ą5, 54õ'

637, 649
l'. fastigĮata Schneid. 546' 547

suaueoĮens Ftsch. 516, 538, 539, M0,
637, 649
tacamahaca Mill. 516, 530, 534, 535'

637, &9
įremuļa L. 5l3, 5|4, 520, 521, 522,

522, Ct3f., 649
var. uįĮį'osa Lang. 525

įrernuĮoįdes Michx. 5ļ5, 636

trĮchocarpa Torr. et GraY ex Hook.
517, 530, 547, 548, 637, 649

lrįslįs Fisch. 517, 54l, 542' 637' 649

virginiana Foug. 528

'PortuĮaca L. 343, 347, 632' u5
grancĮifĮora Hook. 347, 34s, 682, 645

PortuĮacu oļeracea L. 347, 34B, 349' 632'

645
ssp. oĮeracea 347

ssp. scliua (Haw.) Čel. 349

satįua Haw' 347, 349' 632, 645

a. sylvestris DC. 347

PortuĮacaceae A. L. Juss. 106, l07' 343,

632, 645
PouĮ'senįa 352, 353

Prįntuļa (sekts.) 494
PrįmuĮa (al.-perek.) 495

Primuįa L. 478, 494, 635' 648

acaulįs (L') Hill 495
var. genuina Pąx 495

aurįcul.a L.' 495

- aurįcuįa \ P. hīrsuta 495

dentįcuļata J. E. Smith 495

eĮatior ļL.) Hill 495, 4s6, 497' 636,

M8
ssp. genuina (Pax) Lüdį 496

var. ģenuina Pax 496

farinosa i. ņss, lsg, 500, ajg, oņe
var' acauļįs AhĮq. 50l 

.

ssp. cufarinosa Pax 499

var. f ari.nosa 501

var. genuina Pax 50į
Jalįae Kusn. 495
maļacoįdes Franch. 495

obconįca Hance 495

ofiicinaļis (L.) Hilį 498

var. geriulna Pax 498

\ pubescerrs Jacq. 495

uerįs L. 495, 497, 498, 635, 648

var. acaulįs L.495
ssp. genuina (Pax) Lüdi 498

var. elatior L. 496
var. officinalis L. 498

auĮga,rĮs Huds. 495, 636, M8

Prįmuļaceae Yent' Ą?1 , 635' 648

Prįnuļaļes 476
Primulastrum Dubt' (sekts.) 495

Primulastrum (Duby) Schstt 495

Primuįaeae Dumort. (triibus) 494

Prįmuļįnae Pax (aI'-triib.) 494

Pruinosae Dode 5lļ
PruĮnosae (Dode) Tamm 5ll
Pseudobįįtun Benth. et Hook. fįl. em. Aell"
, (sekts.) 157

Pįerant!rcae Endl. (triibus) 216

Pteroceįtįs 376' 378

PgroĮa L. 67, 68, 77, 79, M0
chlorantha Swartz 69
medįa Swartz 69' 73, 74, 75' 625. 64il
mįnor L, 69, 75, 76, 625' l4o
obtusata Turcz. 79
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PgroĮa rotundifoĮia L. 68, 69, 7l, 72, 625'
640 ,

secunda L. 79, 8l
umbellata L. 82
uniflora L. 77
virens Schrveigg. 69
uįrescens Schweigg. 6s, 7a, 625, 640

PgroĮaceae Lindl. 36' 66, 625, 640

QuiĮnaceae lg, .20

Ramįschįa opiz 67, 7s, 80 '

obtusata (Turcz.) Freyn gl
secunda (L.) Garcke 90, 625, M0

Reynoutria j,aponica Houtt. 466
sachalinensis (Fr. Schmidt) Nakai
468

Rheedįa 20

Rheum L. 393, 394
o||icinaĮe BaiIl. 393
paĮmatum L. 39l, 393
rhabarbarum L. 394, 654, 647
rhaponticunt L. 394, B9S, 634, 647
undulatum L. 394

Rhodococcum (Rupr.) Avr
uįįįs-įdaea (L.) Avr.
640

Rhododendroįdeae (a|.-suguk.) 38' 67
Rhododendron L. 37

cataabįense Michx. 38
dahurįcum L. 38

ferrugineum L. 38
hirsutum L. BB
hamįcltatįcum Pall. 38
/a/eam Sweet 88
Smįrnouįį Trautv. 38

ĄhoipteĮea 350
RhoipteĮeaceae 350

Rokejeka (Forsk.) Graebn. (al.-perek.) 288
Rumex (sekts.) 399, 407 : '
Rumex L 391; 392,393, 398. 634, M7

acetosa L. 399, 405, 406, 6J4, 647
var. angustatus Meisn. Ą07
var. auricuįatus Wallr. '407 -'

acetosella auct. 402
acetoseĮta L' 399, 400, 40l' 404, 63.į,
M7

var. angustifolius Koch 402
var.. tenuįfolįus Wallr. 402

';.-''' ąquą.tįcus L. 399' 4l2, 4l3, 4ļ4, 634,
G4iĪ

X R' hgdroĮapathunt 4l3
X R. oÖlasifoĮįus 4l3

auriculatus (Wallr.) Murb. 407

Rumest confertus wilįd. 399, 4l3, 4I5, 4ļ6,
634, 647
congĮomerātus Murr. 399
crispus L. 400, 4lB, 419, 684, 647
digynus L. 396
domesticus C. J. Hartm. 410
fennĮcus (Murb.) Murb. 400, 4l0,
41I,4ļ2,634,64?
hgdroĮapathutrr Huds. 400, 4l3, 422,
Ą23' 424, 634, 647
Įongi|oĮĮus DC' 399, 407, 40g, 634,
647
tnarįtįmus L' 400, 426, 428, 429, 634='
647

\maximus Scherb. 413
obtusĮfoĮius L. 400, 423, 634, 647

ssp. agrestis (Fr.) Čel. 426
var. agrestis Fr. 426
ssp. obtusi|oį.įus 425' 426' 427,
634, 647
ssp. siĮaestris (Lanr.) Čei. 425'
426, 634, 647

odontocarpus Sāndor ex Borb. 422
patientia L. 399, 417, 420, 694, 647

ssp. eupatientia Rech. 417
ssp. patieniia Tut. 4l?

pseudonatronatus auct. 410
ssp. fennicus Murb. 410

silvestrįs (Lam.) Wallr. 426
stenopltgĮĮus Led. 400, 420, 42l, 42ļ,.
634, 647

tenuif oĮĮus (Wallr.) Ā. Lõvc 399, 402,
403, 404, 634, 647
lhgrsiflorus''Fing. 399, 405, 40g, 634,
647

Rumįceae Dumort. (trii,bus) 393, 3g4

Sagina (sekts.) 2i8
Sagina L. 22l, Ž37, 629, 6;43

inįermed'įa Fenzl '237

._: marįtįmq, G. Don 238, 239,240, 24į,
629, 643

- var. narįtįnta 24l
var. typica Asch. et Graebn. 241

nodosa (L.) Fenzl 238, 239,2Ąl, 629,
M3

f. fiĮĮformis ee| 242
vaf; genuina Ducom. 242
f. gĮatlduĮosa (Bess.) J. Presį
242

var, nodosa 242
var. pubescens į.lert. et Koch
242
var. typica Beck 242

625,6ļ'
52, 58
58, 59,
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Sagina procurnbens L. 237, 238, 239, 629,
643

var' glaberrima Neįįr. 240
Ī' įntermixta Beck 240
var. litoraįįs Reichenb. 240

var. maritima Fr. 240
var. pentamera Rouy et Fouc. 2'Į0

var' iypica Becļ< 240

Saginella Koch 23Įt

Sahagunia 352
SaĮįcaceae Mirb. 509' 636' 649
SaļįcaĮes 509
Saįįcornįa L. Į42' 205

europae(ļ L. į99' 205' 206, 628' M2
herbacea L. 205

Saįįcornįeae Dumort' (triibus) Į42' 2a5
SaĮlx (al.-perek.) 552, 637' 649
Salix (sekts.) 552, 565, 637, 649
'SaĮįx L. 509' 550, 637' 649

acutĮfoĮia wilļd. 551, 552' 556' 559'
560,62ļ,622' 638,650

X S. daphnoides 621, 62:l

aĮba L' 55ļ, 552' 555' 558, 560, 565,

566, 567, 637, 650
var. btitzensis Spaeth 568
vaĪ. Caįaa G. F. W: Mey 568

var. chermessina H'artig 568

var. serįcea Gaud. 5ā3, 568
var. lrįslįs Gaud. 553, 568

var. vįteĮįįna (L.) Stokes 553,567
var. r'itellina pendula Rehd. 568

alba X S. fragiĮis b68' 572' 572
aĮba \ S. pentandra 565
aĮba /' S. trįandra 568' 577

)( aĮopecuroides Tausch 572
amygdalina L. 573. 575
arenarįa L. 551' 55B' 56t' 603, 603,
604, 605, 638, 650

X S. repens NS
X S. rosmarĮntfolla 608, 605

aurįta L. 55l, 552' 554, 558' 560' 562'
553, 594, 595, 637, 650

Ī. angustĮfoĮia Schatz. 595

Ī' aurįĮa 595
f. obouata Lasch. 595
Ī. rotundata Toepfi. 595

X S, caprea 590, 595

X S. cįnerea 593' 595
X S. Įapponum 582' 595

X S. nųrsinifoĮia 588' 595

X S' ngrtiĮĮoīdes 579' 595

X S. phgĮicifolĮa 585' 595

X S. Starkeana 595, 598
babgĮonĮca L' 567, 572, 6į8
bicoļor auct, 585

Saįįx caesįa Vill. 552, 617, 6Į8
\caĮĮĮantha Kern. 62l
caprea L. 551, 552, 554, 559. 5{il
588, 589, 590, 595,637, 650

angustifoĮia Ser. 590
eĮĮiptĮca Anderss' 590
ĮatifoĮia Anderss. 590
paraifoĮia Lasch. 590
penduĮa Th. Lang, 590
rotundĮfoĮia Ser, 590

cįnerea 592, 593
daphnoĮdes 592' 62Į
mgrsinĮfoĮia 58B, 592
phgĮĮcĮfoĮia 585, 592
aįminaįįs 592, 608
55t' 552' 5il' 558' 56į,

59ļ, 6s2, 592, 593,595, 637' 650
Ī' breuifoĮia Anderss. 593
Ī' cįnerea 593
Ī. spuria Wįrnm. 593

X S. mųrsinifoĮta 593
X S' mgrtĮĮĮoides 579, 593

j ){ S' phlJĮĮci|oĮia. 585'
X S, rosmarinifoįĮa 602

X S. uintīnuįįs 593, 608

\cuspidata Schultz 565
daphnoīdes Vill. 551' 552, 556' 559,
560, 618, 6l9' 620' 62ļ' 623' 638'
tjõ0

ssp. acutilolia (\\rilld.) BĮytt et

Dahį 62l
Ī' angustiįoĮĮa (Ą Kefn. pro
v.ar,) RasinŠ 62l
ssp. daphnoides 618
Ī. 'erųthrostgĮa .Kupff. 620
srp. eu-daphnoides Hyl. 618

Ī. Įatifolia (A. Kern. pro var'}
Rasinš 62l
i' pomeranica Wilļd..62l

- X S. purptu'ea 617, 621
d.asgcĮados Wimm. 55I' 552,555' 56l'
6!l' 8l2'' 6ļ3' 614, 637' 650

ssp. baĮtica Lacksch' 613

- 't. angustifoĮia Heid. 6lĮ
Ī. argenĮata Rasįnš 613
Ī. baįtica (Lacksch.) Rasinš
6t3
Ī. eĮĮiptĮca H. Krall 6lį}
t' gĮabrifoĮia Rasinš 613
f' ĮatifoĮia Wimm. 6t3

- ssp. germanica Lacksch. 613

- f. denudata Nas. 6Į3
* 'f; glabrescens Kupfi' 613

- X s. p|tųĮicifoĮia 5lš

xs.xs.xs.xs.xs,
cįnerea L.
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SaĮix dasycĮaoos )( S. rossįca 6l2, 6l3
\ S. tlimĮnaĮis 6|3

\ EhrhartĮano J' E. Smith 565
\ Erd'ingerĮ Kern. 592, 62l
|ragiĮk L. õil' 552, 553, 557, 558'
560, 569,. 670, 570, 572, 637, 660

l. buįĮaįa Spaeth 67l
f. compacta Wollf 571

-' _ subf. angustĮfoĮia 'Wįmm.

571

ĮalifoĮia Wimm. 57t
var. sphaerica Hryn. et Kob.
57t
Ī. oįrįdįs Spenn. 57t

sūbf. arr.gusllfolic Īüimm.
57t

ĮatifoĮia Wimm. 57l
\ S. pentandra 565,572
\ S. triandra 572, 572, 577

Gmeļinii auct. 608

- Į hippophaefolia ThuiĮį. 577
lapponum L. 551, 552, 554,.559, 561,
s7s, 580, 58/, 637, 650

Ī' acumįnata Wimm. gt Grab. 582

- . f. marrubifolia Wimm. 582
\ S. rosmarinĮfoĮia 582, 602

\ IaurĮna J. E. Smith 592
livida rÄ/ahlenb. 597
Įucįda Mįhlenb. 565' 6/8
Matsud,ana Koidz. 552, 572, 6i,8
\ Megeriana Rostk. 565
\ moĮĮissĮma Ehrh. 577

\ nt'oĮlissĮma J. E. Smith 592
ngrsĮni|olia Salisb. 551, 552, 556,

560, 585, 586, 587,593, ffi7, 650
|. eĮĮĮptĮca (Ser.) Toepff. 58?
L hebecarpa J. E. Smith 588
|. l,anceoįatq. Toepff. 587
f. Įeiocarpa Anderss. 588
l. obooata Toepff. 587

- Ī' ouata Tmpff. 587
f. rotundata (Forbes) Hartig 587

- X s. phgĮicifoĮia 585, 588

\ S. Starkeana 588, 598

- mgrįįįįoįdes Į.. 551, 552' 556' 558,
576, 577, 577, 578) 637, 650

' ' f. gbĮonga Anderss' 579
L subrotunda Toepff. 579

\ S. rosmarinifoĮia 579, 602
\ S. Starkeana 5?9

nigricans J. E. Sņith 585
penĮandra L' 55l,5õ2, 556' 557, 560,

682, 663, 564, 63?, 6il
Ī' angustĮ|oĮĮa G. F. w. Mey. 504

SaĮix pentandra Ī. Įatifolia Hartm. 564

\ S. triandra 565, 577
phglicifoĮĮa L' 55l,552' 557,559, 56I,
582, s83, 584, 637, 650

- Ī. atlgusti|olla Anderss. 585
Ī. ĮatifoĮĮa Anderss. 585
ssp' phyĮicĮfoįįa 585
\ S. Starkeana 585, 598

pseudopentandra Flod,. 564
purpurea, L. 55ļ' 552' 557' 56l' 0l4"
6ļ5' 6ļ6,638, 650

Ī. Lambertįrna J' E. Smith 6t7'
ssp. La,rnberiiana (J. E. Smith)
C. Koch 6ļ7
Ī. penduĮa Dipp. 617
Ī. purpurea 617
ssp. purpurea 617

\ S. uiminaĮls 608, 617
repens L. s. str. 551, 555, 5b8, 560,

56l' 60ļ' 602, 602' 603, 638, 650
ssp. arenaria (L.) Hiit. 603
tar. argentea hort. 605

argentea Fr. 603
ssp. eu-repens Seem. 602

. ssp. repens 602
ssp. rosmarinifolia (L.) C. Hartm"

600

var. rosmarįnifolia Koch 600
\ S. rosmarini|oĮia 602, 603

rosmarinifoĮia L. 551' 552, 555, 558'
559, 561, 579, 598, 599, 603, 603, 605,
637, 650

Ī' angustĮf oĮia (Wulf ) Toepif-
600

Ī. angustissima Toepff. 600
Ī. cįnerascens Hartig 600
l. Įatifolia A. Kern' 600
\ S. Starkeana 598, 602
\ S. uiminaĮĮs 602

rossįca Nas. 551, 552, 555, 559, 56I"
608' 609' 6ļ0' 637' 650,

)( S. uitnīnaĮ,s 608, 612
\rubens Schrank 5G8

\rubens Schrank var. palustris
(Host) Schneid. 568

\rubens Schrank var. rriridis (Fr.)
Schneid. 568

\rubra Huds. 608, 617
X Russeįįana willd. 568
serotįna Pall. 608
sįĮesįaca Īū/iļld. 562' 598, 6/8
\SnlithĮana willd. 592
Į speciosa Host 572
Sįarkeana wiild. 551, 552, 556, 558'
5ņ, 596, 5g7, 597' 637, 660
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SaĮįx Starkeana Ī. angustifolia ToepĪf. 598
Ī. latĮfoĮia Toepff. 598
t. nicropltgĮla Korsch. 598

trįandra L. 55ļ, 552, 556; 560, 573'

574, 575,610, 637, 650
var. gĮaucophgĮĮa Ser.553, 575

Ī' eĮĮĮptica Ser. 575

Ī, ĮatifoĮia Schatz. 575
Ī' auĮgaris Wimm. 575

var. trįandra 575
Ī. angusĮĮfoĮīa Ser. 575

Ī. eĮĮiptīca Ser. 575

Ī. ĮatifoĮia Schalz. 575
Ī. trįandra 575
Ī. auĮgaris Wimm. 575

X S. oįrrlįnaĮįs 577' 608

)(undulata Ehrh. 568
veriviminalis Nas. 606
viminalis auct. 608
aimįnalĮs L. s. str. 55ļ, 552' 555,

559, 561, 606, 607,608, 610, 637, 650
y. Gmelini Anderss. 608
šsp. rossica (Nas.) Hyl. 608

SSp. veriviminalįs (Nas.) Hyl.
606

SaįsoĮa L. ļ4ļ' 142' 207
coįļįna Pa|I. 2|0, 2ļ3, 2l4, 2ļ4, 627'
642

h'aįį L. 206' 210' 2t2' 628' 642
ssp. kaĮi 2l4
ssp. ruthenica (Iljin) Soõ 2ll

pestifer A. Nels. 211
ruthenįca M. Iljin 2|0, 2||, 211' 212'
627,642

SaįsoĮeae C. A. Mey. (triibus) Į42' 2l0
SaĮsoloīdeae Lek. (al._suguk.) |42' 207

Samoįeae Reichenb. (triibus) 506
SanoĮus L. 506

VaĮerandįį L. 506, 507, 508,636' 648
Santaįaceae R. Brown l00' 626, 64l
Santaįaįes 99

Saponaria L. 2t9, 222, 310
officinaĮis L. 3t0' 3lļ' 63l' 644

Ī. hortensįs Mart. 3l2
segetalis Neck. 308

vaccaria L. 308
Sarracenįaceae 90
Sarracenįaįes 89

Saurauįaceae 36
Schįedea 2|9
Schoberia maritima C. A. Mey. 208

salsa C. A. Mey. 209

Schoepfiaceae 100
ScĮerantheae Vierh. (triibus) 283

Scįerantho[deae Lüders 283
ScĮeranthus L. 2l8, 2|9, 220,283, 630, 644

q.nftuLrs L. 284, 285, 630, 644
var. annotįnus Reichenb. 287

ssp. annuus 285,287
ssp. eu-annuus Theļļ. 287
var. hįbernus Reichenb. 287

perennīs L' 284' 285' 630' 644
ssp. perennis 284
var. perennis 284

- var. typicus Beck 284
ScĮerocalgmma Asch. (sekts.) l93
Shorea 20
Silenaceae Lindl. 287

Siļenastrum Rouy 330
Silene (al.-perek.) 330

Sįįene L. 219, 220, 222' 327' 63l, 645

alba (Mill.) E. H. L. Krause 320
ssp. alba 320

angĮica L. 327
armerįa L. 327' 33s
chĮorantha (Wiļļd.) F'hrh. 327, 332'
333, 334, 631, 645
cucubaļus 'V'ribe]r 219, 327, 328, 329'

631,645
vaĪ. angustįfolja Garcke 330

var. cucubaįus 330' 33ļ' 332
var. latifoĮīa (Mi1ļ.) Asch. et
Graebn. 330

dįchotoma Ehrh. 327, 330, 63l, 645

dioica (L.) Clairv. 319
gallica L. 327
inflata J. E. Smith 328

latifolia (Mill.) Ęendle et Britt. 328
noctiflora 'L. 

317
nutans L. 328, 337

vaĪ. gļabra Schkuhr 337

ssp. nuīans 337
orįentaĮis Mi|L 327
oįites J. E. Smith 339

(L.) Wibel ssp. pseudotites
(Bess.) Lemke 339

- var. Pseudo-otites Borb. 337
penduĮa L. 327
pseudotītes Bess. ex Reichenb. 327,
337, 631, 645
saponaria Lindl.312
tatarįca (L.) Pers. 327, 334' 335,
336, 631, 645

- venosa (Gil.) Asch. 328

var. latifolia Asch. et Graebn.
330

viscosa (L.) Pers. 316
vulgaris (Moench) Garcke 328

var. angustifolia Garcke 330

Sįįenįnae Pax et Hoffm. (al.-triib.) 3l4
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Sįįenoįdeae (LindĮ.) A. Braun (al.-suguk.)
219, 287

SpergeĮĮa Reichenh. (sekts.} 240
Spergula L. 220,223, 628, 643

aruensįs L. s. sti. 224' 226' 628, 643
ssp. arverisis 224
var. araensįs 225
var. linicoļa (Bor.) o. Schwarz
227

var. maxima (Weihe) Mert. et
Koch 227
ssp. sativa (Boenn.) eeĻ 225
ą. sativa Reichenb. 225
a. sativa (Boenn.) ,Ivlert. et Koch
225

- var. typica Asch. et Graebn. 225
ssp. vulgaris (Boenn.) Čel,. 224
var. vulgaris (Boenn.) Fleisch.
et Lindem. 224

p. vulgaris (Boenn.) Mert. et
Koch 224

Boenn. l. maxima rMeihe227

A. vulgaris L maxima Asch. et
Graebn. 227

glandulosa Bess. 242
Įįnicoįa Bor. 227
maxįma Weihe 224, 227, 228, 628, 643
Morisonii Bor. 230
pentandra Fenzl 230
satįua Boenn. 224, 225' 226' 628' 643
aernaįįs 'willrd. 224' 227, 229, 230,628
vulgaris (L.') Boenn- 224

Sperguleae Vierh. (triibus) 218, 220, 223
SperguĮaria J. et C. Presļ 220, 23l, 628,643

campestris (L.) Asch. 232
marginata (DC.) Kittel 231, 629, 643
marina (L.) Gris. 234
media J. et C. Presl 234

var. heterosperma Fenzl 234
Garcke B. marginata Fenzl 231

rubra (L.) J. et C. Presl 231, 232,
233, 235, 629, 643

Ī. arenosa Fiori 233
var. campestris (L.) Fenzl 232
var. rubra 233

- var. typica Asch. et Graebn. 233
X S. saĮįna 235

saįįna J. et C. Presl 2l9, 23Į, 233,
234, 629, 643

Spinacia L. 140, l4l, 143, 176
inermis Moench 177
oĮeraceą L. l75' ļ76, 627' 642

vaĪ. įnermįs (Moench) Peterm.
177

Spinacia oĮeracea L. var. spinosa (Moerrch}
Peterm. 177
spinosa Moench 177
turkestanįca I|jin 177

Spirolobeae C. A. Mey. (al.-suguk.) 207
Statįceae F.eichenb. (triibus) 473
Statice arnleria L. 475

- var. elongata (Hoffm.) DC. 475
elongata Hoffm. 475

Stellarįa (sekts.) 247
SteĮįarįa L. 22o' 22l''247, 629, 643

aįsine Grjmnl 2ļ9, 220, 248, 260,260"
261, 629, 643

var. aĮsįne 263
var. pĮanifoĮia Ęenzl 263
var. typica Beck 263
vaĪ. unduįata Fenzl 263

aquatica (L.) Scop. 269
boreaļįs Big.2l9
crqssįfoįia Ehrh. 2l9, 248' 255, 256"
257, 629, 643

var. breaifoĮia (Rafn) Fr' 256'
257

var' crassĮfoĮįa 256, 257
var. paludosa (Laest.) Fr. 267

diifusa Schlecht. 263
Friesiana Ser. 263
glauca With. 259

f. iypica Becįt 260
graminea L. 248, 257, 258, 629, 643

var. graminea 259
var. grandifĮora Peterm. 259
YaĪ. įanceoļata Fenz| 259
var. įinearįs Fenzl 259
var. parviflora Lange 259

hoĮostea L. 2|9, 247, 248, 253, 254,
629, 643

var. genuina Rafn et Fr. 255
var. holostea 255

: ĮongifoĮĮa Į4,ühlenb. ex wiļļd. 248'
262,283, 263, 629,643
media (L.) Cyr. 249

: media (L.} v1ll. 2ļ9' 220' 248, 24s,
25į, 629' 643

ssp. media 252
var. apetaĮa Mert. et Koch' 252

var. genįįina eeL 252
vaf. ggmnocaĮgx Trautv-
252

var: medįa 252
vaĪ. trįchocaįgx TrAįtY' 252

- p. oligandra Fenzl 249
a. typica Beck 252
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Sįeįįarįa nemorum L.2l9,248' 24s' 25()'629,
643

B. bracteata Fenzl 249
a. suhebracteata Fenzl 249

pallida (Dumort.) Pįrė 248, 252' 253'

629, 643
paĮustris Retz. 219, 248' 258' 25s'
629, 643

var. communis Fenzl 260

var. Laxmannii (Fisch.) Simonk.
260

var. paĮustrīs 260
var' paraifĮora Noļte 260
var. oįrens G. F. w. Mey. 259'
260

f. typica Beck 260
subulata Boeb. 257
uliginosa J. Murr. 261

var. paludosa Laest. 257

var. planifolia Fenzl 263

var. undulata Fenzl 263
Sįrebļus 353, 354
Suaeda Forsk. 142, 207

marįtįma (L.) Dumort. t99' 206, 2a8,
209, 628, 642

ssp. salsa (L.) Soõ 209

solsa (L.) Pall. 208, 205, 627, 642
aera Forsk. 208

Suaedeae Reichenb. (triibus) 142, 207

Suaveolens Dode 5ll, 534
SgmphonĮa 20

ZeĮhoua 376' 377' 37B
acuminata Planch. 377
carpinifoĮia (Pall') C. Koch 377

Tacamahaca Spach (sekts.) 510, 5ll, 533,

636, 637, 649
Tacamahace (al.-sekis.) 5ļl, 534
TelephĮum l07
Teloxis Moq. 149

arisįata Moq. l49
Teloxgs (Moq.) Aell. et Iljin (al.-sekts.)

149

Tetragoniaceae 106
Teutliopsis Dumorį. l8l
Thea sįnensįs L. 20
Theaceae 1,9, 20
Theaįes 477
Theophraslaceae 477
Thesįum L. 100, 626, 64l

aĮpinum L. l00, l02, 104

ebracteatum Hayne 10t, 102' ļ03,
626, 641

comosum Roth ļ01

Thesįum ramosum Hayne l0l, t03' 626' 64l
refractum C. A. Mey. ļ0l' l05, 626,

641

Tinįaria Meisn. (sekts.) 462

convolvulus (L.) Webb et Moq. ex

Webb et Berth. 463

dumetorum (L.) Opiz 465
japonica (Houtt.) Hedb. 466
sachalinensis (Fr. Schmidt) Janchen
468

TrecuĮįa 352
Trema 377

gui.neensis (Schum. et Thonn.) Engl.

po!ĮĮuria Planch. 377
Trepidae (Dode) Tamm (al.-sekts:) 5l I,

521
TrepĮdae Dode 5ll' 52l
Trįandrae Dumort. (sekts.) 552' 572' 637'

649

Trįentalįs L. 478' 485
arctįca Fisch. et Hook. 486
europaea L. 485, 487, 635, 648

Turanga Bunge (sel<ts.) 510, 5l I

Turanga (aL_sekls.) 5lĮ

Uļmaceae įlirb. 350, 376' 633, 646
UĮmus 376, 377' 378

amerįcana L. 3B9, 633,'646
Ī. penduĮa (Ait.) Schelle 389

antarctica hort. ex Kirchn. 390

campestris L. 382, 385, 389
ilar. myrtiĪoļia hort. 390
Vaf. pufpufea H. Viļv. ex Wesm.
389

suberosa (Ehrh.) Wahlenb. 384
var. vimįnalis Loud. 390
vulgatissima Mill. 389
rrar. vulgaris Led. 382

carpinifoĮta Gled. 377, 379' 382' 383'
633, 646

yaĪ. cornubįensis (West.) Rehd.
385

Ī. penduĮa (Schneid.) Rehd.
385

var. suberosa (Moench) aįķo.
377, 384
Ī. aariegata (Dum.-Cours.) Rehd.
385

Ī. l(/ebbįana (Simon-Louis) Rehd.
385
Ī.Vredeį (Jühļke) Rehd. 385

effusa Wilļd. 379

foliacea Gil. 382
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UĮmus glabra lĪr.lds. 37B, 379, 385, 3B6, 633.
646

Ī. atropurpurea (Spaeth) Rehd.
389

Ī. cornuta (David) Rehd. 388
Ī. crispa (Willd.) Rehd. 388
Ī. exonįensįs (c. Ķoch) Rehd.
388

Ī. įutescens (Dipp.) Rehd. 388
Ī. penduĮa (Loud.) Rehd. 388
Ī. purpurea (Kirchn.) Rehd. 389
vaĪ. a. typica l. minor (Mill.)
Schneid. 382

Milļ. var. pubescens Schneįd. 389
glabris Mill. 382

\hoĮĮandīca Mill. 390
įaeaįs Pall. 379, 380, 633, 646
minor Mill. 382
montana With. 385

- var. fastigiata hort. ex Loud.
388

paruifoĮia Jacq. 390
pedunculata Foug. 379
pinnato-ramosa Dieck 390
procer(ļ Salisb. 3B9, 633, 646

f. argenteo-uariegata (West.)
Rehd. 389

Ī. aurea (Morr.) Rehd. 389
var. Berardļį (Simon-Louis)
Rehd. 389
Ī. mgrtifolia (Bean) Rehd. 390
Ī. purpurea (Wesm.) Rehd. 389,
633, 646
Ī. Vanhoutteį (Schelle) Rehd.
390

var. viminalis (Loud.) Rehd. 390
pumiĮa L. 390, 633, 646

- vaĪ. pinnato-ramosa Henry 390
scabra Mill. 385

var. fastigiata (Loud.) Rehd.38B
a. pyramidalis Dipp. 388

stricta Lindl. 385
suberosa Moench 384

- viminalis Lodd. ex Loud. 390
Undata Aell. et M. Iljin p. p. (sekts.) 161
Undata Aell. et M. Iljin em. Kowal (al.-

sekts.) t65

Urtįca L. 370, 633, 646
cannabįna L. 37I
dįoįca L. 370, 371, 373, 374,633, 646

var. dįoįca 375' 633, 646
var. gĮabrata (Clem.) Kask 375,
633, 646
su6var. glabrata Wedd. 375
var. hispida (DC.) Gren. et
Godr. 376, 633, 646
var. subįnermls Uechtr. 376,633,
646

glabrata Clem. 375
hispida Lam. et DC. 376
pĮatgphuĮĮa Wedd. 37l
urens L. 371, 372, 633, 646

Urtįcaceae A. L. Juss. 350, 35l, 369, 370,
633, 646

Urtįcaļes 360

Vaccarįa Med' 222, 308
pgramidata Med, 308, 309, 310, 631,
644
segetalis (Neck.) Garcke 308
vaccaria Huth. 308
vulgaris Host 308

Vaccīnįaceae Lindl. 36, 38, 5l, 625, 640
Vaccįnįoįdeae (al.-suguk.) 38
\luccįnįum L. 52, 58

mgrtiĮĮus L. 53, 54' 55' 625, 640
Ī. epruinosum Asch. et Magn. 55
Ī. Įeucocarpum Dumort. 55
Ī. rngrtiĮĮus 56

oxycoccos L. 62
ssp. microcarpum (Turcz.) M.
Caj. 64

uĮĮginosurn L' 56, 57, 625, 640
vitis-idaea L. 58

Vetrįx Dumott. (sekts.) 552, 588, 598
Vetrįx Dumort. (al.-perek.) 552, 637, 650
VįĮĮosae An,derss. (sekts.) 552; 57g
Vįmen Dumort. (sekts.) 552, 600
Vįrįdįa Prod. (al.-sekts.) 157
Vįscarįa Roehl. 2l9, 223, 339

viscosa (Scop.) Asch. 340
auĮgaris Roehl. 325, 340, 632, 645

var. aĮbi|lora (Sweet) Rouy et
Fouc. 340

Vitis-Idaea 58



EESTIKEELSETE TAIMENlMEDE TÄHESTIKULINE REGISTER

aksüüris 142' ls7
aasia l97, ļ97

aļ<tiniidia l9
hiina 19
jaapani l9
südajas l9
teravahambaline 19

aldrovanda 9ļ
allikrohi 343

läikviljaline 344' 344, 345

oja- 344, 345, 346

väike 346
alpiroos 37
antŠar, mürgine 352

asteljalakas 378

broosimum, Aublet' 353

leivapähkli- 352' 353
piima- 352

brussoneetsia, paberi- 353
põõsas- 353

bömeeria 370

di1leeniaļised ļ9

füllostülon, brasiilia 377

gartsiinia 20
gomfreena lļ0, 138

lierajas 138,1r9

haab, ameerika 514,515
harįļik 513, 5l4' 520, 522' 522' 524

hanemalts 14l, l43, į46
kobar- ļ4ļ, 146' |48' 148

linn- l48, t7l' ļ72' ļ73
müür- 147, t65' 166

oga- 146, l4S, 149, 150

paljuseemneline 147, 163, į64' 165

peajas 147,154
punane ļ47, ļ56' l57' ļ5B
roheline 147, 167, 168

teravatipuline |47' |6s' ļ69

-'įervelehine t46, l50' 15ļ' 152

hanemalts, valge 141, 147, 173

- vesihaljas |47, l58' ļ59' ļ60
vits- 147, l53, ļ54' ļ55
võõr- 147, l6s' ļ70
värd- |47, 16l' 162;163

hanevits 39, 44, 45, 46

humal 359
har|rik 360, 36ļ, 362

huuļhein 90, 92

keskmine 97
pikalehine 52, 94, 55, 96, 97

vahelmine 92, 97, 98, 99

värd- 92, 97

inaralehine 92, 94

huulheinaļised 90

hädaras 222' 3l4
pihkane 315, 316, 317

öö- 316, 3l7' 318, 319

imeliļļ 108
ļõhnatu 108

jalakalised 350,376
jalakas 378

ameerika 389

harilik 379, 385, 386
inglise 389
korgi- 377, 384
madaļ 390
põ|d- 377, 379' 382' 3B3

jõhvikas 52, 6l
hariļik 61, 62, 63
suur 61,62
väikeseviljaline 6t, 62, 64, 65' 66

kadakkaer 222, 265
Biebersteini 272, 279
harilik 271, 274, 275
karvane 272, 282, 283
kevad- 271, 272, 273
madaĮ 27Į, 273' 274
mäg\- 271, 277, 277, 278
põ|d- 272, 278, 280' 28l

kaderohi 220, 283
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kaderohi, hall 284, 285
põ|d'- 284, 286

kail 38, 39
soo- 39, 40

kaksiktiibviljak 20
kaksiktiihviljakulised 20
kaljupohl 37
kanarbik 38, 49, 50
kanarbikulaadsed 35
kanaņbikulisod 37, 66
kanep 359, 363

harilik 364, 365, 366
india 364
metsirk 364, 367, 368

kanepilised 351, 359
kannpõõsalised 90
kanntaimelįsed 90
kasteleht 90

' kastilja, kņnrrli- 352
kesakann 221, 237

lamav 238, 239
rand- 238, 239' 2Ą0, 24ļ
sõlmine 238, 239, 24|

keskseemnelised 106
kipslill 222, 287

kaunis 288, 252, 293
kännas- 288, 289, 29įJ
müür- 288, 293, 294
pööris_ 288' zsl., 29ļ

kįrburohi 392, 393, 429
alpi 457, 458
harilįk 432, 442, 447, 448
kahar 432, 446, 449, 450
lina- 432, 450, 452, 4Sg
mõru 432, 452' 454
pung- 431, 460,.46t
rand- 430, 432, 433, 4J4
sahhalini 432, 467, 468
vesi- 431, 443, 444, 446
vooljas 432, 465, 467
võsa_ 430, 464, 465, 466
väike 432' 455' 456
Weyrichi 457, 458

kivikanarbik 37

klorooiora, keiser- 353
kõrge 353

- värvi_ 353

kohhia 143, 201
aed- ļ4ļ' 20l' 202, 203
Sievcrsi 20l, 203, 20ļ

konnatatar 430, 463, 464
kudraania, kolmehõlmaline 353
kukemari 87

harilik 87, 88
kukemarjalised 36, 86

kummikastilja 352
kummipuu 352, 354
kummi-viigipuu 352
kuningakübar 67, 77, 78, 79
kuremari 62
käokann 223

harilik 325, 326
kärbsepüünis 9l
künnapuu 379j 380
küür,its 39, 42, 43

laaneliįį 478, 485
harilik 485, 487

lakkleht 67, 79
harilik 80, 80

leesikas 39, 47, 48
alpi 47

lehmaliįl 222, 308
põld- 308, 309' 3r0

Įeilapuu 352
erįlehine 352, 353
hõlmine 352
tervelehine 352

lember 568
lįivkann 22l, 242

harilik, 243, 244
palu- 243, 245, 248, 246

linalehik '100

alpi l0l, l02, ļ04
haruline |01, l03; ļ05
püst- l0l, l02, ļ03
siberį l0l,105

linalehikulaadsed gg

lįnaļehikulised l00
linnurohi, ahįal,ehine 43Į, 437, 43B, 439

eriįehine 43l, 435, 436
hariliļt 43l, 437,440
lamav 431, 441. 442. 443

londeesia 143, t99
karvaseõieline 200, 200

lurssvili 14ļ, l43' 204
sj6erī 204, 205

maasikapuu 38
maļ<luura 353

malts l4l, 143, 177
aed_ l78, |7s, ļ80
harilik 179,181,189
läik- l78, l8l, 182
noollehine l78. l88, ļ90, ļ9ļ
odalehine 179, l8B, 187
rand- 178. t88, ,į89
siberi l78, ls1, ļ96
sile l78,19t,192
tatari 178, lS3, 194, 195
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maļts, varajāne l79, l84, 185

väike l78, l85
:maļtsalised Įo7, t40' ļ41

mangold 145

merihumur 221, 235, 236

ĪneĪikanrļ 473
alpi 475
nägus 475
roosa 474. 475, 476

metsvits 478, 47C

harilik 479, 481, 482

foomäV 479, 480, 481

mooruseļised 350' 35l
mooruspuu 354

ļaapani 35t, 358

mongoolia 358

must 352, 358
punane 358
valge 353, 3Il4' 355

musanga, Smithi 353

mustikalised 36, 5l
mustįkas 52

hariļik 53, 54, 55
-mätashari ll0

kõrge ll0
madal 110, lll' 112, Il3

nõgeselaadsed 350

nõgeselised 35l' 369

nõmmkann 478' 50l
harilik 502, 503

nälgheiņ 220' 223
harilik 224, 226

kevad- 224, 227' 229, 230

külvi- 224, 225, 226

suur 224, 227' 228

obļikas 392, 393' 398

aas- 399, 405' 408

ahtaļehine 399, 402, 403' 404

hapu 399, 405, 406

hobu- 399, 413, 415, 416

ida- 400, 420, 421, 421

jõgi- 400, 422, Ą23, 424

kodu- 399, 407' 409

kärn- 400, 4l8' 4ļ9
meri- 400, 426, 428, 429

soome 400, 4l0, 41ļ' 412

spinat- Ąl7, 420

tömbilehine 400, 423, 425' 427

vesį_ 399' 4l2, 414

väike 399, 400' 40ļ
ogamalts 143, 210

kink- 2t0, 2l4, 2ļ4
rand- 14ļ, 206,2l0,2l2' 2ļ3
vits- 2t0, 2|l' 2Iļ' 2ļ2

naistepuna 2l
kandiline 22, 28, 27

karvane 22' 23, 24' 25' 26

lamatr 22, 23, 24

liht- 22, 3t, 32, 33' 34

mägi- 22,28, 29, 30, 3l
tiib- 32

naistepunalaadsed 19, 36

naistepunalised 20

nelgilaadsed 106

nelgilised 106, 107' 218

neļkõieļised 2t8
nelk 222,295

aas- 296, 305, 306' 307

aed- 296, 300, 302

habe- 296, 297, 298

- hiina 296, 299

kartuusia 296

nurm- 296, 295, 301

nõmm- 296, 303, 304' 305

sulg- 295, 303

nurmenukk 478, 454
hariļik 495, 497' 4s8

nurmenukulaadsed 476

nurmenukuļised 477

nõges 370
hiina 370

kõrve- 371, 373' 374

raud' 371, 372

paju 509, 550- :.- hata- s51,.s53, 556, 559, 560, 621,622

hane' 55ļ', 553, 555, 558, 560, 561,

601, 602, 602, 603

hundi- 551, 555, 558, 559, 56l, 598'

599, 603
härm' 55ļ, 556, 559, 560, 618, 6/9,

620, 621, 623

kahevärviline 551, 557,559, 56l' 582'

583, 584

korvi- 555, 559, 561' 606

kõrv- 55l, 553, 554, 558, 560, 562'

553, 594, 595

lapi 55t,554, 559, 56t, 579, 580, 58ļ

|ii;- 55ļ, 553, 555, 558, 56l, 603' 604'

605

looga- 557, 560' 573

läikįv 565' 6,į8

Matsuda 572' 6ļ8
mustik- 551, 556, 558, 560, 576, 577'

577, 578
mustjas 551, 556' 558, 560, 585, 586'

587
pikalehirre 55ļ, 553, 555, 559, 56l'
611, 612, 6ļ3, 6ļ4

671



P,aju, puna_ 55I, 553, 557, 56l, 6t4, 6ļ5,
6ļ6
sileesia 618, 598
sinkjas 6|7' 6ļB
tuhkur 551, 553, 554, 558, 561, 59l,
592, 592
vene 551, 553, 555, 559, 561, 608,
609, 6t0
velkjas 55ļ, 556, 558, 560, 596, 5s7,
597
vesi_ 55.į, 553, 557, 560, 573, 574, 575,
610

- vits- 55ļ' 553' 555, 559, 56l, 606, 607,
610

pajulaadsed 509
pajulised 509
palukas 58

pappel 510, 512
berliini 517, 545, 549
Bolle 5ļ4
euroameerika 515, 531, 532
haļl 5l4, 520, 52I
hatuseviljaline 517, 530, 547, 548
hiina 516, 517, 540, 545, 545, 546
hõbe- 5l3' 5I4, 5l8, 5I9,'520
itaalia 515, 527, 550
kanada 515, 528, 529, 530
korea 516, 536, 536, 540
ļoorber- 5l8, 540, 543, 544, 550
lõhnav 5l6, 538' 539, 540
Maksimovitši 514
must 513, 515, 520, 525, 526
ontaario 516, 537, 538
palsami_ 5ļ6, 530, 534, 535

peet 143
harilik 144
leht- t45
punane I45
suhļ<ru- l45
sööda- l45
söögi_ l45

pisikas 478, 4Sz
põ1d- 4B9, 4s3, 493

pohl 52, 58
hariliļ< 58, 59, 6/

portulak 343, 347
aed- 347, 849
harilik 347, 348

_ -suureõieline 347, 349
portulakilised 107, B4B

priimula 478, 494
kõrge 495, 4s6, 497
varretu 495

pugulill 222, 3l2, 3t3, 3ļ3, 3l4

pusurohi 223, 318
pihkane 316
punane 3lB, 319
valge 318, 320, 321
öö- 317

põhjaoblikas 392, 393, 3s6
harilik 396, 397, 398

põisrohi 222, 327
hari|īI< 219, 327, 328, 329
harkjas 327, 330, 331, 332
liiv- 327, 337, 338
longus 327, 33?, 338
palu- 327, 332, 333, 334
tatari 327, 334, 335, 536

põõsasmalts 20l
pääsusilm 495, 4ss, 500

rabarber 392, 393, 354
harilik 394, i95
kurdlehine J94

ramjee 470

randpung 478, 506
liht- 506, 507, 508

rannikas 478, 4BB, 4B9
rebashein 110, ttl

kreeka ļ t4, l22, l%, r24
laiuv ll4, l3l, ļ32, ļ33
lamav 1|4, l24, ļ25, I26
longus l15, I36, l37, ļ37
pöörisjas ll4, l33, ļ34' ļ35
sinkjas ll4, t15, 1ļ6' l17
Thellungi t|4, 120, lzt, I2ļ
tähkjas 1l4, l27, 12B
valge l|4' ll7, IļB' 1I9
värd_ l14, l27, ļ30, 13ļ

rebasheinaļised l07, l09
reiarohi 216

sööt- 2l8, 2ļ7
reiarohulised 107, 215
remmelgas, baabüloni 567,572, 6|s

hõbe- 55I, 553, 554, 555, 558, 560'
585, 566, 567
raag- 551,554, 559, 561, 588, SB9, 590
rabe 551,558, 554, 5S7, 558, 560, 569,
570, 570, 572
raud- 55ļ, 553' 554, 556, 557, 560'
562, 563, 564

rododendron 37
dauuria 38
kamtšatka 38
karedakarvane 38
kollane 38
ruske 38
Smirnovi 38
virgiinia 38
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l'oosipuu 37

sarratse€niaļaadsed 89

seebiliļl 222' 3|0
harilik 3l0, 3,į1

seen1i-ļ1 67, 84
harilik 84, B5

seenlillelised 36, 84

sinikas 53, 58, 57
soodahein 142, 207

rand- 206, 208, 209
soolaļ<_ 208, 209

sooļarohi t42' 205
harļ|ik 205, 20b

soolmalts 143, 198
halļ l98, 199' 200

soomuskanarbiļ< 37

spinat 141, 143, 175
aed- l75, ļ76
suve- 177
talve- 177

sõlmhein 220' 23l
lääne- 23l
punane 231, 232, 233
rand- 231, 233, 234

šoorea 20

talvik 67, 81

hatt],īk 82' B2
tatar 392, 393, 469

harilil< 469, 470
ida- 469, 470, 471

tatralaadsed 390
tatralised 390, 392
teepõõsalised 20

teepõõsas, hiina 20
tinaj.uurelaadsed 472,
tinajuurelised 473

treema, ginea 377
poleer- 377

tselkova, jaapani 377
kaukaasia 377

tseltis, harilik 377
hīina 377
kad<aasia 377

|ääne- 377
sile 377
Tournelort'i 377

iulinelļ< 223' 322
helkiv 322
ļoitev 322, 323' 324

1õrvalill 223' 33s
harilil< 325, 340

tählhein 247
ļ<ahvatu 24B' 252' 253
mets- 248, 253, 254
oja- 248,260, 260, 26f
oras- 248, 257, 258
salu- 248, 245, 250
soo: 248, 258,255
turd- 248, 255, 256, 257
\īaĪiu- 24B, 262,263' 263

uibulehelised 36, 66
uibuleht 67, 68

keskmine 69, 73, 74, 7,1

lakk- 80
rohekas 69, 70

väike 69, 75, 76

ümaraļehįne 69' 7l' 72
ussiļill 478, 483' 4B4
ussitatar 43t, 459, 460

varsapõlv 479' 4s0
põ|d- 490' 491

vesihein 2ļ9,248' 249, 25ļ
vesisulg 504

harįlik 504, 505

vesitähthein 22I' 268' 269' 270
viigipuu 353

alganistani 351
harilik 351, 352

kummi- 354
Melleri 353
püha 353
Roxburgh'i 352
sükomor- 352, 353

võsaļiļl 221, 264
harilik 264, 265
id,a- 264, 266, 267

äial<as 223, 340
harilil< 341, 342

ööõielised l07



AJIoABĮ,lTH-bIH yKA3ATEJIb PyccKĮ,|x HA3BAH HH
PACTEHĮ,lü VIll TOMA <oJloPbI 9cToHcKoH cCP>

Axcuplc o6HxHoseHultü l98, 627

ųzpxųeruü l98
Aprr,lepna yÄ.rruuerrrraa 475

5ary;llnzx 6onorgķIž 39' 624
õepect 382
Eo.norguģ unp'r 45
Epycrrnxa odr,txgoņeunag 60, 625
6pycununue 625

Bep6eüuux uoHeroųrrttü 480
oduķuoseHlrHü 482

BepdnroĀra cu1upcxaa 204, 627
Bepecx o6uxgoneggķtil 50' 624
Bepecxonlre 624
Bepulunųa noĀ'beJIbHIļKQBan 84, 625
Bepr,rnnvqenue 625
'BoÄqunķa uepuarr 88
Borlnpnnr lrogunri 313, 631
Bo.Į,rķa r.trasķĮr 3l3
Boponrrxa 88, 625

Bas altepnxarrcxuü 633
agrnužcķuü 633
rlaÄxuü 379' 633
ĮHctosaruü 382, 633
npltseltucruü 633
ruepuanltü 385, 633

la,rurrlrzoga cre6e,llųar'ag l99, 628
|ņogĀIrķa 630

6opo.ņaran 2s7' 63l
xaprycnaHcxan 297

ķnraücxag 299
ĪĪepucTafl 303' 63l
flecįIaHarI 303' 630
IĪbltilĪĪafl 305, 630
caĀoBa'I 300' b3l
rpaBrHar 299, 630

lsosÄįz.ļHlre 628

lunco.ltto6ķa Mete.ttlųararį 29l
nocreuuaq 294
nyuxorarar 290

l,'rayxc npulropcxlrü 488

lo;ry6nxa 56, 625
louģperra rolon.iarag 138

lorrķeHürį dyrep;raxonIz4ųag 235, 629
logoõode.nl 56

lopeu Beüpuxa 457

Bblo!Įįrücn 463
ropuuil 457
seįaHosoĀHHtl 443

sļ,{eļ-{Hķrü 459
xunopo4aņzü 462
xycrapnr.rxonlrrl 465
JlbH'|HoiĮ 452
rraa.nlrrį 455
uesaMe,ļaeį{ķIIž 437

ocrpoxoleuHuü 466
ocrpon;ro,ņuuü 434
nepe.ruuü 452
noueuyilnuri 447

rIrl,luü 439
pasnecr-icrlrü 449
paauo.ltucruuü 435

caxalltucķuü 468
rorroryu 441

lopuņnel xyKyĮļļKįlH 326' 63į
lpe.uxa nocesnarr 471

rarapcxan 472

fpeuuuruue 634
lpyuraura 625

3eJIerIoųBeTKosan 69
gclegercņag 69
KplrrrorilcrHafl 7l

- nalan 75

cpelurr 73

lpyuaHr<onue 625
lpltxHIlr r;raĀķlrü 2l6

Įnna.na 630
ĪugoroJleTH'fl 2B4, 630
oĀtloJIeTHflrl 285' 630

Ąpelra 63l
6eloņaral 320, 63i
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Äpeua xneIžxag 316

KpacHafl 319, 631

;lecsag 319
,nyronaa 320

rro,ļeĮņerHan 3l7

3segĀ,o,ļķa 629

6leĀgal 252' 629
dororsas 259,629
sJIaįIHafl 257' 629
JļaHIļeToBIīĀHag 265' 629
JIecHarĮ 249' 629
pacKļ.lĀļtcTarį 263, 629
cpe,4unl 249

ToJIcToJIIļcTHa g 255' 629
ToIĪ'Hafl 26l' 629

3ņesÄųarxa 629
1teluas 252
6onolraq 259
gaaųHan 257

IaHųerosuĀHaq 255

neutan 249
pacxulucran 263

cpe.tHna 249
rolcro,rncrual 255

ronsgaq 261

3aepo6ol:r ropuuü 28' 624
}KecTKoBoIoc}t ctķlįt 25, 624
npoĀblpf BJIeH}I ķlit 3l' 624
npouserrultü 3l
pacnpocTepTblüI 22' 624 

'
įļeTblpexrpaHHķtil 26, 624

3nepo6oürrlre 624
3ulņo;trc6xa 3oHTHįļHa' 82' 625

)KruurrĀa ro.ņos,{araq l54

įlsa ųepHeĮoĮĮag 585

uepnnuuaa 577
ruepcrltcrono6eras 612

I4sosHe 636
IZnlira ropalrü 385

I4.rrlrrrosķIe 633

Ķaparau 382

Ka.ļUĮ.{. 630

ilsqņHķrü 292

į.rereĮķ,]arblü 29t, 630'
nocrerrgltü 294' 630
nyvxonarttü 290, 630

KHc,rItt.IuLįķ 4syxcro.n6uarķrii 396

Knrcķsa ķpynuon.noÄgag 625
MeJIKoIIJIoĀHafl 64' 625
o6uķgoneurral 62' 625-
qerbrpexJlenecr:a art 62

Konon,resHe 632

Kouon.rs noceBHafl 364, 632
copHart 369, 633

Koxnq seHĮr,ļHag' 20l, 628
Canepca 203, 627

Kpanula 633

ĀByĀoMHafl 373' 633
xryįļa' 37l' 633

Kpannnur,re 633

Kyxo;rn o6ķIķuoseHĪrķriį 342

noceņgoü 342' 632

ĮĪe6el,a 627

rJIaĀKoBaTafl t93, 628

KoĮļbeBI'IĀHaf l86' 628

KopoTKoĪ{epeilJķosaq l85, 628

KpacflBo[JloÄHaq l88, 628

JIocHrIIļļaflcfl lBl' 628

npn6pexuaa 188, 628
paHHerI 184, 628
pacxliĀllcTafl 18l' 628

caÄoBaf l79, 628
cuõupcxan l95' 627

rarapcKaq 193,627
JIegeĮ a;lķntlücķu11 l02

6ecnpltųnerrrlr'Iķosį,tįi ļ0l. {i26

Berņuerltü ļ03' 626
npeJĪoMJIeļtubIü t05, 626

cu6upcxrlü l05
Jlrrxunc 631

cnepxaouĮuü 322' 63l
xa,rĮeÄoncxnti 324' 63l

Jlou4csrrR nyilJHcToųBeTHa'l 200' 627

Mapeor,re 627

Mapr 6eraa 173, 627

rudpnguan t6l, 627
fo!ĪIoBįIaTafl l54' 627

klsa 6c,ran' 565

son']Hlaķosag 6l8
xosķrr 588
xopanuouuan 606

.non,txan 570

nonapcxan 579

ocrpo,'rucruax 621

nene,rķHaq 592

nec,ļaHarI 603

no;lsyuan 602

nypnypuar 614

nqTuTĻIįļI.tHKoB an 562
pocN{apHHoJIįIcrrran 600

pyccran 608

cuueaaro-cepaa 597
'IpexTbIįIĪlHKoBag 573
yuacrar 593.

Qn,ruxo.rzcrHaa 582
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Mapl ropoĀcķan l7l, 627

Āo6poro lerrpr.rxa 150

ÄyuļįIcTafl |48' 627
seĮeuag l67
KpacHafl 157, 627
riyroBafl l7t, 627
MHorolļlcTHafl l53' 627
MHoroceMrHHan 163, 627
oõHķHoseHuarI l73
ocTIļcTarI |4s' 627
ocTpoKoHeįļHan 169, 627
cusafl 158, 627
creHuafl t65, 627
IļeIbHoJIĮIcTHan 150' 627

MepuHrrzn 630
6oķoĮserHaq 266, 630
Tpexxļ-lJIKoBag 266, 630

Mupadunuc qĮana l08
Mnpr 6o,rornķlĖt 45, 624
MĮe.ļullr rvropcxoü 4BB
Morpeu 238
Moxpuua 245, 629
Mogņug 632

6lecrgųeceuerrHarĮ 344
6.necr:guĮeceun:e:narr 344, 632
ļ,ta.neulxaq 632
pyueüuan 346' 632

Murauķa 629
ūe>ķaĪļafl 238' 629
ĪĪpįiMopcKafl 240, 629
y3JroBarafl 241, 629

Mt'tĮlH-flHķa JIeĪ(apcTBeHHaq 3t2, 63l
MqrķosoJļocHur .lo21auoü 269, 630

Haylt6yprur KIļcTeįļBeTKoBaq 4B3
HnsĻĪgĪĪķa rrņa;rag 493

HoqeĮserulte 626
Ho.ĪHafl KpaCaBvIļa l0B, 626

oÄuoųserķa KpyIĪHoĮBeTKosafl 77
oĀHoĪĮBeTKoBafl 77' 625

ocuga odrtķnoBegHa' 522, 636
Ocoxopl 525
outtltü ųrer narrrengķrįI 490

noflesoü 490

Ilepnoqner seceļrHilü 49B
sHcoķt ü 496
ruyuHucrlrü 499
o6HxrroseHHllü 495

flepnoqnerulre 635
fIec,ļarrķa 629

TLIMbqHoJĪĪ-lcTH aq 243, 629
y3Korrr.icrHafl 246, 629

Ileryurnž rpederuox llt
floa6e;r lrgorolrzcrrrķtž 42, 624

floÄlenlgltķ o6ltķHoseuHsIü 84
llop'ry,rar 632

KpyIĪHoųBeTKoņttü 349, 632

oropoĀrruü 347, 
-34s, 

632
ūoprynaxonlre 632
fIpo"roIratlux cenepulrü 502

PaltIlul.ig oÄHo6oxaq 8l, 625
Peņeul BoJII{IįcTLIü 394

uepuorraopcxtzü 395
PocqHķa aur,tzücķaq 95, 626

ķpyUIoJIl4cTHag 93, 626
IĪpoMexyToįrHag, 97, 626

Pocgllķosrte 626

Catro.nroc Ba,nepauaa 507
Caura.nosHe 626
Cse,ņa npurraopcxaa 20B, 628

coloHįIaroBafi 209' 627
Cpexra o6HxHoneHHaq 144, 627
CnHH.iarķoslre 635
Ce4rrauuultt< enponeücxzIt 486
Ceneprrur1a o6ķtķHoseĪĪHan 507
Crr,ro.rreņķa 63l

BnįrbĪlaĪafl 330, 63l
3erreHoBarafl 332, 631
JIo)KHoyĪIĪKoB|'ļĀHaff 339, 63ļ
nounxarcųan 337
noHr.rKurae 337, 631
TaTapcķafl 334, 63l
xJĪoĪĪy[ļKa 32B, 63l

Cir,lolķa necrlarI 340
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SISUKORD

<Eesti NSV floora> ViII köiįes käsitletud liikide süstemaatiline nimestik
Eessõna. Koostanud H. Rebassoo
26. selts naistepur-ralaadsed - GuttiferaĮes. I(oostanud į1. Kask
l. sugukond r.raistepunalised, - Hgpericaceae. Koostanud M. Kask

29. selts kanarbiktrlaadsed - Erįcales. I(oostanud V. Masing
1. sugukond lranarbikulised - Erįcaceae. Koostanu,d V. Masing
2. sugukond mustikaļįsed - Vaccįnįaceae. Koostanud V. Masing .'

3. sugultoncl uibulehelised - PgroĮaceae. Koostanud V. Masing ja K. Kalamees
4. sugukond seenļillelised -' Monotropaceae' Kooslanud V. Masing
5. sugukond kul<emarjalised - Empetraceae. I\oostanud V.. Masing

30. seļts satratseeniaļaadsed *- Sarracenįaįes. I(oostanud V. Masing
l. sugukond huuļheįnalised - Droseraceae. Koostanud V. Masing .

3l. selts linalehikulaadsed - SantaįaĮes. Koostanrrd K. Eichwald
l. sugulrond ļinalehikulised - SantaĮaceae. I(oostanud K. Eichwald

32. selts nelgilaadsed - Centrospermae. Ķoostanud S. Talts
1. sugukond ööõį'elised - NgctagĮnaceae. Koostanud S. Taļts .

2. sugukond rebasheinalised - Amaranthaceae. I(oostanud A. Remmel
3. sugukond maltsaįised - Chenopodįaceae' Koosianud V. Puusepp
4. sugulrond reiarohulised - Iįlecebraceae. Ķoostanud S. Talts
5. sugukond nelgilised - CaryophgĮĮaceae. |{oostanud S. Taļts
6. sugukond portulakilised - Portuįacaceae. I(oostanud S. Talts

33. selts nõgeselaadsed - UrtįcaĮes. Koostanud M. Kask
l. sugukond mooruselised - Moraceae. Koostanud A. Paiveļ
2. sugukond kanepilised - Cannabaceae. Koostanud M. Kask
3. sugukond nõgeselised - Urticaceae' Koostanud M. Kask
4. sugukond jalakalised - Uįnaceae. Koostanud A. Paivel

34. selts tairalaadsed - PoĮųgonales. Koostanud V. Kuuslr
l. sugukond tatralįsed - PoĮggonaceae. Koostanud V. Kuusļ<

35. selts tinajuurelaadsed - PĮwnbaginales. Koostanud V. Kuusk
l. sugukond tinajuurelised - PĮumbaginaceae. Koostanud V. Kuusk

36. selts nurmenukulaadsed _ Prįmulaįes. Koostanud V. Kuusk
1. sugultond nurmenukulised - Prįmuįaceae. Koostanud V. Kuusk

37.. seļts pajulaadsed - Saļicaįes' Koostanud H. Krall ja L. Viljasoo .

1. sugukond pajulised - Salįcaceae. Koostanud H. Krall, U. Tamm ja L. Viljasoo
Ceu. 3nepo6oüHue. (Pearoue.) CocrasļUļa įl. Kacķ
Celr. l}epecronue. (Pesroue.) Cocr:asįn B. Masüur
Ccrr.t. EpycrruuHue. (Pesroue.) CocrasIĮfl B. Maatlgr
Celt. lpyrrrauxorlte. (Pesrome.) Coctaņz.lI B. MasįrHr
Ceru. Bepr.nlnuuenlte. (Peerome.) Cocrasun B. Maeurļr
Cerrņ. IIļüķüreslre' (Pearoue.) CocrasĮrn B. Ma3Irur
Cerv. PocqHķosr,Ie. (Peerorrle.) CocrasHfl B. MaeįrHr
Ceu. Cariralorue. (Peerclte.) Cocraru;r K. 3lixsanķĀ
Cerr.t. Ho.ļeųseņuHe. (Pearorue.) CocrasllJĮa C. Talķrc

5
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19

20
35
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51

66
84
86
89
90
99

100
106

107

109
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2r5
218
343
350
351
359
369
376
390
390
472
473
476
477
509
509
624
621
625
625
625
625
626
626
626

678



Celr. ĮIĮttpuųersre. (Pesrorrre.) Cocranu;la A. Peulte,lķ
Ceru. Mapenue. (Pearorue.) CocrasHĮa B. llyycenn
Ceu. ]ļįecebraceae. (Pesrolre.) CocrasüĮa C. Talķrc
Ceru. lsosÄļ.lųttlte. (Pesroue.) CocrasilJa C. Tallrc
Ceu. lIopry.rraKoBbIe. (Pearoue.) Cocrasļlfla C. Ta.nlrc
Cerr.r. Tyronue. (Pesrorr,re.) CocņaSI'UI A. flaüse"Īl
Ceru. Koson,nenue. (Pesrcue.) Cocrann,'ra M. Kacx
Celr. Kpanunuue. (Pesrorvre.) CocraBu.la M. Kacķ
Ceįl. ZĮķtvtosue. (PesIorr,re.) Cocranz.rr A. fIalieefll
Ceu. lpeuuurulre. (Peerclre.) Cocranr'r.na B. Kyycx
Ceį.t' Csütr,ļaTKoBble. (Pearove.) CocraBuna B. Kyycr
Ceu. fleJrroųBeTHble. (Pearoue.) Cocragu.na B. Kyycx
Ceįt. įleonlte. (Pearcme.) CocrasfiJIr ,II. Bfinķflcoo, X. Ķpa.rurl, IO. Talllr
Hgpericaceae. (Summary.) By M. Kask
Erįcaceae. (Summary.) By V. Masing .

Vaccįniaceae. (Summary.) By V. Masing .

PgroĮaceae. (Summary.) By V. Masing
Monotropaceae. (Summary.) By V. Masing
Entpetraceae. (Summary.) By V. Masing .

Droseraceae. (Summary.) By V. Masing
SantaĮaceae. (Summary.) By K. Eichwald
Ngctaginaceae. (Summary.) By S. Talts
Amarantļmceae. (Summary.) By A. Remmeļ
Chenopodiaceae. (Summary.) By V. Puusepp , .

ĮlĮecebraceae. (Summary.) By S. Talts
CargophgĮĮaceae. (Summary') By S. Talts .

PortuĮacaceae. (Summary.) By S. Talts
ļ|Ąoraceae' (Summary.) By A. Paivel
Cannabaceae. (Summary.) By M. Kask
ĮJrticaceae. (Summary.) By M. Kask .

Uįmaceae. (Summary.) By A. Paivel
PoĮggonaceae. (Summary.) By V. Kuusk .

PĮumbaginaceae. (Summary.) By V. Kutrsļ<
Prįmuļaceae. (Summary.) By V. Kuusk
SaĮįcaceae. (Summary.) By H. Krall, Ü. Tamm, L. Viljasoo .

Eestį NSV floora VIII köites mainitud süstemaatiliste ühikute teaduslike nimede
ja sūnonüümide tähestlkulrne registel. AlQanurulrü yKa3aTeIį' HayįIHblx

utLsņaļįI,Įü Į4 cIįHoļIHIvIoB cucTeMaTuįlecķį4x eÄįHĮļĮ' ynoMrrHyTLIx s VļII roĪ\ae

(-l,roplr 3crorrcķorž CCP
Eestįkeelsete taimenimede tähestįkulįne r'egister
A.nlarzr.ulri:r yKa3aTeJIb pyccKHx Hagsalj}tll pacreuuü VIII ToMa @noplt

3croHcxoit CCP
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641
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669

674
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Arropcxuü KoJĪūeKTHD. oJtoPA 3CToFIcKoļz CcP vIIL Ha scroHcxoll, pyccKoM g anuuücxotrl
r3blKax. Hs4arelrcrso <Banrycr>. TarrilH, fIflpHycKoe uocce, 10.

Toimetaja A. Pärn. Kunstllįne toimetaja A. Säde. Tehniline toįmetaja L. Krikmann. Korrektorid
M. Maide. H. Uusoõld. Laduda anįud 4. IĪ I970. Trükkida antud 26. vIĪ l97l. Läti NSV Ligatne
Paberivabiiku trükiįaber nr. l, 70 X ļ08/l6. Trükipoognald 42,5 + Į'25 (kleebised). Tingtrükipoognald
61,2.5. Arvestuspoognaid 55,09. Trükįarr.2500. MB-0800l. Telļįmuse nr' 757. Hans Hei.demanni njm.
Trükikoda, Tartu, Ülikooli 17tlg. ĮĪ'
Hind rb1. 5.87.
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