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SISSEJUHATUS 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on: 1.) Süstematiseerida ja kvantifitseerida taimede 

eestikeelsed nimed, nii rahvapärased kui ka ametlikud. Luua Gustav Vilbaste kogutud 

taimenimede (Vilbaste, 1993) põhjal andmebaas, mis võimaldaks uurida seda, kuidas taimeliigid 

on omale eestikeelsed nimed saanud. 2.) Koostatud andmebaasi põhjal testida, kas taimeliikide 

rahvapäraste nimede hulk ning ametliku nime saamise aeg sõltub taimeliigi levikust Eestis. Kui 

liik on Eestis levinud kas hõredalt või asub siin oma levikupiiril, siis võiks eeldada, et tal on 

vähem rahvapäraseid nimesid kui Eestis laialt levinud liikidel, mis pole siin oma levikupiiril; ja 

et laialt levinud liigid on saanud võrreldes hõredalt või regionaalselt levinud liikidega ametlikud 

eestikeelsed nimed ajaliselt varem. 

 

Andmebaasi loomise sihiks oli saada teada, kui palju on eri taimedel rahvapäraseid nimetusi, 

paljud neist on eritüvelised ehk erinevad lisaks vormile ka tähenduse poolest. Samuti seda, millal 

hakati taimedele eestikeelseid nimesid panema, ja milliseid erinevaid nähtusi ja objekte taimede 

rahvapärastes nimedes esineb. Selle töö puhul uurisin imetajate, lindude, taimede, muude elus-ja 

mitteelusolendite esinemist taimenimedes. Uurisin, kas rahvapärastes nimedes on mainitud  

arstimiseks kasutatud rohtude nimetusi, verd, haava, haigust, kehaosasid, organeid, kasvukohti, 

elu- ja suuremaid paiku, vilju, leht, juurt, õit, heina, värvust, kasutust, mõju, sööke, jooke, 

inimtekkelisi asju ja objekte, müüte ning kas mõni nimi on naljaga pooleks pandud või kas mõni 

rahvapärastest taimenimetustest on mugandus võõrnimest.  

 

Käesoleva bakalaureusetöö käigus püstitasin järgnevad uurimisküsimused: 

 Kas taime rahvapäraste nimede koguarv sõltub taime eritüveliste nimede arvust? 

 Kas varem endale ametliku eestikeelse nime saanud taimedel on rohkem rahvapäraseid 

nimesid, kui neil liikidel, mis said eestikeelse nime hiljem? 

 Kas nendel taimeliikidel, mis on suurema levikuga, on rohkem eestikeelseid nimesid? 

 Kas rahvapäraste nimede arv leviala piiril ja mittepiiril asuvatel liikidel on erinev? 
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 Kas Eestis oma leviala piiril asuvad taimeliigid on saanud omale eestikeelse nime pigem 

hiljem kui need Eestis kasvavad taimeliigid, mis siin leviala piiril ei asu? 
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1. GUSTAV VILBASTE JA TAIMENIMETUSED 

 

Gustav Vilbastet peetakse üheks Eesti loodusteadusliku kultuuri olulisemaks arendajaks. 

Vilbaste sündis 1885. aastal Haavakannu külas, Harjumaal, ta on õppinud Tartu ülikoolis 

matemaatika-loodusteaduskonnas ja lõpetanud 1928. aastal Viini ülikooli filosoofiadoktoratuuri. 

Ta õpetas mitmetes koolides metsakaitset ja on olnud ka stipendiaat Tartu ülikoolis Eesti 

floristika alal. Oma teeninduskäigul oli Vilbaste Tallinna Pedagoogilise kabineti juhataja ja 

viimaks ka Eesti NSV Loodusteaduste Muuseumi (Eesti loodusmuuseumi) botaanika osakonna 

juhataja. Oma eluajal andis ta välja ning toimetas mitmesuguseid erinevaid ajakirju. Sealhulgas 

ilmusid tema botaanika ja floristika alased artiklid ka ajakirjas “Loodus“, mille toimetamisest ta 

ka hiljem osa võttis. Pensionipõlves tegeles Vilbaste peamiselt erinevate keelematerjalide 

kogumisega, peamiselt Prangli saarelt ja Lõuna- Eestist. Mitmeid aastakümneid peeti Vilbastet 

üheks parimaks Eesti floora tundjateks, mille tõestuseks on tema umbes 12 000-leheküljeline 

herbaarium. Teda on kõrgelt hinnatud ka taimemääraja “Taimemääraja koolidele (1936) ja 

käsiraamatu “Puid ja põõsaid talvel“ (1948) koostamisel, mis olid tol ajal ainsateks 

abivahenditeks koolides (Vilbaste, 1993 lk 13-19). Vilbastet on tunnustatud ka tema raamatu 

“Eesti NSV ravimtaimed“  tõttu, mis ilmus 1962. aastal koostöös farmatseut Oskar Koogiga, 

milles iga ravimtaime kõrvale on välja toodud ka taime erinevad rahvapärased nimed (Kalle ja 

Sõukand, 2010). Vilbaste suri 1967. aastal Tallinnas. 

 

Oma teoses “Eesti taimenimetused“ käsitles Vilbaste peamiselt neid taimi, millel oli eestikeelne 

nimi rahvasuus ja kirjasõnas olemas enne “Kodumaa taimede“ ilmumist olemas. Oma teoses on 

ta peatunud nende rahvapäraste taimenimede seletamiskatsetele, mille kohta sai ta rahvasuust 

erinevaid teateid. Omapoolse analüüsi ja taimenimede tekkeloo kirjeldamiseks aega tal ei jäänud. 

Taimenimedest ülevaate koostamise lõpetas Vilbaste juba 1944. aastal, kuid raskete aegade tõttu 

jäi käsikiri ilmumata. Tema teos “Eesti taimenimetused“ ilmus peale käsikirja kontrolli ja 

paranduste tegemist 1993. aastal Eesti teaduste akadeemia emakeele seltsi toimetuse poolt 

(Vilbaste, 1993 lk 20-22).   

 



6 
 

2. TAIMENIMETUSTE TEKKIMISEST JA MUUTUMISEST 

 

Taimedele on nimesid pandud juba väga pika aja jooksul. Võib oletada, et nimede panemine 

lähtus eelkõige taimede kasutamise seisukohast, mille alusel sai taimi jagada rühmadesse. Juba 

ürginimesel olid esimesel kohal söögitaimed, mille vilju ja juurikaid kasutati toiduks või toidu 

valmistamisel maitseainetena. Paljud taimed pakkusid inimestele kaitset ka ilmastikuolude vastu 

nii kehakattena kui ka elamute ehitusmaterjalidena. Mida aeg edasi, seda enam hakati oma 

kehakatteid kaunistama, mille jaoks leiti taimi, millest saadi vajalikke värvaineid. Karjapidamise 

ja põllumajanduse tekkega hakkasid inimesed teadvustama ka erinevaid koduloomade 

söödataimi, põlluviljasid ja umbrohte. Need taimed, mida esialgu ei osatud kasutada, jäeti ka 

nimede andmisel kõrvale. Algselt olid taimedel vaid rühmanimed, kuid hiljem tekkis vajadus 

anda nimed taimedele eraldi – kas siis perekonna või liigi tasandil. Taimedele anti nimed nende 

iseloomulike tunnuste ja kasutamise poolest. Paljud rahvapärased taimenimetused on väga vanad 

ja pärinevad läänemeresoome aluskeelest. Nendeks on peamiselt puude ja sagedamini esinevate 

põõsaste nimed, samuti ka erinevate  söödavate marjade, põlluviljade ning umbrohtude nimed, 

mis näivad olevat äärmiselt vanad (Vilbaste, 1993, lk 59).  

 

Suurema rühma moodustavad taimede hulgas just need rahvapärased taimed, mida tarvitati 

ravimiseks. Nende taimede nimetused koosnevad valdavalt kahest (või harvemal juhul enamast) 

sõnast. Esimeses nimepooles osutatakse mõnele haigusele, organile, mille ravimiseks see taim 

mõeldud on, teises  sõnapooleks on rohi. Näiteks silmarohi, kopsurohi, rabanduserohi jt.  

 

Enamik eestikeelseid taimenimetusi ongi moodustatud liitsõnadest. Nime esimeses pooles 

viidatakse taime omadusele, kasutusviisile, välimusele ja maitsele. Sageli kasutatakse 

nimeandmisel taime ilu, mida väljendatakse põhiliselt sõnadega lill või tema sünonüümidega läll, 

kann, nukk, roos. Näiteks sinilill, neitsikann, jõeroos jt (Vilbaste, 1993, lk  60-61). 
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Mõned taimenimetused näitavad ka küpsemiseaega või on seoses õitsemisajaga. Näiteks 

rukkisinikad, mis valmivad rukkilõikuse ajaks, jürilill, mis õitseb jüripäeva paiku, jaanilill 

jaanipäeva paiku, sügislill sügisel ja lumilill lumemineku ajal.   

 

Paljudele taimedele on pandud nimi ka õie või taime lehtede värvuse järgi. Näiteks sinilill 

(Hepatica nobilis) oma siniste õite järgi, kuldkann (Helianthemum nummularium) oma 

kuldkollaste õite järgi. Samuti on paljudele rahvapärastele nimedele antud nimi ka selle järgi, 

mis värvi ainet need taimed välja immitsevad või taime maigu, maitse järgi. Näiteks 

piimaohakas, limarohi, hapuoblikas, imal mari või magesõstar. 

 

Suure rühma moodustavad ka sellised taimenimed, mis on tekkinud sarnasuse alusel – enamasti 

on õistaimede õis see, mis evib sarnasust mõne inimese poolt kasutatava asja või loomadele 

omase tunnusega. Näiteks  kassisaba (Veronica spicata), kukekannus (Consolida regalis), sinine 

käoking (Aconitum napellus) ja harilik varsakabi (Caltha palustris) jne. 

 

Taime määramine pole kunagi olnud lihtne ja alati ei osata liikide vahel erinevusi näha. Samuti  

ei osata teha vahet nende tunnuste vahel, mis on tähtsad botaanikule taime määramisel. 

Rahvapärastes nimetustes on kasutusel üldjuhul lihtsamad tunnused. Näiteks on enamikke niidul 

kasvavaid korrapäraste õitega kollaseid taimi nimetatud tulelilledeks, tuliheinadeks (peamiselt 

tulikad) jne. Taime omaduste poolest võib olla tekkinud mitmes kohas ka üksteisest erinevaid 

nimetusi. Näiteks kortslehte (Alchemilla vulgaris) on Antslas Võrumaal nimetatud pisarate 

lilleks veetilkade pärast, mis lehtede kuulmesse tekivad, Narvas Ida-Virumaal aga kortsleheks 

oma kortsuliste lehtede tõttu. Samuti on taime omaduste tõttu tekkinud nimi sarnane ka teiste 

rahvaste juures. Näiteks kassikäpp (Antennaria dioica) on analoogse nimetusena kasutusel ka 

venelastel, soomlastel ja rootslastel. Väike rühm on neid taimenimesid, mis näitavad taime osade 

omadusi: värihein, robirohi, kõrinad, plaksulill (Vilbaste, 1993, lk 61-62). 
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Samuti näib, et mõne taime rahvapärases nimetuse kajastub usk taime võimesse. Näiteks 

nõiahammas, vägihein, üheksavägine. Täheldatud on ka neid taimenimetusi, mis on seotud 

muinasusuga või muinasjutuliste omadustega. Näiteks Kalevipoja juuksed, tõnnikesed, jõuhein, 

üheksa mehe vägi.  

 

Rahvapärastes taimenimetustes on kasutatud ka pilget, heatahtlikku nöökamist. Näiteks 

mehetruudus – kroonlehed langevad korraga maha, ei jää midagi järele. Kasutatakse ka selliseid 

taimenimesid, mille tähendust ei osata seletada, on vanad või arhailised. Näiteks kollase 

võhumõõga (Iris pseudacorus) puhul sooraied.  

 

Suur hulk rahvapäraseid taimenimetusi ei ole eesti keele algupäraga. Eelkõige just nende taimede 

nimed, mida on kasutatud ravimtaimedena. Nende nimede sissetungi rahvakeelde olevat 

täheldatud juba sel ajal kui katoliku mungad kasutasid ja kasvatasid taimi kloostrite lähedal. 

Taimede levikuga küladesse mugandati võõrkeelsed nimed rahvakeelseteks. Võõrast algupära 

arvatakse olevat ka need taimenimed, mida seostatakse erinevate pühakutega. Näiteks 

maarjahein, püha peetruse kepp, jeesusekäed jt.  

 

Palju võeti nimesid ka teistest keeltest laenuks. Näiteks saksakeelsed taimenimetused on paljud 

moonutatud, mugavdatud ja tõlgitud. Näiteks Saksamaal esinev arnika (Arnica montana) nime 

on kasutatud rahvapärastes nimetustes kuldvitsal (Solidago virgaurea), seanupul (Leontodon 

autumnalis). Otsest tõlget taimenimetuste puhul on kasutatud näiteks katkujuure (Petasites 

hybridus) puhul, mis on tekkinud saksakeelsest nimest pestwurz, harilik päevalille (Helianthus 

annuus), mis on tekkinud saksakeelsest nimest sonnenblume ning jaanirohi (Hypericum), mis on 

tekkinud saksakeelsest nimest johanniskraut (Vilbaste, 1993, lk 62-69). 
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Olemasolevaid taimenimetusi võib jagada kaheks: kirjakeelsed ja rahvapärased ehk ametlikud ja 

mitteametlikud nimed. Vilbaste on oma raamatus jaganud eestikeelsete taimenimede kogumise 

kolme üksteisele ajaliselt järgnevasse etappi: võõraste, saksa kirikuõpetajate ja teadlaste poolt 

taimenimede ülesmärkimine; eestlaste poolt taimenimede kogumine ja ülesmärkimine; 

botaanikute poolt taimenimede teaduslik esitamine ja korraldamine.  

 

Varaseimad allikad eestikeelsetest taimenimetustest on leitud eesti keelega tegelevate 

kirikuõpetajate poolt koostatud sõnastikes 17. sajandi keskpaigast. Sellel perioodil olid 

taimenimetused peamiselt keeleliseks objektiks ning kõigile taimenimedele ei püütudki 

eestikeelset nimetust anda. 18. sajandi algul hakati üha enam eestikeelseid taimenimetusi 

kasutusele võtma just igapäevases elus. Igale taimele, mida kirjanduses sagedamini käsitleti 

püüti anda oma kindel nimetus. 20. sajandi algusest muutus vajadus eestikeelsete taimenimede 

osas suuremaks. Anti välja erinevaid sõnaraamatuid, herbaariume ja botaanika käsiraamatuid.  

 

Võib väita, et osad taimenimed on põlised ning on jäänud muutumatuks, kuid on ka neid 

taimenimesid, mida on muudetud või on sootuks ära kaotatud. Paljude taimenimetuste puhul on 

kaotatud ära murdelised kujud, et muuta need lihtsamini hääldavateks. Samuti on üheks 

taimenimede muutmise põhjuseks olnud ka inimeste liikumine, elukohtade vahetus, kus õpitakse 

uusi nimesid ning osa vanu enne teadaolevaid nimesid lihtsalt unustatakse (Vilbaste, 1993, lk 23-

58). 
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3. METOODIKA 

 

Gustav Vilbaste raamatus „Eesti taimenimetused“ on eestikeelsed taimenimetused esitatud 

artiklite kaupa. Igasse artiklisse on koondatud ühe liigi erinevad nimetused. Artiklite pealkirjad 

koosnevad kahest osast, ladina- ja eestikeelsest nimetusest. Koos ladinakeelse nimetusega on ära 

mainitud autori nimi või selle lühend. Sellele järgneb taime eestikeelne liigi või 

perekonnanimetus, mille järel on viide selle nimetuse esmakordsele esinemisele eesti kirja- või 

trükisõnas. Näiteks: “Fraxinus excelsior L. saar (Thor Helle, 1732); harilik saar (KT, 1917, 

ETM,1966; EF IV, 1969) (Vilbaste, 1993 lk 324). 

  

Artikli pealkirjas võib eestikeelseid nimetusi olla ka mitu, sel juhul on praegu kasutusel olev 

nimi viimasel kujul, sellele võivad eelneda sama nimekuju osaline või täielik variant varaseimast 

esinemisest. Pealkirjas esitatud varasem eestikeelne nimevariant on tänapäevasel kirjakujul, ent 

sellisel juhul sisaldab artikkel ka nimevariandi originaalkuju. Üksikjuhtudel on artikli pealkirjas 

ka eestikeelse taimenimetuse sünonüüm, mis on varasemalt olnud üldtarvitatav või ametlik 

nimetus. Näiteks: “Alcea rosea L. (Althaea rosea Cavan.) stokkroos (Wied., 1869), harilik 

tokkroos (EF III, 1959), aed-tokkroos (ETM,1966)“ (Vilbaste, 1993 lk 136). Artiklid on esitatud 

ladinakeelse taimenimetuse tähestikulises järjekorras, mille aluseks on ladina keele tähestik. 

Eestikeelsete taimenimetuste järjestuse aluseks on kõnekeelsete trükiallikatest või üleskirjutatud 

registreeritud taimenimetuse kirjapilt. Samasuguse kirjapildi puhul on esikohale seatud 

kirjakeelne esinemus murdekeelse ees ja varasemad kirjakeelsed allikad hilisemate ees. Juhul, 

kui ühest allikast on toodud nii ainsus kui ka mitmus, on esitatud ainsuse vormid mitmuse ees 

olenemata tähestikulisest järjekorrast. Samuti ka kui autor on ühest murrakust toonud mitu 

häälikulist varianti, esitatakse nad koos, esitamaks murdeerinevuste kirevust. Näiteks: 

“Anthriscus syvestris (L.) Hoffm. (Chaerophyllum sylvestre L.) harkaputk (EÜS, herb.), mets-

harakputk (KT, 1917; ETM, 1966; EF IV, 1969) puhul: koerputk~kuerputk, 

koerputke~kuerputke, koerputkes~ kuerputkes, koerputked~kuerputked (Põhja- Eesti)“ 

(Vilbaste, 1993 lk  163).  
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Kõikide eestikeelsete nimetuste järel on sulgudes allikaviide või viide. Kui nimetus esineb samal 

kujul mitme autori poolt, siis lisaks esmakordsele esinemise fikseerimisele ei ole teisi autorid 

ruumi säästmiseks mainitud, vaid märgitud lühendiga jt (ja teised). Viidetes ära toodud autorid 

on esitatud kronoloogilises järjekorras. Kirjalike allikate loendis on ära märgitud autorinimi või 

selle lühend, teose pealkirja lühend koos selle aastaarvuga. Herbaariumite ja käsikirjade puhul 

aastaarv puudub. Näiteks: “Rosenplänter, herb.; Kreutzwald, käsik.; EE VII, 1936; EÕS II, 

1930“. Vilbaste on taimenimetustele juurde märkinud ka nimede teadaoleva levikuala 

maakondade-ja kihelkondade järgi, mis on enamasti märgitud suuremas osas kolmetäheliste 

lühenditena. Näiteks: “HMd- Harju-Madise, Pee- Peetri; Sõr- Sõrve poolsaar (Vilbaste, 1993 lk 

120)“. 

 

Keskendusin oma töös erinevate nähtuste, asjade ja objektide esinemise tuvastamisele 

rahvapärastes taimenimetustes, ning klassifitseerisin andmed järgnevatesse veergudesse: 

 

Imetaja – Veeru “imetaja” jaoks otsisin taimedenimedes esinevaid imetajatega seotud 

nimeelemente. Näiteks seaohaka (Cirsium oleraceum) puhul on nimedes kasutatud viie erineva 

imetaja nime: hunt (hundikapsad); härg (härjakapsad); jänes (jännese kapstad); karu (karuohtja); 

siga (seaohakas). Imetajanimede puhul otsisin välja ka nimedes mainitud murdelised ja 

rahvapärased nimetused. Näiteks roosa merikann (Armeria maritima) puhul ärja (härg) (liiva-

ärjapääd), konnaosja (Equisetum fluviatile) puhul hobbose (hobune) (hobbose oblikut). 

 

Lind – Veeru “lind” puhul on kasutatud sama põhimõtet, mis imetajategi puhul. 

Taimenimetustest on välja otsitud elemente, mis viitaks lindudele. Näiteks hariliku kurekaela 

(Erodium cicutarium) on mainitud nelja erineva linnu nime: kurg (kureküüned); kana 

(kanavarbad); kukk (kukenõelad); kull (kullinokad). Välja on otsitud ka erinevad murdelised ja 

rahvapärased nimetused. Näiteks rand-kikkaputke (Angelica archangelica) kikka (kukk) 

(kikkapütsik), salu-siumarja (Actaea spicata) puhul tiks (tibu) (tikstamm).  
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Taim – Veeru “taim” puhul otsisin taimede rahvapärastest nimetustest teiste taimede nimesid. 

Näiteks: hariliku maarjalepa (Agrimonia eupatoria) puhul on mainitud nimedes antud talle 

nimeks ka lepp (harilik maarjalepp); arnika (arnika); pihlakas (maapihelgas); kadakas (Maarja 

kaddakad); takjas (maarjatakjas); raudrohi (raudrohi); üheksavägine (öheksavägine); päevalill 

(üheksapäevalill). Samuti ka erinevad rahvapärased ja murdelised nimetused. Näiteks vaevakase 

(Betula nana) puhul porsa (sookail) (porsakased). 

 

Muu elusolend – Veergu “muu elusolend” on otsitud välja nimetused, mis ei kuulu ei 

imetajatele ega taimedele. Näiteks aaskannikese (Viola tricolor) puhul liblikas (liplikaroes), 

koldja selaginelli (Selaginella selaginoides) puhul sammal (sammalsõnajalg), hariliku 

keelikurohu (Carlina vulgaris) puhul kiil (kuldkiilikarohi); madu (maoajaja) ja ka erinevad 

murdelised ja rahvapärased nimetused põld-paganapea (Filago arvensis) puhul kerbu (kirp) 

(kerburohi). 

 

Mitte elusolev loodusasi – Selles veerus on üles loetud mitte elusolevad loodusasjad ja 

abstraktsemad looduslikud üksused, nagu näiteks ökosüsteemid (jõgi; järv; mets; kivi; mägi) ja 

ka keemilised elemendid ja ühendid (raud; kuld; vask). Näiteks klibutarna (Carex glareosa) 

puhul klibu (klibutarn), räni (ränipuik), rand-luidekaera (Ammophila arenaria) puhul rand (rand-

luidekaer); liiv (liiva-kastik); luide (luitekaer). 

 

Arstirohi – Selles veerus on kirjas jah/ei vormis, kas taime nimede seas on mainitud arstirohtu, 

või lihtsalt esineb nimes sõna rohi. Näiteks salu siumarja (Actaea spicata) puhul on rohtu 

mainitud 15 nimes: Christophi rohi; häkisehaigerohi; häkitse haiguse rohi; lendavarohi; 

rabanduserohi; ussirohud, äkilise-haiguse-rohi jne.   

 

Veri/haav – Selles veerus on kirjas jah/ei vormis, kas mõne taime nimetustest viitab mingil moel 

verele või haavale või sisaldab oma nimes sõna veri või haav. Näiteks hariliku tõlkja (Bunias 

orientalis) puhul veritelg, halli lepa (Alnus incana) puhul verilepp.  
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Haigus – Selles veerus on kirjas jah/ei vormis, kas mõned taime rahvapärastest nimetustest 

viitab mõnele haigusele või tõvele. Näiteks: magusa hundihamba (Astragalus glycyphyllos) 

puhul lehmaudararohi; loomapasatõverohud. 

 

Kehaosad ja organid – Selles veerus on ära mainitud erinevad nimeelemendid, mis viitavad nii 

inimese kui ka erinevate loomade kehaosadele ja organitele. Näiteks hariliku soopihla (Comarum 

palustre) puhul pea (Härja-pea); varbad (kanavarbad); jalg (kurejalg); põlv (kurepõlv), hariliku 

lõokannuse (Corydalis solida) puhul pää (prkapää); kann (lõukesekann) ja ahtalehise 

põdrakanepi (Epilobium angustifolium) puhul kabi (põdrakabi); händ (rebasehanna); saba 

(rebasesaba); silm (silmalill); solika (Solika rohhe); vill (villein). 

 

Kasvukohad ja elupaigad – Sellesse veergu on kogutud kõik võimalikud kasvukohad, 

elupaigad ja kooslused. Näiteks: konnaosja (Equisetum fluviatile) puhul jõgi (jõeosi); luht 

(konnaluht); soo (soo-osi); vesi (vesikuusk), päideroo (Phalaris arundinacea) puhul luht 

(jäneseluht); meri (merihein); mets (metsputk). 

 

Suuremad paigad – Selles veerus on ära mainitud konkreetsed geograafilised nimed 

taimenimetustes, ilmakaared või suuremad geograafilised regioonid. Näiteks idamaguna 

(Papaver orientale) puhul hiina (Hiinamoon); ida (ida-magun); türgi (türgimoon), euroopa 

metsputke (Sanicula europaea) puhul euroopa (Euroopa metsputk).  

 

Vili – Sellesse veergu on toodud jah/ei vormis, kas mõned taime rahvapärastest nimetustest 

viitab taime viljale. Näiteks: soomuraka (Rubus arcticus) puhul mari (mamuramari; mesimari). 

Suure läätsepuu (Caragana arborescens) puhul kaun ( kaunapuu; kaunpõõsas).  
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Leht – Selles veerus on kirjas jah/ei vormis, kas mõned taime rahvapärastest nimetustest viitab 

taime lehele. Näiteks: taraenela (Spiraea chamaedryfolia) puhul jalakalehine põõsasenelas; 

külmalillelehine põõsasenelas.  

 

Juur – Selles veerus on kirjas jah/ei vormis, kas mõned taime rahvapärastest nimetustest viitab 

taime juurele Näiteks: kilpjala (Pteridium aquilinum) puhul mustajuurtega rohud. 

 

Õis – Selles veerus on kirjas jah/ei vormis, kas mõned taime rahvapärastest nimetustest viitab 

taime õiele. Näiteks: leedersõrmkäpa (Dactylorhiza sambucina) puhul õispuu käpp, jaani-

õnneheina (Erigeron acer) puhul jaaniõis; õnneõis. 

 

Hein – Selles veerus on kirjas jah/ei vormis, kas mõned taime rahvapärastest nimetustest viitab 

heinale. Näiteks raudosja (Equisetum hyemale) jusshein ja konnaosja (Equisetum palustre) puhul 

juss-hein.  

 

Värvus – Selles veerus on loendatud kõik taimenimetustes kasutatud värvid. Näiteks: roosa 

pajulille (Epilobium roseum) puhul on mainitud nimedes roosat ja punast. Ruuge rebasesaba 

(Alopecurus aequalis) puhul on mainitud ruuget, mis tähendab tumekollast (punaka varjundiga), 

helepruuni.  

 

Kasutus/mõju – Selles veerus on tegemist jah/ei vastusega, kas mõned taime rahvapärastest 

nimetustest viitab taime kasutusele või selle kasutuse tagajärjel tekkivale mõjule. Näiteks: 

hariliku vahtra (Acer platanoides) puhul on märgitud, et Poisid lõhestavad vahtra tiibvilja poole 

keskmise osa, pistavad siis selle nina otsa ja pikendavad seega nina… (H. Rüütel- Trt). Hariliku 

raudrohu (Achillea millefolium L.) puhul on öeldud, et Raudrohi on üle maa tuntud värske haava 
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puhul veresulgemise vahendina (J. P. Sõggel- saa); Köharohtu tarvitatakse köha vastu ja 

keedetakse kuumas vees nii kaua kui vesi pruuniks läheb (VII Vanalõve).  

 

Söök; jook – Selles veerus on kirjas jah/ei vormis, kas mõned taime rahvapärastest nimedest 

viitab mingil moel taime kasutusele söögi või joogina. Näiteks: hariliku äiaka (Agrostemma 

githago) puhul sinep, villohaka (Cirsium heterophyllum) puhul piim (piimasoonerohi).  

 

Asjad – Selles veerus on välja toodud elemendid, mis viitavad inimeste enda poolt valmistatud 

asjadele Näiteks: sinise käokinga (Aconitum napellus) puhul king (kingaroos); kübar 

(käukübarad); saan (kuningasaan), aaskannikese (Viola tricolor) puhul vioola; kann 

(neitsikannud).  

 

Müüt – Selles veerus on kirjas jah/ei vormis, kas taimel on rahvapäraseid nimesid, mis 

seostuvad mõne müüdiga. Näiteks: hariliku kuutõverohu (Polygonatum odoratum) juures on 

mainitud, et „Jeesus annud seda juurikat Peetrusele hammustada, kui sellel kõht valutanud“. 

Peetrus hammustanud ka ja saanud kohe terveks. Taime juurikal on selgesti näha hamba jälg. Nii 

kõneleb vanarahvas selle kohta. Sellepärast kasutatakse peetruse juurikat kõhuhaiguse vastu: 

juurikas pannakse viina sisse ja juuakse siis kõhuhaiguse puhul (J.Ott – SJn Vastemõisa). 

 

Nali – Selles veerus on kirjas jah/ei vormis, kas mõned taime nimedest on justkui naljaga 

pooleks pandud või sisaldab tunnetuslikult mingit humoorika elementi. Näiteks sirplutserna 

(Medicago falcata) puhul saksa-pasa-rohi, võsaülase (Anemone nemorosa) puhul valged 

külmapersed.  

 

Võõrnimi – Selles veerus on kirjas jah/ei vormis, kas mõned taimenimedest on mugandus 

mõnest võõrkeelsest nimest või mitte. Näiteks harilik kalmus (Acorus calamus) on kalmus 
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mugandus ladina keelsest sõnast calmus. Aed-mädarõigas (Armoracia rusticana) arvatakse 

olevat moonutatud saksakeelsest nimest Mähr-Rettig.   

 

Lisaks sellele märkisin andmetabelitesse iga liigi kohta üles kehtiva liiginime ladina keeles ning 

kehtiva ametliku eestikeelse liiginime ja sugukondliku kuuluvuse. Samuti liikide levikusageduse 

Eestis  (vt ka jooniseid 3, 4), mille andmed pärinevad „Eesti taimede levikuatlasest“ (Kukk ja 

Kull, 2005). Varaseima liiginimetuse ja nime andmise aasta leidsin Vilbaste raamatu kirjanduse 

loendist, allikmaterjalide ja lühendite hulgast, kuhu oli märgitud erinevate nime andnud autorite 

nimi ja nime andmise aastaarv. Kehtiva ametliku nime andmise aasta on Vilbaste raamatus iga 

liigi taha märgitud.  

 

Veerus “mainitud nimede arv“ lugesin kokku taimenimetused, mis Vilbaste oli mingi 

konkreetse liigijaoks kokku kogunud. Näiteks hariliku kaera (Avena sativa) puhul oli neid 21. 

 

Veerus “Eritüveliste nimede arv“ lugesin kokku liikide eritüvelised nimevariandid, mis 

teineteisest vormiliselt või tähenduse poolest eristusid. Näiteks värvmadara (Galium boreale) 

puhul oli neid kokku 40.  

 

Veerus “Varaseima ja praeguse nime samatüvelisus“ kirjutasin jah/ei vastuse. Näiteks võsa 

raudrohu (Achillea ptarmica) varaseim mainitud liiginimetus on Sappi rohhud (Fischer, 1791), 

praegune liiginimetus on võsa-raudrohi (ETN, 1928; ETM, 1966; EF VI, 1978), sellest 

järeldades on tegemist eritüveliste nimedega. 

 

Andmete töötlemine ja analüüsimine toimus programmidega MS Excel ja Statistica 8.0. 

Lineaarse regressioonanalüüsi korral kvantitatiivsed tunnused logaritmiti, et tunnustel oleks 

normaaljaotus. 
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Tabel 1. Näide andmetabelist, kus on ära toodud veerud: liik, eestikeelne liigi 

nimetus, sugukond, sagedus, varaseim liiginimi, kehtiva nime andmise aasta, 

mainitud nimede arv (autori koostatud).  

 

 

Tabel 2. Näide andmetabelist, kus on ära toodud veerud: eritüveliste nimede arv, 

varaseima mainitud nime arv, varaseima ja praeguse nime samatüvelisus (autori 

koostatud).   

 

 

Tabel 3. Näide andmetabelist, kus on ära toodud veerud: imetajad, lind, taim ja muu 

elusolend (autori koostatud).  
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Tabel 4. Näide andmetabelist, kus on ära toodud veerud: mitte elusolev loodusasi, 

arstirohi, veri/haav, haigus, kehaosad ja organid, kasvukohad ja elupaigad ja 

suuremad paigad (autori koostatud).  

 

 

Tabel 5. Näide andmetabelist, kus on ära toodud veerud: vili, leht, juur, õis, hein ja 

värvus (autori koostatud).  

 

 

Tabel 6. Näide andmetabelist, kus on ära toodud veerud: kasutus/mõju, söök/jook, 

asjad, müüt, näli ja võõrnimi (autori koostatud).  
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4. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

4.1  Taimede rahvapäraste nimede hulk ja nende jaotus 

 

Raamatus „Eesti taimenimetused“ (Vilbaste 1993) on esitatud nimeandmeid kokku 1188 

taimeliigi kohta (sh ka mõningatele sortidele ja alamliikidele, nagu näiteks kreegipuu: Prunus 

domestica var. institia). Rahvapäraseid nimesid oli kokku 17929 ehk keskmiselt 15 nime ühe 

liigi kohta. Seejuures oli viiel liigil: kortslehel (Alchemilla sp), raudrohul (Achillea millefolium), 

lodjapuul (Viburnum opulus), äiakal (Agrostemma githago) ja aaskannikesel (Viola tricolor) 

igaühel rohkem kui sada rahvapärast nime. Rohkem hakati taimedele nimesid panema 20. 

sajandil (joonis 14), kui toimusid ka suuremad nimede muutmised. Keskmiselt oli taimeliikidel 8 

eritüvelist nime. Näiteks harilikul kopsurohul (Pulmonaria obscura) oli neid lausa 20, kuis 

künnapuul (Ulmus laevis) vaid 6.  

 

1188 liigist esines imetajate nimetusi rahvapärastes nimedes 445 liigil. Näiteks keskmisel 

teelehel (Plantago media) esines rahvapärastes nimedes 5 erineva imetaja nimi: hiir; kass; 

lammas; rott; siga. Linnunimesid esines rahvapärastes nimedes 221 liigil. Kõige enam kasutati 

taimenimede puhul nimeelementi hani (53 rahvapärase nime juures), nende hulgas näiteks 

metsülane (Anemone sylvestris), harilik liivrohi (Cardaminopsis arenosa), ja pikk merihein 

(Zostera marina). Teiste taimede nimetusi kasutati kokku 483 rahvapärases nimes. Näiteks 

üheksavägise (Verbascum thapsus) puhul kasutati maarjalepp; lepp, mets-nõianõgese (Stachys 

sylvatica) puhul kanep; roos. Muude elusolendite puhul oli kõige populaarsemaks 

nimeelemendiks konn, mida kasutati 52 taimenimes: muuhulgas kännasmailase (Veronica 

scutellata) ja ümarlehise kurereha (Geranium rotundifolium) nimedes; ja kirp, mida kasutati 23 

taimenimes: näiteks sõnajalgade (Dryopteris) ja hobumadara (Galium verum) nimedes. Kokku 

kasutati muude elusolendite nimetusi 128 liigi nimes. Mitte elusolevaid loodusasjade 

nimeelemente kasutati 243 liigi puhul, kõige rohkem esines neid harilikul lubikal (Sesleria 

caerulea): hõbe; kaste; raud; vask. Arstirohtu kasutati 340 liigi puhul, veri, haav nimeelementi 

35 liigi juures, mõne haiguse nime 51 liigi puhul. Inimeste ja loomade kehaosade ja organite 
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nimetusi oli kokku kasutatud 423 liigi rahvapärases nimes. Näiteks hariliku kurekella (Aquilegia 

vulgaris) puhul: silm; lott; süda; nokk; kand; kabi. Kusjuures kõige enam kasutati nimetusi nagu 

silm (50), kõrv (36), pea (91), saba (36). Kasvukoha nimetusi kasutati liigi rahvapärastes 

nimetustes 624 korral. Nendest populaarseimad olid mets (104), vesi (71), soo (77), aas (43). 

Näiteks salu-tähtheina (Stellaria nemorum) puhul kasutati rahvapärastes nimedes 5 erinevat 

kasvukohta: aru; mets; rand; salu; vesi. Suuremaid kohanimetusi kasutati 99 liigi 

taimenimetustest. Enim kasutati riigi nime Saksamaa (saksa), 32 liigi juures. Rahvapärastes 

taimeliikides esines nimeelemente vili 50 rahvapärases nimes, leht 136 rahvapärases nimes, juur 

58 rahvapärases nimes, õis 77 rahvapärases nimes ja hein 331 rahvapärases nimes. Liikide 

nimetuses kasutati värvust 269 liigi juures Kõige populaarsem oli punane, mida kasutati 78 

nimetuses,  näiteks halli lepa (Alnus incana), hariliku liivkanni (Arenaria serpyllifolia) ja aed-

hiireherne (Vicia sepium) puhul. Taimede kasutust mainiti 108 liigi rahvapärases nimes; jooki, 

sööki 141 nimes, inimtekkelisi asju 261 nimes, müüti 71 nimes ja nalja 51 rahvapärases 

nimetuses. 44 liigi rahvapärase nime andmisel kasutati mugandust mõnest võõrkeelsest nimest. 

Näiteks sinep (Sinapis alba) on saanud oma nime ladinakeelsest nimetusest sinapsis. 

 

4.2  Kvantitatiivsed analüüsid 

 

Taimede rahvapäraste nimetuste kvantifitseeritud andmestik andis võimaluse statistiliselt testida 

sissejuhatuses formuleeritud uurimisküsimusi. Saadud tulemused vastasid suuremalt jaolt 

ootustele, ning taimeliikide rahvapäraste nimede arv sõltus positiivselt taimede tavalisusest – 

mida rohkem oli rahvapäraseid nimesid ühel taimeliigil, seda enam need üksteisest nii vormi kui 

ka tähenduse poolest erinesid (joonis 1). Näiteks hariliku äiaka (Agrostemma githago) puhul oli 

rahvapäraseid nimetusi kokku 108, millest 81 olid eritüvelised. Samuti võis tulemustest 

järeldada, et rohkem nimesid oli neil taimeliikidel, mis olid esmakordselt oma nime saanud 

ajaliselt varem (joonis 2).  Nende tulemuste põhjal võis järeldada, et mida tavalisema ja laiemalt 

levinud taimega on tegemist, seda rohkem on tal nimesid, mida tõestavad Eesti taimede 

levikuatlasest väljavõetud joonised (joonis 3; joonis 4). Positiivselt olid omavahel seoses ka 

taimede levik ja  nimede arv, mida võis oodatagi, et mida rohkem mingit liiki kuskil asub seda, 

enam inimesed seda tunnevad ja erinevaid nimesid pakuvad (joonis 5). Uurimuse käigus selgus 
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ka, et mida rohkem on taimed levinud, seda varem said ka nad endale nime (joonis 6).  Samuti 

võrdlesin ma neid tulemusi ka  Kaselt ja Laasimerilt pärinevate leviala piiriandmetega (joonis 7; 

joonis 8).   
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Joonis 1. Taimede rahvapäraste nimede koguarvu (logaritmitus skaalal) ja 

eritüveliste nimede vaheline seos (logaritmitus skaalal). Iga punkt tähistab ühte liiki 

(autori koostatud).  

 

Nagu joonisest 1 nähtub, sõltub taimede rahvapäraste nimede koguarv väga otseselt sellest, kui 

palju eritüvelisi nimesid on taimele pandud. Eritüveliste nimede teatud kindla hulga korral on 

väga üheselt ennustatav selle konkreetse liigi rahvapäraste nimede koguarvu miinimum. Teatud 

varieeruvus tuleneb sellest tasandist üksnes ülespoole, kuna allapoole see tulla ei saagi, sest 

ühelgi liigil ei saa kokku olla vähem nimesid kui eritüvelisi nimesid (joonis 1). Enamike liikide 

puhul on rahvapäraste nimede koguarvu ja eritüveliste nimede arvu vahel kas üks-ühele või 
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sellele lähenev korrelatsioon, mis viitab sellele, et taime rahvapäraste nimede arvu põhjuseks on 

eelkõige nimede eritüvelisus – arvukalt erinevaid samatüvelisi nimesid esineb vaid mõnekümne 

liigi puhul, nagu näiteks ida-raudrohi (Achillea salicifolia), harilik kalmus (Acorus calamus), 

roomav akakapsas (Ajuga reptans), harilik kopsurohi (Pulmonaria obscura) ja hobuoblikas 

(Rumex confertus).  
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Joonis 2. Taime rahvapäraste nimede arvu ja varaseima eestikeelse nime andmise 

vaheline seos (autori koostatud).  

 

Samuti on ilmne (joonis 2), et mida varem taim esmakordselt endale eestikeelse nime sai, seda 

enam on neid nimesid talle aja jooksul kogunenud. Teadaolevalt kõige varasemad eestikeelsed 

taimenimed pärinevad 17. sajandi algusest. Näiteks kibuvits (Rosa); roomav madar (Galium 

aparine) ja harilk kalmus (Acorus calamus). Samuti said nime juba 17. sajandil omale nii 

mõnedki liigid, kellel on teadaolevalt kõige enam rahvapäraseid nimesid, näiteks harilik lodjapuu 
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(Viburnum opulus) (116); harilik heinputk (Angelica sylvestris) (82) ja villtakjas (Arctium 

tomentosum) (117).  

 

Seegi tulemus oli ootuspärane, kuna empiiriliselt võiks eeldada, et ajaloo jooksul tekib nähtustele 

nimesid juurde, ja see tendents kehtib sealhulgas ka taimedel. Taimenimede rohkuse taga olevaks 

mehhanismiks võiks olla liikide tavalisus – kui laialt on nad levinud, kui tihedalt ruumis 

paiknevad nende populatsioonid, ning kas tegemist on inimeste jaoks mingit pidi kasuliku 

taimega (ravimtaime, söödataime vms). samuti võiks eeldada, et nimede kujunemisel mängib 

oma rolli ka taime välimus ja selle eripärad.  

 

4.3  Taimede tavalisus ja sagedus vs nimed 

 

Niisiis, ootuspärane on eeldada, et mida tavalisema ja laiemalt levinud taimega on tegemist, seda 

rohkem on tal nimesid (ja seda varem on ta nime saanud). Selleks, et seda mehhanismi testida, 

lisasin nimede andmestikule taimede levikut puudutava informatsiooni, mis pärineb „Eesti 

taimede levikuatlasest“ (Kukk ja Kull 2005). Parameeter „levik“ tähistab taimeliigi levikut 

Eestis, 6 x 10 minuti suurustel (ca 100 km
2
) ruutudel, mis on Eestis ja laialdaselt ka mujal 

Euroopas kasutatav levikuandmestiku skaala. Taimeatlase koostamise käigus registreeritakse iga 

konkreetse liigi esinemine igal konkreetsel ruudul, ja parameeter „levik“ kirjeldab iga liigi puhul 

nende registreeritud esinemisega ruutude summat – ükskõik kui tihedalt koos või hõredalt need 

punktid ka ruumis ei paikneks. Kokku oli levikuandmeid 1020 liigi kohta (kokku nimede 

andmestikus 1188 liiki). 
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Joonis 3. Hariliku luuderohu (Hedera helix) levikukaart Eesti taimede levikuatlasest 

(Kukk ja Kull 2005). Mustade täppidega on tähistatud ruudud, kust seda liiki on 

leitud ajavahemikul 1971-2005. Selle liigi levik, käesoleva töö kontekstis on seega 

15. 

 

Joonis 4. Arukase (Betula pendula) levikukaart Eesti taimede levikuatlasest (Kukk 

ja Kull 2005). Mustade täppidega on tähistatud ruudud, kust seda liiki on leitud 

ajavahemikul 1971-2005. Selle liigi levik, käesoleva töö kontekstis on seega 480.  
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Joonis 5. Rahvapäraste taimenimede koguarvu seos taimede levikuga. 

Levikuandmed pärinevad „Eesti taimede levikuatlasest“ (Kukk ja Kull 2005)(autori 

koostatud).  

 

Selgus, et taimede levik ja nimede arv on omavahel positiivselt seotud. Mida laiemalt on liik 

Eestis levinud, seda rohkem on tal ka nimesid (joonis 5). Samuti selgus, et laiema levikuga liigid 

on pigem varem nime saanud, kui kitsama levikuga liigid (joonis 6). Siiski on mõlema seose, aga 

eriti just taimede leviku ja nimede saamise aja seose puhul palju hajuvust, st erandeid. See 

hajuvus on ootuspärane, sest taimede levikumustrid ei kattu üldjuhul inimeste asustustihedusega 

– näiteks Vahe-Eesti soo- ja rabaaladel leidub kahtlemata palju laialt levinud märgalakooslustele 

iseloomulikke liike näiteks tupp-villpea (Eriophorum vaginatum), ent inimasustuse hõreduse 

tõttu pole nendel taimedel väga palju rahvapäraseid nimesid. Ruumiliselt ebaühtlane on ka see, 

kuidas taimed omale nime on saanud – vanimad nimeandjad olid sageli võõrpäritolu 

kirikuõpetajad, kellel juhtus olema huvi näiteks botaanika vastu. Ent on selge, et selliste 

huvidega kirikuõpetajad ei paiknenud ühtlaselt üle Eesti kogudustes laiali, vaid asusid ruumis 

pigem juhuslikult. Niisiis võib oletada, et varem said omale eestikeelsed nimed need taimeliigid, 
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mis juhtusid olema kas tiheda asurkonnana või laialdaselt inimkasutuses nendes piirkondades, 

kus elasid naturalistlike huvidega kirikuõpetajad. 
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Joonis 6. Taimeliikide leviku ja varaseima eestikeelse nime saamise vaheline seos. 

Levikuandmed pärinevad „Eesti taimede levikuatlasest“ (Kukk ja Kull 2005)(autori 

koostatud). 
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4.4  Taimenimede rohkuse seos leviku piiril olemisega 

 

Eesti taimkattes leidub väga palju leviala geograafilisel piiril paiknevaid liike, mis moodustavad 

ligi veerandi kõikidest Eestis looduslikult levinud liikidest (Kask ja Laasimer 1987, Kull et al. 

2004). Levikupiiril olemine tähendab antud kontekstis seda, et mingi liigi üleilmse levikuareaali 

vähemalt üks piiridest läbib Eestit. Levikupiiril olemise andmed olid kokku 930 liigi kohta, 

sealhulgas rohkem kui 300 piiril oleva liigi kohta, need põhinesid Kase ja Laasimeri (1987) 

andmestikul, mida on hiljem veel botaanika osakonnas täiendatud (Sammul, Kukk, Kull, 

Laanisto jt seni avaldamata andmed). Selle andmestiku kohaselt leidub Eestis vähemalt 71 liiki 

taimi, mis kasvavad siin oma põhjapiiril (see tähendab, et nende levila siinses regioonis ei ulatu 

Eestist põhjapoole); kirdepiiril kasvab 55 taimeliiki, idapiiril 50, edelapiiril 32, lõunapiiril 9, 

kagupiiril 14, läänepiiril 16 ja loodepiiril 59 taimeliiki (Kask ja Laasimer 1987; Sammul, Kukk, 

Kull, Laanisto jt seni avaldamata andmed). 

 

Testisin, kas liigi levikupiiril olevatel (ja seega piiratud, sageli lokaalse levikuga) liikidel on 

vähem nimesid kui nendel liikidel, mille leviala katab Eesti täielikult. Samuti uurisin seda, kas 

leviku piiril olevad liigid said oma nimed pigem hiljem, sest nende levik on piiratud.  

 

Selgus, et areaali piiril olevatel liikidel oli tõepoolest oluliselt vähem rahvapäraseid nimesid kui 

pigem areaali keskpaigas olevatel liikidel (joonis 7). Vahe oli rohkem kui kahekordne – kui 

areaali keskpaigas olevatel liikidel oli keskeltläbi peaaegu 14 rahvapärast nime, siis areaali piiril 

olevatel liikidel ligikaudu kuus nime (joonis 7). Samuti said Eestis levikupiiril paiknevad liigid 

oma ametliku eestikeelse nimed olulisel määral hiljem kui leviku keskmes olevad liigid (joonis 

8). Nendest tulemustest ilmneb selgesti, et taimede leviku ulatus Eestis on olulisel määral 

mõjutanud nende nimedesaamist, seda nii rahvapäraste nimede (joonis 7) kui ka ametlike 

eestikeelsete nimede (joonis 8) koha pealt. 
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Joonis 7. Rahvapäraste nimede arv leviala piiril j a mittepiiril asuvatel liikidel. 

Leviala piiri andmed pärinevad Kaselt ja Laasimerilt (1987). Tähed a ja b 

tähistavad Fisheri LSD post hoc testi abil saadud olulisi erinevusi (P<0.05)(autori 

koostatud). 
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Joonis 8. Varaseima eestikeelse nime andmise aasta leviala piiril ja mittepiiril 

asuvatel liikidel. Leviala piiri andmed pärinevad Kaselt ja Laasimerilt (1987). 

Tähed a ja b tähistavad Fisheri LSD post hoc testi abil saadud olulisi erinevusi 

(P<0.05)(autori koostatud). 
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Joonis 9. Taimedele eestikeelsete nimede andmise ajaline jaotus 50 aasta pikkuste 

intervallidena (autori koostatud).  

 

Jooniselt 9 on näha, et suuremaks nimepanemiseks läks alles 20. sajandil, ning sellele eelneval 

perioodil anti taimedele eestikeelseid ametlikke nimesid üsna vähesel määral. Süstemaatilisem 

nimede andmine leidis aset esimese iseseisvusperioodi jooksul, ja pärast seda on toimunud 

eelkõige juba olemasolevate ametlike nimede kohendamine ja muutmine.  
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KOKKUVÕTE 

 

Eestis hakati taimedele eestikeelseid nimesid üles märkima alates 17. sajandist, ning sellest ajast 

on teada mitmed kirjalikud allikad, kus on püütud mingilgi määral süstemaatiliselt omistada 

siinsetele taimeliikidele nimesid. Enamasti on nende allikate autoriteks mitte-eestlastest 

kirikuõpetajad, kes loodus- või koduloohuvi huvi tõttu ümbruskonna loodust kirjeldasid. Nende 

poolt taimedele omistatud eestikeelsed nimetused lähtusid valdavalt taimede rahvapärastest 

nimedest või olid mugandused võõrkeeltest (eriti saksa keelest). Mida aeg edasi, seda enam  

võeti erinevaid taimenimetusi kasutusele igapäevaelus. 20. sajandiks oli taimedele nime andmine 

sedavõrd oluline, et hakati botaanikute poolt andma välja erinevaid sõna- ja käsiraamatuid. 

Eesti koduloolane ja botaanik Gustav Vilbaste oli eelkõige tuntud kui üks Eesti loodusliku 

kultuuri arendajaid, kes andis välja mitmeid taimemäärajaid ja käsiraamatuid. Ta andis suure 

panuse Eesti  rahvapäraste taimenimede kogumisele, mille kaua avaldamist oodanud käsikiri 

avaldati 1993. aastal teosena “Eesti taimenimetused“.  Gustav Vilbaste annab oma teoses „Eesti 

taimenimetused“ põhjaliku ülevaate erinevate taimede rahvapärastest nimetustest.  

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli Vilbaste kogutud taimeliikide rahvapäraste nimede 

andmekogumi kvantifitseerimine: lugeda kokku rahvapäraste ja eritüveliste nimede arv, otsida 

nendest välja erinevaid elemente, mis viitavad imetajatele, lindudele, teistele taimeliikidele, 

muudele elusolenditele, arstimiseks kasutatavatele rohtudele, verele, haavale, haigusel, inimeste 

ja loomade kehaosadele ja organitele. Samuti leida rahvapärastest nimedest elemente, mis viitaks 

taime kasvukohale ja elupaigale, suurematele paikadele, viljale, õiele, lehele, juurele, heinale, 

värvusele, kasutusele või mõjule, söökidele ja jookidele, inimtekkelistele asjadele, müüdile, 

naljale või kas mõni taime nimetustest on mugandus mõnest võõrkeelsest sõnast.  

 

Bakalaureusetöö teiseks eesmärgiks oli saadud andmestikku statistiliselt analüüsida. Käesolevas 

töös võtsin uurimise alla taimede leviku ja tavalisusega seosed taimede nime hulgaga. Kokku 

sain andmeid 1188 taimeliigi kohta. Rahvapäraseid nimetusi oli kokku 17929. Imetajate nimetusi 
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esines rahvapärastes nimedes 445 liigil, linnunimesid 221 liigil, teiste taimede nimetusi 483 

liigil, muud elusolendit 128 liigil, mitte elusolevaid loodusasju 243 liigi puhul, arstimiseks 

kasutatavaid rohtusid 344 liigil, veri, haava 35 liigil, inimeste ja loomade kehaosasid ja organeid 

423 liigil, kasvukohta 624, suuremaid kohanimesid 99, vili 50, leht 36, juur 58, õis 77, hein 331, 

värvust 269, kasutust 108, sööki ja jooki 141, inimtekkelisi asju 261, müüti 71, nalja 51 ja 

mugavdust võõrkeelsest nimest kasutati 44 taimeliigi nimes.  

 

Analüüs näitas, et taimede levik on igakülgselt taimede rahvapäraste nimede arvuga seotud. 

Mida varem taim endale eestikeelse nime sai, seda enam talle neid aja jooksul kogunes. Samuti, 

mida laiemalt liik on Eestis levinud, seda rohkem on tal erinevaid rahvapäraseid nimesid. Ka on 

areaali piiridel olevatel liikidel vähem rahvapäraseid nimetusi, kui areaali keskpaigas asuvatel 

liikidel. Seega saab järeldada, et taimed on omale eestikeelsed nimed saanud eelkõige lähtuvalt 

nende tavalisusest ja levikusagedusest.  
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SUMMARY 

 

Giving Estonian official names to plants begun in Estonia in the 17
th

 century, and several written 

sources have been known since then, where it had been tried to systematically assign names to 

local plant species at least to some extent. The authors of these sources are mainly non-Estonian 

clerics, who described the surrounding nature due to their interest towards nature and local lore. 

The Estonian names assigned to plants by them have mainly been based on folk names of the 

plants, or there have been adaptations from foreign languages (especially from German). During 

the course of time plant species have accumulated more folk names, especially widely distributed 

and more common species. Naming plants became more important during the 20
th

 century when 

botanists started to issue different plant and vegetation related textbooks and handbooks.  

 

The Estonian writer and botanist Gustav Vilbaste (1885-1967) is primarily known as one of the 

most significant developers of the research regarding Estonian culture of nature and natural 

history. He has published many handbooks about plants, including the first ever keybook to 

Estonian flora (1922). He contributed significantly to collecting Estonian folk names of plants - 

his manuscript was finally published posthumously in 1993 as "Plant Names in Estonian" ("Eesti 

taimenimetused").  This books consists detailed overview of Estonian folk names of plants for 

more than 1100 plant species and subspecies, including also the information regarding the 

history of official Estonian names for each species.  

 

The purpose of this Thesis Paper was to turn the collection of data regarding the folk names of 

plant species collected by Vilbaste to a quantitative dataset: to count for each species the number 

of folk plant names and names with distinct word stems, to find different elements from them 

that refer to mammals, birds, other plant species, other living creatures, herbage used in 

medicine, blood, wound, sickness, body parts and organs of humans and animals. Also, to find 

elements from national names that would refer to habitats and localities of a plant, regional 

distribution, fruit, flower, leaf, root, grass, colour, use or influence, food and drinks, 
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anthropogenic things, myth, joke or whether some plant names constitute an adaptation from any 

foreign word.  

 

The second purpose of the Thesis Paper was statistical analysis of the collected data. In this 

paper, the author has studied relationships between the distribution and commonness of plants 

and the number of folk names of plants. In total, the author collected data regarding 1188 plant 

species. There were 17929 national names in total. Names of mammals have been presented 

among folk names in case of 445 species, bird names in case of 221 species, names of other 

plants in case of 483 species, other living creatures in case of 128 species, non-living creatures in 

case of 243 species, herbage used in medicine in case of 344 species, blood, wound in case of 35 

species, body parts and organs of humans and animals in case of 423 species, places of growth 

624, larger localities names 99, fruits 50, leaves 36, roots 58, flowers 77, grass 331, colour 269, 

use 108, food and drinks 141, anthropogenic things 261, myths 71, jokes 51 and adaptations 

from a foreign name have been used in the names of 44 plant species.  

 

The analyses show that the distribution of plants is in every way related to the number of 

national plant names. The more widespread a species is in Estonia, the more it has different folk 

names. Also, the earlier the plant species has been given an official Estonian name, the higher 

number of folk names it has, indicating that more common plants have more folk names. Also, 

the species that on their geographical distribution margin in Estonia have fewer folk names than 

species that are in the center of their distribution range. Thus, the conclusion can be made that 

the plants have gained their Estonian names first of all based on their commonness and 

widespreadedness.  

 

 

 

 


