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ĘESTI NSv FLooRA vll KÖITES KÄSITLETUD PEREKoNNA
HĮERACIUM LIIKIDE SÜSTEMAATILINE NIMESTIK

Perekond hunditubakad - Hįeracįum L

l. alamperekond päris-hunditubakad - Euhįeracįutn Torr
Gray

l. sektsioon Sabauda Fries

l. tsükkel Vaga Juxip

l. Ebakindel hunditubakas - Hįeracįum uagum Jord'

2. tsükkel VirguĮtora Juxīp

2. Vitsjas hunditubakas - Hįeracįum oirgultorum Jord.

2. sektsioon UmbeįĮata Fries

ļ. alamsektsioon Hirsu,ta Juxip
l. tsükkel EurobaĮtĮca Juxip

3. Naissaare hunditubakas - HįeracįtLm ganaeconesa'eum Juxip
2. tsükkel Hī,rsutĮssima Juxip

tį. Karevillane hunditubakas _ Hįeracįum subhįrsutįssįmurrt Juxip
2. alamsektsioon Eu-tLmbeĮlata Juxip

3. tsükkel Į')mbeĮĮata Jlxip

5. Laiaļehine hunditubakas - Hįeracįum ĮatīfoĮium Juxip
6. Tavaline hunditubakas _ Hįeracįum coffĮmune (Fries) Juxip ..

7. Niitjas hunditubakas - Hįeracįum |īĮifolium Juxip
8. Harilaiu hunditubakas - Hįeracįum acronesa'aļm Juxip

4. tsükkel Extensifoliata Juxip

9. Hõredalehine hunditubakas - Hįeracįum extensifoĮium Juxip .

3. sektsioon 1'rįdentata Fries

l. tsükkel Leaigata Juxip

10. Sile hunr]iįubakas - Hįeracįum Įeuigatum Willd.

2. tsükkel Lapponica Juxip

ll. Sega-hunditubakas - Hįeracįun mixopoĮium Dahlst. .

l2. Võõrjas hunditubakas - Hįeracįum creperiforme Juxip
13. Purpurtähniline hunditubakas - Hįeracįuttt purpurĮstictum Juxip

3. .tsükkeļ BichĮortcoĮora Juxip

14. uHiiu hunditubakas _ ĪIįeracįum dagoėnse-Juxip .
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52
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4. sektsioon Prenanthoįdea Koch

l. įsükkel BupĮcurif'oĮĮa Juxip

ļ5. Näärmekas hundįtubak as - HįeracĮum muitigĮanduĮosum Juxip
* sektsioon AĮpina Fries

* Alpi hunditubakas _ Hįeracįum aĮpittum L.

5. sektsioon VuĮgata Fries
. l. alamsektsioon LeuįcauĮįa (Jord.) Juxip

l. tsükkel AĮphosticta Juxīp

l6. Kirju hundįtubakas - Hįerrcįum aĮphosticĮuttt Dahlst.
* 2. tsükkeļ Trita Juxip

l7' Keskpärane hunditubakas - Hieracium tritum Juxip
l8. Varbola hunditubakas - Hieracįunt praeteruisun) Juxip

3. tsükkel VuĮgatĮformia Juxip

19. Saaremõisa hunditubakas _ Hįeracįum a'gronesaeuffļ Juxip
20. Sirpjahambaline hunditubakas - Hieracį,um faĮcĮdentatun Juxip
2l . Lihtsaįaoline hunditubakas - Hįeracįum rluĮgaĮĮf orme Dahlsį.

4. tsükkel Constringentes Juxip

22. Tömbihõlmane hunditubakas - Hieracįum ambĮgĮobum Juxip
23. Meeldivataoline hunditubakas - Hįeracįun ĮepĮduĮiforme Dahlst.

5. tsükkel VuĮgata Juxtp

24. Levįnud hunditubakas - tIįeracįum proĮatatum K. Joh.
25. Valgetipuļine hunditubakas - Hįeracįum acroĮeucum Stenstr.
26. Liht_hunditubakas - Hįeracįum uuĮgatum (Fries) Almqu.

6. įsükkel ĮncurrenĮes Juxip

27. Uļatuv hunclitubakas - Hįeracįum įncurrens Sael.

2. alamsektsioon VuĮgata (Fries) Juxip

l. tsükketr Adunantes Juxip

28. Salu-hunditubakas * Hįeracįum acroĮeucoįdes Dahļst,
29. Ühendav hunditubakas * Hieracium adunans Norrl.
30. Nenjukovi hunditubakas - Hieracįun Nenuhoaii Juxip .

2. tsükkel Latentia Juxi1l

3l. Ungru hunditubakas _ Hieracium įatens Juxip
3. tsükkeI AcuminatifoĮĮ4 JUxip

32. Vormsi hunditubakas - Hieracįum sįĮaicomum Juxip
33' Aegviidu hunditubakas - Hįeracium praetermĮssum Juxip

4. tsükkeį Anfracta Juxip

34. Ammuhambaline hunditubakas - Hįeracįum arcunįįdens Zahn
35. IJaljapäine hunditubakas - Hieracįum aįrentįceps Dahlst.

3. alamsekįsioon Diaphanoidea Juxip
l. tsükkel AĮiena Įuxip

36. Sobimatu hunditubakas - Hįerącįum įnconaenĮens Juxip

2. tsükkel Leptogramma Juxip
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37. Lehberti hunditubakas - Hįeracįam Lehbertįį Zahn

3. tsükkel Nesaea JuxĪp

38 Saare hunditubakas - Hįeracįuttt na-Saeuftį Juxip
39. Valmiera hunditubakas - Hįeracįum aaļmįerense Juxip

4. tsükkel Diaphanoidea Jttxip

40, Läbipaistev hundįtubakas - Hieraciurrų dĮaphanoides Lįndeb.

5. tsükkeį ornata Juxip

4l. Kaunistatud hunditubakas - Hįeracįun ornatum Dahlst.

4. alamsektsioon Murorīa Jttxip

l. tsükkel CuspideĮĮu Jux|,p

42. Ääristunud hundįtubakas - Hįeracįum nįaeoĮįmbatum JuxĮp

2. tsükkel KupfferĮa Juxip

43. Kupfferi hunditubakas - Hįerącįum Kupfferi DahĮst.

3. tsükkel orbicantes Juxip

44. Ünrar hundįtubakas - Hįeraciunt orbįcans Almqu.

4. tsükkel Connata Juxip

45. Ebaselge hundįtubakas - Hįeracįunt fennorbicantifornte Juxip
46. Glehni hunditubakas - Hįeracįum Gl.ehnįį Juxip

5. tsükkeį SubmargineĮĮa Juxip

47. Palistunud hunditubakas - HįeracĮunt subtnargįneįĮum Zahn

6. tsükkel ProxĮma Juxip

48. Lähedane hunditubakas - Hieracįuttt proxir'rlun Norrį.

7. įsükkel ĮJranopoĮea Juxip

49' Taevaskoja hunditubakas - Hįeracįum uranopoĮeos Juxip

8. tsükkeĮ Furfuracea Juxip

50, Helbeline hunditubakas - Hįeracįum furfuraceoides (Dahist.) Zahn

9. tsükkel Itttegrata Juxip

5Į. Hjelti hunditubakas - Hįeracįunt H jeĮtĮi NorrI.

10. tsrikkel Medianiformia Juxip
52. Roideline hunditubakas - HierqcĮunt pĮeuroĮeucum Dahļsf.

ll. tsükkel GentiĮes Jttxip

53' Meįsaküla hunditubak as - Hįe:'acĮum lų!oconlant Juxip
54. Mustanäärmeline huIrdļtubakas - Hįeracįunt peĮĮucidurn Laest.
'55. Lahutatud hundįtubakas - Hįeracįutn distracturrr Norrl.
66. Hõimjas hunditubakas - Hieracįum genĮiĮe Jorrl.

ļ2. tsükkel SerratĮfoĮia Juxi'p

õ7. Ķanņeljas hunditubakas - Hįeraciunt Įgratum Norrį.

. 5. alamsektsįoon Caesja (Fries) Juxip

l. tsükkeį AĮbipedia Juxip

õ8- Valgejalgne hunditubakas - HĮeracįum aĮbipes Dahlst.

2. tsükkel ProĮĮxĮ|ormĮa Juxip
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59' Rakvere hunditubakas * Hįerącįum aphanum Jrrxip
60. Muutlik hunditubakas _ Hįeracįum subgaĮbanum Juxip ;

3. tsükkel Adela Juxip

6l. Pullapää hunditubakas _ Hįeracįum adeĮum Juxip

4. tsükkel Caesia Juxip

62. Saaremaa hunditubakas _ Hįeracįutn osįį.įae' Dahlst. ..

63. Steinbergi hunditubakal - Hįeracium. Steinbergīanum Juxip
64. Vaigune hundituhakas - Hįeracįum gaĮbanwn Dahlst.
65. Sinihalļ hunditubakas _ Hįeracįūm caesįum Fries
66. Tumehall hunditubakas _ Hįeracįum rąausculūm Dahlst. .

6. alamsekįsi oon Bifida Juxip

1. tsükkel 'Į'rianguĮaria Juxip

67. Tähniline hunditubakas - Hįeracįutn subrnacuļosum Dahlst.

2. tsükkel Pendula Juxip

68. Kollakas hunditubakas - Hįerącįum caesiifĮorioides Juxip
69. Reigi hunditubakas _ Hįeracįurrl astįbes Juxip
70. Tooma hunditubakas - Hįeracįum intercessutn Juxip
7l. Yaga hunditubakas - Hįeracįum Vagae Jux|p

3. tsükkel Cardiobasia Juxip

72. Pahnschi hunditubakas _ Hįeracįum Pahnschįį Juxip
73. Mitmepalgeline hunditubakas _ Hįeracį'un muĮtifrons Brenn.

4. tsükkel oioėnses Juxip

74. oiu hunditubakas _ Hįeracįum oįoėnse Dahlst.

5. tsükkel CaesiifĮora Juxip

75. Haavasoo hunditubakas _ Hįeracįurn cercįdoteĮmatodes Juxip
76. Eredaõieline hunditubakas - Hįeracįurrl stenoĮepis Lindeb.
77. F}chwa1di hunditubakas - Hįeracįum Eį.chaaļdįį Juxip
78. Hallikas hunditubakas _ Hįeracium canįtįosurrl Dahlst.
79. Tinajas hunditubakas _ Hįeracįum subĮįaįdum Dahlst.

6. tsüļrkel AĮbid'uĮa Juxip

80. Loode-hunditubakas _ Hįeracįum cauri Juxip
8l. Valkjas hunditubakas - Hįeracįum aļbįduļum Stenstr.
82. Kärde hunditubakas _ Hįeracįum agnostum.Juxip

7. alamsektsioon Sagittata Juxip

1. tsükkel MargineĮĮa Juxip

83. Sigulda hunditubakas - Hįeracįūm segeaoĮdense Syreist. et Zahn

2. tsükkel SarcophgĮla Juxip

84. Lippmaa hunditubakas _ Hįerącįum Lippmaa Juxip
85. Lackschewitzi hunditubakas - Hįeracįurn Lackscheaįtzll Dahlst. .

86. Paljatipuline hunditubakas - Hįeracįum acroggmnorī Malme

3. tsükkel Sagittata Įuxip

87. Malme hunditubakas _ Hįeraėįurrl Maļmeį (Dahlst.) Zahn
88. Ale-hunditubakas - Hieracįum phiĮanthrax Stenstr.
89. Nooljas hunditubakas - Hįeracįurn sagittatum Lindeb.
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90. Ugandi hunditubakas - Hįeracįum. ųgandiense Juxip

* sektsioon Oreadea Frles

* Schmidti hunditubakas - Hįeracįunt Schmįdtįį Tausch

2. alamperekond eba-hunditubakad - PįĮoseĮ'Įa Tausch

6. sektsioon Echįnįna Naeg. et Pet'

l. alamsektsioon Echioidea Juxip

9ļ. Liiv-hunditubakas' _ HĮeracium echįoįdes (Lumn') Naeg' et Pet'

2. alamsektsi oon PraeaĮtoechinina Juiip

1. tsükkel CaĮodontes Juxip

92. Kitsapäine hunditubakas - Hįeracium tenuiceps Naeg' et Pet'

93. Kaunihambaline hunditubakas - Hįeracįum calodon Naeg. et Pet.

3. alamsektsioon Ecltiocgmosina Juxip

94. Jäigaharjaseline hunditubakas _ Hįeracįun durįsetum Naeg. et Pet.

* Petlik hunditubakas - Hįeracįurrt [aĮlax (W|r|d ) Naeg. et Pet. . '.

4. alamsektsioon EchiopiĮoseĮĮina JuxĪp

1. tsükkel Setīgera Juxip

95. Heletuhkjas hunditubakās - Hįeracįunt' albocįnereum Rupr'

2. tsükkeļ Cinerea Juxip

96, Petseri hunditubakas - Hįeracįurn peczofuense Juxip

7. sektsioon Praealtįna Naeg. et Pet.

l. alamsektsioon FĮorentįna Juxip

l. tsükįel obscura Juxīp

97. Tõmmupäine hunditubakas - Hįeracium maurocgbe'Juxip
98. Nõgipäine hunditubakas - HįeraQįutt .nteĮ'anocybe' Norrl' ]- '

99.. Puustusmaa-hunditubakas _ Hįeracįum erį'cetorun Naeg' et Pet' '

l00. Tume hunditubakas - Hįeracįur'rl obscurum Reichenb' '

2. tsükkel PraeaĮta Juxip

1Ot. Varjustatud hunditubal<as - Hįeracį'um tenebrįcans 'Norrļ'

lO2. Lycki hunditubakas _ Hįeracįum Įgccense Naeg. et Pet.

l03. Põhja-hundįtubakas _ Hįeracįum septentrionale Norrl. 
:

2. alamsektsioon BauhĮnia Juxip

3. tsükkel AėriostoĮ'onosa Juxip

l04. Õhuvõsundiline hunditubakas - Hįeracįum aērįostol'onum Zahn

4. tsükkeļ Bauhinia Juxip

l05; Ingeri hunditubakas - Hįer'acįum ingricum Naeg. et Pet.

106. Imetletav hunditubaļ(as _ Hįeracįum thaumasįum Naeg. et Pei.
ļ07' Põld-hunditubakas _ Hįeracįum d,rlorĮĮrrĮ Naeg. et Pet.

ļ08. Ebatavaline hunditubakas - Hieracįum įnsoĮens Norrl.

5. tsükkel Maggarica Juxip

ļ09. Besseri hunditubakas - Hįeracįum Besserįanurn (Spreng.) Naeg. et Pet.

l10. Tähįkarvadeta hunditubakas - Hįeracį'um alrĮnoon Naeg. et Pei'. '

1l1.. Valgeääriseline hunditubakas - Hįeracįum marginaĮe Naeg, et Pet.
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3. alamsektsioon Praeaļtocgmosina Juxip

6. tsükkel ZĮzīana Juxip

ļ12. Pääsküla hunditubakas _ Hįeracįum perfugii Juxip
lļ3. Kõveralehine hunditubakas - Hįeracįum cgrtophgĮĮum Norrį.
l14. Zizt hunditubakas - Hįeracįum Zįzįanum Tausch

4. alamsektsioon Praeqįtopratensina Juxip

7. tsükkel AruicoĮa Juxīp

iļ5' Kesa-hunditubakas - Hįeracįurn aruįcoĮa Naeg. et Pet. i
8. sektsioon Cgmosina Naeg. et pet.

l. alamsekisį oon Cgmosa Juxip

l. įsükkel Cgmosa Juxip

l 16. Kännasjas hundįtubakas _ Hįeracįum cgmosum L' . .

l17. Päevavarjutaoline hunditubakas - Hįeracįum euscįadįum (Naeg. et Pei.)
Dahlst.

l18. Tabergi hunditubakas - Hįerącįam labergense ouir.t.. . ' . .

ļl9. Peenenäärrneļine hunditubakas _ Hįeracįum Įeptadenium Dahlst.
Ž. tsükkel Curuescentes Juxīp

l20. Kõverdunud hunditubakas - Hįeractum curaescetļs Norrl.
2. alamsektsi oon Cgmįgera Juxip

3. tsükkel CgnĮgera Juxip

l2l. Hõresarikjas hunditubakas _ Hįeracįum cgmigerum (Reichenb.) Naeg. et Pet.
l22. Udemeline hunditubakas _ Hįeracįum poĮgmnoon Naeg. et Pet.

3, aļamsektsioon Cgmosopratensina Juxip
4. tsükkel Ambigua Juxip

* Kerajas hunditubakas - HįeracįtLm gĮomeratum (Froel.) Naeg. et Pet.

5. tsükkel MacrantheĮa Juxip

l23. Suureõisikuline hunditubakas - Hįeracįunt macrantheĮam Naeg. et Pet.
6. tsükkel Dubia Juxip

l24' Tihedapäine hünditubakas - Hįeraeįum acrocornum Naeg. et Pet.
l25. Muru-hunditubakas _ Hįeracįuņ subfĮoribundum (Naeg. et Pet.) Dahįst.

7. tsükkel PoĮioderma Juxip
l26. Taga_baltį hunditubakas _ Hįeracįum transbaļtįcum Dahlst.

4. alamsekįsioon Lascftia Juxip

8. tsükkel CuraicoĮĮa Juxip

l27. Kalju-hunditubakas - Hieracįum scopuĮorum 'Įuxip

9. sektsioon Praįensįna Aschers. et Graebn.

ļ. alamsektsioon Pratenses Juxip

t. tsükkel Praįįco,ļa' Juxip

l28. 'Altai hunditubakas - Hįeracįam altąįcum Naeg. et Pet.
l29. Aas_hunditubakas - Hį,eracĮum pratense (Tausch) Zahn .

l30. Peenevarreline hunditubakas - Hįeracįum ĮeptocauĮon Ī.Įaeg.'et Pet.
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152
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2' tsükkeį SiĮaicoĮa Juxip

Karjala hundiįubakas - Hįe;'acįunt kareĮįcum Norrl. .

Äänisjärve hunditubakas - Hįeracium onegense Norrl. .

3. tsükkel FĮoribunda Juxip

Sudaavia hunditubakas _ Hįeracįum sudaaļcunt Naeg. et Pet.
Ķönigsbergi hunditubakas - Hįeracįum regiomontanum Naeg. et Pet. .

Õiekas hunditubakas - Hįeracįum fĮoribundum (Wimm. et Grab.) Naeg.
et Pet.
Rootsi hunditubakas - Hįeracįum suecįcurn (Fries) Naeg. et Pet.
Bänitzi hunditubakas - Hįeracįum Baenįįzįį Naeg. et Pet.

2. alamsektsioon FĮageĮĮares Juxip

4. tsükkel SpathophgĮĮa Juxtp

Ruuge hunditubakas - Hįeracįum fuĮoescens Naeg. et Pet.
Mõlalehine hunditubakas - Hįeracium spathophgĮĮum Naeg. et Pet.

5. tsükkel CaĮlirnorphoīdea Juxip

Kaunikujuline hurrditubakas - Hįeracįum caĮĮĮmorplrcĮdes Zahn

6. tsükkeį Nigricepses Jux\p

Mustapäine hundiįubakas - Hįeraciunį subnigriceps Zahn
Õitsev hunditubakas - Hįeracįum fĮoridum Naeg. et Pet.

7. tsükkel ApateĮia Juxip

Moondav hundiįubakas - Hįeracįunt apateĮium Naeg. et Pet.

8. tsükkeį Prasslca Juxip

Preisi hunditubakas - Hįeracįunt prussĮcum Naeg. et Pet.

9' tsükkeĮ FĮageĮĮares Juxip

VõsundiIine hunditubakas - Hįeracįum f ĮageĮĮare (wilįd.) Naeg. ei Pet.

l0. tsükkeļ PiĮoseĮĮifĮora Juxīp

Karvaseõieline hunditubakas - Hįeraciun pĮĮoseĮĮifĮorum Naeg. et Pet.
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<Eesti NSV floora> VII köites käsitletakse üht perekonda - hundi-
tubakad (Hieraciurn L') ._ korvõieliste sugukonnast. Sūur hulk selle
perekonna liikidest on kaotanud sugulise paljunemise võime, mis nähtub
juba sellest, et nendel ei arene elujõulisi tolmuteri. Nende paljunemine
on apomiktiline ehk apogaamne. Et neil puudub risttoļmlemine ning selle
tõttu ka viljastumisprotsess, siis ei toimu neil juhuslikult tekkinud pisi-
tunnuste elimineerumist, nagu see esineb normaalse amfimi:ktilise (sugu-
lise) paljūnemisega taimedel: Pisitunnused pärandatakse polvest põlvę,
mille tulemuseks on Suure.arvu pisitunnuste poolest erinevate süstemaati-
liste üksuste ehk taksoonide tekkimine. Selļest olenėvad mitmed iseäįasu-
sed apomiktiĮiste taimede süstemaatikas, terminoloogias ja nomenklatuuris.
,Seepärast tuļeb käesoleva köite kasutamisel silmas pidada järgmist.

l. Vanemad hunditubakate uurijad, Müncheni ülikooli prtifessor
C. Nägeli ja A. Peter oma ühises põhjapanevas teoses <Eie Hieracien
Mitiel-Europas, München, lBB5> loevad hunditubakate plsiüksusi aļam-
liikideks. Selle seisukohaga ühines ka suurim hunditubakate eriteadļane,
Karlsruhe ülikooli prolessor K. H. Zahn, kes selle perekonna 1ä-bi töötas
kogu maailma ulātuses Saksa Teaduste Akadeemia poolt :A. Engleri
toimetusel välja antud kapitaalses teoses <Das Pflanzenre'ich> (hundi-
tubakaid käsitļev osa' ilmus.aastail l92l-1923). Neid üksusi on tunnis-
tatud ka iseseisvateks 'liikideks. Seļlisest liigikäsitüsest lähtub ka
<Eesti NSV lloora>> käesoleva köite autor. Ķuigi K. H. Zahn enda püs-
titatud hunditubaka-alamliike ei hakanud hiljem ümbgr nimetama liiki-
rļeks, möönab ta siiski, et need alamliigid tegelikult on liigid. Nii kirju-
tab ta nende kohta aastal l929 teoses A. FĮegi, :ilļustrierte Flora'von
Mittel-Europa, VI, lk. llBg: <<.....
Jordan ning eriti skandinaavia hieratsiolooģid (Almquist, Lindeberg,
Elfstrand, Norrlin, H. Dahlstedt, K. Johansson, Omang, Brenner jt.)

käsitanud tõeliste liikidena, mida need tegeļikult ongi.>''Sealsamas tar_

vitab K. H. Zahn nende kohta nimetust reaalsed liigid (die reellen
Arten)

Sellest ļähtudes nime'tatakse käesoleüas köites K. H. Zahni (ja ka

teiste) poolt alamliikidena kii1eldatud täksoone binaarse nimega nagu
liike. Näiteks on palistunud hunditubakas kirjeldatud nime a|! Hįeracįun
sįįaatįcum L. ssp. submarginel.Lum Zahn, siin aga tuuakse ta nimega
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Hįeracįum submargineĮįum Zahn, puustusmaa_hunditubakas on kirjelda-
tud nime a|1 Hįeracįum fĮorentįnum Alļ. ssp. ericetorum Naeg. et Pet.,
siin aga esineb ta nimega Hįeracįum erįcetorum Naeg. et Pet.; läbipaistev
hunditubakas on kirjeldatud alamliigina Hįeracįum ouĮgatum L' Ssp.
diaphanoides Lindeb., siin aga tuuakse ta nimega Hįeracįum diaphanoides
Lindeb.

2. C. Nägeli ja A. Peier ning nende eeskujul K. H. Zahn ühendasid
üksteisele tunnusteļt väga lähedased a1amliigid rühmadeks,'nimetades
neid grex ja subgrex. Liik koosnes nende.autorite järgi sellistest alamlii_
kide rühmadest. Vanem rootsi botaanik E.'M. Fries ųŪs+-rcz8) kasutas
rühmanimena ka sõna stirps. Kui nüüd vanemate botaanikute alamļiike
loeme ļiikideks, siis on põhjendatud ka nende liikide ühendamine rühma-
deks, kuid ei ole sobiv nimetada neid rühmi grex'ideks. Rahvusvaheliste
botaanilise nomenklatuuri reeglite kohaselt ān 1iigile järgnevaks suu-
remaks taksooniks rida -(series). Ridadeks . ühendatakse enamasti pisi-
liigid; mis on saadud vanade laiaļt mõistetud liikide (1inneoonicle) jaga-
mise teel. Hunditubakate puhul aga ei peeta õigeks kasutada ka nime_
tust rida, pidades seda lubatavaks ainuļt amfimīktiļiselt paljunevate lii_
kide rühmade kohta. Seetõttu kasutatakse lähedaste hunditubakaliikide
rühmade kohta nimetust tsükkel (cy.clus).

3. Vanemad botaanikud tegid hunditubaka laiemalt mõistetud lii_
kide puhul vahet pealiikide ja vaheliikide vahel. Pealiikideks nimetasid
nad üksteisest tunnuste poo1est selgesti erinevaid Īiike, vaheliikideks
aga liike, milleļ võib esineda. kahe või mitme pealiigi tunnuseid. Vahe-
liigid võivad olla tekkinud apomiktiliselt, kuiā liikīdest, miliel esineb
suguline paljunemine, võivad vaheliigid kujuneda ka hübridisatsiooni
teel. Vaheliikide iseloomustamiseks rakendati mõningaid märkimisviise,
mis ka käesolevas teoses, peamiselt taksoonide sünonüümika esitamiset,
kasutamist leiavad.

Uldiseks vaheliikide iseloomustamise viisiks on vastavate- põhi1ii-
kide ,liigiepiteetide ühendamine kriipsuga. Näiteks et Hįeraiįunl dubįum
on kännasja ja õieka, hunditubaka vaheliik, märgiti 'nii: H. dubįum -cunosurrį-floribundum. Et õiekas hunditubakas on kolme pealiigi vahe-
liik, märgiti nii: H. floribundum ': fĮorentinum-auricuĮa-colįįnum. Kui
vaheliik on tunnustelt lähedasem ühele pealiikidest, siis kasutati märke

arnbiguum'i ja H' piloseĮĮa vahel, on lähedasem, H. ambiguum'ile, kirju-
tati järgmiselt: H. macrantheįum _ arnbiguum } piĮoselĮa

Hübriidide märkimiseks kasutatakse märki X nende vanemate liigi,
epiteetide vahel,.näiteks H'.įlageĮĮare = H' piĮoselĮa ){ poĮonicum, kuid
c. Nägeli ja A. Peter tähistasid hübriidsust märgiga +, näiteks
H. cqnurn - cųmosurrl } PiĮoselĮa. Praegu on ļubatud märgi į kasu-
tamine aiņuļt pookekimääride (<pookehübriidide>) puhul.

Käesolevas köites kirjeldaiakse ]54 Ęesti NSV-s konstateeritud hundi-
tubakaliiki. .Peale seļle sęlgitatąkļp',nęņde liįkide küsimust, mida .meil
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ei leidu, kuid mida vanemate autorite eksituse tõttu meie f ļoristilises
kirjanduses mainitakse. Kirjeldatakse ka üksikuid ļiike, mida Eesti NSV-s
ei ole ļeitud, kuid mis esinevad naabermail ning mille leidumist meil
võiks oletada. Kõik need Eesti NSV-s mitteesiner/ad liigid on toodud
ilma järjekorranumbrita ning on tähistatud märgiga * nende nime ees.

Kõik liikide leiukohtade kaardid ja enamiku liikide joonistest vaļmis-
tas A. Üksip. Väike osa joonistest on trükitehni1istel põhjustel kunstnike
S. Liļle ja E. Maaseri poolt autori jooniste ja herbaareksemplaride järgi
ümber joonistatud. Enamiku ļiikide vä1iskuju joonistel tuuakse Suuren-
datult ka korvõisiku üldkatte lehi, mille kuju, värvus ja eriti karvasus
on liikide õigeks määramiseks oluline. Võrreldes 1iigi väliskuju joo-
nisega, on üldkatte lehe joonised 30 korda suurendatud.

Köite toimetajaks oli A. Vaga



Perekond hunditubakad - Hįeracįum Į L

L. Sp. pl. (ļ753)'799.

Väga erinelva välisilmega, mitmeti, karvastunud püsikud. Karvastus
on koļme 1iiki: l) 1ihtkarvad (tekstis edaspidi kõikjal nimetatud <<karva-
deks>) , 2) näärmekarvad (tekstis <näärmed>>) ja 3) tähtkarvad, mis oht-
ralt arenedes moodustavad viltja kihi. Vars - ļehitu varb või veidi kuni
tihedasti 1ehisiunud. Õied üksiku korvõisikuna või korvõisikuid mitu
kuni palju, moodustacįes sarikjä 1iitõisiku. Kõik õied reegļipäraselt keel_
jail (erandina esineb ka liike pLrtkõitega), rohkearvulised, kollasęd (harva
oranžid või. punased). Üldkatte lehed asetunud katusekivide taoliselt;
viljade küpsemisel käänduvad tagasi (puituvad), vabastades seemnised.
Õisikupõhi kärgjas, paljas (väga harva sompude servad ripsmelised) .

Seemnis prismakujuline, üļal 1aialt ļameda tipuga (mitte ahenenud nagu
koertubakatel), nokata, l0 roidega, alusel veidi ahenenud. Pappuse lenį_
karvad üherea1iselt, määrdunud-valged, murduvad.

Hunditubakad moodustavad ühe vormirikkama perekonna kogu taime_
riigis (seni on kirjeldatud ü1e l5000 taksooni). Neļjast alamperekonnast
esineb meil kaks -' Euhįeracium ja PįįoselĮa. Et need teineteisēst selgesti
erinevad ja et üleminekuid nende'vahel ei teata, siis oleks võimaļik ka
ņende eraļdamine kllheks iseseisvaks perekonnaks. Kui neid käesolevas
teoses käsitatakse ühe perekonnana' siis toimub See peamiselt harju_
muspärase olukorra säi1itamiseks. Hooļimata sel1est, et pikaajalise are-
nemisprotsessi'kestel nendesse alamperekondadesse kuuluvate liikide
levikupiirid on muutunud vähe iseloomulikeks, võib mõlema alampere_
konna leviĻu_s siiski märgata teatavat tendentsi: Euhįeracįurn'i.liigid on
peamiselt lääne (Ķesk-Euroopa) päritoluga ning peamiselt mägitāimed,
PįįoselĮa liigid aga on ilmselt ohtrad ja vormirohked Euroopa idaosas
(eriti Nõukogude Liidu Euroopa-osas) ning esinevad seal peamiselt
lauskmaa vormidena. See asjaolu viib mõttele, et selle perekonna tekkį-
mine vdib o11a polürĪüļeetiline.

Kuigi väike,. osutub Eesti NSV maa-ala hunditubakate floora suhtes
siiski väga huvitavaks, sest ta moodustab taimegeograafilise ülemineku_

t Tuletatud kreeka sõnast hierax - kull (e'sineb kreeka arstiį Dioskoridesel, kes
eĮas I sajandil. e. m. a.).
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ala ühelt poolt hunditubakate areaali ida- ja lõunaosa (kus Piloselįa |1i-

gid esinevad eriti vormirikkalt) ning teiselt poolt põhja- ja lääneosa
(kus on ülekaalus Euhįeracįum'i liigid) vahel.

Peaaegu kõik meil esinevad hunditubakaliigid on võimelised palju_

nema ilma viljastumisprotsessita (apogaamseli), kusjuures juhuslikult
tekkinud uued vormid moodustavad uusi pärilike tunnustega ļiike. Kõik
alipool kirjeldatavad liigid on seetõttu seotud üleminekuvormidega, miš
aga nende määramist raskendab. Tähtsamateks tunnusteks hundituba-
kāte määramisel on ļehistuskoefitsient (s. t. vaire1ehtede arvuļine suhe

taime kõrgusega), õisiku kuju, üldkatte pikkus, ü1dkatte ļehtede ja õisi-
kuraagude karvastus, seemniste pikkus, emakasuudmete värvus, lehtede
kuju ja karvastus. Seepärast tohiks olla selge, et hunditubakaid peab

koguma täisõitsengu ajal, et saada kas või ainult tipmisest korvõisikust
küpseid seemniseid (hunditubakate õitsemirre toimub tipmisest korv-
õisikust alates spiraalselt ja tsentrifugaalselt), taimi ei pea tükeldama,
vaid neid tuleb hoolikalt prepareerida ja kuivatada. Vigasiatud või ka
ebaõigel ajal kogutud taimed (eriti sügisesed isendid) sageli ei ļase
end kuigi rahuldavalt määrala. Algajale võib soovitada katsetada kõige-
pealt sektsioonide määramisega ja aļļes siis üļe minna ļiikide mää-
ramisele.

Käesoleva töö aluseks olev materjal pärineb instituutide kui ka era-

isikute herbaariumidest, nii kodu- kui ka väļismaistest. Selļes esinenud
!ünkade täitmiseks kogus autor alates aastast l932 reeglipäraselt hundi-

tubakaid mitmes kodumaa piirkonnas. Mis puutub kirjandusse, siis,
kuigi balti floristid oma töödes hrinditubakaid ka mainivad, on need and-

med enamasti kasutud, sest nad toetuvad iganenud vaadetele ja neid ei

ole võima1ik kontrollida, kui tõendid puuduvad, nagu lugu enamasti

ongi. Erandi moodustab aastaļ l90l ilmunud H. Dahļstedti töö Saare-

įĪļaa hunditubakatest, mis vastab kaasaegse hieratsioloogia nõuetcle

ning millele olid aluseks C. Skottsbergi, T. Vestergreni, K. Kupfferi ja

P. Lackschewitzi leiud. Autori1 oli võimalik läbi töötada vastavad
tõenduseksemplarid, mis on hoiul Riias ja Stokholmis.

Al1järgnevad ļiikide diagnoosid on rajatud morfoloogi1isele ü1esehi_

tuseļe. Siin ohtralt esinevad arvuļised andmed kujutavad- endast arit-
meetilisi keskmisi, kusjuures sulgudes oh näidatud kõikuvuse amplituud.
Andmed karvastuse resp, näärmestuse kohta käivad telgorganite puhul
(nagu vars, leheroots, õisikuraod) 5 mm pika lõigu kohta, pindorganite
puhul (nagu lehed) aga 20 mm2 suuruse pindala kohta.

Lehepinna karvastuse kohta on maksvad järgmistele terminiteļe vas-

tavad arvud: kuni 5 karvakest - üksikult või hõredalt, kutii l0 _
hajusalt, kuni l5 - mõõdukalt, kuni 20 - tihedalt, kuni 30 (või üle

selle) - ülitihedalt. Lehtede karvastuse hindamiseks on tehtud mõõtmisi

suurimal juurmisel ning alumisel varreļehel, seejuures lehtede laiemal
kohal, roodudevahelisel pinnal, kuna rood ise on karvastunud ohtramalt.
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. Hieratsioloogiliselt nii tähtsal organil nagu üldkatte ļehed on nende
karvastust resp. näärmestust uuritud_ kogu uūtuses, kusjuures on silmas
peetud paremini arenenud indumendiga (karvkattega) iehekesi. Et väl-tida ülisuuri arvulisi kõikumisi 11uhušlikt<ust) ' on igrt 

"L.".p1aril teos-
tatud mitu lugemist resp. mõõtmist (keskmiselt neļi või viis).

Arvuļised andmed ü1dkatte ļehtedel (või varrel ja õisikuraagudel)
esinevate karvade resp. näärmete kohta vastavad järgmistele terminitele
diagnoosides: l00 ja üle selle - ülitihedalt \crebirrime), so - įih.J;jĮ
(dense), 60 mõõdukalt (mediocriter e' modįce1, 

' io hajusalt
'(disperse),20 - hõr-edalt (sparse), l0 - üksikult (iolitariter).

Tähtkarvade puhul on tähendus muidugi teine, kuna nende arv 20 mm2
kohta võib ol1a suur - kuni mitusada.

Hunditubakate uurimisel kasutas autor 3O-kordse suuren dusega luupi,
nlis osutus päris otstarbekaks

Maa-ala jaotamisel kitsamateks taimegeograafilisteks valdkonda_
deks (3l3. joon.) kasutas autor T. Lippmaā laoĪust (Eesti geobotaanika
põhijooni, l93s1t. Ü1dleviku iseloomustamiseks kasutatud flūraregioonicl
on antud 314. joonisel.

EESTI NSV.s ESINEVATE HUNDITUBAKA
SEKTSIOONIDE JA ALAMSEKTSIOONIDE

ALAMPEREKONDADE,
MÄÄRAMISE TABEL

Seemnised 2,5-4 mm pikad, roietega, mille ülemised servad
su1avad. ühte, moodustades ümara voldi. Risoom ei moodusta
kunag.i võsundeid; vegetatiivne uuenemine toimub taivituvate
kodarikkude või suletud pungade kaudu. Lehed tavaliselt ham-
bulised, harva terveserva1ised. I alamperekond päris_hundituba-
kad - Euhįeracįum Torr. et Gray . .. 2

Seemnised |,5-2 mm pikad, roietega, mis ülemisel serval moo-
dustavad ļühisakilise äärise (see on märgatav tugeva luubi abil).
Vegetatiivne uuenemine toimub talvituvate kodārikkude kaudu;
paljudel 1iikidel moodustab risoom võsundeid. Lehed tavaliselt
terveservą1ised, harva vaevu märgatava1t hambulised. iI alam-
perekond eba-hunditubakad - PįĮoseĮįa Tausch . 13

l Kasutan juhust, et siinkohal oma siirast tänu avalclacla kõigile, kes nõu ja teoga
(herbaariumide loovutamisega) minu tööd.toetasid: H. AasamĮale, K. Eicūwaldū,K' Kupfferile, E. Lepikule, T. Lippmaare, N. Maltare, T. Nenjukovire, F. puksoole,
W. Reinthalile, R. Rožewitsiļe, J. Ęuubelile; H. Saļasoole; G. Sāmuelssonile, B. Saar_
1oole,- 

B. Šiškinlle, E. Steinbergile, S. TaItsile, P. Thomsonile, A. Vagale, E. Varep_
Pastakile; G. Vilbastele. Tartu Ülikooli juures olev (praegu ENSV Teaduste Akadeemia
iuures olev) Loodusuurijate Selts on minu kogumistööd kaks korda stipendiumidega
toetanud, mida siin samuti tänuga märgin.
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2. Juurmised lehed (sageli ka alumised varrelehed) õitsemisajaks
kuivanud; varrelehed rohkearvulised, rootsutud; liitõisik enamasti
rohketest korvõisikutest, kalduvusega sarikjaks. Hilja õitsevad
taimed; vegetatiivne uuenemine toimub maa-aluste suletud pun-
gade kaudu, millest kevadel võrsub vars, kuid mitte lehekodarik
(AphgĮĮopoda Godet) - 3

Juurmised ļehed õitsemisajal enamastį palju1ehelise (harvemini
väheselehelise) kodarikuna; varrelehti vähe Il-7 (-l0)] või nad
puuduvad üldse (vars on varb); juurmised lehed ja alumįsed
varrelehed enam või vähem selgesti eristatava rootsuga; ļiitõisik
enamasti vähestest korvõisikutest, pöörisjas, kännasjas r,õi hark_
jas; vegetatiivne uuenemine toimub talvitunud ja õitsemis'ajaks
säiļinud (või ainult osaliselt kuivanud) lehekodariktl kaudu
(PhgĮĮopqda Godet). 5. sektsioon Vulgata Fries 7

3. Taimed näärmeteta või ülemises oSaS (üldkatte lehtedeļ ja õisiku_
raagudel) väga väheste väikeste (mikro_) näärmetega; varrelehed
ahenenud alusega, mitte kunagi varreümbrised või viiuljad; õie-
krooni hamhad ripsmeteta (AccipitrĮna Koch) ' ' 4

Taime ülemises oSaS (ü1dkatte lehtedel, õisikuraagudel, varrel
1iitõisiku a1l) rikka1ikult näärmeid; keskmised varrelehed varre_
ümbrised, enam või vähem viiuljad, võrkroodse alumise pinnaga;
õiekrooni hambad ripsmetega; seemnised kalrvatud (hallid, kolla_
sed, kuid mitte mustad)

4. sektsioon Prenanthoįdea Koch

4' Varrelehti ü1irohkestį, 1ehistuskoefitsient (s. t. varreļehtede arvu
sühe Varre pikkrrsega sentimeetrites) Suur kuni ülisuur
(0,30--:1,60); varrelehed sõļmevahemikest pikemad 5

Varrelehti võrd1emisi palju (kuid vähem kui eeļmjsėļ astmel),
lehistuskoeĪitsient 0,l0-0,30; varrelehed sõļmevahemike pikku-
sed või veidi lühpmad, ahenenud alusega

3. sektsioon Trįdentata Fries

5. Varrelehed laiad, keskmised ümardunud või pool-varleümbrise
alusega; üldkatte lehed pole tipus tagasi käändunud, enamasti
helerohelised; emaļ<asuue tume; õisikupõhja sompude servad
pikalt narmast,nud 

r. sektsioon sabauda,Fries

Varreļehed kitsamad, kõik ahenenud, kiiija alusega, enamasti
sisserul1unud servadega; üldkatte lehed tipus tagasi käändu-
nud, enamagti mustjasroh.elised; emakasuue kollane; õisikupõhja
sompude servad paljad; 1iitõisik, vähemalt tema tipmine osa,
sarikjas.' 2. sektsioon UrnbelĮ.ata Fries 6
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6. Taimed (vars ja ļehed, peamiselt taime aļumisel poolel, harve-
mini kõrgema1) selgesti või isegi tiheda1t karvastunud (kuni
viļ1karvased); enamasti kõrge ļehistuskoefitsiendiga ja kalduvu-
sega kseromorfsusele

l. alamsektsioon Hirsuta Juxip

Taimed näiliselt paljad, s. o. ilma selgesti nähtavate pikemate
karvadeta, seevastu aga kaetud enam või vähem karedate üļi-
ļühikeste (0,l-0,05 mm) karvatüügastega, mispärast taim kom-
pamisel tundub karedana (;."ļil*:įĮ3,Į:į'uiiiuii,.,l':xx1Į

7 (2). Ūldkatte lehtedeļ (ja õisikuraagudel) näärmed kas puuduvad
üldse või on nõrgalt arenenud, kidurad, lühikesed (0,2-0,4 mm)5
kuid samaaegselt esineb mõõdukalt või ohtraļt heļedald karva-
kesi ja tähtkarvu (mistõttu üldkate sageli näib hal1ikirjuna);
liitõisik enam või väheni harkjas pööris, vähestg korvõisikutega;
lehed enamasti siniroheļised, nende pea1mine pind karvadeta
(Caesia Zahn : VuĮgata Subcaesįa ja Caesįa A1rrrqu. ap'
Dahlst.) B

Üldkatte ļehtedeļ (ja õisikuraaguclel) on näärmed hästi arenenud,
pikad (O,5-l,5 mm), mustad1 karvad kas puudirvad iiidse või
neid on vähesel arvuļ, harvemini võrdsęļ arvul näärrnetega; 1iit-
õisik'įoöris1as või kännasjas (Euuulgata Zahn : Subauį'gata ja
Vulgata genutna AlmqLr. ap. Dahlst.) 9

8 Varrelehti 2-5 (-l0); lehelaba aheneb kas enam või vähem
järsult või pikkamööda rootsuks (laba ei o1e rootsust selgesti

9 
ri st at av ) ; j u u rm i se d 1 ehe d en a m a sļ: 

T,H::.-i:ļ:."i 
-įi::;:,]i 

-, o

Varrelehti 0-l (-2); lehelaba rootsust selgesti eristatav, tema
alus südajas või nooljas (nenditav vähemalt osal 1ehtedel, ena-

ņasti välistel) ; lehehambad korrapäratud, a1umised sageli alla-
poole käändunud, leherootsu külgedel esineb sage1i hambaid;
juurmised ļehed õitsemisajaks enamasti hästi säi1inud kodari-
kuna; lehed peaaegu paljad; üldkatte lehtedel karvu mõõdukaļt

6. alamsektsioon Bifida Juxip

9. Üļdkatte lehtedel ja õisikuraagudel enam või vähem ohtralt karvu,
kuid hõredalt kunl hajusalt näärmeid (karvade ja nääimete suhe
keskmiselt 7: 3) 10

Üldkatte lehtedel ja õisikuraagudel enam või vähem ohtraļt hästi
a'tenenud näärmeid, kuid karvad puuduvad või on väga hõredad
(karvade ja näärmete suhe l :9) ll
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l0. Varrelehti 3-l0; juurmisi lehti õits'emisajaks vähe,2-3 (0-l0);
lehelaba aheneb rootsuks pikkamööda; tĮnea mõõdukalt karvas-
tunud; liitõisik pöörisjas; näärmed väikesed, kuid hästi arenenud

Varrelehti (0-) l-2;,,,.J,.,''lJ;:-:il;,ffi;:"';ri:Įl
6 (2-|2); lehelaba aheneb rootsuks järsult või on tömbi (voi
Iggrni - 

noolja) alusega; lehed karvasĮunud ülirohkesti; -tiitoisiķ
kännasjas; näärmed peened, kidurad, otsekui kängunud

ll. Varrelehti (2--) 3_l0; iu,.,i]i,:l1Įililä,:;:"j;:"'';:i(-9); laba aheneb rootsuks pikkamööda (laba ei ole rootsust
selgesti eristatav) n
Varrelehti (0-) l-2; juurmisi lehti õitsemisajaks paiju, 3-6(.-l3); laba rootsust selgesti eristatav, labaaluļ staāias, tömp,
ümardunud või koguni nooljas (nenditav vähemalt o.rj tįķt.a"i,
enamasti välistel); liitõisik kännasjas; õisikuraod ülespoole kõver_
dunud

12' Laba aheneb rootsuks pikkamöö;, iĮil",:"'"T:. T'.Z:::"::::
" hästi arenenud keskmiste, 0,4-0,6 mm pikkade näārmetega

' . 2' alamsektsioon VuĮgata Juxip

- Laba aheneb rootsuks enam või vähem järsult; näärmed liit_
õisiku oSaS Suured,, 0,7-l,2 (-l,5) mm pikad, neid seal ülį_
rohkesti

l3(l). Taim kahe kunį paljud" u".'"u,l]uiĮT,'',;Į ",'::rT:;:,';,i#l
sarikjas, pöörisjas või (korduv_) harkjas; üldkate 5-& (-9) mm

, pikk; vegetatiivne uuenenrine toimub kas maapealsete või maa_
siseste võsundite või lehekodarikkude või külgpungade (silmade)
kaudu (CauĮigera Naeg. et Pet.) 14

'_- Vars - lehitLr varb, leeglipäraseit ühe korvõisikuga; lehed ainult
juurmise kodarikuna, nende alumine pind tähtkarvadest viltjas;
üldkate 8-l2 (-l4) mm pikk; vegetatiivne uuenemine toimub
maapealsete võsundite kaudu (A'cauĮĮa Naeg. et Pet.)

ll. sektsioon PįįoseĮlįna Na-eg, et Pet.
14' Taimed kõrged; vars 20-100 cm pikk, sirge, ühe- kuni palju-

leheline; liitõisik enamastį rohkete (7-*) korvõisikutega (CauĮi-
gėra elata Naeg. et Pet.) . 16

Taimed madalad; vars enamasti kuni 20 cm pikk, tõusev; varre-
lehtedeta või l_-2 lehega; võsunditega; liitõisik väheste (2-7l
korvõisikutega (Cautigera hurnįįįa Naeg. et Pet.), l0. sektsioon
Aurįcuįįna Naeg' et Pet. l5
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l. joon. Eba-hunditubakate alamperekonda (PiĮoseĮla Tatrsch) kuu-

luvate taimede ehituse skeem: c _ aklaadium (tipmise korvõisiku
raag või varre osa tipmisest korvõisikust kuni kõige kõrgemale kin-

nituva külgmise korvõisikuni), & - tipmine korvõisik, c _ vars,
d - lisavars, e - varrevõsund, f _ flagelĮ (varre aluse lähedaL

kinnituv pikkade . sõlmevahemikkudega võsunditaoline varfe haru,

mille tipmine osa on tõusev ning lõpeb ühe või mitme korraõisikuga),
g - kaarduv võsund, į - roomav võsūnd, i - maa_alune võsund;

ģ - risoom,. į - (lehe)kodarik. (Nägeli ja Peteri järgi täienda_
nud Zahn.\

l5. Liitõisik pöörisjas, 2-7 korvõisikuga; ļehed tähtkarvadeta
l' alamsektsioon Aurįcuįa Juxip

Liitõisik lühį- või sügavharkj as, 2-5 korvõisikuga; leherl aļumi-
s e' p i n n al h a j u s a l t kuni mõõ duk''j, 

},i'JĮ1. i:::r^;: ;:;;:,rz J uxi p
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l6. Varrelehed (tüüpiliselt) rohkearvulised; kogu taim kaetud silma-paistvalt harjasjate karvadega ja- tähtkarvadega; võsunditeta,
kuid sageli õisi kandvatę ligavartega (mis a1gĮl võivad näida. võsunditena) (l. joon., d). 6. sektsioon Echįnįrr*Nr.g. et Pet. 17

Varrelehed vähesearvu1ised; juurmised ļehed õitsemisajiiks .ena-
masti kodarikuna säilinud 20

17. Liitõisik särikjas, näärmeteta (või üldkatte lehtedel mõnikord

. 

ü k s i k u i d n ä ä r m e i d ) ; 1 e h i s t u s k"T] 
"ffHJfĮ,Įi"ļ^ ;'r:iil,, .l,, i I

Liitõisik poörisjas, näärmetega kaetud hõredalt kuni tiheda1t;
lehistuskoefitsient madalam (0,06_0,14) lB

lB. Liitõisik hõredate kuni hajusate näärmetega; lehtede pealmine
pind tähtkarvadeta, alumine pind hõredalt įuni mõõduk;lt täht-
karvane; taim kaetud jäikade harjasjate karvadega; varrelehed
tippudes näärmeteta 19

- Liitõisikul näärmeid mõõdukalt kuni tihedalt; lehtedel tähtkarvad
mõļemal pinnal: pealmisel hõredalt, .aļumisel kuni mõõdukalt;
taiņ kaetud pehmemate harjasjate karvadega; varrelehtede tippu-
des üksikud näärmed

3. alamsektsioon Echiocgmosirta Juxip
19. Lehtede alumine pind kuni hõredalt tähtkarvane; liitõisik - sarik-jas pööris

2. alamsektsio on Praeaįtoechinina Juxip
Lehtede alumine pind märgatavalt (kuni tihedalt) kaetud täht-
karvadega; liitõisik - väga hõre (kuni harkjas) pööris

4' alamsektsioon EchiopiĮoseĮĮina Juxip
20(l6). Vars'tihke; taimed enamasti väga hõred.alt karvastunud või pea_

aegų paljad; lehed sinirohelised, kitsad, süstjad kuni 1ineaalied;
üldkate lühike; ņäärmeid liitõisiku piirkonnas enamasti vähesei
arvul. 7. sektsioon Praeaļtįna, Naeg. et Pet. . 2|

-: vars pehme, kergesti muljunduv; taimed silmapaistvalt karvas-
tunud , (karvad harjasjad või pehmed); lehed rohi- või kollakas-
rohelised (harvemini sinakasrohelised), elliptilised, keeljad või
süstjad

2l. Tähtkarvastus (samuti kui lihtkarvastus) taimedel üldiselt väga
;: kasin!...22
_ . Tähtkarvastus taimedel üldiselt hajus kuni tihe ) . 23

22' Taimed võšunditeta (kuid sageli õisi kandvate lisavartega)
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23.

2Ļ(20)

25.

26.

27.

Taimed pikkade peente võsunditega, võsundite 1ehed enamasti
väikesed' kitsad 

2. alamsektsio on Bauhüi'įa Juxip

Tähtkaryastus mõõdukas kuni tihe; näärmeirl õisiku pi.irkonnas
e n a m a s t i hõ r e d a l t ; 

"' 
*', 

l';i;;'äij:fr' 1:,: :?# : ;: "'::':3 
u * i p

Tähtkarvastus hõre; näärmed õisiku piirkonnas si1mapaistvāit
olemas

4. aļamsektsioon Praea'Įtopratensin'a Juxip

Taimed võsunditeta (või need on maasisesed, nõrgad) ; lehtede
mõlemad' pinnad kaetud tähtkarvadega' alumine pind reegli_
päraselt (2 3 korda) tihedamini; rläikeste (0,2-0,4 mm),
kuid hästi ärenenud näärmetega, mitte ainuļt 1iitõisiku piirkon-
nāS, vaid isegi ülemiste varrelehtede tippudes. B. sektsioon
Cgmosina Naeg. et Pet. . . 25

Taimed hästi arenenud maapeaļsete ja maasiseste võsunditega;
tähtkarvastus 1ehtedel kas puudub üļdse või esineb ainult aļu-
misel pinnal; õied koļļased või punased. 9. sektsioon Pratensina
Aschers. et Graebn, I 28

Liitõisik saiikias või sarikjas-pöörisjas, enamasti rohkete korv-
õisikutega

Liitõisik h'arkjas, enamasti väheste korvõisikutega; näärmeid
õisikr.r piirkonn,as ohtr'alt; võsundid iļmelt H piloseĮĮa L. võsun-
dite sarnased 

4' alamsekisio on Laschįa Juxip

Karvad varre a]umises osas suunatud ülespoole 27

Karvad varre alumises osas rõhtsalt harevad; näärmed üldkatte
lehtedeļ jagunenud ühtlaselt üle kogu nende pinna

3. alamsektsioon Cgmosopratensina JuxĮp

Karvad kogu taimeļ enamasti pikad (l,5-6 mm); ü1dkatte lehed
ja õisikuraod enamasĮi ka'rvastunud ohtralt, kuid näärmetega
kaetud hõredalt (või näärmed puuduvad sootuks); karvakesie ja

näärmete suhe keskmiseļt 2 : l
l. aļamsektsioon Cgmosa Juxip

Karvad kogu'taimei lühikesed, enamasti ei ületa l mm; üldkatte
lehed ja õisikuraod enamasti väheste karvadega või'hoopis kar-
vadeta, seevas,tu. aga silmapaistva arvu näärmetega; karvakeste
ja näärmete suhe keskņiseļt | :4; näärmed peamiselt koondu_

nud,ü1dkatte lehtede tippu; taimede tähtkarvastus väga rikkalik
2. alamsektsioon Cyntiger'a Juxip
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28. Liitõisik pöörisjas või sarikjas, enam või vähem tihe, hiljem
hõrenev, enamasti l5 (5-40) korvõisikuga; aklaadium (tipmise
korvõisiku raag, l. joon., a) lühike . 29

Liitõisik lühi- või sügavharkjas. (või väga hõre pööris), pikema
aklaadiumiga ning vähema arvu korvõisikutega; lehtede alumine
pind sageli tähtkarvane (kasinalt kuni 

'tihedalt)*.2. alamsekįsioon FĮageĮĮares Juxip

29. Kõik õied kollased, ühevärvilised, või äärisõied väljastpoolt prrr_
purtriibulised või ainult õiekrooni hammaste tiįud punakad.
Lauskmaa liigid

l. alamsektsioon Pratenses Juxip

Kõik õied punased või seesmised oranžid ja siis äärisõied enam
või vähem punased. Mägi- võį subarktilise.vööndi taimed (meil
metsistunult või kultiveeritult)

3. alamsektsioon Aurantįaca Juxip

l. alamperekond päris_hunditubakad - Euhįeracįum Torr. et Gray
in Fl. N.-America II (1838) 575; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV,280 (1923)
32;, in Aschers. et Graebn.'Synopsis XII,.2 (,1930) l; Üksip in Fl. URSS
xXX (1960) l0. - Archįeracįum Fries, Epicr. (1862) 42. - Üldkatte
lehed on asetunud selgesti spiraalselt, mitmereaļiselt, katusekivide taoli-
selt. Lehed enamasti hambrilised kuni lõhestunud, harva terveservalised.
Pappus koosneb ebaühtlastest, segamini pikkadest ja lühikestest, murdu-
vatest, määrdunud-valgetest lendkarvadest. Vegetatiivne uuenemine toi_
mub talvituvate suletud pungade või lehekodarikkude kaudu. Rjsoom ei

.moodusta kunagi võsundeid. Paljunemine toimub enamasti apogaamselt
või erandjuhtudel viljastumisprotsessi tagajärjel arenenud seemnistega.

l. sektsioon Sabauda Fries, trpicr. (1362) 117; Peter in Engl. et
Prantļ, Nat. Pfļanzenfam. I\a, 5 (l894) 3B4; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV,
280 (1923) 36 et 942; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, B (1938)
529. - H' boreaįe (Fries) Zahn in Engl. Pfļanzenr. IV, 28() (1923)
94B (subgrex); Üksip in Fl. URSS XXX (1960) Bl. - Võimsad (kuni
l20 cm kõrged) taimed, juurika 1ähedal puituva kareda ja sageli vär_
vunud varrega. Juurmised lehed õitsemisajaks kuivanud; varreļehti roh-
kesti, lehistuskoeĪitsient (s. t. varrelehtede arv, jagatud varre pikkusega
sentimeetrites) Suuf (0,B0-0,30), lehed varrel ühtlaselt asetunud, alu-
mised ahenevar1 a1usel rootsutao1ise1t, järgnevad rootsuta, 1aisüstjad,
mitte võrkroodsed, servadel sageli mikronäärmeiega. Liitõisik - kohev
pööris, korvõisikud sageli osaliselt arenemata' Üldkatte lehed ļiibunud,
tömbid. Emakasuue tume. Õiekrooni hambad ripsmeteta. Seemnised
tumepruunid või mustad, 3,5 mm pikad. Õisikupõhja sombud pikalt nar-
mastunud. Hilja õitsevad taimed, Eesti NSV-s haruldased, ainult vaba-
riigi kaguosas esinevad. (Vt. ka lk. 20.)
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2. joon. Sektsiooni Sabauda Fries levikuareaaĮ.' (Zahni järgi.)

Sellesse sektsiooni kuuluvad liigid on ļevinud Kesk-Euroopa mõõdu_
kaskontinentaalse kliimaga osas (puuduvad nii põhjas kui ka lõunas).
Nõukogude Liidu Euroopa-osa territooriumil uļatub sektsiooni levik lääne-
rajoonidesse, sellesse kuuļuvaid ļiike esineb ka Krimmis ja Kaukaasias.
Skandinaavias ja Soomes sektsiooni Sabauda ei esine. K. H. Zahnr
(1923, p. 943, fig. 66) piiritõmbamise järgi kuulub Eesti NSV'kaguosa
sektsiooni levikuala hulka (2. joon.). Tõenäoline on selļe sektsiooni esin-
,dajate sagedam esinemine Lätį NSV_,s

SEKTSIooNl SABAUDA EESTI NSV-s ESINĘVATE LIIKIDE
MÄÄRAMISE TABEL

1. Üldkatte lehed näärmeteta või ainult üksikute mikronäärmetega
. t. Ebakindel hunditubakaģ -' Hiercįcįum uagurn Jord

Üļdkatte lehed näärmestunud
2. Vitsjas hunditubakas - Hierocįum uirguĮtorum Jord.

t. tsükkel Vaga Juxip. - Ūļdkatte lehed näärmeteta
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l. Ebakindel hunditubakas _ Hįeracįum aagum ļ Jord. Cat. Gren.
(1849) 2l; in Bofeau, Fļ. Centre France ed. 3, II (lB57) 38B; Zahn in
Engl. Pflanzenr. IY,2B0 (1923) 953; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII,
3 (l93B) 552. Üksip in Fļ. URSS XXX (1960) 85. - H. nemorosurn
Dierb, Fl. Heidelb. II (l8l0\ 252. - flcrpe1uHxa 6lyx4aloüĮalI.

?ķ. Vars 30-70 Cm kõrge, ļ-3 mm 1äbimõõdus, kafe, üksikute
karvadeģa, näärmeteta. Varrelehti 12_-26 (lehistuskoefitsient 0,37-0,32) ;

nad on kuni t3 cm pikad, 3 cm laiad (3,B: l)' laisüstjad, rootsutud,'laia
alusega, 3-4 paari madalate hammagtega, tumerohelised, peaaegu paljad.
Liitõisik - sarikjas pööņis, 2-30 korvõisikuga. Õisikuraod õisiku all
veidi paksenenud, kõrg1ehtedega, mis 1ähevad įi1e üldkatte 1ehtedeks.
Üldkate 9-l0 mm pikū. Uldkaīte lehed tumerohelised või peaaegu muS-
tad, karvadeta, näärmeteta või üksįkute (0-ļ0) 0,1 mm pikkade mikro-
näärmetega, tähtkarvadeta. Emakasuue tume. Õitseb augustis-septentb-
ris. (3. joon.)

Ūldlevik. Peamiselt Euroopas. Nõukogude Liidu Euroopa-osas'uļatub
areaa1 1äänerajoonidesse, Krimmi ja Kaukaasiasse. Lehtmetsade SerVa-
del, võsastikes, kivistel nõlvadel.

Levik Eesti NSV-s. Meil väga haruldane, seni vaid paar leidu vald_
ļ<ondadest Emed ja Eor. Esineb samuti Leningradi oblasti lõunaosas
(Luuga-Pihkva), tõenäo1iseļt ka Läti NSV-s. (4' joon.)

2. tsükkeļ VirguĮtora Juxip. .- Üldkatte lehed näärmestunud.

2. Vitsjas hunditubakas ' Hįeracįum uirguĮtorum2 Jord. Cai. Dijon.
(iB48) 27; in Boreau, Fļ. Centre France ed. 3, II (lB57) '3B5; Zahn in
Engl..Pflanzenr. IV,2B0 (1923) 949; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII,
3 (1933) 545; Juxip in Not. syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (1959)
470; in Fl. URSS XxX (1960) 85. - fcrpe6unxa ņersucrāg.

4' Vars (20-) 40-95 cm kõrge, üksikute karvadega, näärmeteta,
alumises osas violetjas. Varrelehti (13-) lB-37' (lehistuskoefitsient
0,4B-0,30) ; 1ehed peaaegu terveservaļised kuni madaĪahambaļised, lai_
süstjad (3--4: l), alumised ahenenud rootsuks' keskmised 1aia alusega,
pool-varreümbrised, rootsutud, tumerohelised, peaaegU karvadeta. Liit-
õisik - sarikjas pööris (2-) 7-20 korvõisikuga. Õisikuraod tähikarva-
sed, peaaegu aļati karvadeta ja näärmeteta (erandlikult üksikute näär-
metega). Üldkate 9,5-l1,5 mm pikk. Ūldkatte lehed laiavõitu, tömbid,
tumerohelised või mustjad, peaaegu ainLr1t mikronäärmetega (kuni
0,l mm pikad). Emakasuue tume, Õitseb .augustis-septembris.

Mikronäärmete arvu järgi üldkatte lehtedęļ eristatakse kolme vormi:
Ī. Puhringil Juxip. -- Näärmeid ü1dkatte lehtedeļ hõredalt (keskmi_

selt l5). (5. joon.)

I uagum (lad. k.) - püsimata, kindla asukohata, ebakindel
z airga (lad. k.) - vits; okŠ;'raag.
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3. joon., EbaĮrindel hunditubakas (Hīeracium aagun Jord")

a, - õisiku üldkatte' leht (suurendatud)
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4. joon. Ebakindla hunditubaka (Hieracium uagunx Jord.) leiukohad Eestis.

Ī. Schrnalhausenįį Juxip; - Näärmeid üldkatte lehted.el hajusalt
(keskmiselt 30). (6. joon.)'f. ZinserĮingil Juxip. -- Näärmeid üldkatte ļehtedel kuni rikkalikult
(keskmiselt 70) . (7. joon.)

Üldlevik. Peamiselt Euroopas. Nõukogude Liidus ühtivad selle liigi
levikuareaal ja ökoloogia eelmise liigi omidega'

Levik Eesti NSV-s. vitsja hunditubaka vormidest on meil seni leitud:
f. Puhringil Eor-vaļdkonnast (Kasaritsas!), Ī. Schnlaįhausenįį samuti Eor_
valdkonnast (Taevaskojast ning Räpina ja Mooste' vahelt); f. Zįnser-
lingii't' on seni leitud Veljes, Vana-Irboska lähedaļ, mistõttu on mõeldav
selle vormi esinemine Eor_valdkonnas. Kõik need vormid esinevad ka
Leningradi oblasti lõunaosas ja Läti NSV_s. (8. joon.)

Kirjeldatud 1iike on kodumaises floristi1ises kirjanduses käsitatud
koguliigina (kas ä. sabaudum L. või H' boreaįe Fries nime all), kusirru_
res nende ümber valitseb suur ebakindlus, sest Sabau da |iike o, *aa_
ramisel sageli vahetatud H. umbeįįaĮum'iga, H. leuigatulrz,iga või isegiH. prenanthoides'ega' Viimasest erinevad nad 1aiade süsījate (mitĮe
viiuljate) ļehtede ja väheste näärmete pooleqt, H. Ieuigatum'ist kõrge
lelristuskoelitsiendi poolest, H. umbeįĮatum'ist 1aiade, poāl-varreümbriste
keskmiste lehtede kui ka 1iibunud üldkattelehtede poolāst, kõigist maini-
tuist aga õisikupõhja sompude narmastunud servade poolest.

Ledebour (lB44_ls46) eraldab H. sabrudum'i H. boreaĮe'st, nime-
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5. joon. Vitsjas hunditubakas (Hieracium uirguĮtÖrum Jord.
f. PuhrĮngīi Juxip). a - õisiku üldkatte leht (suurendatud);



tades esimese asukohana Saare- ja Liivimaad, teise kohta ąga teeb järg_
mise märkuse: <<Habitat in Rossia arctica et septentrionali in provinciis
Caucasicis et Sibiria uralensi et orientali>>į, mis laseb järeldada, et ta
seļle nime alļ on vististi mõistnud laiaļehelisi H. umbeįlaturrl'eid. Wiede_
mann ja Weber (lB52) kirjutavad H. sabaudurn'i kohta: <Für L(ivland)
von Ledebour, für o(esel) von Luce angeführt. Von neueren Sammlern,
w-ie es scheint, nicht aufgefLrnden.>> Fleischer ja Bunge (r853) kordavad
seisukohta võtmata Ledebouri andmeid. Winkler (lB77) mainib
H. sabaudunz'it koos H. boreale'ga, käsitades viimast esimese sünonüü-
mina. Ķlinge (lB82) kordab Ledebouri andmeid; Lehmann (l895), varus_
tades Luce andmerl kiisimärgiga, täiendab leide uuega (Lätist). Schmal'
hausen (1s95-1897) esitab leiukohtadena Luuga ja-oudova kreisi ning
Pihkva kubermangu, sarruti ka Baltikumi (Riia). puhring (1s98) mainib
ntitut selle koguliigi leiukohta Pihkva kubermangr-rs järgmises märkuses:
<<Kpynnlte 3K3. IĮ3 lllupleecxoü Āaųu (ostrovi kieisiit; k. o' MeIžrrcray_
3eH IĪpIz3Ha.[ sa H. prenanthoides Vill., Ho' IĪo MoeMy' oHĮ.Ī' KpoMe BeJIH_
lIĮiHbI' HI{!IeM cyĪlĮecTBeHHĮ,IM He oTflļ{Ī{aIoTcfl oT ĪĪpoĪĮI4x 3K3.' [pIĮsHaHHbIx
uM ga H. boreale Fries, ĪĪoĮ{eMy ,Ī įIX He BblĀe.ņfĮo n -or4enluufi -nLt4>>.

Autoril oli võimalik neid taimi kontrol1ida ning ta ühineb selles küsį-
muses N. Puhringiga.

2. sektsioon UmbeįįD.ta Fries., Epicr. (1862) 132 p. P.; Peter in Engl.
et Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV (1894) 875; Zahn in Engl. pflanzenr.
IV,2B0 (1923) 35 et 907; in Asēhers. et Graebn. Synopsis XII,3 (1938)
49l. - Folįosa Lindeb' in Hartm. Handb. Scand. Fl. ed. ll (ls79) 57. .

Įl. umbeļĮatum L. Sp. pļ. (1753) B04 p. p. (ut sp. coll.); Ledeb. trl. Ross.
II (l844) 855; Üksip in Loodusuurijate Seltsi juubelikoguteos (l953)
l87; Üksip in Fl. URSS XXX (1960) 87. - Liitõisik - ūrikjas pööris
(vähemalt ļatv a1ati sarikjas). Ü1dkatte lehed asetsevad mitmerealiseļt,
kaiusekivide taoliselt; nad on tömbid, tagasikäändunud tippudega (mis
on paremini jä1gitav elavate1 taimedel). Juurmised ļehed āitseĀisa1aks
kuivanud, samuti nagu enamasti alumised varrelehed; varrelehii palju,
lehistuskoefitsient väga suurtes piirides varieeruv ( l,60-0,30) ; lehed
süstjad kuni lineaa1sed, ühekujulised, ühtlaselt paigutunud, rootsutud,
aheneva või ahenemata alusega, võrkvi1lased (eriti a1umisel pinnal) ;

nende pikkuse ja laiuse suhe on 4: l kuni l00: 1. Õisikuraod viltjad.
Seemnised tumepruunid kuni mustjad, 3 mm pikad. Emakasuue kolļane.
(Vt. ka lk. 20.)

Väga laialdase üldlevikuga, esinedes peaaegu kogu Euroopas (välja
arvatud arkti1ine vöönd ja Sitsiilia), Põhja_, Väike_ ja Kesk-Aasias niņg
Põhja-Ameerikas .(9' joon.). Męiļ tavaļisemaid taimi, mis oma sageduse
ja ohtrusega võist1eb H' piĮoseĮĮa'ga, esinedes sage1i hu1ga1ise1t' Eeļis-

l Kasvab arktilisel ja põhjapoolsel Venemaal, Kaukaasia kubermangudes ning
Lääne- ja Ida-Siberis.
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6. joon. Vitsjas hunditubakas (Hieracium airgtĮĮtorum Jord. i' SchmaĻ
hausenįį Juxip)'

3 Eesti NSV floora VII
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7. joon. Vitsjas hunditubakas (HĮeracium oirgultorum Jord. Ī. Zįn'
serĮingii (Juxip). o _ õisiku üldkatte leht (suurendatud).
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8. joon. Vitsja hunditubaka (HĮeraciunt rsirguĮtorum Jord.) leįukohad Eestis.

tatumad kasvukohad on luited mererannaļ, luite- ja palumännikud, lii-
vaSed või kivised seljandikud, paekalda Serv' .puiSniidud, kaldavõsad,
põlluservad, Söödid, soo- ja lodumetsade Servad.

TsirkumboreaaļSe 1eviku, mõnede morfo1oogi1isie tunnuste ja hilise
õitsemisaja tõttu loeb perekonna monoglaaf K. H. Zahn teda vanimaks
Euhįeracįunt'i taksooniks, mis kõrvuti sektsioonide Sabauda ja FoĮĮosa'ga
on tõenäoliselt võrsunurl ühest ürgvormist ning miļ1est aja jooksul
kohanemise teeļ on kujunenud teised Euhįeracįurrl'i sektsioonid järgmise
skeemi järgi: Į]nlbeįlata -> Trįdentata -> VuĮgata.

Seejuures nihkus õitsemisaeg varasemaļe aastaajale, liitõisik muutus
sarikjast pöörisjaks (või koguni tännasjaks), varrelehtede arv, taime
kõrgus ja korvõisikute arv ļiitõisikus kahanesid järk-järgult, kuid juur_

miste 1ehtede arv' 1eheļaba 1aius ja selge era1dumine rootsust ning
.näärm'estus õisiku piirkonnas suurenesid üha. Seega osutuvad kõrgema
ļehistuskoefitsiendiga isendid fülogeneeti1iselt ürgsemateks, madaļama
koefitsiendiga taimi aga tuleb hinnata kui arenemise hilisemat tulemust-

Majanduslik tähtsus. Kol1ektiivliik sarikjas hunditubakas oli meil
vanasti kasutamisel värvitaimena. Nii ütlevad Wiedemänn ja ļVeber
(lB52, ļk.463) temast järgmiselt: <Auch giebt sie auf Woļļe eine schöne
gelbe Farbe>> ning sedasama kinnitab (vi11a ja siidi kohta) Kaukaasias
A. Grossheim.

Rahvaravimina olevat taime. vanasti kasutatud köha vastu.

s* 35



,rr\
-\

5

(

1^a " )lĪ\*l

sRpl

tī--

\ -t
,.ģ,

ri( t'

}ā_ 4
-D

č/ļ
'?\\

()
įL'

'h
Ķ*

0

į
ļ
2.. Ģ}

ąr'yi

# 1?\)
: įs, t ,Į --'2 .-į/-

'(. t
)'.\

,^D

s-\... -
I!-.

\rJĪ
i1

ļĮ
5; F, r Ž..

.a'

't
ņ-

):
I -,J

į. šĮ\
\)t1

Ļ 4r {
lN Ä ({

/\
\:

Ļ t 'r; ,)"J :,
Y rJ

>f

t/

-l

1)ė

-Ķ
\t

'/s \
f)-r'

\r; il 1 )',\A
0

( ( )){ ) Ī
ļH I

JŲ 1.. \
t-1

ļ
-\ |ļ-/:

/
Y

--l-
\

.,Y
:./

\-. t 4 Ņ,

{'ļ
(/

t20 ķo 600 t40 ļ00

9. joon' Sektsioonide UmbelĮata Fries. ja Trįdentata Fries levikuareaal. (Zahni järgi.)

Et sarikjas hunditubakas on meil tavaļisemaid taimi, siis on ta kõiki-
des kodumaistes floristilistes töödes mainitud, ja ei üleminekud Vulgata
suuflas on väga har.uldased (mi1le tõttu koguliik näib teravaļt piiris-
tatuna), siis tavaļiselt ei teki tema määramisel vigu ning ei ole vajadust
pro forma esitada kirjanduslikke andmeid.

SEKTSIOONT UMBELLATA EESTI NSV-s ESINEVATE
LIIKtDE MÄÄRAMISE TABEL

Taimed (vars, lehed) selgesti või isegi tihedalt karvastunud (kuni
villkarvased), eriti märgatavalt alumises osas

Taimed näiliselt paljad, S. o. ilma selgesti nähtavate pikernate kar-
vadeta, kuid enamasti karedad lühikeste (0,l-0,05 mm) karvatüü-
gaste tõttu (varjus kasvavad taimed on siledad) 3

2. Õisikuraod tihedalt kaetud karedate rõhtsali harevate ogataoliste
l,5 mm pikkade karvadega; üļdkatte lehed hõredate kärvadega ja
rnikronää rmetega

'3. Naissaare huņditubakas - Hįeracįunt ganaeconesaeum Juxip

Õisikuraod ja üldkatte lehed ilma karvadeta ja näärmeteta
4' Karevillane hunditubakas - Hįeracįurrl subhįrsutissimum Juxip
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a.

l0. joon' Naissaare hunditubakas (HĮeracium gunaecohesaeum Jux\p)
' a - õisiku ülcļkatte leht (suurendatud).

3. Lehistuskoefitsient kõrge, l,60-0,40, s. t. varrelehti üļirohkesti kuni
rohkesti 4

Lehistuskoefitsient madal, 0,40-0,22; taimed krrjutavad endast üļe_

minekuvorme sektsiooni Trįdentata SuunaS
9' Hõredalehine hunditubakas Hįeracįurn exĮensi[olium Juxip

4' Üldkatte leherl karvadeta ja näärmeteta . 5

Ģī\
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Ūldkatte lehed ktrni hajusate mikronäärmetega
8. Harilaįu hunditubakas _ Hįeracįum acronesqeurn Juxip

5. Lehed laiad (4-6 : l), altrmiseģ varrelehed elliptilised, terveserva-
ļised, õitsemisajaks enamasti säilinud, keskmised ja ülemised muna_
jad, 2-5 paari hammastega, teravad

q Laialehine hundįtubakas _ Hįeracįum tatifoĮium Juxip

Lehed kitsamad, süstjad või keeljad (kuni lineaalsed) 6
6 Lehed süstjad või keeljad (l0-25 : l), peaaegu terveservaļised või

kummalgi serval l_3 ļühikese hambaga
6. Tavaline hunditubakas - Hįeracįum commune (Fries) Juxip

7. Niitjas hunditubakas - Hįėracįum fitifoĮiurn Juxip

l. alamsektsioon Hįrsuta Juxip, in Fl. URSS XXX (1960) 88.
Taimed (eriti alumises osas) selgesti või isegi tihedasti karvastunud
(kuni villkarvased); enamasti kõrge 1ehistuskoefitsiendiga ning kaldu_
vusega kseromorfsuseļe. Siia kuuluvad taimėd on meil võrdlemisi harul_
clased, neid on seni leitud Eestį NSV loodeosas (Saaremaa, Noarootsi,
Haapsalu, Pa1diski, Naissaar). See aļa on meiļ sademetevaesemaid
(subariidne), nagu nähtub Eesti humiidsuse kaardist (T. Lippmaa, l935,
lk. 36). (Vt. ka lk. 21.)

l. tsükkel Eurobaįtįca Juxip. lGrex H. eurobaįtįcurn Zahn in
Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 915; in Aschers. et Graebn. Synopsis
XII, 3 (l938) 504.] - Õisikuņaod tihedalt kaetud ogajate karvadega;
üldkatte lehed karvade ja mikronäärmetega

3. Naissaare hunditubakas - Hįeracįurn ggnaeconesaeum Į Juxip in
Not. syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (1959) 470; in Fļ. URSS
XXX (1960) 88. - flcrpe6rzuxa uartccapcxan.

4. Vars 50-'60 cm kõrge, 3 mm läbimõõdus, kogu ulatuses (eriti
silmapaistvalt alumises kolmandikus) tihedalt kaetud 5 mm pikkade kar-
vadega. Varrelehti 40-50 (lehistuskoefitsient keskmiselt 0,80); nad on
süstjad (9: l), alumised kummalgi servaļ l-3 madala hambaga, üle_
mised terveservalised; alumiste lehtede pealmine pind karvadeta, alumine
pind hajusate l-2,5 mm pikkade karvadega, ülemised ļehed karvadeta.
Liitõisik sarikjas, |3-20 korvõisikuga. Õieraod hajusalt kaetud l,5 mm
pikkade ogajate karedate harevalt rõhtsate karvadega, näärmeteta, vįlt-
jad. Üldkate l0 mm pikk. Üldkatte lehed kuni hajusate (14-30) 0,6 mm
pikkade karvadega ja samuti kuni hajusate (12-25) 0,1 mm pikkade
mikronäärmetega. Õitseb augustis-septembris. (l0. joon.)

į ggne (omast. ggndįkos) (kr. k.) - naine; nesaįos - saareļ asuv
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l l. joon. Naįssaare hunditubaka {Hieracium ggnaeconesaeum Juxiģ) leįukoht

Eesiis.

Levik Eesti NSV-s. Endeem. Väga haruldane, meil Seni üļts leid

Emb_valdkonnast (Naissaarelt, kogunud H. Aasamaa) (ll. joon.). Selļe_

laadilist taime NSV Liidu Teaduste Akadeemia Botaanika Instituudis

Leningradis ei leidunud.

2. tsükkeļ Hįrsutįssįma Juxip. _ Õisikuraod ja üldkatte lehed kaF
vadeta ja näärmeteta, kuid vars ja lehed tihedalt karvastunud.

4. Karevillane hunditubakas _ Hįeracį.urn subhįrsutįssįmurn t Juxip

in Not. syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (1959) 470; in Fl. URSS

Xxx (l960) 89. - flcrpedxgķa xecrlioBoJloclĮcTeftuag'
4.. Vars 25-70 cm kõrge, !,5-2,5'mm ļäbimõõdus, kuni ļiitõisikuni

tihedalt villane rõhtsatest hārevatest karvadest, mille pikkus on'alumises

osas 5 mm, ülemises - 2 mm' Varreļehti 16_58 (lehistuskoefitsient

0,84-0,64);nad on süstjad kuni lineaalsed, kuni 10 cm pikad (8_1l:1),
terveservalised; moļemād pinnad tihedalt, servad mõõdukalt kaetud

l_l,5 mm pikkade karvadega (ülemisteļ lehtedel kasinalt). Liitõisik -
sarikjas pö3ris 2-l6 korvāisikuga. Õisikuraod karvadeta ja näärme-

teta, Ļitt1äd. Üldkate 9-l l mm pikk. Üļdkatte lehed tumerohelised, töm_

bid, karįadeta ja näärmeteta. Õitseb augustis' (l2' joon')

t hįrsutus (lad. k,) - karvane, hįrsutissįmus'- ülikarvane'
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Levik EēSįi NSV-s. HäiüĪäane; mėil seni rlkļlkud leiud vāldkondades
Emoc ja Emor. Hõredates männikutes, l<ivisel või liivasel pinnasel.

Sellesse tsüklisse kuulub ka (V. Ķuuse poolt l960. ,rļt, .uu"l Pa,l_
diski 1igidal leitud) uus liik, 1aiade (3; l) lehtedega ja kõrge ļehistus- 

'

koefitsiendiga (l,20-l,00); varS ja 1ehed tihedate- kaivadega, ü1dkatte
lehed hajusate (0,l_0,2 mm) pikī<ade näärmefega. :

2. alamsektsio on Eu-umbelįataJuxip, in Fl. URSS XXX (l960) s9' -lGrex H. eu-umbeįįatum Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 2B0 (l92į) 9l0;
in Aschers. et craebn. Synopsis XII, ā (1938) 493.] - Taimed näiliselt
paljad, s. o. ilma selgesti nähtavate pikemate karvadeta, kuid enamasti
(kompamisel) tunduvad kareclad lühikestest (0,l-0,05 mm) karvatüügas_
test; varjus kasvavad taimed on siledad. (Vt. ka lk. 21.)

3. tsükkel tJmbeį.laįa Juxip. - Liitõisik (õisikuraod ja üldkatte lehed)
karvadeta ja näärmeteta (või äärmiselt harva üksikute karvakeste jä
miĮronäärmetega). Vars ohtra1t lehistunud, lehistuskoefitsient (l,0ö)
0,80-0,40.

5. Laialehine hunditubakas - Hįeracįum taĮifoĮiuml Juxip in Not.
syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (lg1g) 471.'_ fcrpe6rn*r. ,rpo_
KoįĪįIcTHafl.

4' Vars 25_l20 cĪn kõrge, l,5-6,5 mm läbimõõdus, kare, väga
harva alumises oSaS enam või vähem silmapąistvalt karvastunud; Varre_lehti l4-62 (lehistuskoefitsient 0,72-0,35), a1umised lehed mõnikord
õiisemisajaks säilinud-' äraspidimunajad kuni eļ1iptilised, terveservaliseģ
ļaiad. (2,5-3: l), keskmised ja. ülemised süstjad (6-7: l), l-4 madala
hambaga kummalgi serval või peaaēgu tervįservalised, paljad, tüügas-
test karedad (väga harva a1umised kuni hajusalt karvasect). Liitõ-isik
sarikjas kuni pöörisjas, 3-140 korvõisikuga, mi1ledest osa kängunud.
Õisikuraod karvadeta ja näärmeteta, viltjad. Ütaķrtu B,5-lr,s ,"*- įir,r..Üld]<atte lehed paljad. Õitseb augustist septembrini. (l3. joon.)

Levik Eesti NSV_s. Tavaline, avastatud Ėoigis vrļjkonāades (samuti
ka Leningradi obļastis ja Läti NSV-s). PaistaĒ silma suhteļiselt 1aiade
lehtedega, mida omab ka siis, kui on kasvanud normaalsetes tingimustesja ei ole saanud kevadel vigastada. Teatavasti. arenevad kasvĻerioodi
alguses vigastada saanud isenditel hiljem laiad varrelehed. (la. joon.)

Laiade lehtede poolest meenutab sageli Trįdentata liike, erineb neist
aga kõrge lehistuskoefitsiendi poolest.

6. Tavaline hunditubakas

t ļatus (lad. k.) _ lai, foĮium - leht.2 communįs (lād. k.) - tavaline, hariļik.
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l2. jooņ. Kareviļlane hunditubakas (Hieracium subhįr-
sutįšsįmum Juxip).



l3. joon. Laialehine hunditubakas (Hieracium Įatifolium Juxip)



l4' joon. Laialehine hunditubakas (HĮeracium Įati|oĮīum Jqxip), vigastatud
eksemplar.



comb. nova, in Not. syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (1959) 471. -H. coronoptfolium Bernh. p. p.; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923)
907; Aschers. et Graebn. Synopsis XII, 3 (1938) 493. - fclpe6uHxa
o6u,{uag.

4. Vars 20-l65 cm kõrge, l-5 mm ļäbimõõdus, aiusel puitunud jal
sageli punakas, karvatüügastest kare, väga harva aļumises osas silma_
paistvama1t karvastunud, näärmeteta. Juur.mised (ja a1umised varre-)
ļehed õitsemisajaks kuivanud. Varre1ehti 14-72 (1ehistuskoefitsient
0,80-0,35); nad on pikliksüstjad (l0-l5 : l) kuni kitsassüstjad (25-
30 : l) t. angustifolium Juxip, enamasti terveservaļised või l-3
madala hambaga kummalgi serval, tumerohelised, sisserullunud serva-
dega, pa1jad (või harva a1umised 1ehed hõredalt karvased). Liiiõisik -sarikjas pööris, (l-) 2-95 korvõisikrrga, miļļedest osa kängunud. Õisi_
kuraod kar'vadeta ja näärmeteta, viltjad. Ū1dkate 8,5-112 mm pikk.
Ü1dkatte 1ehed süstjad, töinbid, mustjasrohelised, karvadeta ja näärme_
teta (või harva 1uitetaimedeļ üksikute mikronäärmetega), tähtkarvadeta
või nõrgalt võrkviļļased. Õitseb juulist septembrini. (15. ja l6. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Kõigis va1dkondades esinev; meie tavaļisemaid
liike (ligi 40/o läbiuurilud Į'Jmbeļįaįa jsendeid kuuluvad siia). Esineb ka
Leningradi oblastis ja Läti NSV-s ning tõenäo1iselt Umbeįļata 1eviku
alal kõikja1.

7. Niitjas hunditubakas - Hįeracįum filifotiumt Juxip in Not. syst.
herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (1959) 471. - fcrpeõuuxa HHTeJII4CT-

Hafl.
4. Vars 30-40 cm kõrge, |,5-2 mm ļäbimõõdus. Varrelehįi 30-35

(1ehistrrskoefitsient keskmiselt 0,95); nad on kitsasļineaa1sed, niitjad,
kuni l0 cm pikad ja I mm laiad (80-100: 1), sisserullunud servadega,
võrkviļ1äse aļumise pinnaga. Liitõisik sarikjas' 5-|7 korvõisikuga. Õisi-
kuraod karvadeta ja näärmeteta, viltjad. Üldkate B,5-9 mm pikk. Üld_
katte ļehed paljad. Õitseb jiiuļis-aūgustis. (l7. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Seni leitud kahest mereļähedasest vaļdkonnast
(Emb ja Aļt). Luitemännikutes 1iivasel steriilsel pinnasel, mõnikord
hulgaliselt.

B. Harilaiu hunditubakas -- 'Hįeracįum acronesaeįļm2 Juxip in Not.
syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS (ļ959) 472' - fcrpedIaHra .nyro-
Mopbļ4HarI.

4. Vars 20-55 cm kõrge, l-3,5 mm läbimõõdus. Varrelehti l0-50'
(1ehistuskoefitsient keskmise1t a,75); nad on süstjad kuni lįneaaļsed
(10:1), teravad,,paljad või üksikute karvadega. Liitõisik sarikjas, 4-38.
korvõisikuga. Õisikuraod karvadeta, viltjad. Üļdkate 9-l1,5 mm piĻk.

L ĪįĮwn (lacl. k.) - niit, folium - |eht.
2 ahron (kr. k.) - tipp, hari, nesos - saar, laid.
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15. joon. ,Tavaline hunditubakas
LHįeracįum commįļne (Fries) Juxip1

16. joon. Tavaline hundituba-
kas fHįeracįum commĮįne
(Fries) Juxipl, luitevorm.



Üļdkatte lehed üksikute (|-2) karvakestega või ilma, ent võrdļemisi
rohkete (l5.:45) 0,l mm pikkade mikronäärmetega. Õitseb augustis.
(18. joon.)

Levik Eesti NSV_s. Väga harutdane, seni leituü 'ainult Emoc-vaļd_

konnast (Saare- ja Hiiumaalt). Luidetei ja tuiskliival'

4. tsükkel 
'Extensifoliata Juxip. - Vars enam või. vähem märgata-

valt l.ehistunud (1ehistuskoefitsient 0,40-0,25). Taimed enamasti väga

kõrged. Moodustavad üleminekuvorme sektsiooni Trįdentata Suunas.

9. Hõredalehine hunditubakas _ Hįeracįum extensifoliulzļ Juxip in

Not. syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (1959) 472. - fcrpe6uuxa
pacTrļHyTafl.

4. Vars 50-120 cm kõrge; l:5-3,5 mrn läbimõõdus, paljas. Varre_

1ehti 20-35 (1ehistuskoef itsient 0,40-0,22), aļumised neist õitsemis_

ajaks enamasti säilinud, pikliksüstjad (l0:l), alusel ahenenud või kesk_

misea ümardunud alusega, rootsutud, teravad, 1-3 madaļa hambaga

kummalgi serval või terveservalised, enamasti karvadeta. Liitõisik sarik_

jas kuni pöörisjas, 4-46 korvõisikuga. Õisikuraocl paljad, vilijad. Ū1d_

įate B,5-10,5 mm pikk. Üldkatte lehe.d karvadeta .ļ, l?1...teta, üksi=

kute iähtkarvadega Ļoi iļ-, nendeta. Õitseb augustis. (l9. jooIr.)

Levik Eesti NSV-s. Leitud võrdļemisį harva, kuid peaaēgu kõigis

va1dkondades, samuti ka Leningradi oblastis ja Läti NSV-s. Kujutab
endast üļeminekuvormi sektsi ooni Trįdentata sulnas ning teda on sageli

ka sinna kuuluvaks peeiud. Tüüpeksemplar on kogutud C. Skottsbergi ja

T. Vestergreni poolt įo. vIl lB99 Mustlast (Saaremaa|t) H' urnbeĮlaturn'Į

nime a1ļ [H. Dahļstedt; Beiträge Zur Kenntnis der Hieracilrm-Fļora

oesels (190l) 44], erineb aga tüüpilisesi sarikjast hundiiubakast suhte_

lise1i madaļa 1ehistuskoefitsiendi poo1est,

3. sektsioon Trįdentata Fries, Epicr. (1862) 1l3; Peter in Engl. et

Prantl, Nat. PflanzenĪam. IV, 5 (1894) 375; Zahn in Engl. Pflanzenr.

IV,2B0 (1923) 36 et 856; in Aschers. et Graebn. Synopsis xIIt 3 (193i)

al9;ÜksipinFļ,URSSxXX(ļ960)9l. RigidaL]ntBrit..|,..:
(19õ5) 76. - Üldkatte lehed asetunud ebareeglipäraselt, katusękivide

įaoļisįlt, 1iibunrrd, tömbivõitu, peaaegu a1ati väheste karvade ja näär-

metega (samuti ka õisikuraagudel); varrelehti kaunis palju, nad on varreĪ'

ühtlaielt paigutunud (nende pikkus ületab veidi sõlmevaheņikke),,įiles.-
poole märksa (korgletrtedeks) vähenedes, aļ.umised enam või vihern. ņoot:

ļulised, keskmised ja ülemised rootsutud, aheneva või mitteaheneva alu_-'

sega, mi1te'ļ<unagi varreümbrised; 1iitõisik pöörisjas, tipus mõnikord.

sarikjas; seerirnised tumedad, (Vt. ka ļk. 20')
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I extensus (lad. k.) - venitunud, foĮium - leht



17. joon. Niitjas hunditubakas (Hieracium lilifolium Juxip)
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l8. joon. Harilaiu hunditubakas (Hieracium acronesaeį.Įm
Juxip). c _ õisįku-üldkatte leht (suurendatud).



19. joon. Hõredalehine hunditubakas (HĮeracĮum extensifoĮium Juxip\

Sektsioonį esindajad moodustavad pideva aheliku Umbelįata ja VuĻ
gata vahel' Juba E. Fries lSymb. (lB48) 168] ütļes seļle kohta: <Ambigit
inter Vulgata' et Umbellata.>l Selle tõttu on lähterühmadele lähedaite
isendite määramine mõnevõrra raskendatud.

į Kõigub Vulgata ja UmbeĮĮata vahe|.
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Üldlevik. Kogu Euroopas, Siberis ja Põhja_Ameerikas. Nõukogude
Liidus esineb peamiselt põhja- ja läänerajoonides, ka Kaukaasias, üldį-
selt aga on haruldane või puudub suurtel maa-aladel sootuks (9. joon.).

Eesti NSV_s väga haruldāne, esinedes peamiselt territooriumi lääne_

OSAS.

Balti floristid ei maini peaaegu sugugi selle sektsiooni esindajaid,
võib_olļa sel põhjusel, et haruļduse tõttu pole neid avastanud, ent võib_

oļ1a ka seepärast, et sageli on neid vahetanud sarikja hunditr"rbakaga.

Nii osutusid näiteks K' MeinshauSeni poolt Leningradi ob1asįi 1õuna-

osast (Luuga) aastal lB7B leitud isendid kontrolļimisel H. umbeļĮaturn'iks.

o. Eklund (1928) mainib H. rigidum Hartm. leide Hiiumaalt. E. Sits-

Kumari (l931) toob H. leaigatum wiļld. leiu Lääne_ ja Harjumaa piirilt,
kontroļļimisel aga osutus taim sarikjaks hunditubakaks.

SEKTSIOONI TR1DE]{TATA EESTI NSV.S ESINEVATE
LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l. Lehistuskoefitsient
esindaj ad)

0,26_0,13 (sektsiooni Trįdentata

Lehistuskoefitsient 0,13-0,10 (liigid, mis seda sektsiooni seovad

sektsioonig a V uĮgata); alumised lehed terveservalisecl, äraspidimuna-
jad; õisikuraod ja ü1dkatte ļehed karvadeta (või üksikute karva-
dega), üldkatte ļehed hõredate näärmetega

14. ĮIiiu hunditubakas - Hįeracįum dagoėnse'Juxip

2. Leheservad sügavahambalised (pikad ja lühikesed hambad läbi-

segi); üldkatte lehed hõredate karvade ja näärmetega; emakasuue

kollane; vars Peaaegu Paljas
lO. Sile hunditubakas _ Hįeracium Įeuigatum' \Ī\Įi|lrd'

Leheservad ļühihambalised või lehed peaaegu terveselvaljsed . 3

3. Emakasuue tųme; vars alumises oSaS hõredalt karvastünud või pal-

jas; üldkatte lehed hõredate, kuni O,4 mm pikkade näärmetēga; lehed

hajusalt karvastunud- ll. Sega-hunditubakas _ Hįeracįurn mixopolįum Dah|s!'

Emakasuue kollane : 4

4. Üļdkatte lehed hajusate 0,5-0,7 rnm pikkade näärmetega ja üksi-

kute (1-2) karvakestega;' leheservad peaaegu terved

12. Võõrjas hunditubakas ļ Hį.eracium creperiforme Jrrxip

Üldkatte lehed üksikute 0,2_0,3 mm pikkade näärmete ja karvadega;

leheservad lühihambalised
l3. Purpurtähnįline hunditubakas _ Hįeraciurn purpurĮstictum Juxip

tüüpi1ised
I
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20. joon.-Sile hunditubakas (Hieraciutrl Įeoigaturrl Willd.). a - õisiku
üldkatte leht (suurendatud)
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2l. joon. Sileda hunditubaka '(Hieraciurn Įeoigatum Willd.) leiukoht Eestis.

l' tsükkel Leuigata Jtrxip. - Taimed sektsioonile normaalse ļehistus_
koefitsiendiga (0,26-0,20); lehed selgesti sügavahambalised.

l0. Sile hunditubakas _ Hįeracįum Įeaigatumr wilr|d Sp. pl. iĮI,
3 (lB00) 1590; Zahn irr Engl. Pflanzenr. IV, 2B0 (1923) 893; Üksip
in Fl. URSS xxx (1960) l05. - H. eu-Įeuigatum Zahn in Aschers. et
Graebn. Synopsis XII, 3 (1937) 460. - fcrpe6uura crrraxeHHarr.

4. Vars kuni l00 cm kõrge, tihke, 3,5-5 inm läbimõõdus' peaaegu
paljas, alumises koļmandikus violetjas, ü1emises osas peaaegu viltjas.
Juurmised lehed õitsemisa jaks enamasti kuivanud. Varreļehti 7 -|3(-20) (lehistuskoefitsient 0,20); nad on süstjad (6: l), alumised kulri
26 cm pikad, ahenevad aeglaselt rootsuks, teravad, hajusalt kuni mõõdu-
kalt kaetucl 0,5-l mm pikkade karvakestega, keskmised ahenevad lühi-
dalt kįiļjaks aluseks; kõik lehed serval 5-7 ebaühtlase hambaga, pik_
kade ja lühikestega läbisegi; lehelaba rohiroheline, sageli (eriii alumisel
pinnal) violetjas. Liitõisik pöörisjas, pikaraoline, 20-40 korvõisikuga.
Õisikuraod üksikute 0;6 mm pikkade karvakestega, hõredate 0,3 mm
pikkade näärmetega, vilijad. Ūldkate B,5-10 mm pikk. Üldkatte lehed
törnpjad, hõredate (E-l8) 0,7 mm pikkade karvakestega ja üksikute
kuni hõredate (4-24) 0,3 mm pikkade näärmetega, peaaegu tähtkar_
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22' joon. Sega-hunditubąkas (Hieracium mixopolium Dahlst.).



vadeta. Emakasuue kollane või rohekas. Õitseb juulis-_augustis.
(20. joon.)

Üldlevik. Euroopas. Nõukogude Liidus esineb Euroopa-osa lääne-
rajoonides, ulatudes Moskvani. Zahn (Synopsis, l. c.) toob selle liigi
kohta märkuse: <<In ganz Nord_ u. Mįtteļdeutschland bis Vorder-Russ_
land.> Viimase terminiga märgib ta a|ati Nõukogude Liidu läänepoolseid
rajoone. Puudub põhjarajoonides.

Levik Eesti NSV_s. Väga haruldane, seni'üks leid Eor-valdkonnast
(Kasaritsa Võru lähedal, kogunud H: Hiir). (2l' joon.)

2. tsükkel Lapponica Juxip. -'Taimed sektsioonile normaaļse lehis_
tuskoefitsiendiga (0,26-0,13); t.i,"a madalahambalised või terveserva-
iised; üldkatte lehtedel tälrtkarvastug enamasti väga kasin. Põhjavald_
kondades esinevad liigid.

l l. Sega-hunditubakas Hįeracįum mixopoĮium į Dahlst. Bidr.
Sydöstr. Sver. Hier,_Fļ. IIĪ (lB94) 224; Zahn in Engl. Pflanzenr. lV,
280 (1923) 881; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, 3 (1937) 455;
Dahlst. in Lindm. Sven. Fanerogamfl. ed.2 (1926) 628; Üksip in Fl.
URSS XXX (1960) l0B. _ fcrpe6uHxa cMeĮIJaHHarI

ų' Vars 40-75 cm kõrge, |,2-2 mm. ļäbimõõd.us, peaaegu paljas
'või alumises oSaS veidi karvane, näärmeteta. Juurmised lehed õitsemis-
ajaks kuivanud. Varrelehii 7-|2 (lehistuskoefitsient 0,20); nad on süst_
jad (4,7: 1), vaevu märgatavaļt hambulised või (3-5) madalahambalised
(tugevatel isenditel on hambad kahekordsed, s. o. pikemate hammaste
vahe1 on 1ühikesed), oliivrohelised, peaaegu paljad. Liitõisik pöörisjas
kuni sarikj äs, 4-l4 (-lB) korvõisūuga.- Õisikuraod üksikute_ karvāde
ja näärmetega või ilma nendeta, hõreviltjad. Üldkate 9-l0 mm pikk,
Üidkatte lehed kitsad, tömpjad, üksikute (l_l0) 0,5 mm pikkade karva-
kestega ning hõredate (l2-30) lühikeste (0,l-0,4 mm) näärmetega,
hõredate tähtkarvadega. Emakąsuue tume. Välisįlmelt sarikja hundi-
tubaka Sarnane. Õitseb juulis_augustis. (22. joon.)

Üldlevik. Kesk-Euroopas ja Skandinaavias. Nõukogude Liidus loode-
osas' Metsaservadel, jõgede ja järvede kallastel, kivisel pinnasel"

Levik Eesįi NSV_s. Väga haruldane,- senised leiud on Hiiumaalt.
(23. joon.)

12' Võõrjas hunditubakas - Hįeracįum creperiforrne 2 Juxip in Not'
syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (1959\ 472; in Fl. URSS XXX
(l960) lll. - fcrpe6uHxa HeonpeĀeJļeHHarI.

4. Vars 55-65 cm kõrge, l,5-2 mm läbimõõdus, peaaegtr paljas,
näärmeteta. Juurmised lehed õitsemisajaks kuivanud. Varrelehįi l0-l2

I mįxos (kr. k.) - sega_, poĮgs _ palrju.
2 creperus (lad, k.) - ebaselge, forma - kuju.
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(lehistuskoefitsient 0,l8); nad on pikliksüstjad (6,7: l), va'evu märgata-

vaļt hambulised, peaaeglį paļjad. Liitõisik pöörisjas, 5-1ļ7 korvõisikuga.

oisiku.raod üksikute karvakeste ja näärmetega, tähtkarvad peaaegu puu-

cluvad. Üldkate 9 mm pikk. Üldkatte lehed üksikute (|-2) 0,6 mm pik-

kade karvakestega, halusate kuni mõõdrrka arvu [40 (23-50)] 0,5-
0,7 mm pikkade näärÄetega, hõredate tähtkarvadega. Emakasuue kol_

lane. Välīsilmelt Sarikja huįclitubaka Safnane' kuid erineb selļest silma-

paistva näärmestuse poolest. Õitseb juulis-augustis' (24' joon')

Levik Eesti NSV-s. Encleem (?). Väga haruldane, seni leitud Emor_

valdkonnas (Tahkunast Hiiumaalt ja Nõva_Vihterpalu vahelt).

K. Kupfferi poolt Hiiumaalt leitud eksemplarid (autori analüüsid

nr.-'irii'iu nr. 2070) määras H. Dahlstedt sedeļiteļ: H' ruberuįurn

Dahļst. YaLt. Ct€pėfiform.e Dahļst. vat. noaa. Kuna selļise varieteedi kir-

jeldust literatuuris ei leidu, jäi ta nomen nudum'iks, mis põhjusta_ski

iema kirjeldamise autori poolt. H. ruberuįurn Dahlst. [Bidrag III (lB94)

233] diagnoosis on öeldud: <<Involucra densissime- -pilosa> 
l, kõneaļusel

ūi."r ,f,, on vaid üksikuid karvakesi, seevastu ohtralt .näärmeid, 
mis_

tõttrj. taiā meenutab mõningaid Vulgata takso'ne. (25. joon.)

23. joon. Sega_hunditub aka (Hieracium' mixopoĮiunz Dahlst.) ieiukohad Eestis

i Üldkatted ülįtihedalt karvastunud
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l3' PurpurtähniIine hunditubakas Hįeracįurn pirpurįstįctum l
Juxip in Not. syst. herb. Inst. Bot. Ac. sc. uRSS xIX (1959) 472; inFl. 

^URSS 
XXx (1960) 11l. - flcrpeõuHĶa nypnypHo11flTg1ĪcTafl.4' Vars 30-80 cm kõrge, l-ā mm talimoodus, paljas või ainultalumises osas veidi karvastūnud ja sageli purpurseļį uaruunua (tähni-line). Juurmised 1ehed õitsemisajaks enamasti kuivanuā, 

'*, 
';;;;;

üksikud säilinud- Varre1ehti 5_l5 (lehistuskoefitsient 0,l5); nad .on'süstjad (5,3 : l), 3-5 madala hambaga servadel, ülemised ļineaalsed,
o1iiv- kuni tumerohelised, teravad, perāegu paljad (aluspinna keskrood
üksikute karvakestega), ü1emised trhtka;adįst noreĻlltiaa. Liitõisik -sarikjas pööris, a 

_ 
l5.. korvõisikrrga. Õisiktrraod karva jeta ja näärme_tįa, hajusalt viltjad. Üldkate B,5-"_l0 mm pikk. Üldkatte ļehed üksikute

ļ0_-- 
l0) l mm pikkade karvakestega ja samuti üksikute (3-4) 0,l-0,3 mm pikkade näärmetega, mäīgatavalt tähtkarvased' Emakasuue

kollane. Üldilmelt sarikja hunditubakį Sarnane. Õitseb juulis-augustis.
(26. joon.)

Levik EeŠti NSV-s. Endeem (?). Haruldane, seni leitud ainrrlt vald-
kondadest Emoc ja Emor, Vormsilt ja Nõvalt (K. KLrpfferi poolt) Metsa-
servadel, kivisel pinnasel.

Taime njmi on antu11 H. Dahlstedti poolt sedelitel (autori analüüsidnr. t721 ja nr. 21l0), kuirt taime klrjeldatud ei oļe. Tüüpeksemplarid
asuvad Riias. (27. joon.)

3. tsükkel' Bįchįorįcoįora Juxip. - Taimed madaļa lehistuskoefitsi_
endiga (0,l4-0,10); lehed enamasti peaaegu terveservaļised (eriti alu-mised). Emakasuue tume. Tähtkarvastus ü1dkatte ļehtedel puudub soo-tuks või on väga hõre.

14' Hiiu hunditubakas _ Hįeracįum dagoėnse 2 Juxip in Not. syst.
herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (1959) 47ā; in Fl. URSS xxx (l9ä0)
117' - fcrpelnuxa ĀaloccKarl.

4. Vars kuni 60 cm kõrge, 2 mm läbimõõdus, alrtsel violetjas ja
kuni mõõdukalt kaetud 2,5 mm pikkade karvadega, ülemises osas paljas'
Juurmised lehed õitsemisajaks enamasti kuivanud' Varrelehti e ļteiris-tuskoefitsient 0,l3); nad on paigLrttrnud ühtlaselt; nende SuuruS 

"äh;;.;pikkamööda, a1umised kaks äraspidimunajad, ahenevad pikaks root-
suks, tömbid, terveservalised, järgnevad süsĮiacl, lühirootsulised või rooi-
sutud, lühihambalised või servade keskkohal l suurem hammas, teravad,
pealmine ja alumine pind ning servad hõredate 0,6-l ,2 mm pikkade
l<arvadega, rood alumisel pinnal tihedate r,5 mm pikkade karvadega,
üldiselt hajusalt ' 

karvastunud. Liitõisik - pööris, ä-ro korvõisikuĮa.
Õisikuraod karvacleta j.a näärmeteta, hajušalt tähtkarvased. Ü1dkate

bb

l purpureus (lad. k.) - purpurpun ane, stictus - tähniline.2 Tuletatud sõnast Dagõ' (Hiiumaa rootsikeelne nimetus).
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24. joon. Võõrjas hunditubakas (Hieracium creperiforme Juxip).
a - õisiku üldkatte leht (suurendatud).
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25. joon. Võõrja hunditubaka (Hier.aciutl creperīforme Juxip) leiukohatį Eestis.

9,5 mm pikk. Üldkatte lehed kitsad, teravad, karvadeta (või mõne üksiku
karvakesega), hõredate Il8 (10-30)]'0,4 mm pikkade näärmetega,
hajusate tähikarvadega. Emakasuue tume. Seob sektsioone Trįdentata
ja VuĮgaĮa. Õitseb juūnis*juulis. (2B. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Fndeem (?). Haruldane, seni leitud Emor-vald-
honnast (Lojast Hiiumaalt, kogunud K. Kupffer). Puisniidul koos liigiga
I{. acroįeucare Stenstr.' (29. joon')

'4' sektsioon Prenanthoįdea Koch, Synopsis II ed. 2 (lB44) 528; Peter
in Engl. et Prantl, Nat. PflanzenĪam. IV,5 (lB94) 3B4; Zahn in Engl.
Pflanzenr. IV, 280 (1923) 35 et 747; in Aschers. et Graebn. Synopsis
XII, 3 (1936) 277. - Ūksip in Eesti Loodus II (l93B) 2l0; in Fl. URSS
XXx (1960) l18. - Taimed kuni l40 cm kõrged. Varrelehti rohkesti
(lehistuskoefitsient 0,40-0,18), keskmised neist viiuljad (laia pool-varre-
ümbrise a1usega, siis ahenenud ning uuešti süstjalt ļaienenud), võrk-
roodsed, terveservalised. Liitõisik pöörisjas, 5-40 korvõisikuga. Üldkate
8,5-l0'5 mm pikk. Üļdkatte lehed asetsevad rerJglipäraselt, katusekivide
taoliselt, on rikka1ikult (samuti nagu õisikuraod) näärmestunud. Õie-
kroon sügavalt hambuļine, hambad ripsmelised. Seemnised kollased,
hele_ või punakasįruunid, kuid mitte mustad. (Vt. ka lk. 20.)

Üldlevik. Esineb Gröönimaalt kuni lda-Siberini, puududes ühest kül-
jest Arktises, teisest küljest Ī-õuna-Euroopa rajoonides (30. joon.). Nõu-
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Purpurtähnilįne hunditubakas {Hieraciun pur1:uristictwn

Juxip). a - õisiku üldkatte leht (suurendatud)'
26. joon
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27. joon. Pļ]rpurtģhnilise hunditubaka. (Hieracium purpu,rįStįctum Juxip\ leiukohad
Eestis.

kogude Liidus esineb katkendlikttlt' <<saar.tena>>. Üheks selliseks Saareks
on ala, mis hõlmab Karjala-Lapi ja Laadoga-Ilmeni rajoonid ning
ulatub Eesti NSV idaossa. Peamiselt mägitaimed, kuicį põhjapoolseteĮ 

_

rajoonides esinevad.liigid ka lauskmaaļ.
Levik Eesti NSV-s. Kuni hilise ajani ei olnud meil leitud, kuigi Zahni

piiritõmbamise järgi võiks mei1 esineda ning Leningradi ob1ā.stis on
avastgtud mitmes kohas, muu seas oudova rajoonis nn. reliktsetes sega-
metsades. Et sel1elaadi1isi Gaįeobdoįon_AsperuĮa-Asarum-uniooni kuu_
iuvaid metsi leidub ka meiļ piki Peipsi randa (valdkondades Alt ja Eor),
siis võis oletada, et selle sektsiooni esindajate avastamine meiļ on vaid
aja küsimus (Üksip, 1938). See oletus ļeidiski tõestust aastai l954' Eor-
vaļdkonnas (Vastseliina lähe.dal) leitud H. rnuĮtigland.uįosum Juxip tõttu.

l. tsükkel BupĮeurifotla Juxip. - [Subgrex H. bupĮeurifoĮium Zahn
in Engl. Pflanzenr. IV,2B0 (l923) 750.] - Lehed viiuljad kuni süstjad,
südaja varreümbrise alusega; näärmeid õisiku piirkonnas ohtralt või
väga ohtralt.

l5. Näärnlekas hunditubakas _ Hįeracįurrt. muttigĮandulosum į Juxip
exZahn comb. n., in Not. syst. herb. Inst. Bot. Ac. sc. URSS xIX (lgsg)

60

l muļtus (lad' k.) - arvukas, gĮandula - nääre.



28. joon. Hiiu hunditubakas (Hieraciium dagoēnse Juxip\
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29. joon. Hiiu hunditubaka (Hieracium dagoėnse Juxip) leiukoht Eestis

47B; in F'l. URSS XXX (1960) l44. - H. ļanceoĮaturn Vill. a muĮtiglandu-
įosum Zahn Ī. breaipilurt įn Sched. Herb. Fl. Ross. V (1905) 3l I1o

128B. - H' bupĮeuri|oĮĮoides Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 2B0 (l923)
752 ex parte. - frctpe1uHKa MHoro}KeJĪe3I,ĪCTafl.

4. Vars 60-130.cm kõrge, 3-6 mm läbimõõdus, soonilihe, alusel
violetjas, peaaegu paljas, üļal üksikute 0,2-0,3 mm pikkade näärme-
tega. Juurmised 1ehed ja alumised varrelehed õitsemisajaks kuivanud.
Varrelehti 20 (lt-27) (lehistuskoefitsient 0,24); nad on süstjad kuni
viiuljad, alumised ahenenud laiaks aluseks, keskmised ja ülemised süst_
jad, rootsuta, laia pool-va-rreümbrise või südaja alusega, peaaegu terve.
servaļised, karvastus kuni mõõdukas. Liitõisik - pööris, t7 (5-40)
korvõisikuga. Õisikuraod enamasti karvadeta, kuni ohtrate 0,3-0,4 mm
pikkade peente näärmetega, hõreviltjad. Ü1dkate 8'5-l0,5 nļm pikk.
Üldkatte lehed tömpjad, tūmedad, karvadeta (või mõnikord üksikute kar-
vadega), kuni ohtrate tl00 

'(55-l45)] 0,4-1 mm pikkade peente näär-
metega, peaaegu tähtkarvadeta. Emakasuue tume' oitseb juulis-augus_
tis. (31 . joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidu loodeosas. Endeem (?). Kuuse- ja kuuse_
segametsades.

Levik Eesti NSV's. Väga haruldane, seni üks leid Eor-valdkonnast
(Vastseliina, Ju1ga küla 1ähedali). (32. joon.)
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30. joon. .Sektsiooni Prenanthoį.dea Koch levikuareaal. (Zahni järgi.)

Sellest sektsioonist on meil veel võimalikud H. Meįnshausenį'anurn

Juxip ja H' Zįnserįįngįanuft7 Juxip esinemised.

* Sektsioon Alptna Fries, Epicr. (ls62) 42; Zahn in Engl. Pfļanzenr.
IV,2B0 (1923) 621; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII,3 (1936) 137

Üksip in Fl, URSS XXx (1960) |47.

x Alpi hunditubakas -_ Hįeracįum aĮpĮnum L. Sp. pl. ed. l (1753)

800; Ledeb. Fl. Ross. II (1844-1846) 852; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV,

280 (1923) 621 (levikukaardiga); in Aschers. et Graebn. Synopsis XII,
3 ( 1936) 137 . - f crpe6uHxa a,rtllįIücxa g.

Eksikombel (Parroti ja Luce kaudu) meie botaanilisse literatuuri sat-

tunud (Fleischer ja Lindemann, 1839, Flora der deutschen Ostseeprovin.
zen Est-, Liv- u; Ķurland) * <Livonia pr' Wenden>> (Võnnu), 'on seda

teadet edasi korratud (Ledebour), kuigi edaspidi kahtlusega' Nii Wiede-

mafln ja Weber (lB52): <Wird Zvlar von Parrot u. Fischer für L(ivland)
(letzteier wiļļ.es einmal bei Wenden gefunden haben)' von Luce für

O{esel) angeführt und cįort durch Werner.bestätigt; da aber die Pflanze
in den Alpen und im Norden heimisch ist und in den Nachbarfļoren fehlt,
'So wagen .wir Šie bis auf .weiteres Zeugnis noch nįcht in unsere Flora
aufzunįhmen.> A' Sass (lB59) ja samuti ka J. Klinge (1BB2) nrainivad

liiki kahtlusega: <Angaben bedürfen dltr'chaus' noch der Bestätigung.>
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Lehmann (lB95) mainib teda viimasena märkusega: <<Im höchsten Grade
zweifelhaft.>
. Seda huvitavam on jä1gida, millise visadusega sellised andmed 1itera-
tuuris võivad püsida: K. H. Zahn oma töös, mis iļmus aastaļ 1936
(Synopsis XII, 3, p. l56), toob rhärkuse: <In Livland... sporadisch>,
kuigi ta kerge vaevaga oleks võinud seda teadet kontrollida iK. xupite-
rilt või R. Lehbertilt, kelledega ta kirjavahetuses oli, või t. Lippmaalt),
kuna kįisirrius seda kindlasti vääris. Eesti floora nimestikust tuleb see
arktilis-alpiinne liik kindlasti kustutada.

5. sektsioon vulgata Fries, Epicr. (1862) 7 et 89 p. p.; Lindeb. in
Hartm. Handb. Scand. Fl. ed. ll (1s79) 43; Dahlst. Bidr. Sydöstr. Sver.
FIier.-Fl. II (1893) 3l; Peter in Engi. et pranil, Nat. pflanzeniam. ry,
5 (1894) 382; zahn in Engl. pflanzenr. IV, 280 (1923) 284; in Aschers.
ct Graebn. Synopsis XII,2 (l93l) 36l; Üksip in Fl. Ūnss XXx (1960)
204. - Stirps H. aulgati' Fries, Symb. (1848) 102 p. p.

Lehed rohirohelised, harvemini sinakasrohe1isecl, enam või vähem
silmapaisiya1 määra1 kaetud pehmete käharate karvakestega, südaja,
tömbi või ümardunud labaalusega või (lühidalt või pikemalt) ahenenud
rootsuks. Juurmised ļehed kaunis rohkearvu1ised või neid on õitsemis-
ajaks säi1inud vähesel arvul. Varreļehti kas 0-l (-2) või rohkem
(3-l0). Liitõisik pöörisjas kuni kätinasjas, harvemini kohev pöörisjas
või harkjas ning siis vähese arvu korvõisikutega. Üldkate keskmine või
-Suurem' (7-) B-ļ | (-l2) mm pikk. oiekrooni hambad peaaegu alati
ripsmeteta. Emakasuue enamasti tume või kollakaspruun, tumetlev, har_
vemini kollane. Seemnised enamasti mustad. (Vt. ka lk. 20.)

Ūldlevik. Sektsiooni esindajad on levinud Euraasias, liikide įekkimise
keskus on Euroopas, kus enamik liike on koondunud mägedesse ja eel-
mägedesse; Põhja-Ameerikas šisseviiduna (Euroopast).

Levik Eesti ItrISV-s. Meil esinevad Vutgala 1iigid on silmapaistvaļt
lääne päritoluga: paljud neist ļeiavad meiļ oma ļeviku idapiiri ja hoopis
vähesed ületavad meie a|a idapiiri; samuti avaldub isendite arvu
(abundantsi) kahanemise tendents ida suunas.

Ehituse divergents osutab sel1ele, et aļamsektsioonist Leuįcaulįa on
tekkinud kaks arenemise rööpharu (33. joon.), mi11edest üks - LeaĻ
r.aulįa -> Caesįa > Bifida, koosnedes peamiŠelt kseromorfsetest vormi-
ciest, on ļähtetüübi Leuicauįįa omaduste ja tunnusie otseseks jätkuks,
teine aga '- LeaįcauĮįa -> Vulgata -> DĮaphanoįdea > Murorįa - on
märgatava1t kõrvale ka1dunud mesomorfsuse SuunaS. Selle protsessi
vältel 1ühenes seemniste küpsemiseks vajalik aeg ja vastavalt selļe1e
rrihkus õitsemisaeg varasema1e aastaaja1õ; taimJ Ėõ.gr., varrelehtede
ja korvõisikute arv vähenesid kord-korra1t, seevastu juurmiste ļehtede
arv' lehelaba 1aius ja näärmete hulk ļiitõisiku piirkonnas aina suurenesid
ning 1iitõisik muutus (eba-) sarikjast pöörisjaks või kännasjaks (või
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31. joon.'Näärmekas hunditubakas (HieracĮum muĮtigĮ'anduĮosatn Juxip)

harkjaks pööriseks), lehelaba alus aga ahenenust ümardunuks, muna-
jaks, tömbiks või koguni nooljaks (K. u. Zahn\ hüpoteesi järgi, l. c.)'

Viimase (Į.eaicaulia -> Murorįa) haru esindajad vastavad omadus_

telt paremini käesoleva geoloogilise perioodi tingimustelei järelikult on

paremini relvastatud olelusvõit1useks; sellega on seletatav selle haru
äärmine polümorfsus, võimas: ļiikide tekkimise.tendents ja lai geograa_

5 Eestį NSV floora VII 65
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32. joon. Näärmeka hunditubaka (Hieracium muįtįgįanduļosrfi Juxip) ļeiukoht Eestis.

filine areaal, mis alatasa avardub; teiste sõnadega, see haru on ilmselt
progressiivse iseloomuga. Seevastu esimene haru (Leaicaulia -> BĘida)
on konservati,ivse ja kitsa.lt spetsialiseerunud loomuga, paindumatu ja
vähemal määrāl kohanenud kaasaegse elu faasiga, mis väljendub tema
suhte1iselt väheses liikįde arvus' piiratud geograaiilises levikus ja tihe-
das sõltuvuses teatavatest ökoloogilistest tingimustest. Näiteks aļam_
sel<tsioonis Leaįcauįįa vaevu märgatav ka1duvus lubja ee1istamiseks
krrjuneb aļamsektsioonicįes Caesia'' ja eriti Btfida iļmseks lubjalembe-
suseks.

Ķo.dunraa fļoristilises kirjanduses on koguliigi H.- uulgatum Fries
tiitne all mõeldud alamsektsioonide Leaįcaulįa ja Vulgata esindajaid
koos. Ei ole aga kahtlust"',et selle nime all peituvad sageli ka Caesįa
leiud. //. uulgaturn'i taksoone märgiti varem ka nimega H. murorum val.
y. L. ning sellisena leidub neid ka meie vanemas kodumaises kirjanduses.

Sektsiooni Vulgata esindajaid (koguliigi nime a11) mainivad meie aļa
kohta Fleischer ja Lindemann (1839), samuti ka Ledebour (1844-1846);
viimane märgib asukohana küll vaid Kuramaacl. Wiedemann ja Weber
(lB52) ütlevad kogu1iigi kohta: <Wechseļt mit gefleckten Blättern
(H' macuĮatum Sm.)'>>

H'. nacuįatum Sm. on vaheliik H. praecox C. Schultz-Bip. ja Īļ' Lache-
nalįį GmeL vahel ning esineb esimese leviku piirkonnas, s. o. Lääne-

o0
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33. jooil. Sektsiooni VuĮgata Fries aiamsektsioonide fülogeneetiline
seos.
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Euroopa edelaosas, järelikult meil mitte. Täpilised lehed võivad esineda
peaaegu kõikidel Euhįeracįum''ide liikideļ, mistõttu seļlele tunnusele üksi
ei saa omistada erilist süstemaatilist väärtr-rst. Mainitud autorite edasine
märkus, et <<an schattigen orten dįe Blätter zarler, an freien sonnigen
derber lverden>>, on paikapidav ja esineb kõikide hunditubaka ļiikide
juures, kuid järeldus sellest, nagu oleks <<erste Form vielleicht H. peĮĮu-
cįrjum B. Wahlenb.>, ei ole'õige. Fļeischer ja Bunge (1853) Įlordavacl
mainitud andmeid, Fr. Schmidt (lB55) ütleb koguliĪgi kohta, et ta <in
verschiedenen Formen auftritt, die noch zu untersuchen sind>.' A. Sass
(1859) ja F. Ruprecht (1860) mainivad koguliiki kommentaarita. L. Gru-
ner (ļ864) toob kaks vormi - G. genuįnum Fües ia p. diaisu'm Jord.
Viimane kuulub eespool mainitud H. macuĮaįurn Sm. a||a (a|amliigina)
ja meil ei esine. seda eksikombel sissesattunud nime on hiljem Russow'
(l864), V/inkleri (lB77), Ķlinge (lss2) ja ļehmanni (ls95), töödes ilma
pikemata korratud.

G. Pahnsch (lS8l), I. Schmalhausen (1895) ja N. puhring (1g98)
mainivad koguliiki, kuid tõenduseksemplaride puudumisel ei saa nende
leidude kohta midagi täpsemat ütelda. Koguliiki mainit&d kõik Lruemadkį
autorid, nagu Gröntved (1927), T' Lippmaa (l93l, l934, l935, l936),
G. Vilbaste (1933), 8. Fromhold-Treu (1935) ja A. Tomson (1937).

l. alamsektsioon Leuįcaulla (Jord.) Juxip, in Fļ. URSS XXX (l960)
211. - Zahn in Aschers. et Graebn. Synopsis Xll,2 (1935) 700 (ut sp.
trans. coll.). - Lehistuskoefitsient (0,l4-0,04), s. t. varreļehtede arv on
l0-2. Juurmisi lehti õitsemisajaks 0-l0. Üldkatte lehed märgatavalt
karvastunud, karvakesed näärmetega mitmesuguSeS vahekorras: näär_
med kas puuduvad sootuks või karvakeste ja näär'mete suhe on kuni l : 2.
Välisilmelt sarnastest alamsektsiooni VuĮgata 1iikidest erinevad Leaįcaulįa'
liigid peamiselt (lühikeste) näärmete kasinuse poolest. Tolmuterad puu-
duvad peaaegu alati. Väga polümorfne (Vt ka lk. 22.)

Üldlevik. Ar.eaal on väga suūr, uļatudes peaaegu üļe kogu Euraa-
sia, aga nii liikide kui ka isendite arv kahaneb ida suunas märgatavalt.

Enamik meiļ esinevaid 1iike eelįstab lubjarikast pinnast.
.a

A LAM s E KT s I oo 
l'Ļ #,frf iiį1''įį'Įl JJ'r' E S I N E'AT E

1. Karvakeste arv ü1dkatte lehtedel ületab näärmete arvu; viimaseid
kas väga hõredalt või üksikult või nad puuduvad sootuks (tail
med lähenevad vahetult sektsioontle Trįdentata) 2

Ķarvakesed ja näärmed üldkatte lehtedel arvult enam või vähem
tasakaalus või näärmete arv isegi ületab karvakeste arvu (üle_
minekuvorilid alamsektsiooni VuĮgata suunas) ; lehistuskoefitsient
keskmine kuni madal (0,12-0,04) 5
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2. Taimed enam või vähem kõrge lehistuskoefitsiendiga (0,l4) ,

S. o. varreļehti 5-6; üldkate l0-ll mm pikk; üļdkatte lehed näär-
meteta või üksikute näärmetega, emakaSuue määrdunud-rohe1ine

,l0. Kirju hunditubakas - Hįeracįunl alphostįctum Dahlst'

Taimed madala (0,06-0,03) lehistuskoefitsiendiga 3

3. Lehed ohtralt karvastunud (kuid nende pealmine pind paljas),
si1mapaistva1t sügava1t (alusel kuni lõhestunu1t) hambulised,
hammastega rootsuļ į

lB. Varbola hunditubakas - Hįeracįum praeteraisum Juxip

Lehed hajusalt karvastunud, vaevu märgatavalt hambu1ised või
peaaegu terveservalised 4

4. Emakasuue tume; üldkatte ļehed peaaegu ilma tähtkarvadeta
17. Keskpärane hunditubakas -_ Hįeracįurn tr.iturn Juxip

Emakasuue. kollane; üldkatte lehed silmapaistvalt tähtkarvased
Hįeracįum trįtum var' trįtusįforme Juxip

5 (l ) . Lehistuskoefitsient keskmine (0,12-0,08) . 6

- Lehistuskoef itsient madal (0,07-0,04) 9

6. Näärmed üldkatte lehtedeļ väikesed, 0,2-0,3 mm pikad; neid on

üksikult kuni. hõredalt (l0-20); ļehed väga lühihambalised; üld_

kate 10,6-11,5 mm pikk; emakasuue tume
l9. Saaremõisa hunditubakas - Hį'eracįurn agronesaeutz Juxip

Näärmed üldkatte ļehtedeļ Suuremäd (0,4--l mm pikad); neid on

hõredalt kuni hajusalt 7

7. Lehed väga lühihambalised, esimesel pilgul terveservaļised; juur-

misi lehti vähe; emakasuue kollakaspruun või roostevärviļine . 8

Lehed'sügavalt hambulised, teravate kuni sirpjate hammastega;
. juurmised 'lehed hästi arenenud kodarikuna; emakasuue määrdu-

nud-roheline; üldkate 7,5-9,5 mm pikk
20. Sirpjahambaline hunditubakas - Hįeracįurn faĮcidentat'um Juxip

8. Näärmed üļdkatte lehtedel keskmised,'0,4-0,5 mm pikad; üldkate
8,5-10,5:mm pikk
2l. Lihtsataoline hunditubakas - Hieracįurrt' uuĮgatiforme Dahlst.

Näärmed üldkatte lehtedel 0,B-ļ mm pikad; üldkate l0,5--l2 mm

pikk

9. Üļdkatte lehtedeļ näärmeid üksikult (l0-l5) . l0

Üļdkatte ļehtedel näärmeid hõredalt krrni mõõdukalt (20_50) l1
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l0' Emakasuue iume; üldkatte ļehed karvastunud kuni hõredzilt, väga
tömbict; üldkate 7,5--8 mm pikk; ļehed laiad, sageli tömpjaĪe
hõlmataoliste hammastega

22. Tömbihõlmane hunditūbakas Hieracįum ambLglobum Jrrxip

Emakasuue kollane; üIdkatte lehed üksikute karvadega, .tömpjad;
üldkate B-l0 mm pikk

23. Meeldivataoline hunditubakas - Hįeracium lepiduliforme Dah\st.
ll. Karvakesed įa näfumed üldkatte lehtedeļ enam või vähem tasa-

kaalus lz
Ķarvakesed ja näärmed üļdkatte lehtedel vahekorras | :2; üld_
kate 1I-I2 mm pikk; üldkatte lehed peaaegu tähtkarvadeta

27. Ulatuv hunditubakas - Hįeracium įncurrens Sael.
12. Emakasuue kollakaspruun või määrdunud-rohekas ' 13

Emakasuue tume või mLrst; üldkatte lehed peaaegu tähtkarvadet3,
laiad; lehed peenehambalised, rnõõdukalt karvastunud

24. Levinud hunditubakas - Hįeracįurrt prolatatum K. Joh.

13. Üldkatte lehed märgatavalt tähtkarvased; üldkate |0-I2 mm pikk
25. Valgetipuline hunditubakas - Hįeracįum acroleucan Stenstr.

Üldkatte lehed väga hõredate tähtkarvadega (alusel ja servadel),
üldkate 8-l0,5 mm pikk

26. Liht-hundįtubakas - Hįeracįum uulgatum (Fries) Almqu.

l. tsükkel AĮp.h.osticta Juxip. - Karvakeste arv üldkatte lehtedel üle-
tab näärmete arvu mitmekordselt või näärmed puuduvad üldse; taimed
enam või vähem kõrge ļehistrrskoefitsiendiga (0,l4);

16. Kirju hunditubakas - Hįeracįum al,phosticturnI Dahļst. Beitr.
I-lier.-Fl. Oesels (1901) 43; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) aOa;
in Aschers. et Graebn. Synopsis X|I,2 (1935) 7ll; Üksip in Fl. URSS
XXX (į960) 2l6. - fcrpe6vlHxa 6e"nongTllĄcTag'.

4' Vars 30-50 cm kõrge, l-l,5 mm läbimõõdus, alusel punakas,
hõredate valgete karvadega, īõrgemal peaaegu paljas, hõredaļt tähtkar-
vane. Juurmisi lehti 2-3; nad on ellipiilised kuni laisüstjad, l l cm pikad
(a: l),'vaevu märgatavalt peenehambalised, oliiv_ või rohirohelįsed, alu-
mine pind violetjas; pealmine ja alumine pind hõredate, pearoocl alumisel
pinnal tihedate, leheserv hajusate l-l,5 mm pikkade karvadega, ü1disel1
juurmised lehed hajusalt karvastunud. Varreļehti 5_6 (lehistuskoefitsient
0,l4), alumine neist elliptilis_süstjas, järsult ahenenud rootsūks (juur-
mįste lehtede sarnane), ülemised munaja a1usega, teritunud, tipu pcole
terveservalised, muidu peenelt teravahambalised (3-7), hajusalt kar-
vāsed, alumine pind kirjult vio1etjas. Liitõisik pöörisjas, 3-5 korvõisi_
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34. joon. Kirju hunditubakas (Hieracium aĮpho'
stįctum Dahlsi.). a - õisiku üldkatte leht (suu-

rendatud).
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35. joon. Kirju hunditubaka (Hieracium aĮphostictum' Dah|st') leiukohad Eestis

kuga. Õisikuraod karvadeta (või üksikute karvadega), näärmeteta, haju-
salt tähtkarvased. Üldkate l0-ll mm pikk. Üldkatte ļehed laiavõitu,
tömpjad kuni teravavõitu, üksikute tl3 (ll-16)].1,5 mm pikkade karva-
dega, näärmeteta või üksikute (0-2) 0,2 mm pikkade näärmetega, veidi
tähtkarvāsed. Emakasuue määrdunud_rohekas. Õietolmuta. Õitseb juu-
lis. (34. joon.)

Levik Eesti NSV_s. Endeem. Väga haruldane ja seni leitud ainult
Emoc_valdkonnast (35. joon.). Hõredates 1ehtmetsades.

H. Dahlstedt (l. c.) tegi selle taime kohta järgmise' märkuse: <<Diese

Sippe gehört unzweifelhaft der Gruppe VuĮgaia an, obwohl sie ein sehr
an H. rigidurn erinnerndes Aussehen besitzt. Sie ist mit keinen *i.
bekannten schwedischen Formen näher verwandt.>>

2. tsükkel Trita Juxip. - Karvakeste arv üldkatte lehtedeļ ületab
mitį.rrekordselt näärmete arvu; näärme{ väikesed, peeneĮ; lehistuskoefit-
sient madal. ,-

17. Keskpärane hunditubakas - Hįeracįum trįturn l Juxip in Not.
syst. herb. Inst. Ęot. Ac. Sc. URSS (1959) 489; in Fl. URSS XXX (1960)
226' - fcrpeõuuxa 3aypflĀHafl.
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36. joon. Keskpärane hunditubakas (Hieraciunt tritu.m Juxip\. a
õisiku üldkatte leht (suurenriatud).

4. Vars tļ5 (20-90) cm kõrge, 0,5-3 mm ļ'äbimõõdus, enamasti
hõredaļt (või alusel ohtrarnalt) karvastunud, näärmeteta, jõulised isendid
Sageļi okslikud. Juurmisi lehti 3_4 (l-7), nad on kuni 20 cm pikad
(5 : l ), elliptilised ktrni süstjad, pikaks tiivuliseks rootsu.ks ahenenud,
peenehamba1ised, sinirohelised; pealmine pind kaetud hõredalt, aļumine
pind hajusalt, servad mõõdukalt 0,5-l,5 mm' pikkade karvadega, kesk_
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ļ'ood alumisel pinnal kuni tihedalt l-l,5 mm pikkade karvadega; juur-
rnised lehed üldiselt hajusalt (harvemini kuni tihedalt) kärvastunud.
Varrelehti 2-3 (l-6) (1ehistuskoeiitsient 0,06); nad on süstjad, alu_
mine 1ühirootsttline, järgnevad roctsutud, teravad; a1umise pinna kesk_
rood tähtkarvane. Liitõisik hõre, pöörisjas, 2-lB (-70) korvõisikuga.
oisikuraod karvadeta või üksikute (0-l5) lühikeste (0,6-l mm) karva_
kestega, peamiselt tipmise korvõisiku raoļ (aklaadiumi1), väga harva
kuni hajusalt karvastunud, näärmeteta või üksikute (0-6) 0,2-0,3 mm
pikkade näärmetega, viltjad. Ü1dkate B-l l mm pikk. Ü1dkatte lehed
laiad, süstjad, teravarlõitu, hõredate kuni hajusate [23 (|4-43}1 l mm
pikkade karvadega, üksikute [5 (0---tz1] 0,2-0,3 mm pikkade näärmetega
(vaadelda langevas valguses tugeva luubi abil), peaaegu tähtkarvādeta
või (harvemini) ohtralt tähtkarvased (var. tritusiįorme Juxip)' Emaka_
suue tume või kollakaspruun (teisendil alati koļlane). Õļtseb juunis-juu_
1is. (36. joqn.)

Üldlevik. Nõukogude Liidu põhjapoolsetes rajoonides kuni Uraalini.
Tõenäoline on esinemine Skandinaavias.

Levik Eesti NSV-s. Tõenäoļiselt kõigis va1dkondades eSinev, kuigi
esialgu Alutaguses mitte avastatud. Metsaservadel, moreenidel, järvede
ja jõgede kaļläšteļ. (37. joon.)

Siia kuuluv rikkalik materjal oli juba varem osaļiseļt H. Dahlstedti,
H. Lindbergi ja G, Samueļssoni poolt kas 11. uuĮgatum (Fries) Almqu.
või H. trįaįaįe Norrļ. nime all mä{ratud. Püüdes leida vahet mõlema
mainitud liigi vahel, tuli kontrol1ida kogu olemasoļev materjal, kusjuu-
res selgus, 1) et H. triaįale Norrļ. on ļihtsalt H. auĮgatum (Fries) Almqu.
sünonüüm, ning 2) et siin olid kokku liidetud kaks süstemaatilisr:lt lahku_
trrinevat tüüpi: üks, millel karvakeste arv üldkatte ļehtedeļ mitmekordselt
ületab näärmete arvu ning näärmed ise on väikesed (0,2-0,3 mm), ning
teine, kus karvakesed ja näärmed on_arvult tasakaalus ning näärmeā
on suuremad (0,4-0,6 mm). Seetõttu eraldasin esimese taime iseseisva
liigina H. trįtun Juxip nime all, jättes teisele tėma vana nime 11. auĮga-
tunt. (Fries) Almqu' ning sünonüümina alistades taļle H, triuįalė Norrl.
(kui vastavad Norrlini originaalidele) .

lB. Varbola hunditubakas. - Hįeracįurrl praeteraisumI Juxip in Not.
syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS (1959) 490; in Fl. URSS XXX (ļ960)
228. - fcrpe6uura ilpocņorpeHHarl

4. Vars 80 cm kõrge, 2--3 mm läbimõõdus, alumises osas hõredalt
l(arvastunud, ülemises paijas, näärmeteta. Juurmisi 1ehti'1-2; nad on

elliptilised, teravalt saagjashambulised (6-9), pikarootsulised (5,7 : l),
pea1mine pind paljas, keskrood alumisel pinna1 ja leheservad tįhedalt,
i<ogu alumine-pind ü1diself tihedalt kaetud |-2 mm pikkuste karvadega:

ļ4

t pra.eter (lad. k.) - mööda, aisus - rrähtrtd
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37. joon. Keskpärase hunditubaka (HĮeracĮum tritum ĮuxipJ leiukohad Eestis

Varrelehti 4--_5 (lehistuskcieĪitsient 0,06) ; nad , on kaunis' pikad (kuni
iB cm) Ģ:1), laisüstjad, sügavalt (4-8) teravsaagjad, a1usel peaaegu
ļõhestunud, rootsul sageli vabacįe lineaalsüstjate hammastega, oliivrohe_
iised, sageli violetjad, ühtlaselt paigutunud, karvastu's ur.r, rnõõdukas
(peaaegu poole võrra hõredam kui juurmistel ļehtedel). Õisikuraod pea-
aegu pa1jad (üksikute karvakestega), näärmeteta, viltjad. Liitõisik -laiuv pööris, 22 korvõisikuga. Ūldkate l0 mm pikk. Üldkatte ļehed
hajusate L37 (34-40) ] 0,6. mm pikkade karvakestega, üksikute
t9 (6-12)] 0,3 mm pikkade näärmetega, peaaegu iähtkarvadeta' Emaka_
st-tue tume. Õitseb jur-rlis. (38. joon.) ] ':

Levik Eesti NSV-s. Endeem. Väga haruldanį: leįtud üksainus kord
Einf-valdkonnast (Varbolast, kogunud H. Aasamaa). Ķuusemetsa servaļ
loopealsel. (39. joon.)

Väga lähedane H. įrįtum'i|e, kuicl erineb temast sügavaIt saagjalt
1õhestunud varrelehtede ja lehtede palja pea1mise pinnā poolest (kuna
tnuiclu on karvastus lehtedel silmapaistev).

3. tsükkel Vulgatiįornia Juxip. - Karvad ja näärmed 1iitõislku piir_
konnas arvult enam või vähem tasakaalus; lehistuskoefitsient kesk-
nrine (0,l2-0,08); näärmecl keskmised ktrni pikad, (0,03) 0,4-1 mm.
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19. Saaremõisa hunditubakas "_ Hįeracįu.rn agronesaeurrl Juxip in
Not. syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (1959) a9l; in Fl. URSS
Xxx (l960) 230. - fcrpe6nHKa capeMbĮ3cxafl.

ų. Vars 55-95 cm kõrge, 2-3 mm läbimõõdus, hõredalt karvane,
näärmeteta' Juurmisi lehti l-3, nad on elliptilised kuni süstjad, väga
madala- ja peenehambalised, kuni 16 cm pikad (4,5: l), pealmine ja
alumine pind ning ļeheserįad kaetud 'hajusalt l mm pikkade'karvadega,
alumise-pinna keskrood mõõdukaļt 1,5 mm pikkade karvadega; juurmised

ļehed üldiselt hajusalt karvastunud' Varrelehti (3_) 5--:8 (lehistuskoe-

fitsient 0,08); nad on varrel ühtlaseļt pa'igutunud, süstjad, aļumised
pikalt, ülemised järsult ahenenud rootsuks, kõige ülernised rootsuta, tera-

valt madaļahambalised, oliiv_ kuni sinirohelised; karvastus Samasugune

nagu juurmistel ļehtedel. Liitõisik pöörisjas, (2-) 4-1ļ5 korvõisikuga.
Õisiktrraod üksikute kuni hajusate karvadega ning üksikute kuni hõre_

date näärmetega, hajusalt tähtkarvased. Üldkate l0,5-ļl,5 mm pikk.

Üldkatte lehecl hõredate |21 (|9-24\] l,2 mm pikkade karvadcga, üksi_

kute Il0 (9_ ll)] 0,3 mm pikkade näärmetega, peaaegu tähtkarvadeta.
Emakasuue tume. Õietoļmuta. oitseb juulis. (40. joon.)
, Levik Eesti NSV-s. Seni leitud vaļdkondades Emoc, Emor, Einf ja

Emed, tõenäoliselt peaks esinema kõikjal, kuigi harva. Metsaservadel.
(41. joon.)

Lähedastest ļiikidest erineb hõreda näärmestuse poolest. '

20. Sirpjahambaline hunditubakas _ Hįeracįum falcidentgtum2 Juxip
in Not. syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (1959) 492; in F-1. URSS
XxX (1960) 23ļ. ; fcrpe6lrHKa cepflo3'y1uaran.

4. Yars 70-75 cm kõrge, kuni 3 mm ļäbimõõdus, alumises osas
hajusate 2-2,5' mm pikkade karvadega, näärmeteta, ülemises osas oksļik.
Juurmisi ļehti 5-.9; nad asetsevacl hästi arenenud kodariļ<una (seega

aļamsektsiooniļe mitte iiiüpilised), on kuni l7 cm pikad (6_7: l), kit-
sassüstjacl, pikalt ahenenud rootsuks ja .teriiunud tipuks, teravate sirp-
jate hammastega serval ning hammastega rootsul, oļiivroheļised või veidi
Ļiol.t1ra; p.rl*in. pind ūk'il rt., alumine pind ja leheservad kuni
mõõdukal arvul esinevate 0,7:1 mm pikkade karvadega, alumise pinna
keskrood ülitihedate ļ,5 mm pikkade karvaclega; juurmised ļehed üldisclL
'rnõõdukaļt karvastunud. Varrelehli 5-7 (lehistuskoe.fitsient 0,08); nad
on ühtļaselt paigrrtunud, kitsassüstjacl (7,5 : l) , teravahambaļised. Liit-'
õisik pööris jas, 14-25 korvõisikuga, milledest alumised enam või vähem
kärrgunud. Õisikuraod kuni hõredate l mm pikkade karvadega, näärme-
teta või üksikuie nääimetega, hõreviltjad. Ü1dkate 7,5-9,5 mm pikk.

Üldkatte lehed süstjad, tömpjad, hõredate L22 (I7-27)J 1 mm pikkade
karvakestega ja hõredate Ī20 (ll-2B)] 0,4 mm pikkade näärmetega,

I agras (kr. k.) - väli, ,?esos - saar.
z faĮx (|ad' k.) - sirp, dens - hammas.
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38. joon. Varboįa hunditubakas (Hieracium praeteruisum JuxĮp)
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39. joon. Varboļa hunditubaka (Hieracīum praeteruįsut1į Juxip) leiukr-rht Eestis

tähtkarvadeta. Emakasuue määrdunud-rohekas. Õietolmuga. Õitseb juu-
iis. (42. joon.)

Levik Eesti NSV-s' Endeem. Seni leitud ainult EinĪ-valdkonnaSt
(Ęapla ümbrusest) hõreda lehtmetsa Servalt, lubjakiviselt pinnaselt.
(43. joon.)

Silmapaistev oma hästi arenenud lehekodariku, kitsaste teravsirpjalt
lrambuliste 1ehtede ja arenenud õietolmu pooļest. Ühendab sektsioone
Tridentata, VuĮga'ta ja Caesia.

2|. Lihtsataoline hunditubakas -- Hįeracįum uuĮgatiforrrleI Dahļst-
Bidr. Sydöstr. Sver. Hier.-Fl. III (l894) Bl; Norrl. in Mela-Cajand.
Suorn. Kasvio (l906) 716; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) a0a;

Dahlst. in.Lindm. Sven. Fanerogamfl. ed. 2 (1926) 627: Zahn in Aschers.
et Graebn. Synopsis XI|,2 (1935) 7ll; Üksip in Fl' URSS XXX (1960)

23|. - fcrpe6aur<a o6ķlķHoseHĮļeHbKarI.

4. Vars 40-9Q cm kõrge, |,2-4,5 'ļäbinrõõdus, alusel punavioletjas,
üksikute karvakestega (või ülemisės osas kuni hajusaĮt karvastunttd),.
näärmeteta, jõulised isendid sageli oks1ikud. Juurmisi lehti 0-6, nad on

elliptilised või munajad kuni pikliksüstjad, ahenenud tiivuliseks rootsuks,,
kuni 2| cm pikad (5-6 : l), peaaegu terveservaļįsed või hõreda- ja

7B

I uuĮgatus (lad. k.) - tavaļine, forma - kujtt
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40. joon. Saaremõisa hunditubakas ' (Hieraciįurn agionesaeurn Juxip\
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4l. joon. Saaremõįsa hunditubaka (HieracĮunt agfonesaeum JįXip\ leiukohad Eestis.

ntadaļahamba1ised, tumerohe1ised, õitsemisajaks Sageli koltunud, kuni
hajusate 0,7-1,5 mm pikkade karvadega. Varreļehti 4-l0 (lehistus-

koefitsient 0,l0) ; nad on paigutunud ühtļaselt, pikliksüstjad, alumised '

ahenenud rootsuks, üļemised rootsuta, hõredalt hambuļised (3-4 ham-

maSt), karvastus SamaSugune nagu juurmiste1 lehtedeļ. Liitõisik hõre,

pöörisjas, 3-2B korvõisikr-rga. Õisikuraod karvadeta või hõredalt kuni
hajusalt karvased (see- tunnus muide on väga kõikuv), üksikute kuni
hõredate 0,3-0,5 mm pikkade näärmetega; viļtjad. Üļdkate (8'5)

9-ll,5 mm pikk. Ü1dkātte lehed süstjad, laiad, tömpjad kuni terava-

võitu, värvunud tipuga, hõredate [20 (12-38)',] t_t,5 mm pikkade hele-

date, kuid tumeda alusega karvadega ning hõredate kuni hajusate

l25 (10-40)] 0,3-0,5 mm pikkade või kuni 0,8-l mm pikkade (var:

ostįense Juxip) näärmetega' peaaegu tähtkarvadeta (46. joon.) . Emaka,
suue kollakaspruun või roostevärviļine, hiljem tumenev. Õietoļmuta: Õit-
seb juulis-augttstis. Ģa. ja 45. joon.)

Üldlevik. Skandinaavias ja Kesk-Euroopa põhjaosas. Valgusrikasįes
tnänni-kuuse metsades (luitemännikutes), moreenideļ, tammikutes, nähta-

vasti eelįstades mere lähedust.
Levik Eesti NSV-s. Võrdlemisi haruldane, seni avastatud valdkonda_

des Emoc, Emor, Emb, EinĪ ja Eint (47. ' joon.). Leitud ka Leningradi
obiastis ja Läti NSV_s.

K' Kupfferi kogutud isendid (autori anaļüüsid nr. 1709 ja nr.2036)
määras Ė. nrhl't.dt sedelįtel (nomen nudum) H. daedaĮopsis Dahlsi.

BO
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42. joon, Sirpjahambaline hunditubakas (HieracĮum falcīdentatwn
Juxip). a - õisiku üldkatte leht (suurendatud).

6 Eestl NSV lloora VĪĪ



ļ

\\

A

r+ t.

-ņ)

Įį'

It

I
ļ
I

I

I

--(
I

I

I

I

t

Iaa z'-l

43. joon. Sirpjahambalise hunditubaka (Hieracium faĮcidentatum Juxip) ļeiukohad
Eestis.'

SSp. n.' kuid et-nad H. uulgatiforme'St ei erine (välja arvatud tömbimad
ü1dkatte lehed), siis ei ole põhjust neid eri liigiks eraldada.

4. tsükkel Constringentes Juxip' - Karvad ja näärmed ü1dkatte leh-

tedeļ arvult enam või vähem tasakaalus; näärmeid liitõisikus krrni hõre-

daļt; lehistuskoefitsient mada1 (0,07-0'04).

22. Tömbihõlmane hunditubakas '.- Hįeraciuftį aftįblaįobumI Juxip in
Not. syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (1959) 493; in Fl. URSS
xXX (1960) 236. - fcrpe6raHKa TyĪĪoloilacTHafl.

4. Vars 80-100 cm kõrge, 1,5--3 mrn ļäbimõõdus, üksikute karva-

kestega, näärmeteta. Juurtnisi ļehti l-2, nad on ellipiilised kuni süstjad,
kuni zo cm pikad (6: 1), ahenenud pikaks rootsuks, hõreda-.ja madala'
hambaļised, sinirohelised, a1umine pind tinahaļļ, karvastus kttni hõre

(esimesel pilgul paljad). varrelehti 4-5 (lehistuskoefitsieni 0,05); nad

on järk-jäiguĪt ftihįnev-ate rootsudega, ülemised rootsutūd, süstjad,

3--S-hambalised, tipu poole terveservalised, laiad (3,8 : l); karvastus
SamaSugune nagu juurmistel 1ehtedeļ. Ī,iitõisik pöörisjas, B-52 korv-

õisikugā, Õisikuraod üksikute karvade ja näärmetega, väga hõredate

82

I ambĮgs (kr. k.) - tömp, lobos _ hõ|m.



44. joon. Lihtsataoline hunditubakas (Hieracium auĮgatiforme
Dahlst.). a * õisiku üįdkatte leht (suurendatud).

6r



45' joon' Lihtsataoline hunditubakas'(HieracĮum auĮgatiforme
Dahlst. var. ostįense Juxip).

46. joon. Lihtsataolise
hunditubaka (Hiera-

cium auĮgati|orrne
.Dahlst. var. ostįense
Juxip) õisiku üldkatte
leht (suurendatud).
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47. joon. Lihtsataolise hunditubaka (Hieraclum oulgatiforme Dahlst.) įeiukohad Eestis

tähtkarvadega. Üldkate 7,5-8 mm pikk. Üldkatte lehed väga tömbid,
üksikute U4 (10-15)] l,2 mm pikkade karvadega ja samuti üksikute
[ll (s-14)] 0,3 mm pikkade näärmetega, tähtkarvad peaaegu puudu-
vad. Emakasulle tume. Õietolmuta. Õitseb juulis, (4B. joon.)

. Üldlevik. .Seni leitud Läti NSV-s (Talsi 1ähedalt) (kogunud K. Kupf-
fer). Metsaservadel' Esineb tõenäoliselt ka meil läänevaldkondades. Taim
H. uuĮgatiforme Dahlst. Sarnane, kuid erineb se11est tömpide üldkatte
iehtede, hõredama näärmestuse ja karvastuse ning lehtede kuju poolest.

H. Dahlstedt määras tainte sedelitel nime a11 H' arnbĮgĮoburn Dahlst.,
kuid et kiljeldust pole järgnenud' siis tuleb seda nimetust pidada nomen
nudum'iks. Tüüp on Riias.

23' Meeldivataoline hunditubakas - Hįeracįum ĮepiduĮĮ[orme I Dahlst.
Beitr. Hier.-Fļ. oesels (l90l) 42; Zahn in Engl. Pfļanzenr. IV,28ū (1923)

379; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII' 2 (1934) 569; Ūksip in Fi' URSS
XXx (l960) 237. - fcrpeõHHĶa' MHJIeHbKafl'

4' Vars 30-70 crn kõrge, l-3 mm läbimõõdus, aļusel punakas,
paljas või üksikute karvakestega, näärmeteta. Juurmisi lehti z-3 (-4);
nad on munajad kuni süstjad, küni l6 cm pikad (5: l), pikarocltsulised,
peenehambalised (või vahel sekka l-3 pikema hambaga) või peaaegu

I lepidus (ļad. k.) - meeldiv' võrrattt, |orma - kuju
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48. joon. Tömbihõlmane hunditubakas' (Hieracīum ambĮgĮobum .

Juxip). a - õisiku üįdkatte leht (suurendatud).



O"

49. joon. Meeldįvataoline hundįtubakas (Hieracium ĮepiduĮif orme
Dahlst.). a _ õįsiku üldkatte leht (suurendatud).

terveservalised (var. integrius Dahlst.); nende pealmine ja alumine pind
hõredalt, Servad mõõdukalt kaetud 0,5-l mm pikkade karvadega, aļįļ_

mise pinna keskrood kuni tihedate 1,5 mm pikkade karvadega; juurmi-
sed lehed ü1diselt hajusalt karvased. Varrelehti (l-) 2-4 (lehistus-
koeiitsient 0,06); nad on süsijad, alumine ahenenud 1ühikeseks tiivuliseks
rootsuks, järgnevad rootsutud, aluseļ sageli sügavahambalised, kuid tipu
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50. joon. Meeldivataolise huaditubaka (Hieracium ĮepiduĮifor,me Dahlst.) leiukohad
Eestis.

poole terveServaliSed. Liitõisik pöörisjas, 2-9 korvõisikuga. Õisikuraod
karvadeta või üksikute karvadega, näärmeteta, hõreviltiad.-utakate (B-)
9*l0 mm pikk. Üldkatte lehed lineaalsed, tömpjad kuni teravad, .tume_
rohelised, punaka tipuga, üksikute [8 (2-lļ)] 0,B mm pikkade karva-
kestega ja samuti üksikLrte [l0 (s-l7)] 0,3 mm pikkade näärmetega,
peaaegu tähtkarvadeta. Emakasuue kollane, kuivanult pruun. Õietolmuīa.
Õitseb juulis. (49. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Endeem (?). Haruldane. leitud peamiselt 1ääne-
poolsetes valdkondades: Emoc, Emor, Einf ja pmįa (samuti ka
Läti NSV-s). J. Treboux' leid Abja ümbrusest on 1iigi itta nihkunud
leviku eelpost. Hõredates lehtmetsades. (50. joon.)

5. tsükkel VuĮgata Juxip. - Karvakesed ja näärmed üldkatte lehte-
del arvult enam või vähem tasakaalus; näärmed keskmised, 0,4--0,6 mm
pikad; näärmeid liitõisikus kuni hajusalt; ļehistuskoefitsient madal
(0,07-0,04).

24. Levinud hunditubakas - Hįeracįum prolataturnl Ķ. Joh' ex
Dahlst. Bot. Faeroės ĪI (l903) 635 (nota); Zahn in Engl. Pflanzenr. IV,

' proĮatus (iad. k.) - laiaulatuslik, piklik



51. joon

O.

Levinud hunditubakas (Hieracium prolatatum K, Joh.)

õisiku üļdkatte leht (suurendatud).
a-



2B0 (1923) 466 (nota); Üksip in Fl. URSS (1960) 237. - flcrpe6urrxa
paCĮUHpeHHafl.

4. Vars 40-75 cm Ļõrge, 1,3-3,5 mm läbimõõdus, alumises osas
hõredate l-2,5 mm pikkade karvadega, näärmeteta või üksikute näär-
metega liitõisiku all. Juurņisi lehti 2-7, nad on munajad või eiliptilised
kuni laisüstjad (4: l), kuni 24 cm pikad, hõredalt madalahambaļised,
harvemini selgesti' hambu1ised, oļiiv- või rohirohe1ised; pealmine pind
kaetud hõredalt'l mm pikkade karvadega, alumine pind hajusaļt, servad
mõõdukalt 1-1,3 mm pikkade karvadega, aluspinna keskrood üļitįhedalį
l,5 mm pikkade karvadega; juurmised lehed üldiselt mõõdukalt karva-
sed. Varreļehti (l-) 2 (-3) (1ehistuskoefitsient 0,04); nad on ļaisüst_
jad (3,5:1), lühirootsuļised või rootsuta. Liitõisik _ kännasjas pööris,
4_1B (-30) korvõisikuga. Õisikuraod kuni hajusate karvakeste ja näär,
metega, viltjad. Üļdkate 9-1l (-l2,5) mm pikk. Üldkatte lehed 1aiad
(l,5 mm), tömpjad, hajusate [35 (20-50)J l,5-2 mm pikkade karva-
dega, hõredate Il8 (6-30)] 0,2-0,5 mm pikkade näärmetega, tähikar-
vadeta, habeja tipuga. Fmakasuue tume. Õietolmuta isendirte kõrval leidub
ka tolmuteradega isendeid. Õitseb juulis. (5l. joon.)

Üldlevik. Skandinaavias, Fär-saartel; Nõukogude Liidus loodeosas.
Metsaservadel ja valgusrikastes metsades, peamiselt lubjarikkal pin-
n"il"n,ķ 

Eesti NSV_s. I-eidub meil üaldkondades Emor, Einf, Eint, Esup
ja Eor, kõikjal üksikute isenditena. Esineb ka Leningradi oblasti lubja-
rikkas vööndįs ja Läti NSV-s. (52. joon.)

25. Valgetipuline hunditubakas - Hįeracįttm acroĮeucum I Stenstr.
Värmļ. Arch. (l889) 55; Dahļst. Bidr. Sydöstr. Sver. Hier.-Fl. IIĮ (ls94)
69; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 2B0 (1923) 392; Dahļst. in Lindm.
Sven. Fanerogamfl. ed. 2 (1926) 626; Zahn in Aschers. et Graebn.
Synopsis Xll, 2 (1935) 701; Samuelsson, Maps Scand. Hier.-Sp (1954)
n" 70; Üksip in Fl. URSS XXX (1960) 239. -- flcrpe6uuxa 6e.lonepxar.

ų. Vars 30-75 cm kõrge,3-4 mm läbimõõdus, alusel vioietjas ja
hõredalt kaetud l,5-2,5 mm pikkade heledate .karvadega, üļemises osas
peaaegu l<arvadeta, üksikLrte väikeste näärmetega ja hõredalt tähįkarvane.
.}uurmisi lehti l-3; õitsemisajaks .on nad mõnikorcl kuivanud; nad on
kuni 25 cm pikadi ovaalsed, piklikud või munajassüstjad, teravaci (6: l),
kõik kiiljalt ahenenud tiivr-rliseks rootsuks, hõredalt ļühihambalised, hele_
rlad rohiroheļised, alumine pind sageļi violeijas; pealmine pind ja servad
hõredate, alumine pind hajrrsate 0,5-l mm pikkade karvadega, aļumise
pinna keskrood tihedate 1,5 mm pikkade karvadega; juurmised lehed
ü1diselt kuni mõõduka1t karvastunud; tähtkarvad ainult keskiool lehe
alumisel pinnal. Varrelehti 2:-3 (--5) (lehistuskoefitsient 0,tt6) ; nad
bn munajassüstjad kuni kitsassüstjad, teritunud, a1umine lühirootsuline,
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I akros (kr. k.) __ tipp, Įeukos - valge, hele.
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52. joon. Levinud hundįtubaka (Hieracium' proĮatatum K. Joh.) leįukohad Eestis'

järgnevad rootsuta, hõredalt ja ebaühtlaselt hambulised (alusel hambad

įlicāmaa1. L,iitõisik pöörisjas, 6-20 korvõisikuga, okslik (oksad väljuvad
iehtede kaena1dest). oisikuraod hõredate karvadega (karvad hai1id, tumeda

altisega), üksikute näärmeiega, hõreviltjad. Üldkate l0-l2 mm pikk.

Üļdkatte lehed laia alusega, tipt-t suunas teritunud, hõredate t20 (l7_30)]
1 mm pikkade heledate, tumeda alusega karvakestega ja samuti hõredate

L24 (|i-30)]' 0,4-0,6 mm pikkade näärmeiega, mõõdukalt tähtkarvased.

Emakasuue määrdunud-kollane, hiljenr tumenev. Õietolmuta. Õitseb juu-

nis-juulis. (53. joon.)
Ütdlevik. Peamiselt Loode- ja Lääne-Euroopas' kujutades endast atlan-

tilist flooraelementi. Valgusrikastes rnetsades ja nende servadel, moree-

r nidel.
Levik Eesti Nsv-s. Haruldane, seni ļeitud Emor-valdkonnast (Lojast

l-{iiumaalt, kogunud K. Ķupfter, Herb. Fl. Rossicae, nr. lB49b).

(54. joon.)

26; Liht_hunditubakas - Hįeracįįrn'auį8atum| (Fries). Almqu. in

Thedenius' Fl. Upland Södermanl. (l87t) 36t; Studier slägtet Hieracium
(lssl) p. XXIV; Stenstr'..Värml' Arch. (l8B9) l49; Dahlst. Bidr. Sydöstr.

Sver. Hier._Fļ. III (1B94) 76; Beitr. Hier.-Fl. oesels (l90l) 43; in Lindm.

:| uulgaius" (lail: k.'1 1:-'1aValįne, lįhtne.
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53. joon. Valgetipuline hunditubakas (Hteraciutn acroįeucum Stenstr.)
a - õisiku üldkatte leht (suurendatud).

sven. Fanerogamfl. ed. 2 ( 1926) 027; samuelsson, Maps Scand. Hier.-Sp.
(1954) n'll3; Üksip in Fl. URSS XXX (1960) 240. - H. uuĮgatum
Fries, Nov. Fl. Suec. (ļ8lB) 76; ed. 2 (lB2B) 25B p. p. minore ex Almqu;
Epicr. (l862) 98 pro mi.nore parte. - H. trįaįaįe Norrl. Bidr. Scand.
Hier.-Fl. I (lBBB) 104; in Mela-Cajand. Suom. Kasv. (1906) Zt6; Zaht
in Engl. Pflanzenr. IV,280 (l923) 398. - H. eu-trįaįale Zahn in Aschers.
et Graebn. Synopsis XlI, 2 (l935) 707. - fcrpe6uuxa o6HķuoseHHag-

92



į
aI

/
\
,

I

I
I

'į

r
(

Ļ_-

I
I

.t
I

'-(

54. joon. Valgetipulise hunditubaka (Hieracium acroleucam Stenstr.). leiukoht Eestis.

4'Vars 30-85 cm kõrge, l-3 mm läbimõõdus, alusel punaviolet-
jas, alumises osas kuni hajusalt .kaetud l-3 mm pikkade pehnrete kar-
vadega, näärmeteta, ülemises osas mõõdukalt tähtkarvane. Juurrnisi lehti
2-3 (l-5), nad on süstjad (5 : l), pikaks tiivuliseks rootsuks ahene-
vad, välised tömbi tipuga ja peaaegu terveservalisēd, sisemised lühidalt
teritunud ning ohtramalt peenehambalised või kuni enam või vähem
jämedahambaļised, kuni 23 cm pikad, Qitsemisajaks sageli osaliselt kol-
tunud, pealmine ja alumine'pind ning servad enam või vähem hajusate
0,5-l,5 mm pikkade karvadega, alumise pinną keskrood ja leheroots
kuni tihedate l,5-2 mm pikkade karvadega; juurmised lehed üldiselt
kuni mõõdukalt ka'rvastunud, tumeroheļised, alumine pind heledam või
violetjas. Varreļehti (l-) 2-3 (-4) (lehistuskoefitsient 0,05); nad.on
süstjad või munajassüstjad, ahenenud rootsuks, üļemised rootsuta, terava
või teritunud tipuga, peene- või jämedahambaļised (alusel hambad suu-
remad, leheserv kuni ļõhestunud), 

'alumisel pinnal sageli (vähemalt kesk-

rool) tähtkarvadega, violetjad. Liitõisik pöörisjas, sageli laiul', 2_16
(-40) korvõisikuga. Õisikuraod hõredate kuni hajusate heledate, kuid
tumeda alusega 1 mm pikkade karvakestega ja üksikute 0,3-0,5 mm
pikkade näärmetega või näärmeteta, enamasti tiheviltjad. Üldkate
į-r r mm pikk. Üįdķatte lehed kaunis laiad, süsijad, tömpjad. kuni tera-
vad, hõredate kuni hajusate t28 (ll_4s)] l-l,5 mm pikkade heledate,

kuid tumeda alusega karvakestega ning umbes sama arvu 12+'(10-47)1
0,3-0,6 mm pikkade näärmetega, alusel ja servadel hõredate tähtkar_
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vaiiega. Ernakasuue kollakaspruun, määrdunud.rohe1ine või tume (kuiva-
nult enamasti alati tume). Väga polümorfne liik, eriti karvastus variee-
rub suures u1atuses. Õietolmuta. Õitsemisaeg juulis-augustis. (55. ja
56. joon.)

Üldlevik. Peamiselt Euroopas (Skandinaaviast Ba1kani poolsaare
põhjaosani)' Nõukogude Liidu Euroopa-osa põhjapoolsetes rājoonides
kuni Kaama alamjooksuni. Varjukates kuuse-männi metsades, mįreenide
nõlvadel, järvede ja jõgede järskudel kallastel, puisniitudel, vanadel
rannavallidel, loomännikutes ja _kuusikutes.

Levik Eesti NSV-s. Meie tavalisemaid Leaįcauįįa liike; esineb kõigis
valdkondades (välja arvatud Alt?), kuigi kahanemistendentsiga ida suu-
tlas (ligi a/s ļeide pärineb 1äänevaldkondadest). (57' joon.)

6. tsükkel Incurrentes Juxip. - Karvakeste ja näärmete suhe üld-
katte lehtedel 1 :2; ļehistuskoefitsient madal įo,o5-o,o+;; näärmed
0,3-0,6 mm pikad.

27' Ulatuv hunditubakas - Hįeraciurn įnctlrrens l Sael. ex Norrl. in
Herb. Mus. Fenn. ed. 2 (l88g) 150; ex Norrl. in Mela-cajancl. Suom.
Kasv. (1906) 712; Zahn in Engl. pflanzenr. IV, 280 (1923) 465 (nota);
Samuelsson, Maps Scand. Hier.-Sp. (l954) n" 94; Ūksip. in Fl. URSS
xxx (|960) 242. - fcrpeõuHKa BĀaloųaflcfl.

4 . Vars 40-60 cm kõrge, l,5-2,5 mm läbimõõdus, hõredate
2-4 mm pikkade karvadega, peaaegu näärmeteta, ülemises osas täht-
karvane. Juurmisi lehti 3-B; nad on ovaalsed kuni pikliksüstjad, kuni
l5 cm pikad (5:l),'enam või vähem pikaks rootsttks ahenenuri, silma_
paistvate (3-5) teravate käärjate või väikeste ogajate hammastega
(viimasel juhul lehed peaaegu terveservalised), tumerohelised; pealmine
ja a1umine pind hajusalt, servad mõõdukaļt, aluspinna keskroo<J tihedalt
kaetud l-1,5 mm pikkade karvadega. varrelehti 2 (1.-3) (lehistuskoe-
Iitsient 0,04); nad on süstjad, alumine ahenenud rootsuks' ülemine root-
suta; karvastus samasugune nagu juurmistel rehtedel, alumine pind
(eriti keskrool) tähtkarvane. LiitõiSik pöörisjas, 4- 10 korvõisikuga.
Õisikurabd üksikrrte tumeclate l mm pikkade karvakestega ja üksikūte
0,3 mm pikkade näärmetega, viltjad. Ü1dkate l0,5_l1,5 Ļm pikk. Ü1d-
katįe lehed laiavõįtt-t, teritunud, mustjasrohelised, kuni hõredate
t l6 (B-24)1 1 rļm pikkade.. karvakestega, hajusate L34 (26-50):ļ
0,4-0,7 mm pikkade näärmetega, alusel veidi tähtkarvased. Entakasuue
kol1akaspruun, määrdunud-roheline või tume. Õitseb juulis-aLlgustis
(58. joon.)

Üldlevik. Kesk-Rootsis, Soomes ja Nõukogrrde Liidu 1oocįeosas. Val-
gusrikastes lehtmetsades, lahjadel niitudel, kaljudel.

94

įncurrens (lad. k.) - sisseuļ'atuv, kiiljas.



55. joon. Liht-hunditubakas LHįeracium auĮgatunl
(Fries) Almqu.1,



56. joon. Liht-hunditubakas ĪHįeracįuņ ouįgatųrn (Fries) AĮmqu.J
Laiuva liitõisikuga taim..a - õisiku üldkatte leht (suurendatud).
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57. joon. Liht-hunditųbaka [Hįeracįum auĮgatum (Fries) Almqu.] leiukohad Ėestis.

Levik Eesti NSV-s. Haruldane, seni üksiktrd leiud valdkondad., prno"l
Emor, Einf, Esup, Emed ja Emb. (59. joon.)

Erineb eelmisest liigist pika üldkatte ja tihedama.näärmestusc poolest
üldkatte 1ehtedel. Norrlini järgi esineb Kesk_Soonres ja sealt põhja poole,
kuld Palmgreni andmeil ka Lõuna-Soomes' Naaberalal Leningratii oįļasti
põhj aosa s.

2. alamsektsioon Vu'Įgata (Fries) Juxip, in Fl. URSS XXX (1960)
244. - Zahn ļn Engl. Pflanzenr. IV, 2B0 (1923) 284 (ut sp. coll.); in
Aschers. et Graebn. synopsis xtl, 2 (1931) 362 et (1934) 521 (ut sp.
coll. r?' Lachenalįį Gmel. p. p.). - Lehistuskoefitsient 0,l3--0,04, s. į.
varrelehtede arv B-l. Juurmisi lehti õitsemisajaks 2-.4 (0-gl. Üidķatte
lehed ja õisikuraod on kaetud hästi arenenud, keskmise pikkusega
(0,4-0,6 mm) näärmetega, karvadeta või üksikute või kuni hõredate
karvakestega (karvakeste ja näärmete vahekord võib olla kurri l : 3).
Õietolm puudub peaaegu alati. (Vt. ka lk. 22.)

Väga polümorfne alamsektsioon. Leviku areaa| sama mis alamsekt_
siooni Leuįcauįįa esindajatel, kįid pinnaše suhtes on märgatav siļikaatse
substraadi eelistamine

7 Eesti NSV fļaora VIĪ 97
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58. joon. Ulatuv hunditubakas (Hieracium Įncurrens Saė|.\

c - õisiku üldkatte leht (suurendatud).
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59. joon. Ulatuva hunditubaka (Hieracium incurrens Sae1.) leiukohad Eestis.

Aį.AMSEKTSIOONI VUL(|ATA EESTI NSV-Š ESINEVATE LIIKIDE
MÄÄRAMISE TABEL

l. Üldkatte lehed näärmete ja karvakestega 2

Üldkatte lehed ainult näärnretega. 5

2' Näärmete arv üldkatte ļehtedel üļetab karvakeste arvu 3--6.kor.d-
Selt, S. t. karvakeste ja näärmete arVu1ine suhe on keskmiselt
20 : 80.

Näärmete arv üldkatte lehtedei ületab karvakeste arvu keskmiselt
20-25-kordse1t, seega on karvakeste ja näärmete arvuline Suhe
keskmiseļt 5:95; lehistuskoefitsient on võrdlemisi kõrge (0,09),
s. t. varreļehti on kuni 7

3l. Ungru hunditubakas - Hįeracium Įatens Juxip
3, Näärmeid õisikuraagudel üksikult; ü1dkate kõrge, l0-l3 mm pikk;

juurmised lehed odajad (ülemine 2/g terveservaline)
28. Salu-hunditubakas - Hįeracįutrt acroįeucoįdes Dahlst.

4. Näärmeid õisikuraagudėl hõredalt; 1ehed hajusalt karvastunud;
. emakasuue tume; vars peaaegu paļjas

29' Uhendav hunditubakas - Hįeracįurn adunans Norrl.

7* 99
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Näärmeid õisikūraagudel hajusalt; lehed mõõdukalt kārvaštunud;
emakasuue kol1ane; VafS hõredalt, alumises osas silmapaistvalt
karvane

30. Nenjukovi hunditubakas ._ Hįeracįurn Nenukoaįį Juxip

Lehistuskoefitsient suhteliselt kõrge (0,l2-0,l l ), s. o. r,arrelehti
(3-) 5_8; üldkate B,5-l0 mm pikk; näärmeid üldkatte lehtedel
hajusalt; emakasuuetume ....ļ 6

Lehistuskoefitsient madalam (0,07- 0,05), s. t. varrelehtede arv
on 2-4; näärmeid üļdkatte lehtedeļ hajusalt, õisikuraagudel hõre-
dalt või üksikult . 7

6. Näärmeid õisikuraagudeļ üksikuli; lehed karvastunud kuni mõõdu-
kalt; õisikuoksteļ lühikesed kõrglehed;.üldkatte ļehed hõredate täht_
ka rva dega

32. Vormsi hunditubakas - Hieracįum sįĮuįcomurn Juxip

Näärmeid õisikuraagudel hajusalt; lehed karvastunud hajusalt; üld-
katte Iehed ohtrate tähtkarvade.ga

33. Aegviidu hunditubakas _ Hįeracįum praetermissum Juxip

7. Lehed karvastunud mõõdukaļt; ernakasuue tume
34. Ammuhambaline hunditubakas _ Hįeracįum arcuatįdens Zahft

Lehed karvastunud hõredalt; emakasuue koļļane
35; Haljapäine. hunditubakas - Hįeracįurrl uirenticeps Dahļst.

l. tsükkei Adunantes Juxip. - Karvakeste ja näärmete suhe üļdkatte
lehtedel 20 : B0; lehistuskoefitsieirt 0,06-0,04.

28. Salu_hunditubakas Hįeracįum acroįeucoįdes L Dahlst. Beitr.
Hier.-Fļ. oesels (l90l) 4l; non Murr. et Zahn; Zahn in Engl. Pflanzenr.
IV, 280 (1923) 392; in Aschers. et Graebn. Synopsis XĪĪ,2 (1935) 70l;
Üksip in Fl. URSS XXX (1960) 249. - flcrpe6ugķa 6e.noņepĮIluHHafl.

4. Vars 40-60 cm kõrge, |,5-2 mm läbimõõdus, alusel punakas,
ükqikute karvakestega või peaaegu paljas, ülemises osas tähtkarvane.
Juurmisi lehti 4-B, s. t.-koguliigile mitte tüüpiline arv; nad on elliptili_
sed või laisüstjad kuni piklik-odajad, alumises oSaS üksikute (2-6)
lühikeste (kuni 5 mm) teravate hammastega, sisemised 2/3 pikkusest ter-
veservalised, odajad, teritunud, kuni l7 cm pikad (5:l); pealmine ja
a1umine pind kaetud üksikute l mm pikkade karvadega, servad hajusalt,
aļumise pinna keskrood kuni mõõdukalt l,5 mm pikkade karvadega; juur-
mised lehed üļdiselt hajusa1t karvastunud, hel'erohelised, alumine pind
kahvatu. Varreļehti 2-4 (lehistuskoeįitsient 0,06); nad on süstjad, alu-
mine lühirootsuline, sisemise juurmise lehe sarnane, järgnevad rootsutud,

100

t akron (kr. k.) - tipp, Įeuhos - va|ģe, eides_- _kujuline, -taoline.
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60. joon. Salu-hunditubakaš (Hieracįum acroĮeucoides Dahļst.). a - õisiku
üldkatte leht (suurendatud).

ter'itunud; terveservalised. Liitõisik hõre, pöörisjas, 5-7 korvõisikuga.
Õisikuraod üksikute lühi}este karvakestega ja üksikute näärmet.gr, uilt_
jad. Üldkate l0-l3 mm pikk. Üldkatte lehed lineaalsüstjad, tāmpjad,
tumedad, üksikute t5 (2-ll)] l mm pikkade karvakestega ja hõreāate
(25-28) 0,4 mm pikkade näärmetega, väga hõredate tähtkarvadega.
Emakasuue tume. oietolmuta. Õitseb juulis. (60. joon.)

l0l
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61. joon. Salu-hunditubaka (Hieraciutn acroleucoides Dahlst.) leiukohad Eestis.

Levik Eesti NSV-s. Endeem' Väga haruidrn., seni leitud ainult Emoc-

valdkonnast (Lääne_Saaremaalt, kogunud C. Skottsberg ja T. Vester-
gfen). See leid on seni jäĄnud unikaalseks. VaĮgusrikastes lehtmetsades.

(61. joon.)

H. Dahlstedti järgi (1. c.) on See liik kaugelt Sugulane liigile H. acro-

įeucurn Stenstr.' Kergesti äratuntav omapärase lehekuju tõttu'

29. Ühendav hunditubakap _ Hįeraciurrt adunansl Norrl. Herb. Mus.

Fenn. ed. 2 (1889) 150; in'Mela-eajand. Suom. Kasv. (1906) 712;

Samuelsson, Maps Scand. Hier.-Sp. (1954)' n" 7l; Uksip in Fl' URSS
XXX (1960) 25|. - H. approximatum Norrl. Bidr. Scancl. Hier.-Fļ. Į

(IBBB) ll2. - H. praeteneriforme Almqu. ex Dahlst. in Acta Horti
Berg. I, 7 (l89l) 40; Dahlst. Bidr. Hier.-Fl. oeseļs (l90l) 40; Zahn

in Ėngl. PĪ1anzenr. IV, 280 (1923) 465; Dahlst. in Lindm. Sven. Fane-

rogamfl. ed. 2 (1926) 622. - flcrpe6uHKa coeĀIįHeuHafl.

4. Vars 35-45 cm kõrge, 2 mm läbimõõdus, paljas või üksikute

karvakestega, alusel veidi violetjas, näärmeteta. Juurmisi lehti 6-7;
nad on lai- kuni kiisassüstjad, lühirootsulised,'teravad, 20 cm pikad

(5: l), hõredālt madaļa- ja teravaharņbalised (5-7 hambaga), oliiv-
või rohirohelised; karvu pealmisel pinnai hajusalt (0,B mm pikad),

t02

l sõnast aduno (Ļad'. k') - ühendama
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62. joon. Ühendav hunditubal<as (H.ieracium adunans Norrl.)
a -:. õisiku üldkatte lehi (suurendatud).' i
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63. joon. Ūhendava hunditubaka (HĮeracium adunans Norrl.) leiukohad Eestis.

alumisel pinnal mõõdukalt (2 mm pikad), Sefvadeļ samuti mõõdukalt
(l mm pikad) ning alumise pinna keskrool ülitihedalt (2 mm pikad);
juurmised lehed üļdiselt kuni tiheda1t karvastunud, a1umise pinna kesk-
rood väga hõredalt tähtkarvane. Varrelehti l -3 (1ehistuskoefitsient
0,04); nad on kitsassüstjad, 1ühirootsu1ised kuni rootsuta, karvastus
poole võrra hõredam kui juurmistel lehtedel. Liitõisik pöörisjas, 4-'7
korvõisikuga. Õisikuraod üksikute karvakestega ja hõredate näärmetega,
viltjad. Üldkatę 12 mm pikk. Üldkatte lehed laiavõitu, teravnenud, tiksi-
kute kuni hõredate tl2 (9-16)] 1 mņ pikkade karvadega ja hõredate
[28 (24_32)] 0,4 mm pikkade näärmetega, tähtkarvadeta. EmakaSuUe
tume. Õietolmuta. Õitseb juulis. (62. joon.)

Uldlevik. Kesk-Skandinaavias, Soome lõunapoolses oSaS ja Nõukogude
Liidu loodeosas. iKuivąde Įeht_ ja okasmetsade servaclel, puisniitudel.

Levik Eesti NSV-s. Väga harulctane (63. joon.). H. Dahlstedt (l. c.)
loeb seda liiki meil alpiinseks reliktiks, kuid vist on õigem pidada meie
leiukohti liigi aleaali eelpostiks

30. Neniukovi hunditubakas _ Hįeracįun Nerlukoaįį Juxip in Not'
syst. herb. Inst. Bot, Ac. Sc. URSS xIX (1959) a96; įn Fļ. URSS XXX
(l9o0) 252. - 9crpe6arxa HeHrcķosa.

4' Vars 30-70 cm kõrge, l-3 mm läbimõõdus, hõredate (alusel
rnärgatavamate) l-2,5 mm pikkade karvadega, näärmeteta. Juurmisi
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64. joon. Nenjukovi hunditubakas ' (Hieraciurn Nenukoaįį Juxip)
a - õisiku.'üldkatte leht (suurendatud).
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65. joon. Nenjukovi hunditubaka (Hieracium Nenukouii Juxip) leiukohad Eestis.

ļehti 4 (l 6); nad on elliptilised, alrenenud ļühikeseks rootsuks, välised
pügaldunud tömbi tipuga, kuni süstjad või pikliksüstjad, l6 cm pikad
(5: l), kaunis järsu1t ahenenud pikaks tiivuliseks rootsuks, teravad,
ebaühtlaste (l-5 mņ pikkade) teravate saagjate hamtnastega (6_-9)
kuni peaaegu terveservalised, oļiivrohe1ised, enam või vähem violetjad;
pea1mine pind hõredate, aļltmine pind ja servad hajusate 0,5-l,5 mm
pikkade karvadega, alumise pinna keskrood tihedate 1,5-2,5 mm pikkade
karvadega; juurmised lehed ü1diselt mõõdukalt karvastunud. Varreļehti
2-'3 (l-.4) (lehistuskoefit.sient 0,04); nad on süstjad, alumine lühiroot-
su1ine, järgnevad järsult ahenenud, rootsu_ta, alusel sageli sügavalt
teravahamba1ised, terava tipuga, a1umine pisut tähtkaivane. Liitõisik
pöörisjas, 2-l0 korvõisikuga. Õisikuraod üksikute karvadega, hõredaļt
Į<uni mõõdukaļt kaetud näärmetega, viltjad. Ü1cįkate (7,5-) B-10 mm
pikk. Ü1dkatte lehed süstjad, tömpjad, üksikute Il0 (B-l6):ļ l mm
pikkade karvakestega ja hajusate .[30 (16-50) ] 0,5.-1 mm pikkade
näärmetega, peaaegu tähtkarvadeta. Emakasuue kollane, Õietolmuta.
Õitseb juulis-augustis. (64. joon.)

Ūldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osa põhjafajoonides kuni Uraa_
lini, harvenedes icįa Suunas. Tõenäoļiseļt ka Skandinaavias. Metsaserva-
del, mägises taigas.

Levik Eesti NSV-s, Valdkondades Emoc, Emor, Einf, Eint, Esup ja
Erted, hajusalt. Leitud ka Leningracli oblastis ja Läti NSV-s. (65. joon.)
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66. joon Ungru hunditubaļ<as (Hieracium Įatens Juxip). a _' õisiku üįd
katte leht (suurendatud).

a



a

Väga lähedane liigile H. praecipuum Dählst. kuid erineb sęllest kol_
laste emakasuudmete ja idapoolse leviku poolest. Läti NSV-st pärineval
eksemplaril (autori analüüs nr. 1678, kogunud K. Kupffer) tegi H. Dahl-
stedt sedelil märkuse: <<Neues, mir unbekanntes Hįeraciunr, mit ų. s.ut-
peĮlucidum Norrļ. verwandt. Sehr interessant wäre, mehrefes ein anderes
Jahr zu sehen.>

2. tsükkel Latentįa Juxip. - Karvakeste ja näärmete suhe üldkatte
lehtedel 5 : 95; lehistuskoefitsient 0,09.

3l. Ungru hunditubakäS _= Hįeracįurn Įatens l Juxip in Not. syst.
herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (1959) 497; in Fl. URšS XXX (l9ä0)
256. - fcrpe6uur<a cKpr,rras.

4. Vars 60-70 cm kõrge,2,5 mm läbimõõdus, alumises osas haju-
saļt karvane, näärmeteta, väga okslik. Juurmisi lehti kuni 7; nacl asetše-
vad hästi arenenud kodarikus. on äraspidimunajad kuni pikliksüstjad,
ahenenud lühikeseks rootsuks, lB cm pikad (4:l), välised vaevu mäiga-
tavalt hambulised, tömpja tipuga, si'semised sügava- ja rohke. t-rol
hambalised (pikad ja lühikesed, kolmnurksed, süstjad ja sirpjad hambad
läbisegi), oliivroheļised, pealmine pind kaetud hõredali 0,5 mm pikkade
i<arvakestega, alumine pind įa juurņised ļehed üldiselt hajusaļt l mĪn
pikkade karvakestega. varrelehti (4-) 6 (lehistuskoefitsient 0,09) ; nad
on paigutunud ühtlaselt, süstjad, sisemiste ,juurmiste lėhtede sainased,
aļumised lühirootsulised, ülemised rootsutud, hambulised, teravad. Liit_
õisik pöörisjas liuni sarikjas, väga kohev (õisikuraod väljuvad.peaaegu
kõikide ļehtede kaenaldest) , 13_25 korvõisikuga. Õisikuraod karvadeĪa
(või üksikute karvadega), hajusate näärmetega, viltjad. Ü1dkate l0_
l0;5 mm pikk. Üldkatte 1ehed kitsavõitu, teravavõitu, üksikute (0-6)
karvakestega (või ilma), hajusate l42 (24-52)] 0,3-l,2 mm pikkade
näärmetega, peaaegu tähtkarvadeta. Emakasuue tume. Õietoļmuta. Õitseb
juulis. (66. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Endeem (?). Väga haruldane, hajusalt levinud
(valdkondadēs Emor, Esup ja Eof). Kuivadeļ puisniitudel, luitemänni_
kutes. (67. joon.)

'3. 
tsükkel Acuminatifolia Juxip. - Üldkatte lehed ainult näärmetega

(karvadeta) ; lehistuskoefitsient 0,13-0,12.

32' Vormsi hunditubakas _ Hįeracįum sįįaįcomum2 Juxip in Not-
syst. herb. Inst. pot. Ac. Sc. URSS XIX (1959) a98; in Fl. uįss xxx
(l960) 259. -- flcrpe6uHxā JĪecHaf.

I latens (lad. k.) - varjatud.
2 sįįua (lad. k.) - mets, como - ilustama.
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67. joon. Ungru hunditubaka (HĮeracium Įatens Juxip) leiukohad Eestis

4. Vars 40-50 cm kõrge, 2,5 mm läbimõõdus, lrõredaļt karvane,
läärmeteta, Juur-misi lehti 2-4; nad on enam või vähem kitsassüstjad,
]<uni l5, cm pikad (5,2 : |) , ahenenud lühikeseks tiivuļiseks rootsuks,
väga hõreda- ja lühihambaļised, mõõdukalt karvastunud (pealmine pind
paljas, välja arvatud välised lehed, millel ka pealmisel pinnal on mõõ-
ciukalt 0,5 mm pikki karvakesi) 0,8-1,5 mm pikkade karvadega. Varre-
lehti (3-) 7 (lehistuskoef itsient 0,1 1) ; nad on süstjad, lühirootsulised
j<uni rootsutud, paigutLrnud ühtlaselt; karvastrts samasugUne nagu sise-
-rnistel juurrnistel lehtedel. Liitõisik - ļaiuv pööris l4_-lB korvõisikuga,
įema oksad väljuvad ülemiste varrelehtede kaenaļdest ja on sageli 3-4
väikese kõrglehega. Õisikuraod peaaegu karvadeta ja näärmeteta, viļt_
jad. Üldkate 9,5 mm pikk. Üldkatte lehed süstjad, tömbivõitu, karvadeta
(või l-2 karvakesega tipmises korvõisikus), hajusate t33 (24_48)ļ
0,3-0,6 mm pikkade näärmetega, hõredate tähtkarvadega. Emakasuue
tume. Õitseb juulis. (68' joon.)

Levik Eesti NSV-s. Endeem. Väga haruldane, seni leitud Emor-vaļd_
-konnas. Ü1diļmelt meenutab Väheselehellsi Tridentata liike' (69. joon')

33. Aegviidu hunditubakas Hįeracįum praeterrrlissumI Juxip in
Not. syst. herb. Inst. Bot, Ac. Sc. URSS XIX (1959) a99; in Fl. URSS
XXX (l960) 260. - fcrpe6uHKa rrpolryųeHHal.

I praeter (lad. k.) - mööda, mįssus - vahele jäetud.
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68' joon. Vormsi hunditubakas (Hieracium sįĮaįcomum Juxip).
a - õisiku üldkatte leht (suurendatud).
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69. joon. Vormsi hunditubaka (Hieracium siļuįconlum Juxip) leiukohad Eestis

4' Vars kuni 65 cm kõrge, 2-2,5 mm läbimõõdus, hõredalį karvas-
tunud, näärmeteta. Juurmisi letiti g; nad on elliptilised kuni pikliksüstjad,
ahenenud enam või vähem pikaks tiivuliseks rootsuks, teravad, kuni
lB cm pikad (6,5: l), vaevu märgatavalt hambulised või madalahamba-
lised, qļiivrohelised või veidi violeijad, peālmine ja a1r-imine pind ning
servad kaeturl hõredaļt l mm pikkacle karvadega, aļumise pinna kesk_

rood mõõdukaļt l,2 mm pikkade karvadega; juurmised lehecl üļdiselt
kuni hajusalt karvastunud. varrelehti 8 (lehistuskoef itsient 0,12) ; nad

on süsijad, lühirootsulised kuni rootsutud, paigutr-rnud ühtlaselt, märga-
tavamalt hambuļised ktri jurrrmised, teravad, l<arvastus Samasugune nagu
juurmisteļ. Liitõisik pöörisjas, l0-l4 korvõisikuga. Õisikuraod peaaegu

karvadeta, hajusate näärmetega, viltjad. Üldkate 9,5 mņ pikk. Ūldkatte
lehed lineaalsüstjad, teravad, karvadeta, hajusate (35) 0,4 mm pikkacle

näärmetega, tihedalt tähtkarvased. Emakasuue tume. oitseb juulis. (70.

'"otļ',u Eesti NSV-s. Endeem. Väga haruldane, seni ainus leid Eint_

valdkonnast (Aegviidu-Jäneda vaheliselt seljandikult). Üldilmelt mee_

nutab H. auĮgatiforme't või väheseleheļisi Trįdentata liike. (7l. joon.)

4' tsükkel Anfracta Juxip. - Üldkatte lehed ainult (kuni hajusate)

näärmetegā; lehistuskoef'itsient 0,06.

lll
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70. joon. Aegviidu hunditubakas (Hieracium praetermissum Juxip\
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7l joon. Aegviidu hunditubaka (Hieracium praetermissuttt Juxip) leiukoht Eestis.

g4. Ammuhambaļine hunditubakas _ Hįeraciurn' arcuatįdens r Zahn
in Trav. Mus.- Bot. Acad. Sc. St.-Pėtersb. IX (1912) 66; in Engl. Pflan-
Zenl. I,V, 2B0 (l923) 365; Üksip in Fļ. URSS XxX (1960) 263.

fl crpe6r,rrrxa H3oIHyTo3y 6ųa'r ag'.

4. Yars 25-70 cm kõrge, l_3,5 nim läbimõõdus, soonilinc, a1umi-

SeS oSaS iiksikufe karvadega, ülemises osas üksikute näärmetega. Juur-
misi lehti 3-.4 (-7); nad on elliptilised kuni laisüstjad, kuni 20 cm pikad
(4,5: l), ahenenud pikaks rootsuks, teravad, ebaühtlaste madaļate

haarjate hammastega, tumerohelised, alumine pind kahvatum; pealmine

ja alumine pind ning servad kaetud hajusalt kuni mõõdukalt lühikeste

ļo,o-t mmi karvakeitega, alumise pinna keskrood - tihedalt; jLrurmised

lehed üldiselt mõõdukalf karvastunud. Varrelehti 2-4 (lehistuskoefitsient

0,06); nad on süsJjad, alumine ahenenud kaunis pikaks rootsuks, järgne-

vad lühirootsulised või rootsuta, teravad, ammutaoliselt kaardunud tera-

vate, vaheļduvaļt pikemate ja lühemate hammastega (a-6). Liitõisik
pöörisjas, |7 (2-32) korvõisikuga. Õisikuraod karvadeta, hõredate näär-

metegā, viltjad. Üldkate 8,5-l0,5 nrm pikk. Üļdkatte lehed süstjad, tera-

vad, įarvadeta, hajusaie [35 (24-60\] 0,5-l mm pikkade peente, kuid

hästi arenenud näärmetega' peaaegu tähtkarvadeta. Emakasuue tume'

Õietolmuta. Õitseb juunis-juuitis. (72' joon.)

ļ arcus (lad. k.) - amb, arcuatus - kaarjas, dens - hammas'

8 Eesti NSV lloora VII

\
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72.

a"

joon. Ammuhambaline hunditubakas .(Hieraciun
Zahn). a _ õisiku üldkatte lehi (suurendatud)

arcuatįdens
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73. joon. Ammr-rhambaļise hunditubaka (Hieracium arcuatįdens Zahn) leiukohad Eestįs'

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osa keskrajoonides. Männi- ja
kuusemetsa des.

Levik Eesti NSV-s. Hajusalt valdkondades Emoc, Emor, Emb ja Esup.
Leitud ka Leningradi oblasti põhjaosast ja Läti NSV-st. (73. joon.)

35. Haljapäine hunditubakas - Hįeracįurn uirenticeps į Dahlst. Bidr.
Sydöstr. Sver. Hier.-Fl. IĮI (l894) 53; Beiir. Hier.-Fl. oesels (l90l) 40;
Zahn in Engl. Ptlanzenr. lV, 280 (1923) 455; in Aschers. et Graebn.
Synopsis XII,2 (1935) 694; nec Norrl.; Üksip in Fļ. URSS XX;{ (1960)

265. - f crpe6ranNa 3eJleHenuļerJĪaBafl '

ų. Vars 45-70 cm kõrge, l-l ,7 mm läbimõõdus, üksikute karva-
kestega alusel, muidu paljas, näärmeteta. Juurmisi lehti 2-5; nad on
kuni 2g cm pikad (a : l), äraspidimunajad, įimardunud tiįuga kuni
1aisüstjad, tömbid, eiram või vähem järsult ahenenud pikaks rootsuks,
laialt hõreda- ja madalahambaļised (pikemad ja lühemad hambad läbi-
segi), sinirohelised, alumine pind violetjas; pealmine pind kirrvadeta,
alumine pind karvadeta või üksikute karvadega, servad ja keskrood
aļumisel pinnal hõredalt (samuti nagu ü1dkokkuvõttes) karvastunud. Var-
relehti 2-4 (1ehistuskoefitsient 0,06); nad on süstjad, suured, alumine
ptkarootsuline, sisemiste juurmiste lehtede Sarnane, järgnevad rootsutud,

8ņ

oirens (|ad,. k.) - rohekas, clps - päine (sõnast caput - pea)

ll5



alumises osas jämedahambalised, peaaegu paIjad. Liitõisik kohev' pööris-
jas, 3-10 korvõisikuga. Õisikuraod karvadeta, üksikute näärmetega,
hõreviltjad. Ü1dkate (9-) l0-l1 mm pikk. Üļdkatte lehed karvadeta,
hajusate [34 (21-53)] kuni 0,7 mm pikkade näärmete'ga, tähtkarvad
ainult piki servi. Emakasuue koļlane. oietolmuta. Õitseb juulis. (74. joon.)

Üldlevik. Skanrlinaavias ja Kesk-Euroopas. Metsastunud moreenidel.
Levik Eesti NSV-s. Väga haruldane, seni paar leidu Emoc-valdkon-

nast. (75. joon.)

3. alamsektsioon Diaphanoidea Juxip, in Fl. URSS XXX (1960)

213. - Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 349; in Aschers. et

Graebn. Synopsis XlI,2 (1934) 486 (ut sp. trans. coll.). - Lehistuskoe-
iitsient 0,l5-0,03, s. t. varrelehtede arv on 9-l. Juurmised lehed õitse"
nri-sajaks säiļinud, neid on l-9. Liitõisik enamasti kännasjas või pööris.
Üļdkatte lehed ja õisikuraod ohtrate pikkade ja jämedate näärmetega.,
karvadeta (või vähestel 1iikidel üksikute karvakestega). Õietolmuta.
(Vt. ka lk. 22.)

Üldlevik. Peaaegu kogu Euraasias, kuigi ida SuunaS märgatavalt
hõrenedes.

Se1lesse alamsektsiooni kuu1uvad taksoonid on üldi1melt alamsekt-
siooni VuLgata taksoonide sarnased, seepärast tekib määramiseļ raskusi.
Kasuļik on meeles pidada järgmist: näärmete üldsumma õisiku piirkonnas
(ü1dkatte lehtedeļ f õisiku.raagudel f varre üļemises osas) on alamsekt_

siooni Diaphanoidea esindajatel kaks kuni koļm korda Suurem vastavast
arvust alamsektsioont Vulgata 1iikidel. Järelikuļt kui näärmete summa tai-
mel (üldkatte lehel f 5 mm pikkusel lõigul õisikuraost f 5 mm pikkusel
1õigul varrest 1iitõisiku a1usel) on 40 (20-60), siis on meil tegenrist
alamsektsiooni Vulgata kuuiuva isendiga, kui aga see summa on umbes

l00 (70-250) , siis on meie ees ilmselt alamsektsio oni Diaphan:oįdea kuuļuv
taksoon. See tunnus on pealegi korrelatsioonis näärmete suurusega:
need on aļamseļ<tsiooni VuĮgata taksoonįdel keskmised, 0,5 (0,4-0,6) mm
pikad (väga harva pikemad), alamsektsiooni Diaph.anoidea taksoonidel
aga 0,7-1,5 mm pikad.

Süstemaati1ise1t seob alamsektsioon Diaphanoįdea aļamsektsioone

VttĮgata ja Muroria.
Vanemas kirjanduses seda nime (koguliigina) ei leidu, sest vastavaid

taimi'on arvatud kas H. auĮgatunl Fries või H. murorum L. aļla. C. Lin_

cleberg käsitles teda aasta| 1874 H. rnuroruįrĮ var. medium nime all ja
alles hiljem (1882) tunnistas ta iseseisvaks liigiks H. diaphanoides
Lindeb.; 1õpuks H. Dahistedt iõstis ta (aastal 1890) koguliigiks.

u6



74' joon. Haljapäine hunditubakas (Hieracium . airenticeps Dahlst.)
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75. joon. Haljapäise hunditubaka (Hieracium uirenticeps Dahlst.) leįukohad. Eestįs.

ALAMSEKTSIOONI DĮAPHANOIDEA EESTI NSV_s,
ESINEVATE LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l. Ü1dkatte ļehed karvakeste ja näärmetega

Üldkatte lehed ainult näärmetega .

2

3

2' Karvakesed ja näärmed üldkatte lehtedeļ arvult tasakaalus;
taimed üldilmelt alamsektsiooni Vulgata tao1ised, erinedes ainult
näärmete rohkuselt; karvad keskrooI lehtede alumisel pinnal pikad
(2,5-3 mm)

36. Sobimatu hunditubakas Hįeracįum įnconaenįens Juxip

Näärmete arv üļdkatte ļehtedel ületab mitmekordselt l<arvakeste
arvu, karvakesed esinevad üksikult (karvakeste ja näärmete suhe
on 5:95)

g7. Lehberti hunditubakas _ Hieracįum Lehbertįį Zahn

3(l). Lehistuskoefitsient alamsektsioonile erakordselt kõrge. (0,l5-0,09);
emakasuue tume 4

Lehistuskoefitsient normaaļne (0,06-0,03); näärmeid üldkatte ļeh-
tedel mõõdukalt kuni ohtralt 5

ll8



\.

o,

76' joon. Sobimatu hunditubakas (Hieraciun įnconaenįens
Juxip). a - õįsiku üĮdkatte leht (suurendatud).

Op



4. Näärmeid üldkatte lehtedeļ väga ohtralt, õisikuraagudel hõre-

dalt; lehed karvastunud mõõdukalt, varrelehti 7-9; ü1dkate

9,5 mm pikk
38. Saare hunditubakas _ Hįeracįum nesaeum Juxip

Näärmeid üldkatte lehtede1 mõõduka1t, õisikuraagudel hajusalt;
lehed karvastunud väga tihedasti; üldkate ll-12 mm pikk; varre-

lehti 4-B; nad on laiad, rombjad
39. Valmiera hunditubakas _ Hieracįum aaįmįerense Juxip

5. Üļdkatte lehed peaaegu tähtkarvadeta; lehed karvastunucl mõõdu-

kalt; emakasuue roostevärviļine, hiljem tumenev; vars peaaegu

karvadeta
40. Läbipaistev hunditubakas _ Hįeracįum diapltanoides Lindeb,

Üldkatte lehed märgatavaļt tähtkarvased; lehed karvastunud oht-

ralt; emakasuue kohe värskelt mustjas; vars hõredate karvadega
4|. Kaunistatud hunditubakas - Hįeracįum ornatum Dahlst'

l, tsükkeļ Aįįena Juxip. Karvad ja näärmed üldkatte ļehtedel

arvult tasakaalus, hajusalt.

36. Sobimatu hunditubakas _ Hįeraciurn inconaenįens 1 Juxip in Not.

syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (1959) 500; in Fļ. URSS XXX
(l960) 277. - fcrpe6zHxa HecooTBeTcTByĪouĮax.

ų. Vars 50-75 cm kõrge' 2'5 mm läbimõõdus, kogu pikkusel haju-

salt karvane, ülemises osas hajusate näärmetega. Juurmisi lehti 5-7;
nad asetsevad hästi arenenud kodarikus, on kuni 20 cm pikad (4,5:1),

laisüstjad, pikalt ahenenud rootsuks, ebaühtlaseļt kahelihambulised (ham-

bad kuni 1õ mm pikad), lühidalt teravnenud tipuga, oļiivrohelised; karvu

on pealmisel pinnal hajusalt (i mm pikad), alumisel pinnal ja servadel

tiheįalt (1-1,5 mm pikad), keskrooļ alumiseļ pinnal ülitihedalt (2,5-
3 mm pikad); juurmised lehed üldiselt ohtralt karvastunud. Varreļehti
1-3 (lĮhistuskoefitsient 0,03); nad on šüstjad, lühirootsulised või üļe_

mised rootsuta, sügava- ja teravahambaļised, vabade hammastega root-

sul, teritunud, tihedama karvastusega kui juurmised ļehed' Liitõisik
pöörisjas kuni sarikjas, 10-lB korvõisikuga. Õisikuraod üksikūte kar_

vake.iega, mõõduka arvu näärmetega, hõredalt tähtkarvased. Üldkate
l0,5-1i,5 ,,-,* pikk. Ü1dkatte lehed kitsad, teravad, hajusate [35 (20-
45)l 1,5 mm pikkade karvadega ning samuti hajusate t45 (40-50)l
0,5-0,6 mm pikkade näärmetega, peaaegu tähtkarvadeta. Emakasuue

tume. Õitseb juulis. (76. joon.)

i'
120

I iicontlenįens (taa. k.) - mittevastav, sobimatu.
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77 joon. Sobimatu hunditubaka (HieracĮ'um įnconuenįens Juxip) leiukohad Eestis.

Levik Eesti NSV-s. Endeem. Haruldane; seni leitud valdkondades

Einf ja Emb. (77. joon.)

Ühendab aļamsektsioone Vulgata ja Diqphanoidea, erinedes esimesest

rikkaliku näärmestusė (ka varrel) ja hästi arenenud ļehekodariku poo-

lest, viimasest . üldkatte lehtede rikkaliku karvastuse poolest. Įseloomu_

likud on ka pikad karvad,keskrool lehtede aļumisel pinnal.

2. tsükkeļ Leptogranlrna Juxip. - Üldkatte lehed üksikute karvakes'

tega, hajusate kuni tihedate näärmetega (karvade ja näärmete suhe

on 5:95).

37. Lehberti hunditubakas Hįeracįum Lehbertii Zahn in Herb.
goįnįltte. (1925); in Aschers. et Graebn. Synopsis XII' 2 (l93a) a9a;

Üksip in Fļ. URSS XXX (ļ960) 280. - fcrpe6r.rHxa Jle6epra.

4. Vars 45_55 cm kõrge, 2 mm ļäbimõõdus, alumises osas hõre-

date 3-5 mm pikkade karvadega, ülemises osas hajusate nä-ärmetega.

Juurmisi lehti 4--B; nad aŠeisevad hästi arenenud kodarikuna, on'äras-

pidimunajad, ovaalsed kuni pikliksüstjad, tö-mbid kuni teravad, järsult

Ļoi pit rtt ahenenud pikaks rootsuks, kuni 22 cm pikad (4: 1), vaevu

märģatava1t madalahämba1ised või peaaegu_ terveserva.lised, rohiroheli_

sed,"alt tinahaļlid; pealmine pind hõredalt, alumine p1ņd mõõdukalt,- ser_

urj 1, keskrood (sämuti ka īeheroots) tiheda1t kaetud 2-3 mm pikkade

l2l
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78. joon. Lehbertį hunditubakäs (HĮeracium Lehbertįį Zahn) ' a - õisiku üld
katte įeht (suurendatud).

]<ary1desa, üļdse kuni tihedalt karvastunud. Varreļehti I-2 (lehistus-
koefitsient 0,03); nad on süstjad, rootsulised, alumises osas veidi mada_
lalrambalised, ülemises terveservalised, teravad; alumine pind veidi tähĮ-
karvane. Liitõisik pöörisjas, 2-8 korvõisikuga. Õisikuraoä ķarvadeta įāi
mõne üksiku karvakesega, kuni tihedate 0,6 mm pikkade näärmetega,
hõredalt tähtkarvased. Ülcįkate 9,5-l0 mm pit<t<. 

_Ü1atatte 
1ehecl laīa_

122
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79. joon. Lehberti hundįtubaka (Hieracium Lehbertii Zahn) leįukoht Eestis

võitu, tömpjad kuni teravad, üksikute (l-3) l mm pikkade karvakestega,
tilredate (80-*85) 0,6-0,7 mm pikkade näärmetega' peaaegu tähtkar-
vadeta. Emakasuue tume. Oitseb juulis. (78. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Endeem. Väga haruldane, seni ainus ļeid Emb-
vaļdkonnast (KäsmLrst, kogunud R. Lehbert). okasmetsas. (79. joon.)

3. tsükkel Nesaea Juxip. - Üldkatte lehed ainult näärmetega; lehis-
tuskoefitsient on a1amsektsiooniļe eraļ<ordselt kõrge (0,l5), s. t. varre-
lehti on 7-9.

38. Saare hunditubakas _ Hįeracįurn nesdeį'lrnĄ Juxip in Not. syst.

helb. Inst. Bot. Ac. Sc. U.RSS XIX (1959) 503; in Fl. URSS XXX (1960)

280. - fcrpe6unxa ocrpoBHafl.
4. Vars 50-65 cm kõrge,2 mm läbimõõdus, alumises osas kuni

hajusalt karvastunud, ülemises osas üksikute näärmetega. Juurmisi lehti
l-4; nad on äraspidimunajad, elliptilised kuni pikliksüstjad, võrdiemįsi
järsult ahenenud tiivuliseks rootsuks, kuni 20 cm pikad (5,7: l), lühidalt
telavnenud tipuga, välised peaaegu terveserva1ised, sisemised ebaüht]a_

selt teravahambalised (laba alumisel osaļ pikemate hammastega), oliiv_

rohelised, punaka a1umise pinnaga; karvu pealmisel pinnal hõredalt

I nesos (kr. k.) - saar

t23



(0,5 mm pikad), alumisel pinnal ja servadel hajusalt (0,6-l mm pikad),
keskrool alumisel pinnal tihedalt (0,7 mm pikad); juurmised lehed üldi-
selį mõõduka1t karvastunud. Varrelehti 7-g (1ehistuskoefitsient 0,l5);
nad on süstjad, kąks a lumist tömbi 1abaa1usega, rootsu1ised, ü1emised
alrenenud lühikeseks rootsuks või rootsuta, teravahambaļised (hambad
alusel kuni l0 mm pikad, 1aiuvad, teravad, kõrgema1 1ühikesed). Liit-
õisik pöörisjas, 7-12 korvõisikuga. Õisikuraod karvadeta, hõredate näär_
tnetega, viltjad. Ü1dkate 9,5 mm pikk. Üldkatte lehed kitsad, tipus jär_
suļt kolmnurkseļt teravnenud, karvadeta, tihedate t l0B (B5-l30)ļ
0,5-0,2 mm pikkade näärmetega (näärmed vähenevad tipu suunas),
tähtkarvadeta. Emakasuue tume. oitseb juulis. (80. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Endeem' Väga haruldane, seni ainus leicļ Emed_
valdkonnas (Saare mõis, Manteuffelite kaļmistu 1ähedal, kogunud H. Sala-
soo). Voorel, kuuse-männi metsa a11. (8l. joon.)

39. Valmiera hunditubak as _ Hįeracįum ualmįerense Į Juxip in Not.
syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS xIX (1959) 50a; in Fļ. URSS XXX
(l960) 28l, - firpeõugxa BaJIbMLIepcKafl.

4. Vars 65 cm kõrge, 2 mm läbimõõdus, alumises osas kuni mõõdu-
kalt karvastunud, ülemises osas hõredaļt näärmestunud. Juurmisi lehti
3; nad on ellipti1ised'või rombjad kuni süstjad, enam või vähem järsult
ahenenud võrdlemisi lühikeseks rootsuks, kuni 20 cm pikad, 1aiad
(3,5: l), 4-5 märgatava ebasümmeetri1ise ebaühtlase sügava ja terava
hambaga alumises osas, tipu poole väiksemate hammastega või peaaegu
terveservalised' įiksikute hammastega rootsu1, tipud lühida1t teritunud;
karvu pealmisel pinnal hajusalt (0,6 mm pikad), servadel tihedalt
(0,6-l mm pikad), keskrool alumisel pinnal ülitihedalt (l,5 mm pikad);
juurmised lehed ü1diselt ülitihedasti įarvastunud (sel1Ėga meenutades
alamsektsiooni Sagittala taksoone), tumeroheļised, alumine pind violetjas.
Varrelehti 4-8 (lehistuskoefitsient 0,09); nad. on rombjad kuni süstjad,
laiad, lühirootsulised kuni rootsutud,4-5 terava (kuni l0 mm pika)
hambaga; karvastus poole võrra kasinam kui juurmistel lēhteclel. Liit-
õisik hõre, pöörisjaq, 6 korvõisikuga. Õisikuraod karvadeta, hajusate
näärmetega, viltjad. Üldkate 11-12 mm pikk. Üldkatte 1ehed ļaiad,
järsult kolmnurkselt teritunud, karvadeta, kaetud mõõdukalt (60) 0,7 mm
pikkade näärmetega, tähtkarvadeta. Emakasuue tume. Õitseb juu1is.
(82. joon.)

Levik; Seņi üks ļeid Läti NSV-s (Valmieras, kogunud K. Kupffer).
Esineb aga tõenäoliselt ka Eesti NSV_s.

Arvr-rkate varrelehtede poolesi meenutab Trįdentata taksoone, juur-
rniste lehtede rikkaliku kalvastuse poolest ka Sagilta'la taksoone, erineb
aga viimaseist karvakeste puudumise poolest üldkatte lehtedel ning näär-
tnete rohkuselt ja suuruselt.
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l Valmiera - linn Läti NSV_s.
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80. joon. Saare hunditubakas (Hieraciurn neso'eįĮm Juxip)' a _ õišiku
üldkatte leht (suurendatud).
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8l..joon. Saare hunditubaka (Hieracium nesaeum Įuxip) leiukoht Eestis.

4. tsükkel Diaphanoidea Juxip. - Üldkatte lehecl ļinutt näärmetega
mõõdu'kaļ arvul (karvadeta); lehistuskoefitsient 0,06-0,05, s. <l urrį-
lehti 2-5; .emakasuue tume; üldkatte lehed peaaegu täįtkarvadeta.

40. Läbipaistev hunditubakas Hįeracįurn d.Į'aphanoides t Lindeb.Ilier. Bidr. (l8B2)' l l; Stenstr. Värml. Arch. (l8B9) 53; Dahlst. Bidr-
.Sydöstr. Sver. Hier.-Fl. III (lB94) 164; Linton Brit. Hier. (l905). 70;
Niorrl. in Mela-Cajand. Suom. Kasv. (1906) 708 (nota) ; Zahn in bngl-
PĪ1anzenr' IV, 2B0 (l923) 350; Dahlst. in Lindm. Sven. Fan.rogu.nĪl-
ed. 2 (1926) 624; Samuelsson, Maps Scand. Hier._Sp. (19S4) n: SS;
Üksip in Fl. URSS XXX (1960) 283. - H. eu-dĮapianoįdes Zahn in
Aschers. et Graebn. Synopsis xĪI, 2 (1934) 489. - i'-;r,;;;';';".
medįum Lindeb. in Blytt, Norg. Fl. II (1874) 652; in Hartm. Handį_
Scand. Fl. ed. ll (l879) 43. - fcrpeģnurca npo3paį{HoBuņHan.

4. Vars 25-60 cm kõrge, 1-2,5 mm läbimõāclus, paljas või üksi-
kute karvakestega, ülemises osas näärmetega. Juurmisi lehti 3_9, nad
asetsevad hästi arenenud kodarikuna, on elliptilis_munajad, tömbid kuni
pikliksüstjad ja teravad, kuni !7 cm pikad (4,5: l), hõiedalt peeneham-
balised kuni ebaühtlaselt palju_ (kuni l0) ja jämedahambaļ.lsed, kõik
aheņenud enam või vähem lühikeseks tiivullseks iootsuks' rdhį- või oliiv_
rohelised, kahvatuma alumise pinnaga; pehmeid karvakesi pealmiseĮ
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t diafanes (kr. k.) - 1äbipaistev, eitĮes - kujuline, įaoline.
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82' joon. VaImiera hunditubakas (Hįeracįum uaļmįerense Juxip)
ą. - õisiku. üldkatte leht (suurendatud).

&
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pinnal hõredaļt ( l mm pikad) , alumisel pinnal ja servadeļ hajusalt
(1_-l,5 mm pikad), alumise pinnä keskrool ja piki rootsu kuni tihedalt
(2 mm pikad); juurmised lehed üldiselt kuni mõõdukalt karvastunud.
Var'relehti ( l -) 2-3 (-.4) (lehistuskoef itsient 0,06) ; na d on süstjad,
ļühirootsulised kuni rootsutud, teravad, si1mapaistvaļt hämbu1ised; kar-
vastus Samasugune nagu juurmistel lehtedel. Liitõisik pöörisjas kuni
kännasjas, 3-l6 korvõisikuga, jõulistel isenditel oksįik. Õisikuraod kar-
vadeta, hõredate kuni hajusate 0,4-l mm pikkade näärmetega, viltjad.
Üldkate (B-) 10-ll mm pikk. Üļdkatte ļehed lineaalsüstjad, tömpjad
kuni teravad, tumedad, karvadeta, mõõduka arvu [4B (30-60)] 0,5-
|,2 mm pikkade näärmetega (pikad ja lühikesed läbisegi), peaaegu täht-
karvadeta' Emakasuue roostevärviline, hiljem tumenev' oietoļmuta. Õit-
seb juunis-juulis. (83. joon.)

Üldlevik. Peamiselt Euroopas esinev liik (Skandinaavias, Kesk-Euroo_
pa,s, atlantilises Euroopas; ei ü1eta põhjaļaiuse 65'). NõukogLrde Liidu
Euroopa-osas esineb looderajoonides. Leht- ja okasmetsade servadel,
moreenide nõlvade.l.

Levik Eesti NSV-s. Näib olevat meil võrdlemisi haruldane; seni leitud
valdkondades Emor, Einf, Eint ja Emb; liivasel pinnasel, eriti aga mere

läheduses. Naaberaladest esineb Läti NSV-s ja Leningradi oblasti põhja-

osas. (84. joon.)

5. tsükkeļ ornata Juxip. - Üļdkatte lehtedel ainult näärmeid mõõ-

dukal arvul; lehistuskoefitsient 0,05, s. t. varrelehti on 1-4; emakasuue
tuile (mustjas); üldkatte lehtedel si1mapaistvalt tähtkarvu (peamiselt
servadel, mistõttu üļdkate näib kirjuna).

41. Ķaunistatud hunditubakas _ Hįeracį'um ornaturn ' Dahlst. Bidr.
Sydöstr. Sver. Hier._Fl. III (l894) |67; Zahn in Ęngl. Pfļanzenr. IV,2B0
(1923) 356; Dahlst. in Lindm. Sven. Fanerogamfl. ed. 2 (1926) 622;

in Aschers. et Graebn. Synopsis X|Ī,2 (1934) 496; Üksip in Fl. URSS
XXX (1960) 286. - fl'ctpelųriKa yKpaĮxeHHarl.

4. Vars 45-75 cm kõrge, l,5-3 mm läbimõõdus' alumises osas

hõredalt karvastunud, liitõisiku aļ1 üksikute näärmetega. Juurmisi ļehti
4-9; nad asetsevad hästi arenenud kodarikuna, on äraspidimunajad kuni
süstjad, kuni 15 cm pikad (4,3: l), pikkamööda pikaks rootsuks ahene-

nud, tömpjad kuni teravad, peaaeglļ terveservalised kuni hõredalt peene-

hambalised, oļiiv- või sinirohelised; pealmine pind kaetud-hajusate l mm
pikkade karvadega, muud osad ja juurmised ļehed ü1dkokkuvõttes kuni
tihedate 1,5-2 mm pikkade.karvadega. Varrelehti (l-) 3 (-4) (lehis-

tuskoefitsient 0,05); nad on süstjad, kiilja alusega, teravad, 4-5 terava

madala hambaga, ülemised lineaalsed, rootsuta. Liitõisik pöörisjas, 3-1,2
, korvõisikuga. Õisikuraod karvadeta, hajusate näärmetega, hõredaļt täht-

I ornatus (ļad. k.) - kaunįstatud, varusiatud.
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83. joon. Läbipaistev hunditubakas (HieracĮunt diaphanoides Lindeb.)
a - õisiku üldkatte leht (suurendatud).

karvased. Üldkate l0 ll mm pikk. Ü1dkatte 1ehed lineaa1sed, järsult
kolmnurkseļt teritunrrd tipuga, karvadeta, mõõduka arvu (50-55) 0,B mm
pikkade näärmetega, servadel tihedaļt, selja1 hõredalt tähtkarvased. Ema_

\kasuue mustjas (ka elusatel isenditel). Õitseb juunis-juulis. (85. joon.)
Üldlevik. Skandinaavias. Metsaservadel ja pa1janditel. Levik Nõu_

kogucle Liidus piirdub loodeosaga.

9 Eesti NSV floora VII 129
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84. joon. Läbipaistva hunditubaka (Hieracium dĮaphanoĮdes Lindeb.) ieiukohad
Eestis.

Levik Eesti NSV_s. 'J. Gröntygį;(1929) mainib leidu Ruhnu saarelt
(valdkonnast Emoc) (86: joon.). Autoril ei õnnestunud kahjuks Gröntvedi
eksemplari näha. Esineb ka Leningradi oblasti lõunaosas (Luuga) ja
Läti NSV-s (Tukumsj. Väga läheģane eelmisele liigile, kuid erineb temast
tiheda tähtkarvastuse poolest üldkatte lehtedel, mustjate emakasuudmete
ja lehtede tihedama karvastuse poolest.

4. alamsektsioon Murorįa Juxip, in Fl. URSS xxx (1960) 293. -Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 284, 288; in Aschers. et Graebn.
Synopsis XĪ|,2 (l93l) 362, 363 (ut sp. coll. H. lnįļrorįļm, L.). _ Lehis-
įuskoefitsient 0,03 (0,05_0,0l), s. o. varrelehtede arv 0-l (harva 2 ja
väga harva 3, seda väga kõrgeteļ isenditel). Juurmised iehed õitsemis-
ajaks säilinud hästi arenenud kodarikuna, neid on 3-6 (l-l3). Vars -lehitu varb või väheseleheline. Üļdkatte lehed enamasti ainult näärme-
tega, märksa harvemini esinevad 1iigid üksikute karvakestega ning
erändlikuļt ka liigid enam või vähem Suurema arvu karvakestega üld'-
katte lehtedel (1/. nįaeolįmbatum Juxip, H' Kupfferi Dahlst. ja H. orbĻ
cans Almqu.). Näärmete pikkus on 0,3_l,5 mm, kuid püsivaks tunnu_
seks jääb nende tihe, hästi arenenūd ilme. Õietolm enamasti puudub,
(Vt. ka alamsektsioonide määramise tabelit lk: 22.)

Üldlevik. Arvestatav Euroopa flooraelernendina, sest juba Nõukogude
Liidu Eurobpa-osa keskrajoonides mirtttuv ad Murorįa liigid haruldaseks,
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85. joon. Kaunistatud hunditubakas {Hieracium ornatunt
Dahlst.). a - õisiku üldkatįe leht (suurendatud).
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kuigi mõned ulatuvad Uraa1ini. Kesk_EuroopaS on aga sellesse a1am-
sektsiooni kuu1uvad 1iigid väga tavalised ja vormirikkad. Põhja_Amee-
rikas tulnukana Euroopast [Britton and Brown, Il1. Flora of North. Un.
Stat. III, ed.2 (l9l3)]. Ka meil võib märgata liikide arvu kahanemist
ida 'suunas. :

A1amsektsiooni Murorįa taksoonid esinevad kõige sagedamini saļu_
metsades, varjukatel seljandikel ja puisniitudel, peamiselt neutraalse
huumusega pinnasel. Nii meil kui ka mujal eeļistavad nad Gaįeobdolon-
Asperula-Asarum-uniooni, seega kuuludes liikide hulka, mis iõenäoliselt
orr pärit juba tcrtsiaarist (T. Lippmaa, Areal u. Altersbestimmung einer
Union...,1938)

Selle alamsektsiooni mõnedel liikidel võib peale normaaļse õitsemise
juunis-juuļis täheldada veeļ teistkordset õitsemist oktoobris.

Vastupidi mõnedele liikideļe sektsioonist VuĮgāta, nagu H. uuĮgatunl
(Fries) A1mqu. või H. cae'sįurn Fries, mis va.stavad nii koguliigi mõistele
kui ka reaalsele liigile, ei ole looduses teaaļset ļiiki 11. lrįurorum L. ole-
mas, vaid selļe nimetuse all esirieb floorades rikkalik kogumik taksoone,
tnis erinevad üksteisest nii morfoloogi1iselt kui geograafi1iselt ja öko-
loogiliselt. Autor pidas otstarbekohaseks ühendada need küllaltki lahku-
minevad mestid alamsektsiooniks Muroria Juxip.

Järgnevaid kirjanduse andmeid, sedavõrd kui nad puudutavad tõen-
duseksemp1arideta leide, tu1eb hinnata tõenäo1iste seletuskatsetena, sest
H. murorunz'i nime all on peale tema sageli mainitud ka H. sagittatum'i,
H. bifidum'i või isegi H' caesiurn'i leide - asjaolu, mida tuleb silmas
pidada.

Fļeischer ja Lindemann (l839) 'toovad koguliigi jaoks meie ala iļma
lähemate andmeteta. Ledebour (lB44) mainib asukohtade hulgas ka meie
ala: <habitat in . . . ins. osiļia, Livonia.> Ta näikse selle nime aļla ühen-
davat ka H. bifidurrt'i, nagu See tollaļ üldiseit viisiks oļi. V/iedemann ja
Weber (1B52) nimetavad juba üksikuid leiukohti (koos kogujate nime-
dega). Ebaselge diagnoosi järgi otsustades on tõenäoline, et siin on
ühendatud H. murorum., H. sagittatLĮm, H. bifidum ja vististi ka H. cae-
sįum. Teisendina esitavad nad H. lrĮurorum p' siĮuattcum L. (Kuramaalt),
kuid sellise puuduliku kirjeldusega, et see mingit.enam või vähem kindļat
otsust kõnealuse 1iigi kohta ei võimaļda (H'mįļrorįļm p. siĮaaticurn. L.
on muide H. bifidum coll, sünonüüm). Märkus, et varjus kasvavatel isen-
ditel lehed on õhemad, on õige, kuid järeldus, et seļlest tunnusest jätkub
erilise teisendi püstitamiseks' on ebaõige. Fleischer ja Bunge (l853)
kordavad eeļnenud andmeid. Ebaõige on Fr. Schmidti (1B54) märļ<us:
<Die auf Moon (Muhu) vorkommende, wahrscheinlich hierher (s. o.
H. murorum L.) gehörige Pflanze ist ģenau H. įncįsurn Hoppe, clas nach
Fries auch auf Gothland zu Hause ist. Auf trocknen Wiesen gemein.>>

Į-I. įncįsutrl Hoppe on.H. bifĮdum Kit. ja H. dentatun Hoppe vaheliik
ja esineb ainult Alpides. Ķuna aga Muhus on tavaļised nii H. sagittatum

t3t
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86. joon. Kaunistatud hunditubaka (HieraciLtnt orftatum Dahlst.) leiukoht Eestis

kui ka Ė1. caesįlļftļ, siis käib Schmidti märkus kįiļļ vist ühe (või ka

mõlema) kõhta mainitud 1iikidest. oma järgnevas töös (lB55) mainib ta

mitul VuĮgata |iikļ: H. tnurorurn L., H. pĮurnbeurn Fries (mille ta süno-

nüümina eeļmisega ühendab) , H. caesiun (identifitseerides seüa H. bifi-

dn,m'iga) ja lõpuks H. auĮgatum. Mis puutub H' pĮumbeun Fries nimesse

(mis ān üks Ē1. caesįum'i paljudest sünonüümidest), siis selle-' suhtes

vaļitseb vanacle ba1ti fļoristide juures Suur Segadus. Schmidti märkus, et

taim esineb Tal1innas ja Türsa1us, Viib mõttele, et siin on tegemist

H. caesįum'i taksoonideģa või H. sagittatum'iga, kuna mõļemad liigid
on kodus paekaldal, teised liigid aga kas puuduvad hoopis või on äärmi-

selt harulįaSed..Üksikute o1emaso1evate eksemp1aride järgi otsustades

on vanematel floristideli H. pįumbeum'i nime all ühendatud mõnikord üks-

teisest õige kaugel olevad liigid, nagu H. peĮĮucidum ja H.dįstractum
(Muroria| , H. phiĮanthrax (Sagittata') , H. sublļaįdum (Bifida\, ning

läpuks ainuõigena H. ca,esįuftį Fries. A. Sass (l859) ja F. Ruprecht
(i_B60) mainivad H. murorurrt'it 1lma lähemate kommentaarideta.

P' Glehn (l860) mainib H. pĮumbeum'i nime all leidu Tartu ümbru_

sest; taim osutus kontrollimisel H. Sagįttaturn'iks. L. Gruner (1864) kor-

dab Seicįlitzi andmeid Türsalust, märkusega, et see taksoon on Alutagu-

sel haruldane.
E. Russow (1864) samastab meil esimesen_a õigesti H. rrluroruftL p.

plumbeurrr,i H. caesįum'iga. <Was man bisher für 11. muroruftļ (p' pĮum-

i ĄĄ



byn) gėhaiĮen, ist H. cāesįum Fr.> Tema poolt toodud taim Tiskrestoli autoril kontroļlimisel ning osutus tõepooīest H. caesįum,iks. Kuidedasi toob Russow veel H' įaesįurrt'i ,ka iseseisva liigina, samastades
seda liigiga H. bifidum Kit. ķrķ1rks ei ole autor neid ek"semplare näinud,
seepärast tuleb see arvamus tähele panemata.iätta. Rusiow' järgnev
märkus: <<Das L,innė'sche H. rnurorutn, welches ich auf einer trockenen
Wiese in Kardina (Karinu) fand, habe ich in unserė.m Gębiete (s. t. Tal_
lirrna ümbruses) nicht beobachtet> _ ei pea paika, sest kontrolļimisel osu-
tus vastav laim H. sa'gitĮatum'iks, viimane aga Tallinna ümbruses esį-
neb.-C. Winkler (1877) toob kommenteerimata nii H. murorįlrn'ļ kui ka
p. pĮum'beum'j. K. Meinshausen (ls7s) juhib tähelepanu sellele, et r.ogu_iiik esineb Ingeri paekalda alal .rg.ii, mujal ,ģ, võrdlemisi harįa;
see märkus on laiendatav ka meie alale. G. Pahāsch (lBsl) ei maini
Įļ' murorutil L. ül.dse, küll aga H. plumbeurn Fr', eeļmiste auiorite järgi
samastades leda H' bifidunt'iga. nimetab aga eraldi .H. caesįum Fr. Säi-
linud tõenduseksemplarid (Tallinna Loodusteaduste Muuseumis) osutusid
osalt H. biftdurn'i, osalt //. caesįum'i a1la kuuluvaiks' J. Ķlinge (l882)
oma kompilatiivses töös koondab eelmised andmed veel kord kokku, iļma
kriitilist seisukohta võtmata. Ta juhib tähelepanu Euhįeracįu'm'ide uuri-
mise raskusele, pidades seda raskemaks kui Piloseįloįclea uurjmist, kus-
juures sageli olevat raske eraldada juba H, murorum,it H. uuĮgatum,ist,
ja lõpetab sententsiga: <<Mehr lassen sich bei uns nur künstļich aus dem
grossen Formenreichtum herausgreifen.> E. Lehmann (lggs) mainib
tĮ. tnurorun'i teisenditena H. caesįum'i Fr. ja H. pĮumbei:um,i Fr' Kuiā
<<Nachtrag'is> (l896) on tal H' caesįumFr. įsitatud iseseisva liigina ja' H. plumbe'um Fr' antu.d selle sünonüümina. Ī. Schmalhausen.(lB9Ē) ldb
H. plumbeum'i H. murorum'i\e lähedaseks liigiks. N. Puhring įtegej mai_
nib H. murorum'i leiukohtadena mitrneid kohtl pihkva oblastls, sealhulgas
ka tammikut Velje järve lähedal. Sellest ümbrusest on leitud H. sagtīta-
tum'Īt, mistõttu võib oletada, et tema 11. murorum'i leidude huĪgast
mõnedki kuuluvad H' sagittatum'! alla. Samast ümbrusest mainib ta ka
H' pĮumbeumFr., et aga tõenduseksemplarid puuduvacl, siis ei saa kahjuks
ütelda, milļise liigiga on tegemist. J. Įspolatov (lB99). esitab koguīiigi
leiukohana Vašina Gora (Vaslamäe) Irboska lähedal. J. Gröntvea įrgzg)
mainib H. muroruftį L. koguliigina ning lisakš veeļ üht alamliiki
H. Hje\tii Norrl. T. Lippma, 1ioar1 teeį ühe Viluvere 1rures r.oįutua
taime kohta märkuse, et see tüüpilisest H' murorum''ist erineb. toeāaoli-
selt ori sel juhul tegemist H. sag'ittatuntiga. Sama autori kinnitus (1g35),
et H. murorurn L. sageli esineb paekalda ļõhedes, vajab parandust ses
rnõttes, et įõnealune taim on kas H. sagittatīm võĪ n"rouĮiii, *i; p;;-
kaldal (eriti läänepoolses osas) tõepooļest haruldased ei ole.

Ajaloolisi huvi pakub märkus, et koguliik H. murorum L. o|i kunagi
kasutatav ravimtaimeķa nimetuse all <<Pulmonarīa galĮica fem. (franzö-
sisches Lungenkraut)> (Wiedemann ja Weber, 1852, lk. 462\. .
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ALAMSEKTSIOONI MURORIA EESTI NSV.S ESINEVATE LIIKIDE
MÄÄRAMISE TABEL

l.

2.

3.

Üļdkatte lehed (ja õisikuraod) näärmetega, mõningal määral ka

karvadega , 2

Üldkatte lehed (ja õisikuraod) ainult näärmetega

Karvad ja näärmed ü1dkatte lehtedel arvult enam või vähem tasa'
kaalus 3

Näärmed üldkatte ļehtedel ületavad karvade arvu mitme- (2-5-)
kordselt . i 5

Näärmeid üldkatte lehtedel üksikult kuni hõredalt 4

Näärmeid üldkatte ļehtedel hajusalt kuni mõõdukalt; lehed pea_

aegu terveservalised, laiad (3,5: l), ohtralt karvastunud
44. Umar hunįlitubakas - Hįeracįum orbįcans Almqu'

4' Üldkatte lehed tähtkarvadeta, laia valge äärisega, lehed peaaegu

karvadeta; emakasuue tume; ]taim õietolmuga
' 42' Ääristunud hunditubakas - Hįeracįum nįaeoįįmbatun Juxip

Üldkatte lehed tihedalt tähtkarvased: lehed hajusalt karvastunud;
emakasuue rohekas; taim õietolmuta

43. Kuplferi hunditubakas _ Hįeracįum Kuptterį nahļst'
5. Üldkatte lehed peaaegu tähtkarvadeta 6

Üldkatte lehed tihedaļt tähtkarvastunud, mõõduka arvu näärme'

tega; lehed peaaegu terveservaļised; emakasuue kollakaspruun
47. Palįstunud hunditubakas - Hįeracįurn subntarginellttm Zahn

6. Näärmeid üldkatte ļehiedel hajusalt ' ' 7

Näärmeid üldkatte lehtedet kuni mõõdukalt, õisikuraagudel haju-

saļt; ļehed karvastunud kuni tihedalt, vaĪs peaaegu paljas; üldkate

9-ll mm Pikk; emakasuue kollane
48. Lähedane hundįtubakas - Hįeracium proxirnum Norrt.

7 ' Õisikuraod üksikute näärmetega (või ilma) ; juurmised lehed peal-

misel pirrnal karvadeta, mujal haļusalt karvastunud; _õietolmuga
45. Ebaselge hunditubakas - Hįeracįum fennorbicantiforme Juxip

Õisikuraagudel näärmeid hajusalt kuni mõõdukalt; lehed väga

tihedalt ūarvastunud (meenutades H ' sagtttatum'it); taim õie_

tolmuta
46' Glehni hunditubakas _ Hįeracįum GĮehnii JuxĪp

s(l). Näärmeid üldkattė lehtedel hõredalt kuni hajusalt ' 9
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I Üldkatte lehtedel näärmeid hõredalt, tähtkarvad puuduvad; lehed
tihedaļt karvastunud; rildkate l0,5_ll,5 mm pikk

49. Taevaskoja hunditubakas - ĖIįeracįurn uranopo\eos Juxip
Üldkatte lehed hajusate näärmetega, tihedalt tähtkarvased; lehed
hajusalt karvastunua; ritAkate 10,5-12 mm pikk

50. Helbeline hunditubakas _ Hįeracįum furfuraceoides Zahn
Näärmeid üldkatte lehtedeļ mõõdukalt l l

Näärmeid üldkatte lehtedel ohtralt kuni väga tihedalt . . . 12

Üldkaite 1ehed märgatavalt tähtkarvased; lehed peenehambalised
(esimese1 pilgul terveserva1ised), mõõduka1t kaivastunud, hele_
rohelised; emakasuue tume; õiekrooni hambad peeneripsmelised

5l. Hjelti hunditubakas - Hįerācįum it1nuit Norrl.

Üldkatte lehed peaaegu tähtkarvadeta; lehed hõredalt peenehamba-
1ised, kuni tiheda1t karvastunud; emakaSuue määrdunud-roheline;
õiekrooni hambad ripsmeteta

52. Roideline hunditubakas - Hįeru'cium pĮeuroleucurl Dahļst.

Näärmeid üldkatfe lehįeclel tihedalt; emakasuue tume l3

Näärmeid üldkatte lehtedel väga tihedaļt, õisikuraagudel tihedalt;.
lehelaba alus aheneb rootsuks ja on siis järsult torip, ļelred kan-
neljalt jämedahamba1ised, hammastega roo1sul, tipmisĮs osas terve-
serva1ised; üldkate l0-_l2 mm pikk

57. Kanneljas hunditubakas - Hįeraciurn lgratum Norrl'

Õisikuraagude1 näärmeid ha1'usalt; lehed mģõdukalt karvastunud;
üldkafe 7-l0 mm pikk . . ru
Õisikuraagtrdel näärmeirļ mõõdukalt; ļehed tiheda1t. l<arvastu-nud 15

Juurmiste lehtede laba alus järsult ahenenud ļühikeseks rootsuks;
näärmed lühikesed, 0,4-0,2 mm pikad, lühenevad tipu suunas ja
on seal pintseljalt koondunud; üldkate sale' 53. Metsaküla hunditubakas - Hieracįum hgĮocdmum Jt:xip

Juurmiste lehtede 1aba a1us südajas või tömp, pikarootsuline;
näärmed keskmise SuuruSega, 0,5-0,6 mm pikaa, ü1dkatte ļehe
pikkusel ühtlaselt paigutunūd; üldkate jässakas
54. Mustanäärmeline hunditubakas - Hįeracįum peĮlucidum Laest.

Juurmiste lehtede 1aba alus järsult ahenenud rootsuks või enam
või vähem tömp; üldkattę lehed tömpjad

55. Lahutatud hunditubakas - Hįeracįum dįstractum Norrl.

l0

ll

t2

13.

14

15
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Juurmiste ļehtede laba alus selgesti südajas, tömp või koguni
nooljas (a1umisie tagasikäändunud hammaste tõttu); ü1dkatte

lehed teravad
56. Hõimjas hunditubakas _ Hįeracįum gentiĮe Jord.

l. tsükkel CuspidelĮa Juxip. - Ūldkatte lehed üksikute karvade ja

rräärmetega

42. Āäristunud hunditubakas Hįeracįum nįaeoĮįmbutumI Juxip
in Not. syst. herb. Inst' Rot. Ac. Sc. URSS XIx (1959) 507; in Fļ. URSS
XXX (l960) 299. - fcrpeõuHKa cHe)KĮ'{oKaelvioĪļHafl

4. Vars 60 cm kõrge, 2,5 mm läbimõõdus, karvadeta ja näärmeteta.

Juurmisi 1ehti 3-6, nad on el1iptilised kuni piklikmunajad, tömbi a1u-

sega või (osaliselt) järsult pikaks rootsuks ahenenud labaga, l5 cm

pikad (5: 1), hõredaļt madaļahambalised, alusel veidi jämedamad,

tömpja või lühicla1t teritunud tipuga, o1iivrohelise,d; peaaegu karvadeta
(isegi a1uspinna keskrool ainult üksikud karvakesed). Varrelehti 1-2
(lehistuskoefitsient 0,03); alumine neist sisemisie juurmiste lehtede sar-

nane' tömbi a1usega, .pikarQotsuļine, hambu1ine, 1ühida1t teritunud
tipuga; ü1emine kitsassüstjas, kii1jalt ahenenud alusega, terveserva1ine,
-terav. Liitõisik - hõre pööris, 5-1l korvõisikuga. Õisikuraod peaaegu

karvadeta ja näärmeteta, lrõreviļtjad. Ü1dkate 9,5-l0,5 mm pikk' Ūld-
katte lehed kitsad, teravad, hõredate tl5 (10-20)] 0,6 mm pikkade kar:
vakestega ja samuti hõredate [16 (l5-17)] o,g mrrr pikkade näärmetega,

tähtkarvadeta, kuid laia valge äärisega. Emakasuue tume' Õietolmuga.
Õitseb juunis-juu1is. (87. joon.)

Levik Eesti NSV_s. Endeem. Väga haruldane, seni ainult üks leid
Emor-valģkonnast (Väike-Pakri saarelt, kogunud K. Kupffer). Paekalda
lõhedes. (88. joon.)

Sarnaneb väga H. Kupffert'ga. kuid erineb viimasest tähtkarvar1eta
ülclkatte ļehtede ja üsna kasina karvastuse poolest 1ehtedeļ.

H. Dahlstedt eraļdas teda sedeļi| H. nįaeolirnbatuln Dahļst. nime aļl,
kuna aga seda liiki kirjeldatud ei ole, siis on viimane nimi õieti nomen

nudum. Tüüp on Riias.

2. tsükkel Kupfferia Juxip. Ü1dkatte lehed hõredate karvakeste
ja näärmetega, ohtralt tähtkarvastunucļ.

43. Kupiferi hunditubakas
Hier.-Fļ. oesels (l90l) 33; Zahn in Engl. Pfļanzenr. IV, 280 (1923) 3l9;
in Aschers. et Graebn. Synopsis XII,2 (1931) 474;'{Jksip in Fl. URSS
XXX (1960) 302. - fcrpeduHKa Kyrtņepa.

I nįaeus (lacl. k.) - lumival'ge ' ļįmbatus - palistatrrd, ääristatud.
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4. Vars 40-70 cm kõrge, 1-2,5 mm läbimõõdus, peaaegu paljas
(või üksikute karvakestega ja ülemises osas näärmetega). Juurmised
lehed elliptilised kuni süstjad, . tömbi alusega, pika tiiv-uļise rootsuga,
kuni lB cm pikad (5: t), lühidalt'teritunud Įiprģr, ohtralt (B_l2) eüa-
reeglipäraselt .hambulised (jämedamad hambad-alusel) ning hammas-
tega rootslrl, o1iivrohelised, alumisel pinnal violetjad; peaīmine pind
peaaegu karvadeta, alumine pind hõredate kuni hajusate 0,7 mm pikkade
karvadega, keskrood alumisel pinnal tihedate !,s-z mm pikkade karva-
dega; juurmised lehed üldiseļt hajusalt karvastunucl. Varrelehti 0-l
(lehistuskoefitsient 0,0l); varreleht on lühirootsuline,-asetseb varre kesk-
kohal, ilmelf ja karvastuselt sarnaneb juirrmiste lehtedega, alumisel pin-
nai märgatavalt tähtkarvane. Liitõisik - kännasjas pöāris, 5-ll kārv_
9j:lĶrg, oisikuraod üksikute karvakestega, hõredāte näärmetega, viltjad.
Üldkate 9,5-ll,5 mm pikk. Üldkatte lehed lineaalsüstjad, teravad, hāre_
date [l7 (10-27)! 0,7 mdpikkade karvakestega ning samuti hõredate
Į20 (l2---30)j 0,3 mm pikkade näärmetega, kogu ulaūses ohtralt täht_
karvased. Emakasuue määrdunud-rohekas, hiljem tumenev. Õietolmuta.
Õitseb juunis-juulis. (B9. joorr.) j

Levik Eesti NSV_s. Endeem. Haruldane, seni, ļeitud ainult Saaremaalt
(valdkondadest Emoc ja Emor)' Valgusrikastes ļehtmetsades' (90. joon.).

3. tsükkel orbįcantes Juxip. - Üldkatte lehtedel karvakesi ja näär_
meid hajusalt kuni mõõdukalt; arvult on nad tasakaalus; tähtL-arvastus
aga on väga kasin.

44' Ümar hunditubakas - Hįeracįunr orbįcans į Almqu. ex Stenstr.
Värml' Archier. (l889) 23; Dahlsi. Bidr. Sydöstr, Sver. Hlei.-r,l. II (l893)
162; Norrl. in Mela-Cajand. Suom. Kasv. (1906) 692 (nota) ; Zaihn in
Engl. Pflanzenr. IV,2B0 (1923) 341; Dahlst. in Lindm. Sven. Fanerogamfl.
ed' 2 (1926) 616; Zahn in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, 2 įrggr)
477; Samuėlsson, Maps Scand. Hier._Sp. (l954) n' 55; non Brenn., nec
Westerl.; Üksip in Fl' URSS XXX (1960) 303. - ĪĮ. murorurn rotunda-
tum Fries, Symb. (l84B) l09. * fcrpe6nuxa KpyruIeĪouĮafl.

4. Vars 35-75 cm kõrge, l,5-4 mm ļäbimõõdus, üksikute karva-
kestega (väga harva kuni hajusalt karvastunud), näärmeteta või üļemi_
ses osaS üksikrrte näärmetega. Juurmisi lehti 4-l3; nad asetsevad hästi
arenenud kodarikuna, väļised mitte suured, peaaegu įimarad või isegi
neerjad (õitsemisajaks sageli koltunud), sisemised ūuremad, kuni 26cĮr
pikad, munajad kuni süstjad, südaja või tömbi alusega, pikarootsulised,
lühidalt teritunud, |aiad (3'5: l), vaevu märgatavait pĮenehambalised
(esimesel pilgul terveservalised), silmapaistvamalt hambulised ainult
alusel, harvemini märgatavalt (5-7) hambulised, tume-oliivrohelised,
alumine pind heledam või sageli violetjas; karvastus väga ur.i..rr",
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87. joon. Ääristunud hundįtubakas (Hieracium nįoeoĮįmbatum
Juxip). a ._ õisiku üldkatte leht (suurendatud).



lr

I

Ą

t

r

J

\\

Ļ t--l

ū '.

lr'-<-

--.(
I

I

'r',/ j'

88. joon. Āäristunud hunditubaka (Hieracium nįueoĮįmbatum Juxip) leiukoht Eestis'

pealmine pind karvadeta või üksikute (või koguni mõõduka arvu)
0,3-0,4 mm pikkade karvakestega; alumisel pinnal ja servadel mõõdu_
kalt 0,6-0,8 mm pikki karvu; keskrood alumisel pinnal ja leherootsud
väga tihedalt kaetud 'l,5-2 mm pikkade karvadega; juurmised. ļehed
ü1diselt mõõdukalt kuni tihedalt karvastunud. Varrelehti 1 (-2) (lehis_
tuskoefiįsient 0,03); ilmelt ja karvastuselt on urrr.l"ht sisemiste juur_
rrriste 1ehtede sarnane, rootsu1ine, üļemine (kui olemas) rootsuta, väike.
Liitõisik - kännasjas pööris, 5-23 korvõisikuga. Õisikuraod karvadeta
või üksikute (kuni hõr'edate) karvadega ning keskmiselt hõredate näär_
ttletega (mille arv on väga varieeruv), viltjad. Ü1dkate 9-_l0 (-l2) mm
pikk. Üļdkatte 1ehed kaunis laiad, teravavõitu; nei1 on hõreda1t kuni
rrrõõdukaļt [2B (l5-60)] l mm pikki heledaid, kuid tumeda alusega
karvakesi ja samuti hõredalt kuni mõõdukalt l40 (20-65) (*B0) ]

0,3-ļ mm pikki näärmeid; alus ja servad hõredalt tähtkarvased, tipp
habejas. Emakasuue kolļane kuni tume.. Õietolmuga või i1ma. Õitseb
juunis-juulis. (91. joon.)

Üldlevik. H. orbįcans Almqu. on väga huvitav oma hajusa 1eviku
poolest: peale oma levikuke$kuse, mis asub Skandinaavia poolsaare
1õunaosas (kuni põhjalaiuse 63'-ni), esineb ta veel Laadoga-Ilmeni vaļd_
konnas (Luuga rajoonis.), Ahvenamaal, Eesti ja Läti NSV-s, Taanis,
Šotimaal ja Ungaris. Väga polümorfne 1iik, eriti mis puutub karvas-

'tusse ja näärmestusse, emakasuudmete värvusse (kollane või tume) ja
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89. joon. Kupiferi hunditubakas (HieracĮum Kupf|erī Dahlst')

a - õisiku üįdkatte leht (suurendatud)'
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90. joon. Kupfferi hunditubaka (HieracĮum KupĪĪerį Dahlst.) leiukohad Eestis,

õietolmu olemasolusse või puudumisse. Kõrvuti tavalise taksooniga, mille.
üldkate on 9-l0 mm pikk, esineb ka vorm suuremate' ll-l2 ām pik_
kade üldkatetega. Ülaltoodu alusel võib arvata, et vististi on tegemisL
koguliigiga, mis koosneb mitmest lokaalsest pisiliigist.

Levik Eesti NSV-s. Huvitaval kombel esineb .l.1. orbįcans ka meil
saarena' puududes äärmistes nii lääne_ kui ka. idavaldkondades. Kesk-
valdkondades (Eint, Esup) on ta aga kaunis sage (20/o kogu alamsekt-
siooni Murorįa materjalist kuulub siia), esinedes moreenide nõlvadel,
kuusemetsa varjus huumusrikkaļ pinnašel, sageli koos H. HįeĮtii'ga,
kusjuures võib märgata, et viimane eelistąb nõlvade ülemisi valgusrāh_
keid asukohli, H. orbįcans aga lepib varjukama jalamiosaga. Kus mõle-
tnad liigid koos kasvavad, saab neid juba eemalt eristada lehtede värvuse
järgi, mis on heleroheline 1/. HjeĮtii'| ja tumeroheline 11. orbįcans,i|.
Kuna Murorla taksoonid tavaliselt esinevad üksikult või vähesearvuliselt,
kasvab H. orbįcans sageli seltsivalt. (92' joon.)

4. tsükkel Connata Juxip. * Üldkatte lehtedel karvakesi üksikult kuni
hõredalt, näärmeid hajusa1t.

45. Ebasēlge hunditubakas - Hįeracįum fennorbicantiforme l Juxip
in Not. syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XĪx (1959) 509; in URSS XxX
(l960) 305. - fcrpeduHxa a3rBuĀcxafl.
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9l. joon. Umar hunditubakas (Hieracįurrl orbįcans Almqu.). o - õisiku
üldkatte leht (suurendatud).
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92. joon. Ümara hunditubaka (HĮeracium orbįcans Almqu.) leiukoharį Eestis.

4. Yars 45-70 cm kõrge,2,5-3 mm läbimõõdus, tihke, oksiik, pea_
aegu karvadeta, näärmeteta. Juurmisi lehti 6-7; natlon kuni 22 cm pikad
(4,5:1), elliptilised, ovaalsed või pikliksüstjad, tömbi ning järsult kaunis
pikaks rootsuks ahenenud alusega, tömpja kuni terava tipr-rga, laiade
tet'avate' aļusel suurte hammastega ning hammastega rootsul, tumerohe_
lised, alumine pind tinahalļ või sageli violetjas; pealmine pind karvadeta,
aiumine üksikute, servad hajusate l mm pikkade karvadega, pearood
alumisel pinna1 kuni tihedate 2 mm pikkacle karvadega; juurĻised lehed
üļdiselt hajusalt karvastunud. Varrelehti |-2 (lehistuskoefitsient Q,03) ;

nad on süstjad, alumine lühirootsuline, pika1t teritunud tipuga, alusel
sügavate ja jämedate teravate hammastega; ülemine leht rootsuta, terve-
servaline, terav. Liitõisik kännasjas või-pöörisjas, l l-lB "korvõisikLrga.
Õisikuraod peaaegu karvadeta ja näärņeteta, viitjad. Ü1dkate
9,5-l0,5 mm pikk. Üldkatte lehed kitsad, teravad, üksikute (-i0) l mm
pikkade karvakestega, hajusate [36 (30-45)] o,s mm pikkade näärme-
tega, peaaegu tähtkarvadeta. Emakasuue pruun. Õietolmuga. oitseb
juulis. (93. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Endeem. Väga haruldane, seni mõni üksikleid
valdkondades Emor, Eint ja Emed' Moreenide nõlvadel metsa all.
(94. joon.)

Vä1isiimelt ja tunnustelt lähedane H. fenno-orbicans'i\e; võib-o11a
kujutab endast kohalikku, ļõunasse ulatuvat rassi sellest liigist.
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93. joon. Ebaselge hunditubakas (HieracĮum f ennorbi'cantĮfortne
Juxip). a _ õisiku üldkatte leht (suurendatud).

46. Glehni hunditubakas = Hįeracium Gįehnįį Juxip in Not. syst.
herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URS.S XIX (1959) 5l0; in Fļ. URSS xXX (Į960)
306. - fcrpė6rrHxa l.itega:

2Į. Varq kuni 55 cm kõrge,3 rnm ļäbimõõdus, paljas või üksikute
karvakestega ja ülemises osas üksikute nääri:retega. Juurmisi lehti 6;

l0 Eestį NSV floora VII
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94. joon. Ebaselge hunditubaka oo''rorĮf,lrr"f 
.ennorbicantif 

ör me Juxip) leiukohad

nad on munajad kuni laisüstjad, kuni 14 cm pikad (a: 1), südaja või
tömbi a1usega, lühirootsu1ised, lühidalt teritunud tipuga, ebareeglipära-
selt peensaagjalt harnbulised, hammastega rootsul, tumerohelised, vio-
letja alumise pinnaga; pealmine pind ja servad tihedate 0,5 mrn pikkade
karvadega; alumįne pind ja keskrood alumisel pinnal ülitihedate 0,7-
l,5 mm pikkade karvadega; juurmised lehed üldiselt ülitihedaļt karvas-
tunud (meenutades ses suhtes Į1. sagįtta.turn'it). Varrelehti l (lehistus-
koefitsient 0,02); ta on süstjas, ahenenud alusega, peaaegu karvadeta,
alumine pind tihedalt tähtkarvane. Liitõisik pöörisjas (tipus sarikjas),
ļ0 kor'võisikpga. Õisikuraod üksikute karvakestega, hajusate kuni mõõ-
duka arvu näärmetega, viltjad. Üldkate 1l mm pikk.,Ūldkatte ļehed kit.
sad, tömpjad, üksikute (-10) tumedate 0,7 mm pikkade karvakestega,
hajusate (35) 0,5 mm pikkade näärmetega, väga väheste tähtkarvadega'
Emakasuue tume. Õietolmuta. oitseb juulis. (95. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Endeem. Väga haruldąne, seni üks leid Emoc-vald-
konnas (Saaremaa, Sõrve, Koltse, kogunud P. Glehn). Sarnaneb täiesti
H. proximum'iga, kuid erineb temast ainult lehtede tiheda karvastuse,
tömpide üldkatīe lehtede ja tLrmedate emakasuudmete poolest. (96' joon.)

Tüüpeksemplari määras H. Dahlstedt H. aquiliceps Dahlst.,:kuid see

ēi 'iihįi viimase diagnõosigā [nahlst. Bidr. Sydöstr. Sver. Hier.-Fļ. II
:(ta93) l60] juba lehtede'ohtra karvastuse tõttu.
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95' joon. Glehni hunditubakas '(HĮeracium GĮehnii Juxip)
õisiku üldkatįe ļeht (suurendatud).
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96. joon. Glehni hunditubaka (Hieracium Gļehnįį Juxip) leiukoht Eestis.

5. tsükkel Submarginella Juxip. _ Üldkatte lehed üksikute karvakes'
tega ja nrõõduka arvu näärmetega, väga ohtralt tähtkarvased.

47. Palistunud hunditubakas - Hįeracįurn suimargineįįu,m|.Zahn in

Schedae Herb. Fl. Ross. V (1905) 34; Fedde in Repert.-IĮI (1907) 3B9;

Üksip in Fl' URSS XxX (1960) 307. - fcrpē6urrxa [oĪ{TLI-oKaftMJIeHHa9.

4. Vars 25-70 cm kõrge, 2_3,5 mm läbimõõdus, alumises osas

violetjas, peaaegu karvadeta ja näärmeteta, ülemises osas tähtkarvane'
Juurmisi lehti 4_6; nad on munajad või elliptilised kuni munajassüstjad,
kuni 2l cm pikad, laiad (3,5: l), süciaja või tömbi 1abaalusega, pika-

Iootsulised, ümardunud või väga lühidalt teritunud tiįuga, 2-5 üliväi_

kese hambaga .(esimesel pilgūl terveservalised ja ainult aluseļ veidi
rnärgatavamalt hambulised), tumerohelised, tinajalt sinkja alumise pin-

nagā; pealmisel pinnal kuni hõredalt 0,4 mm pikki karvu., alumisel pin-

nri ir^ servadel mõõdukalt 0,6-1 mm pikki'karvu, kesi<rood alumisel
pinnal tihedalt, juurmised lehed üldiselt mõõdukalt karvastunud. Varre_

iehti (0_) l-2- (lehistuskoefitsient 0,03); nad on elliptilised kuni süst-
jad, ļühirootsulised kuni rootsutud; alumine tömbi alusega, üksikute

į,rr* või vähem märgatavate, tipu pool väga väikeste hammastega,

nooljas; ülemine terveservaline' tähtkarvase . alumise pinnaga. Liitõisik
kännasjas või pöörisjas, 5-6 korvõisikuga. Õisikuraod karvadeįa, üksi_
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97 joon. Palistunud hunditub akas (Hieracium submargineĮĮum ZahnJ

a _ õistk-u üldkatte leht (suurendatud)'



kute 0,3 mm pikkade näärmetega, viltjad. Üldkate 9,5-l0 mm pikk(Zahni diagnoosis 8-9 mm). Üīaķatte lehed kitsad, tļmbid, tumeāad,
kujd-heleda äärisega, įiksikute t7 (3-l0)] l mm pikkade įr;"rį";Į;;;:
mõõduka arvįļ t48 (35-55) ] 0,4-l mm pikkaāe näärmetega, uū,ohtralt (eriti piki servi) tähtkarvased. Emakasuue kollakaspruun. Õitsebjuunis-juulis. (97. joon.)

Üldlevik. Seni avastatud Leningradi obļastis (Pihkva ümbruses,
Krestki küla läheduses, ja Luuga raįoonis, obla jõe ĻattastĮt;. Ė;"k];i-
įaljanditel ja kuusemetsas. '

Levik Eestį NSV-.. Kuis] seni pole meiļ avastatud, on tema esine_
mine meil väga tõenäoline, eriti valdkondades Emed .ja Eor, mis põh_justas liigi sissevõtmise meie floorasse.

6. tsükkel Proxįma Juxip. - Üldkaįte lehed üksikute kuni hõredate
karvakestega ning mõõduka kuni tiheda näärmestusega, tähtkarvadeta või
hõiedalt tähtkarvased (näärmete arv üldkatte lehtedel ül"į;;^į;.*'k.;;;
arvu 2-5-kordselt)

48. Lähedane hunditubakas Hįeracium proxinluml Nort.l. Herb.
Mus. Fenn. II (1889) rsr; in Mera-cajand. suom. Kasv. (r906) 695;
Brenn. Finnl. Hier.foim. I (Į892) 125ļ žahn in Ėngl.-'ūirnr.nr. IV, 2B0
(1923) 336; in A..l^"I:, et Graebn. Synopsis X|I,2"(l93l ) 472; Üksip inFl. URSS XXX (1960) 30B' - H. sįįuatįcum Ssp. 11' peĮlacicĮum var.
3. Almqu. Stud. (lBsr) p. xx. - H. praetenerum Armqu. ex Dahrst.Bidr. Sydöstr. Svei. Hier._Fl. II (ls93) l,5B; Linton, Brit._ Hier. (l905)55; Dahlst. . Beitr. Hier.-Fl. oesels (1901) 29: in Lindm. Sven,
Fanerogamfl. ed. 2 (1926) 616; Samuelsson, Maps of Scand. Hier.-Sp.
(1954) n" 62. _ H. cįļįatum Almqu. B' praeįenerum Wilļiams Prodr.III (l902) l4l. - fcrpe6zuxa 6nusķag.

4. Vars 25-60 cm kõrge, l-3 mm läbįmõõdus, alumises osas vio-
letjas, paljas või mõnikoid üksikute karvakestega, (ülemise. orrs; naar_
metega ning tähtkarvastunud. Juurmisi lehti 2-8; nad on ,Įdr1r.-
ümmargused või äraspidimunajad kuni mttnajad või pikIikmunajad kuni
süstjaskeeljad, kuni l8 cm pikad (4:, l), tömbi või jäisLrlt rootsuks ahe_
neva a]usega, tömbi kuni terava tipuga, hõredate (3-7) väikeste kolm-
nurksete või saagjate hammastegä, hele-rohirohelised või veidi, sinkjad,
kahvatusinkja alumise pinnaga, sageli violetjad; pealmine ja ;iil;;
pind ning servad kaetud mõõāukaltīuņi tihedaļt lūhikeste (0,2-l mm)
karvakestega, keskrood alumisel pinrial tihedalt j--2 mm pikkade karva-
dega; juurmised lehed üldiseļt mõõdukalt kuni tihedaļį,karvastunud,
keskrood a1umisel pinna1 tähtkarvadega (karvastus Iehtedel ";;;id;väga varieeruv). Varrelehti 0-l (-2) (lehistuskoefitsient 0,02); va-rre-
iehį kinnitub enamasti varre keskkohale, on väike, kitsassüstjas, rootsuta,
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98. loon. Lähedane hurrditubakas (Hieracium proxįmum
NorrĮ.). a - õisiku üldkatte leht (suurendatud).

Sageli kõrg1ehetaoline, tähtkarvaStunud aļumise pinnaga. Liitõisįk"kän'
nasjaS; 2-|6 korvõisikuga. Õisikuraod karvadeta võį üksikute (l--6)
1 mm pikkade karvakestega, hajūsate 0,3-0,6 mm pikkade näärmętega,'
viĮtjad. Üldkate 9-ll mm pikk. Üldkatte ļehed lineaaļsed, kitsad, tera-
vąd, üksikule (kuni hõredate) 16 (2-23)J ļum9daļe. 0'6_ļi,,1*. 

Ęil1.
kade karvakestega ja hajus3ļ9.; [40 "(29-lo1] 0,3-į, -mm 

.pįkką4elhiįplį

ļõ.į



arenenud näärmetega, servadel hajusalt tähtkarvase-d. Emakasuue kol_
lane või tume. Õietoļmuta. Õitseb jiunis-juulis., (9B. joon.)

H. Dahlstedti poolt "sedelitel püstitatud vorm - Ī' persimiĮiforrne
Dahlst. (99. joon') on õieti nomen nudum. See vorm erineb liigist ainult
kõrgema kasvu ning suuremate, 'õrnemate ja vähem karvastunud leh_
tede poolest, kujutades endast varjus kasvanud isendeid, ja vaevalt vää-
rib eri nimetust.

Üldlevik. K. H. Zahni järgi'on // proximum'i leviku piirkonnaks
Skandinaavia ja Soome kuni,'I-apiinäani, Nõukogude Liidus - Koola
poolsaar ja põhjarajoonid (kuni Uraa1ini?), peale selle vąel Põhja-
Inglismaa ja Šotimaa (sporaadiliselt esineb Ungaris). H. Dahlstedti
järgi tuleb teda meil hinnata alpiinse reliktina (Beitr. Hier._Fl. oesels,
p. 5): <Im nördlichen Schweden u. auf oesel ist sie als ein Relikt eines
alpinen Florenelementes zu deuten.>> Ķuna aga kõnea1une liik väga tihe.
dalt esineb keskmises <siluri> Ęootsi osas, Aīvenamaal ja Soomā edela-
nurgas' siis on tema esinemine Eesti NSV lubjarikkas loodenurgas täiesti
ngrmaalne nähtus ja teda võib hinnata areaali eelpostina. Reliktiks
võiks teda ehk pidada Ungaris ja Austrias, kui selģuks, et seal esi-

, nevad taimed tõepoolest vastavąd liigile H. proximurrz Norrl. (vt. Zahn,
Synopsis, l. c., <ähnlich . , . in Ungarn u. Vorarlberg>). Asukohana tule-
vad arvesse rņetsaga kaetud nõlvad, kuusemetsade servad ning hõredad
lookuusikud. Eelistab lubjarikast pinnast.

Levik Eesti NSV-s. Esineb meil läänesaartel ja on võrdlemisi harul-
dane (valdkondades Emoc. ja Emor). Uks leid valdkonna Einf ļääne_
osas (Ķeila lootammikus) on veidi kahtlane, sest ta oli kogutud hilja,
pärast viljade varisemist, ja nõuab täiendavat tõestamist. (100. joon.)

H. proximurn Norrl. on. väga polümorfne liik, eriti mis puutuĖ lehe
kujusse ja karvastusse, seļt need varieeruvad kaunis .uu.į.. piirides-
Sellest hoolimata ei vasta hästi tegelikkusele sellisid väljendused diag-
noosides nāgu' Norrlinil (op. cit.) '- <<reunoissa ja pitkin selkäsuonta
.tiheämmin hapsia, muuten molemin puolin niukasti hapsia>> - kui ka
Dahlstedtil (Bidr., l. c.) - (supra subglabra vel pilis raris brevissimis
obsita,. subtus sparsim in nervo dorsali . . . densius pilosa> l, sest kõigil
herbaareksemplaridel, mis olid määratud Norrlini, Dahlstedti, Lindbergi
ja Zahni poolt, ei olnud karvakeste arv lehepindadel alla hajusa (meīe
terminoļoogia įärgi, vt. lk. ls-lg), s. t. ęi oļnud hõredam kui l0 karva-
kest lehepinna iga 20 mmz kohta, vaid keskmiselt kuni 20 (10-33).
Samuti osutub ebatäpseks üldkatte pikkuse määramine väikesenä (<invo_
lucra parva> või <holk liten, sm.al>), sest üldkatte pikkus 9-1l mm on
vähemalt keskmine.

Mis puutub emakasuudmete värvusesse' mis diagnoosides on märgi-
tud kollasena, siis peab see küll paika enamiku läbiuuritud isendįte

i PeaImine pind peaaegu paljäs või kaetud hõredaie väga lühikeste kārvadegā,
alumine pind hajusalt, keskrood . , .'. tihedamaļt karvanē..

t5;2



99. joon. Lähedane hunditubakas (Hīeraciunl proxįmum Norrl. f. persi'
. : miĮiforme Dahlst.).
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l00. joon. Lähedase hundįtubaka (Hieracium proxļmum Norrl.) leiukohad Eestis..

juures' kuid esineb ka tumeda värvusega isendeid. Dahlstedt (Lindm.,
i. c.) tegi hiljem seļ1es küsimuses järsu pöörde vastassuunaS, märkides
emakate värvūse tumedana (<stift mörkt>). Õigem on järelikult üteļda
<kollane või mõnikord ka tume>>.

7' tsükkeļ Uranopolea Jüxip. - Üļdkatte ļehed hõredate näärmetega,
tähtkarvadeta.

49' Taevaskoja hunditubakas - Hįeracįum uranopoĮeos I Juxip in
Not. syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (1959) 5į2; in Fl. URSS
XXX (1960) 318. - flctpeluuxa paücxaa..

4. Vars 40-60 cm kõrge, l,5 mm läbimõõdus, üksikute karvakes.
tega, näärmeteta. Jtturmisi 1ehti 3-4, nad on äraspidimunajad, el1iptili_
sed kuni süstjad, kuni 18 cm pikad (a: l), järsult ahenenud rootsuks,
5-6 paari lühikeste hammastega, tömpja või lühidaļt'teritunud tipuga,'
oļiivrohelised, sinkja alumise pinnaga; pealmine pind kuni tihedalt kaetud
l'2 mm pikkade karvadega1 alumine pind ja servad mõõdukalt kuni tihe_
dalt, keskrood aļumisel pinnal väga tihedalrt 2 mm pikkade karvadega;
juurmised lehed ü1diselt tihedalt karvastunud. Varreļehti z 1..31 (lehis_
tuskoefitsient 0,05) ; nad on süstjad, ļühirootsuļised või i'ootsuta,
5-6 paari selgete, teravate .hammastega, mõõdukalt karvastunud. Liit-

ļ54

I LĮranos (kr. k.) - taevas, poĮis - \inn.
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joon. Taevaskoją hunditubakas {H Įer aeiu'm uranopQĮeos
Juxip). o'- õisikr.t üldkatte leht. (suuręndatud).
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l02. joon. Taevaskoja hunditubaka (HĮeracium uranopoļeos Juxip) leiukohad Eestis.

õisik känņasjas, 2-B korvõisikuga. oisikuraod karvadeta ja näärmeteta
(või neid on l-2), hajusalt tähtkarvąsed. Üldkaie 10,5-ll,5 mm pikk.

Uldkatte lehed laiavõitu, tömpjad, karyadeta, enam või vähem hõredate

Į28 (20l3B)] 0,7-l mm pikkade näärmetega' peaaegu tähtkarvadeta.
Enrakasuue tume. Õitseb juulis. (l0l. joon')

Levik Eesti NSV_s. Endeem. Väga haruldane, Seni ainult paar leidu
valdkondadest Erned ja Eor (l02. joon.). Välisilmelt sarnaneb H. pĮeuro'

leucurn'iga, kuid erineb.temast väga kasina näärmestuse poolest. Met_

Saga kaetud nõlvadel.

B. tsükkel Furfuracea Juxip. - Üldkatte lehed hajusate näät'metega,
tihedalt tähtkarvased.

50. Helbeļine hunditubakas - H' furfuraceoįdes (Dahlsi.) Zahn in
Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 329; in'Aschers. et Graebn. Synopsis
XĪl, 2 (l93l) 462; Ūksip in Fl. URSS XXX (1960) 31B. _ H. furfu-
raceįļm l Dahlst. Hiėr.-Fl. oesels (l90l ) 3l, nec Brenn.

fcrpe6unxa orpy6ncran- 4, Vars 45-70 cm kõrge, l,5-2,5 mm läbimõõdus, alumises osas

punakas, peaaegu paljas. Juurmisi ļehti '3-B; välised neist väikesed,
ālllptilised, peaaēgu terveseryąlised, tömbid, sisemised'suuremad, kuni

l fur[uraceus (lad. k.) - heļbeline, kesine, kõļune.

156
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l03. joon. Helbeline hunditubakas lHįeracįum f urfurilceoĮdes (Dahlst.)

Zahn-J'' a _ õisiku üldkatie teht (suurendatud) '
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l04. joon. Helbelise hunditubaka 
'i:il7r,KrĮ:rfuraceoitles 

(Dahlst.) Zahn] leiu_

l6 cm pikad, munajassüStjad kuni süstjad (4'5 : l), pikaks tiivuliseks
lootsuks ahenenud või enam või vähem tömbi aļusega, hõredalt madaļa-
hamba1ised, pikalt teritunud tipuga, tumerohelised, kahvatu või EageĮi
violetja alumise pinnaga; pealmine pind (peaaegu) karvadeta, alumine
pind hõredate l mm pikkade karvadega, servad hajusate, kesklood alu-
misel pinnal tihedate l,5 mm pikkade karvadega; juurmised lehed ü1di-
selt hajusalt karvastunud. ,Vārrelehti (0-) 1-i ez) (lehistuskoe_
fitsient 0,03); nad on süstjad, sisemiste jrr.Ļi.t. lenįae sarnased, lühi-
rootsulised või' rootsutud, teravad. Liiįoisik pöörisjas, 6-l6 korvõisi-
kuga. Õisikuraod karvadet'a, üksikute näärmetega, vi1tjad. Üļdkate
l0,5-12 mm pikk. Üldkatte lehed 1ineaalsed, kitsad, teravad, kz:rvadeta,
hajusate t37 (35*_45) ] 0,5-0,7 mm pikkade näärmetega, tihedaļt täht-
karvased. Emakasuudmed rohekaspruunid. Õitsemisaeg juunis-jurr1is.
(103. joon.)

Levik Eesti N'SV-s. Endeem. Väga haruldane, seni ļeitud ainult
Emoc-va1dkonnast (Saaremaa lääneosast), kuid mitmest kohast ja
mitme koguja poolt. Puisniitudel. (104. joon )

Zahni järgi asetseb ta ļiikide H. ' 

H jeĮtii 
- Norrļ. ja H. sparsidens

Dahlst. vahel. Vä1iselt sarnasest H. Kupfferi;sl erineb ta karvakeste
puudumise poolest įiļdkatte lehtedel ja väga hõredate ning madaļate
hammaste poolest leheservadel.
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l05. joon. Hjelti hunditubakas '(Hieracium H jeĮtiĮ Norrlt.)
õisiku üįdkaite leht (suurendatud).
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9. tsükkeļ Integrata Juxip. - Üldkatte lehed mõõduka arvu näärme-
tega, märgatava tähtkarvastuSega; 1ehed peaaegu terveserva1ised või
vaevu märgatavalt peenehambalised.

5l. Hjelti hunditubakas _ Hįeracium HjeĮtij Norrl. Herb. Mus. Fenn.
Hier. ed. 2 (1889) 151; in Mela-Cajand. Suom. Kasv. (1906) 697; Zahn
in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 321; Dahlst. in Sven. Fanerogamfl.
ed. 2 (1926) 618; Samuelsson, Maps of Scand. Hier.-Sp. (1954) no 40;

Üksip in Fl. URSS XXX (1960) 322. _ H. ptgchophglįum Dah|st Bidr.
Sydöstr. Sver. Hier.-Fļ. II (lB93) 1l6. - fcrpe6auxa Xrglra.

4. Vars 35-70 cm kõrge, Ļ5_4 mm läbimõõdus, alumises osas
hajusalt karvastunud, ülemises osas üksikute karvadega ja hajusate näär-
metega, jõulised isendid sageli oks1ikud. Juurmisi lehti 2-9; nad on
suured, kuni 26 cm pikad (a: l),, munajad või elliptilised, pika tiivulise
rootsuga, järsult aheneva, siis veidi tömbi labaalusega' vaevu märgatavalt'
peenehambaļised (esimesėl pilgul terveservalised) või lühidalt saagjas-
hambulised, hele- (kollakas-) 'rohelised, sageli violetja aļumise pinnaga;
karvu pealmisel pinnal hõredalt (0,6 mm pikad), alumisel pinnal haju-
salt (l mm pikad), servadel. mõõdukalt (l mÄ pikad), keskrool alu-
misel pinnal ülitihedalt (l,5-2,5 mm pikad); juurmised lehed ü1diselt
mõõdukalt karvastunud (karvastus muide väga varieeruv, näiteks varjus
kasvavad isendid võivad olla märksa hõredama karvastusega). Varre_
lehti (0-)'l (-2) (lehistuskoefitsient 0,02); varreleht on elliptiline kuni
süstjas, rootsuline, 1ai (4: 1), teritunud, ilmelt Samasugune nagu sise'
mised juurmised lehed, kinnitub poole varre kõrguseni. Liitõisik kännas_
jas kuni pöörisjas,4-12 (_'20) korvõisikuga. Õisikuraod karvadēta,
inõõduka arvū näärmetega, viltjad. Üļdkaie B-l0 mm pikk. Üldkatte
lehed 1aiavõitu, teravad, karvadeta, mõõduka arvu kuni tihedate

t65 (45-90)] 0,6-l,2 mm pikkade näärmetega, tihedalt tähtkarvased
(varjus ļ<asvavatel isenditel on karvastus hõredam). oiekrooni hambad
(eriti sisemistel õitel) lühiripsmelised. Emakasuue kol1ane, kuivanult
tume. Õietolmuta. Õitseb juunis-juulis. (l05. joon.)

Üldtevik. Rootsi-Soome endeem, levinud ka Nõukogude Liicįu loode_

ossa (esineb Laadoga-Ilmeni rajooni põhjaosas) ning Eesti ja Läti
NSV-sse. Esineb peamiselt metsaga kaetud moreenkuhjatiste nõlvadel,
oosidel ja voortel, huumusrikkal pinnasel

Levik Eesti NSV-s. Kõigis vatoķonaāāįs, välja arvatud Alt ja Eor' ļriti
Sage lääne- ja põhjaosas (kas lubjalembene?). on meie levinumaid
Murorįa liike (|7/o kõigist uuritr_rd Murorįa taksoonidest kuuluvad siia).
(106. joon.) \

Selle liigi l,ehed on sageli kahjustatud roosteseenest Puccįnįa hįeracįį
(Schum.) Mart.

l',
l0. tsükkel Medianiformla :Juiip. - Üldkatte lehed mõõduka arvu

näärmetega, tähtkarvaģeta.

r60
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l06. joon. Hjelti hunditubaka (Hieracium H jeĮtii Norrl.) leiukohad Eestis.

52. Roideline hunditubakas Hįeracium pĮeuroleucuml Dahlst.
Beitr. Hier.-Fl. oesels (190l) 30; Zahn in Eng1, Pfļanzenr. IV, 2B0
(1923) 323; in Aschers. et Graebn. Synopsis X||,2 (l93l) 424; Üksip in
Fi. URSS XXX (l960) 326. - fcrpeduHKa õe,'IoIIJIeHqaTa'I.

4. Vars 35 cm kõrge, l,2 mm läbimõõdus, peaaegu paljas või üksi-
kute karvadega, ülemises osas hõredate näärmetega. Juurmisi lehti 4, nad
on munajad või elliptilised, südaja, tömbi või järsult rootsuks ahenenud
labaalusega, tömbi kuni lühidalt teritunud tipuga, pikarootsulised, 1aiad
(3: l), kuni 12 cm pikad, 4-6 madala hambaga (sisemistel lehtedel ning
aļusel on need paremini märgatavad), .o1iivrohelised, hõberohelise alu-
mise pinnaga; karvu pealmisel ja alumisel pinnal hõredalt (0,6-0,8,mm
pikad), servadel tihedalt (0,6 mm pikad), keskrool alumisel pinnal ü1i_
tihedalt (2 mm pikad); jrrurmised ļehed ü1diselt kuni iihedalt karvas_
tunud. Varrelehti I (lehistuskoeiitsient 0,03); ta kinnitub varre alumises
veerandis, on süstjas, įömbi alusega, rootsuga, märgatava1t peene- ja

- teravahambaline, terava tipuga; alumine pind hajusaļt tähtkarvane. Liit_
õisik kännasjas, väheste (4) korvõisikutega. Õisikuraod: karvadeta,
mõõduka arvu kuni ohtrate näärmetega, hajusalt tähtkarvased. Üldkate
10---ll mm pikk. Ū1dkatte lehed 1ineaa1sed, veidi iömpjad, mustjad (väli-
sed kitsa äärisega ja piki serva tähtkarvadega), karvadeta, mõõduka arvu
(53) l mm pikkade näärmetega, selja1 tähtkarvacleta. Entakasuue

ļ pĮeuron (kr-. k.) - roie, Įeuhos _ valge, hele.

ļl Eesti NSV floora VĪĪ l6'į



määrdunud_roheline, hiljem tumenev. Õietolmuta. Õitseb juunis_ļuulis.
(107. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Endeem. Väga haruldane, K. Kupfferi ļeid Emoc-

vaidkonnast (Saaremaa, Ķaanda) on seni jäänud unikaalseks. Lehtmetsa-
des, lubjarikkal pinnasel. (108. joon.)

Sarnaneb liigiga H. peĮtucidurn Laest. (H. Dahlstedti järgi sellele
väga lähedane), kuid erineb viimasest kõigepealt pikkade ja saledate

üldkatete poolest.

l l. tsükkel Gentįles Juxip. _ Üldkatte lehtedel näärmeid ohtralt, täht-

karvastus enamasti hõre; õisikuraagudel näärmeid enamasti hajusalt või
mõõdukalt.

53. Metsaküla hunditubakas _ Hįeracįum hųĮocornum l Juxip in Not'
syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (1959) 514; in Fl. URSS XXX
(1960) 32B. - flcrpe6urrxa lecHoĀepeBencKafl.

4' Vars 25-40 cm kõrge, l,5 mm läbimõõdus, peaaegu kz,rvadeta,
ülemises osas väheste näärmetega. Juurmisi ļehti 7-|0, nad on lai-
munajad või elliptilisecl krrni süstjad (3:l), laba üņardunud, tömbi alu-

sega või järsult ahenenud rootsuks, lühidalt teravneva tipuga, väheste

madalate hammastega,' siniroheļised; karvu pealmisel pinnal väga hõre-

cialt (0,3 mm pikad), alumiseļ pinnal kuni tihedalt (l mm pikad), Serva-

del ja keskrooļ alumisel pinnal kuni mõõdukalt (l mm pikad);juurmised
lehed üldiselt kuni mõõdukalt karvastunud. Varreļehti 0-l (lehistus-

koefitsient 0,03); varreleht on kitsas, footsuta, kõrglehte meenutav. Liit-
õisik '- hõre pööris, 5-9 korvõisikuga. Õisikuraod karvadeta, hajusate

näärmetega, viltjad. Üldkate 9 mm pikk. Üldkatte lehed laiavõitu, tömbid,

karvadeta] mõõdįka arvu |70 (60-85)f 0,4-.0,2 mm pikkade näärmetega

(näärmed lühenevad tipu suunas, Seal pintseljalt koondudes), tähtkarva_

deta. Emakasuue tume. Õietolmuta. Õitseb juulis-augustis. (l09. joon.)

Levik Eesti NSV_s. Endeem. Väga harr-rļdane, senine leid Emoc-vald-
konnas (Saaremaal, Harilaiu läheda1) on jäänud unikaalseks. Hõredas

männikus, lubjakivisel pinnasel. (ll0. joon')

54' Mustanäärmeline hunditu.bakas - Hįeracįum peĮĮucidum2 Laest.

Sv. Vet.-Akad' Handl' (1824) '172 pro sp.; Wahlbg. Fl. Suec. IĮ (1826)

l94; Froel. in DC. Prodr. VII (l83B) 237; Dahlst. Bicįr. Sydöstr. Sver.

Hier.-Fļ. ļI (l893) B0; Beiir. Hier.-Fl. oesels (l90l) 29 Zahn in Engl'
Pflanzenr. IV, 280 (1923) 288; Dahlst. in Lindm. sven. Fanerogamfl. ed.2
(ļ926) 618; Zahn in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, 2 (l93l) 365;

Samuelsson, Maps of Scand. Hier._Sp. (l954) n'56; nec Lint.; Ūksip in
Fļ. URSSXXX (1960) 329. - H. sįluaticum ssp.9' Almqu. Stucl. (l88l)

I hale'(kr. k.) - mets, kome - kjüla.
z peĮĮucidus (lad. t.) - läbipaistev.
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107. joon. Roideline hunditubakas (Hieraciurn pĮeu'
roĮeucum Dahlsi.). a - õisiku üldkatte leht

(suurendatud).

XVIII. - H. melanolepis Almqu. ex Norrļ. Bidr. Skand. Hier.-Fl' I

(1B8s) 87; in Mela-Cajand. Suom. Kasv. (l906) 690. - H. nigrogĮandu-
įosum Loennr; in Öfvers Vet.-Akad. Förh. n" 4 (lBB2) 72; nec Vukot. _
H. sįļuaticum Gouan ö. peĮĮucidurn Almqu. ex Wiļliams, Prodr. Fl. Brit.
IlI (l902) l35. - fcr'peõzura rlpo3paĪĮHaf .
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l0B. joon. Roidelise hunditubaka (Hieraciun pļeuroleucun Dahlst.) leiukoht Eestis.

4. Vars 35-70 cm kõrge, l-3 mm ļäbimõõdus, alumises oSaS
punavioļetjaS, Sooniline' peaaeglt karvadeta, ülemises oSaS üksikute näär-
metega. Juurmisi lehti 3-l0; nad asetsevad hästi,arenenud kodarikuna;
väļised on väikesed, peaaegu ümmargused, sisemised Suuremad
(kLrni 25 cm pikad), munajad kuni laielliptilised (a: l), südaja või tömbi
aiusega, pikarootsulised, tömbi kuni lühidaļt teritunud tipuga (herbaar-
eksemplaridel lehed õhukesed, kilejad, 1äbipaistvad), hõredalt (5-10)
peenehambalised (esimesel pi1gul terveservalised), 1abaaļusel hambad
selgemad ja veidi tag3si käänclunud, hambad ka rootsul; lehe värvus tume
rohiroheline, alumine pind punavioletjas; pealmine pind karvadeta, alu-
mine pind hajusate 0,B mm pikkade karvadega; servadel mõõdukaļt
0,7 mm pikki karvr-r, keskrool alumisel pinnal'tihedalt 1,5 mm pikki karvu;
juurmised lehed ü1diselt kuni mõõdukalt karvastunud. Varrelehti (0-)
1 {-2) (lęhistuskoefitsient 0,02) ; ta kinnitub varre keskpaigas, ilmeļt
ja karvastuselt sarnaneb sisemiste juurmiste lehtedega. Liit6isik pöörisjas
kuni kännasjas, 3-l4 korvõisikuga. oisikuraod karvadeta, hajusate näär-
metega, viltjad, tipmise korvõisiku raag (aklaadiurn) väga. ļühike
(3-10 mm). Üldkate (7-) 8-9 (-10) mm pikk, lai, jässakas (otsekui
ü1alt alla kokku litsutud). Ü1dkatte lehed laiavõitu, tömpjad, mustjad,
habejad, karvadeta, mõõduka arvu kuni tihedate l70 (40-90)]
0,5-0,6 mm pikkade näärmetega, peaaegu tähtkarvadeta. Emakasuue
tume, mustjas. Õietolmuta. Õitseb juunis-jrrulis, teistkordselt septembris.
(lll. joon.)
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l09. joon. Metsaküla hunditubakas (HieracĮum hglocomum Juxip). a _ õisiku
üldkatte ļ€ht, ä - õisiku üldkatte lehe tipp. (a ja Ö suurendatud.)
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l l0. joon. Metsaküįa hunditubaka (Hieracium hgĮocomum Juxīp) leiukoht Eestis.

Üldlevik. Euroopas, enamasti merelise kliimaga aļaclel. Varjukates
leht- ja segametsades, puisniitudel, peamiselt kivisel pinnasel. Nõukogude
Liidus esineb loode- ja lääneosas.

Levik Eesti NSV-s. Võrdļemisi harņldane ja ainult läänevaldkondādes
(Emoc, Emor ja Emb). (112. joon.)

H. Dahlstedt teeb selle 1iigi kohta märkuse (Bidr. Hier.-Fl. oesels,
l.c.), et kuigi ta on Skandinaavias ü1dise1t levinud, ei esine ta kuskil
massiliselt, vaid ikka üksikute kuni väheste isenditena; See vastab täiesti
ka meie oludeļe.

H. pellucidum'i vahetatakse sageli temaga väliselt sarnanevate lįiki-
dega, nagu H. HįeĮtii Norrl. ja H. distracturn Norrl., kuid ta erineb esi-
mesest tähtkarvadeta üldkatte lehtede, teisest (või mõ1emast) jässaka,
mittesaleda ü1dkatte poolest.

55. Lahutatud hunditubak as - Hįeracįum dįstracįumĮ Norrl. in Mcla-
Cajand. Suom. Ķasv. (l906) 69l; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV,280 (1923)
322 (nota); Üksip in Fl. URSS XXX (1960) 330. - H. Stenstroemįį
Brenn. in Meddel. Soc. Faun. Fl. Fenn. ( 1904) 139. - flcrpe6unra
npepBaHHafl

4. Vars 35-70 cm kõrge, l,5-3 mm ļäbimõõdus, alumises osas
enamasti violetjas, üksikute või kuni hõredate karvadega, ülemises osas

Į dįstractįo (lad. k.) - lahutamine.
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lll. joon. Mustanäärmeline hunditubakas (Hieracium peĮlu'

cįdum Laesl.). a - õisiku üldkatte leht, ä _ õisikurao

serv. (a.ja Ö suurendatud')
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1l2. joon. Mustanäärmelise hurrditubaka (Hieracium peĮĮucidum Laest.) leiukohad
Eestis.

kuni hõredate näärmeiega. Juurmisi lehti 3-ll, nad on äraspidimunajad,
e11ipti1ised kuni läisüstjad, enamasti järsu1t ahenenur1 kaunis pikaks
rootsuks või tömbi labaalusega, kuni 24 cm pikad (a:l), enamasti īömbi,
ümara tipuga, ainult sisemised teravatipuliļed, hõredaīe Ģ-7) võrdle-
misi väikeste hammastega, vahel' ka hammastega rootsul, hele- või tume_
rohelised, alumine pind:Įinkjas,'kahvatum või"violetjas; karvu pealmisel
pinnal hajusalt (1ühikesed, 0,3-0,5 mm), alumisel- pinnal ja servadel
mõõduka1t (0,8-l mm pikad), keskrool alumisel pinna1 ülirohkesti
(1'5-2 mm pikad); juurmised 1ehed üldiselt kuni tirrĖaatt karvastunud.
Varrelehti 0-l ( 2) (lehistuskoefitsierit 0,02); ļeht kinnitub varre kesk-
koha1e, on iootsulįn.e; tömbi labaalusega, märgatavamalt hambuline, eriti
ļ a b aalusel, mõnikord ka hammastega rooū u l, terava tipu ga, kuni
mõõduka karvastusega, keskrood alumisel pinnal veidi tähtkarįāne. Liit-
õ-isik hõrekännasjas kuni pöörisjas; 3-15 korvõisikuga, ülespoole kõver_
dunud okstega. Õisikuraod karvadeta, mõõduka arvu kuni tihedate näär_
metega, enamasti viltjad. Ü1dkate l0 (B- l2) mm pikk' Üldkatte lehed
kitsavõitu, tömpjadļ karvadeta; mõõduka arĻu kuni tihedate L70 (45-
l10)] 0,7 mm pikkade näärmetega' peaaegu tähtkarvadeta. Emakasuue
tume. Õitseb juunis-juLtlis, teistkordselt sügisel (septembris-oktoobris).
(l 13. joon.)

Ülālevik. Peamiselt Skandinaavias ja Soomes. Nõukogude Liidus esi-
neb loodeosast kuni Ülem-Dnepri rajoonini. okas- või segametsaga kaetud
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ļ13. joon. Lahutatud hunditubakas (Hieracium dįsįractam Norrl.)
rį - õisiku üĮdkatte leht, b - õisįkurao seiv. (a ja b s'uurendatud.)
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l l4. joon. Lahutatud hunditubaka (H ieracium distractum NotI.) leiukohad Eestis

nõļvadel, moreenidel, kivisel või 1iivasel pinnasel, järvede ja jõgede
järskude1 kallasteF

Levik Eesti NSV-s. Üks meie levinumaid Murorįa liike (2I/o kogu
uuritud Murorįa materjalist kuuļub siia), esinedes kõigis valdkondades
(välja arvatud Emoc?). Tähelepanuvääriv on tema levik itta (Alt, Eor),
eriti haruldane pole ta ka Leningradi obļastis. (ll4. joon.)

Sarnaneb väļisilme|l H. HļeĮtii'ga, kuid erineb viįmasest tähtkarva-
deta üldkatte lehtede, pikemate üldkatete, lehtede märksa tihedama kar-

vastuse ja hambulisuse poolest.
Norr1in oma diagnoosis (l. c.) juhib tähelepanu sel1ele, et ü1dkatte

leht'edel on mõnikord üksikuid tumedaid karvakesi ja et väliste üļdkatte
lehįede servad on silmapaistvaļt tähtkarvastunud: <Kehdot . . . runsasti
isompia, mustia nystykarva, joskus myös joku yksinäinen tumnra hapsi
sekä vanuketta pitkin uiompien Suomujen reunoja.>> Ent kõikideļ uuritud
eksemplaridel, mis olid määratud nii Norrlini enda (eksikaat-tüüpeksem-

plarid) kui ka Dahlstedti (materjal Eestist) poolt, ei olnud võimalik
märgata ei karvakeste ega ka silmapaistva tähtkarvastuse oļemasolu.

56. Hõimjas hunditubak as _ Hįeracium gentiĮe į Jord. pro Sp. ex Bor.

Fļ. Centr. France, ed.3, II (ls57) 4l5; Sudre, Hier. Centre Fran. XXII
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ll5. joon. Flõimjas hunditubakas (Hieracium gentĮle Jord' var. sįįaĻ
uagun Jord.). 4 _ õišiku ü:ldkatte leht (suurendatud).



(1902) 7l; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 310; in Aschers. et
Graebn. Synopsis xl|, 2 (l93l) 440; Üksip in Fl' URSS xxx (1960)
333. _ .flcrpedzHxa cpoĀcTBeHHag.

4. Vars 50-65 cm kõrge, l,5-3,5 mm läbimõõdus, alumises osas
punavioletjas, hõredalt karvastunud, ülemises osaS hõredate näärmētega.
Juurmisi ļehti 5-B, nad on.1ai:munajad või südajad kuni pikliksüstjad,
südaja või tömbi või koguni noo1ja- labaalusega; pikarootsulised, kuni
22 cm pikad (3,5: l), peaaegu ter.Veservalised, sisemiŠed hõredalt
madalahambalised, labaalusel enam või vähem sügavahambaļised, rohi-
roheiised, mõnikord violetja aļumise pinnaga, teravad; karvu pealmisel
pinnal hõredaļt (0,5 mm pikad), aļurnisel pinnal hajusa1Ļ servadel kuni
mõõduka1t (0,6-0,7 mm pikad), keskrool aļumisel pinnal ü1itihedaļt
(samuti kui rootsul) (l,5-2 mm pikad); juurmised lehed üldiselt

mõõduka1t (var. siĮaiaagum Jord.), mei1 mitteesineval tüüpi1isel vormil
kuni ülitihedalt karvastunud (muide, karvastus on varieeruv, o1enevalt
taime asukohast). Varrelehti I (-2) (lehistuskoefitsient 0,03) ; nad on
süstjad, pikarootsulised, noolja a1usega, teravatipulised, silmapaistvamalt
hambulised kui juurmised lehed, karvastus enam või vähem Samasugune
nagu viimastel. Liitõisik laiuv, kännasjas kuni pöörisjas, 9-16 korvõisi-
kuga. Õisikuraod karvadeta, mõõduka arvu näärmetega, viltjad. Üļdkate
8-l0 mm pikk. Üldkatte lehed laiavõitu, teravad, tumedad, karvadeta,
kuid ülitihedate Ill0 (85-140)] 1 mm pikkade näärmetega, iähtkarvased
ainult a1usel. Emakasuue tume. Õietolm'uta. Õitseb juunis-juu1is.
(l15. joon.)

Uldlevik. Väga 1aialdase ļevikuga liik: Püreneedest Moskvani ja Taa-
nist Kreekani (esineb ka Väike-Aasias ja Kaukaasias). Nõukogude Lii-
dus kulgeb tema leviku põhjapiir Laadoga-Ilmeni rajooni lõunapoolsest
osast kuni Ülem-Volga rajoonini (Moskva), muidu esineb aga lääne-
rajoonides, Krimmis ja, nagu öeldud, Kaukaasias. Põhjapoolsetes
rajoonides esineb peamiselt teisend, . 1õūnapoolsetes aga tüüpiline
Vorm. Enamasti lehtmetsade servadel, varjukatel nõlvadel ja oru-
veerudeļ.

Levik Eesti NSV-s. Meil haruldrne, .eni; leitud valdkondades Emed ja
Eor, kus tõenäo1iselt on ta ļeviku põhjapiir (meie 'osas). Mei1 esineb
ainult selle liigi teisend Vāf' 'silaiuagunl Jord. (l16. joon.)

Tunnusteļt lähenevad rlreie isendid kõige rohkern Moskva ja Lenin-
gradi oblasti eksemplaridele ning erinev.ad kärvastuse poolest Krimmi
ja Ķaukaasia .isenditest,

12. tsükkel SerratifoĮia Juxip. - üldkatte lehed ülitihedate näärme-
tega. Tsükli SerratifoĮįa hu|ka kuulub veeļ K. Eichwaļdi poolt l(ei1a-Joa
pāigi.t leitud H' grandiderzs Dahlst. [Üksip, in F'l. URSS XxX (l960)
340.] Tõenäoliselt on siin tegemist tulnukaga.

t72



{

į\
I
l
I

I

ļ
ļ

I

I

I

t
t

I

o

-į 
,

I

-\{

t
t

116. joon. Hõimja hunditubaka (Hieracium. gentiĮe Jord. var. sīĮuiaagum Jord.)
ļeiukohad Eestis.

57. Kanneljas hünditubakas _ Hįeracium Įgraturn 1 Norrļ. in Herb.
Mus. Fenn. Hier. ed. 2 (lBB9) 152; in Mela-Cajand. Suom. Kasv. (1906)
893; Zahn in Engl. Pflanzehr. IV, 280 (1923) 297; in Aschers. et Graebn.
Synopsis XII,2 (1931) 382; Samuelsson, Maps of Scand. Hier.-Sp.
(1954) n'46; Üksip in Fļ. URSS XXX (1960) 34l; non L. (quod est
Crepis Sp.) - fcrpeõvrrxa ilVpoB;up.rafl.

4. Vars 40-65 cm kõrge, l,3-2,5 mm läbimõõdus, alumises osas
hõredate 2,5 mm pikkade karvadega, ülemises osas üksikute näärmetega.
Juurmisi lehti 3-8, välised neist on väikesed, munajad kuni eliiptilised,
sisemised Suuremad, kuni 22 cm pikad (4,5 : l), äraspidimunajad või
pikliksüstjad, enam või vähern rootsūks ahenenud ja siis järsulĮ tömpu_
nud labaga; pikarootsulised, alumises oSaS enam või vähem märgatavalt
ebareeg1ipäraselt hambu1ised, hammastega rootsul (mistõttu leht näib
kanneljana), tipu pool peaaegu terveservalised, tömpjad kuni 1ühidalt
teritunud, rohirohelised, a1umine pind hõbedaselt sinkjas või (sageli)
vio1etjas, pealmine pind (peaaegu) karvadeta (tüüpiline vorm) või kunį
hajusate 0,5 mm pikkade karvakestega (f. Įgratotd.es Juxip); karvakesi
alumisel pinnal kuni tihedalt (0,5-0,7 mm pikad), servadel kLrni mõõ-
dukalt (0,5-l mm pikad), keskrool alumisel pinnal ülitihedalt ( l-
1,5 mm pikad); juurmised lehed üldiseļt tihedaļt karvastunud, keskrool

ļ Įgratus (lad. k.) - 1üürakujLrline.
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a1umisel pinnal mõnevõrra tähtkarvased. Varrelehti ( l -) 2 (lehistus-
koefitsient 0,03); nad on süstjad, alumine sageli kaunis suur, kuni
19 cm pikk (a:l), hambuline, ülemine rootsuta; karvastus Samasugune
nagu juurmistel lehtedel, alumine pind tähtkarvane. Liitõisik hõre, pööris_
jas kuni kännasjas, pikkade ülespoole käändunud raagudega,4-l5
korvõisikuga. Õisikuraod karvadeta, mõõduka arvu kuni ü1itihedate
0,6-l,2 mm pikkade näärmetega, hõreviltjad. Üldkate 10-ll (-l2) mm
pikk, sale. Üldkatte lehed kitsad, tömpjad, tumedad, karvadeta, üliiihe_
date Il00 (70-ll0)] 0,6-l,2 mm pikkade näärmetega' peaaegu täht-
karvadeta. Emakasuue tume. Õietolmuta. Õitseb juunis-juulis. (|17.
joon.)" 

Üiatevik. Skandinaavias ja Soomes, ulatudes Kesk-Euroopani (avas_

tatud Pommeris); Nõukogude Liidus loocleosas (Karjala-Lapi lõunaosas,
Laädoga-Ilmeni rajoonis). Männimetsades ja pr-risniitudeļ, eelistab lii_
vast või silikaatkivist pinnast.

Levik Eesti NSV-s. Meil on seni nenditud ainult vormi Ī. Įgratoides
Juxip, mida tuleb vististi hinnata areaali servale kohanenud rassina.
Esineb meie maa-ala sisevaldkondades (Einf, Eint, Esup, Emed, Eor
ja Emb). Lookuusikutes,'ooside nõlvadel, varjukates huumusrikastes met-
sades, 1uitemännikutes. (l18. joon.)

Lehed saģeli kahjustatud seenest Puccįnįa hįeracįi (Schum.) Mart.

5. alamsektsioon Ca'esia (Fries) Juxip, in Fl. URSS XXX (1960)
942. - Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 436; in Aschers. et

Graebn. S5rnopsis XII,2 (1931) 362 (1935) et 675 (ut sp. coll.). - Lehis-
tuskoeiitsient 0,09-0,02, s. i. varrelehtede arv on 6-l. Üldkatte lehed
silmapaistvalt karvastunud, kusjuures karvakesed on näärmetega väga
mitmesugustes vahekordades (alates peaaegu 100 :0 kuni 50 :50); näär-
med enamasti väikesed, 0,2-0,4 (harva kuni 0,6) mm pikad. Õietolm
puudub peaaegu kõikidel ļiikidel (B0%-1 uuritud isendeist). (Vt. ka alam-
seļrtsioonide määramise tabelit lk. 2l.)

Üldlevik. Selļe a1amsektsiooni esindajad kasvavad Põhja- ja Kesk-
Euroopas samades tingimustes kui aJamsektsiooni Bifida esindajad, kõik_
jal lubjarikkal pinnasel (sellest on tingitud leviku lünklikkus areaali pii-
rides). Peale seļļe on nad rrähtavasti seotud ka enam või vähem pehme
(merelise?) kliimaga. Nõukogude Liidus on nad ļevinud ļoodeosas. (Vt.

alamsektsiooni Bi[ida levikukaārti, 139. joon.)
Levik Eesti NSV-s. Alamsektsiooni Caesia esindajaid tuleb meil hin-

nata Euroopa flooraelementidena, sest nad kalduvad tugevasti levįma
lääne poole ja esinevad meil rõhuvas enamikus ļäänevaldkondades (Emoc,

Emor, Einf ), ka1raņedes kiiresti ida suunas (hõredalt valdkondacies Eint,
Emed ja Esup, pt-tuduvad valdkondades Emb, Alt ja Eor). Suhteliselt
märgatavam esinemine Esup-va1dkonnas seletub sea1se 1ubjārikka pin'
nasega.

Ciesia ļiike kohtame sagedamini lubjarikastel kuivadel puisniitudel,

t74



ą

11ž. joon. I(anneljas hunditubakas .(Hieracium Įgratum Norr|
Ī. Įgratoides Juxip). a - õisiku üldkatte leht (suurendatud)
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t18. joon. Kannelja hunditubaka (Hieracium Įgr'atum
leiukohad Eesįįs.

Norrl. f. Įgratoides J.uxip)

kus domineerib satapik, kuuse-segametsaga kaetud vallseljakutel, vana-
del rannava11idel, 1ookuusikutes ja _männikutes, 1ooniitudeļ, paekalda
Serval ja salumetsades. Seesama tohiks kehtiv olļa ka Läti NSV kohtā.

A1amsektsiooni Caesįa taksonoomiline asukohl on Zahni järgi vaheliik-
mena Leaįcaulįa fesp. VuĮgata ja Bifida vahel; teiste sõnadega, ta moo_

dustab alanrsektsioon1le Diaph'anoįdea analoogilise taksooni.
oma tüüpilisel kujLrl on ta teistest Euhįeracium'i alamsektsioonidest

raskusteta eristatav (harkjalt jagunev liitõisik, suured korvõisikud, lühi-
dalt ahenenud 1ehed, näärmete peaaegu täielik puudumine ja kõikide
taimeosade kasin karvastus)' Tema jaotamine 1iikirļeSSe on aga raskenda-
iud: mõõduandvateks teguriteks oSutuvad siin muidu teisejärgulised,
vähem si1mapaistvad ning muutlikud või raskesti fikseeritavaci tunnu-
sed, nagu lehtede VärvuS, 1eheserva kujLr (hammastus), lehe prkkuse ja

laitrse Suhe, ü1dkatte lehtede kuju ja nende karvastuse (indumendi)

aste jne. Seepärast leiame just selle aļamsektsiooni juufes sageli vįgu
määramises. Eriti laskeks osutub nende liikide selgitamine, mis lähene-
vad Lerlicqulia resp. Vulgata liikidele. Ęaskust eristada Caesįa taksoone
VulgaĮa taksoonidest rõhutavad kõik autbrid - Friesist Zahnini. Näiteks
üks teravamapilgulisi botaanikuid F. Ruprecht (op, ciļ') ütleb
H. caesįum Fries sp. coll. kohta: <Species difficiļlima, I-I' vulgato saepe

simillima> 1, millega tuleb ühineda.

t?6

t Väga raskesti eristatav liik, sageli väga sarnane iĮ. auĮgatun'|ga.
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Balti floristidest mainib H. caesįum'i Fr. esimesena Fr. Schmidt (lB55),
muidugi samastades teda H. bifidurn'iga. Tõenduseksemp1aridr: puudu_
miseļ ei saa kahjuks siin mingit seisukohta võtta. A. Sass (ls59} mainib
ainuļt nime. E. Russow (ls64) samastab |iiki H' bifidum'iga, kuid asu-
kohtade järgi otsustades (FĮarku, Tiskre ja Ī.asnamäe paekallas) võivad
tema andmed õiged olla (Tiskrest kogutud eksemplar on säi1inud ja
osutub tõepoolest H. caesįum'iks). C. Winkler (1877) kordab Russow'
andmeid, nagu ikka; var. nemorosum Fr. mainimine pole oluline (nomen):
K. Meinshausen (1878) mainib H. caesįum Fr. ja H. plumbeum Fr. er\
iiikidena, kuigi viimane on vaid esimese sünonüüm. Meinshauseni her-
baariumi kontrollimisel selgus, et taimed, mis ta oli määranucį kui H.
plumbeum Fr., oļid osalt 11. proĮatatum K. Joh', osalt H. sagittatum
Lindeb.; H. caesįum Fr. nime aļl olevad aga jagunesid mitmeks liigiks,
mis kuulusid a1amsektsioonidesse Vulgata, Diaphanoidea, Murorįa ja
Sagittata. Igatahes on Leningradi oblastis Caesįa liigid väga harulda_
sed. Õiged on G. Pahnschi (l8s1) andmed Varbola kohta; seaļt leitud
taim kuulub H. gatbanum Dahlst. alla. E. Lehmanni arvates (lSgb) on
H. caesįum Fr. ja ĪĮ. plumbeum Fr. liigi H. įrlurorum L. teisendid;
Nachtrag'is (l896) aga esitab ta H. caesįum'i iseseisva liigina märku_
Sega - <Nach Garcke und anderen eine gute Art> ning alistab seļļele
H. pĮumbeum'i sünonüümina.. I. Schmaļhausen ( lB95-l897) märgib
H. caesįum Fr. esinemist Eestis (Tallinn), samuti ka Peterburi ja Pihkva
!<ubermangus.

ALAMSEKTS-IOONl CAESĮA EESTI NSV-s ESINEVATE
LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

Üldkatte ļehtedel karvakesed la näärmed arr,ult enam või
vähem tasakaalus (taimed, mis seovad Caesįa taksoone Lerlįcauįia,
VuĮgata või Murorįa taksoonidega, Seega mitte just tüüpilised
alamsektsioonile) 2

Üldkatte ļehtedel karvakesed SuuI_eS ( 100 : 00-75 : 25) üļekaalus
näärmetega võrreldes; viimaseid on l<as üksikult või nad puuduvad
sootuks 4

2,. Lehistuskoefitsient kaunis kõrge (0,07), s. o. ,varrelehti suhteliseļt
palju (4); lehed peaaegu karvadeta, kitsassüstjad, heļerohelised;
juurmised lehed õitsemisajaks enam või vähem koltunud; varre
a1use1 märgatava1 arvu1 va1geid' karvu; emakasuue kol1ane; ü1d_
kate 12-13 mm pikk

58. VaIgejalgne hunditubakas _ Hįeracium aĮbipes Dahlst.

Lehistr-rskoefitsient keskmine või mada1 (0,06-0,02); juurmised
lehed õitsemisajaks hästi arenenud kodarikuna 3

t,

ļ2 Eesti NSV.floofa vll 177



3. Lehistuskoefitsient keskmine, 0,06-0,05; ļehed tumeroheļised, laiad

įe, r), üldkatte lehed 1aiad, järsult ahenenud tipuga, üksikute

0,5 ,n* pikkade näärmetega; emakasutte tume

59. Rakįere hunditubakas - Hieracįum aphanum Juxip

Lehistuskoefitsient madal, 0,04_0,02; üļ'dkate 10_|2 mm pikk;

üldkatte lehed üksikute (10) 0,3 mm pikkade näärmetega'
60. Muutlik hunditubakas _ Hįeracįum. subgalbanurn Juxip

4 (l). Lehistuskoefitsient kõrge (0,09), S. o. varreļehtede arv suhteliselt

suut (5-6); üldkate 9 *nl pikk; üldkatte lehed tömbid, tihedasti

tähtkarvased; lehed laiad (3,5: 1)

61. Pullapää hunditubakas - Ęįeracįum adeįum Juxi1i

Lehistuskoefitsient madal, 0,04-0,02 5

5. Lehed karvastunud mõõdukalt 6

Lehed karvastunud kasinalt (kuni hajusalt) 7

6. Lehed vähese- (4-5) ja 1ühi- ning laiahambalised, hambad enam

või vähem kolmnurksed; emakasuue rohekas; ļehed oliivrohelised

62. Saaremaa hunditubakas - Hįeracįum osįįįae Dahļst.

Lehedpalju-(8-15)hambalised,mitmesugustehammastega:
koļmnurksete, süstjate ning sirpjate' kitsaste ja teravatega; ema-

' kasuue tume; lehecl rohirohelised
63. Steinbergi hrrnditubakas _ Hįeracįum Steinbergianum Juxip

7. Lehed hele_ (rohi-) rohelised; üldkatte 1ehed kujult kolmelaadili-

sed: välised itihikesed' tömbid, keskmised pikemad, tömpjad, sise-

mised Pikad ja teravad
64. Vaigune hunditubakas _ Hįeracįum gaĮbanurn. Dah1st-

Lehedsinirohelised;ü1dkattelehedkõikteravad,naaskeljad8

B. Üldkatte lehed peaaegu tähtkarvadeta_: 65' Šiniķuįt hunditubakįS - Hįeracįum caesįt,lm FrĪes

Üldkatte lehed tiheclalt tähtkarvased--: 
6ā. Tįįehall hunditubakas - Hįeracįum rauuscuįum Dahlst'

l. tsükkel AĮbipe.dia Juxip. _ Ü1dkatte lehtedel karvakesed ja näär_

*uJ ,ruūtt enam või vähem tasakaalus; lehistuskoefitsient 0,07, S' o'

varrelehti kuni 4.

58. Valgejalgne hunditubakas _ Hįeracįurn albip-e-sl Dahlst. Beitr'

Hier.-Fl. oĀels (lgql) 39; Zahnin Engt. Pfļanzenr. IV, 2B0 (1923) aa5;

l aįbus (lad. k.) _ valge, pes -- jalg'
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ļl9. joon. Va1gejalgne hunditubakas (Hieracium aĮbipes
Dahlst.). a _ õisiku üldkatte leht (suurendatud).
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l20. joon. Valgejalgse hunditubaka' (Hieracium aĮbipes'Dahlst.) ļeiukoht Eestis.

in Aschers. et Graebn. Synopsis xII,2 (1935) 686; Üksip in Fi. URSS
XXX (1960) 347. - fcrpe6rzura 6e.noctonas.

ų' Vars 60 Cm kõrge, 2 mm läbimõõdus, alusel hajusate 3,5 mm

pikkade valgete karvadega, ülalpool karvadeta, näärmeteta. Juurmisi
ļehti 0-4; välised neist, sageļi aga ka kõik, on õitsemisajaks kuiva-
nud; nacį on kitsassįistjad, pikaks rootst-tks ahenenud, kuni 25 cm pikad,
ebaühtļaste laialt asetrrnucį lrammastega. Varrelehti 4 (lehistuskoefitsient
0,07); alumine neist on ahenenud pikaks, järgmised ļühikeseks tootsuks;
üļemine rootsuta; nad on l<itsassüstjad (6,5: i), ebareeglipäraselt paik-
tievate, ,ebaühtlaste, laiade või teravate ja küüsjaļt kõverdunud lrammas-

tega ning hammastega rootsul (laba alusel or,r hambad suuremad, tipu
poāt. tiitĮ.ad); lehetipp tömpjas või teritunud, ülemine 1eht telveserva-
iine, terav; lehelaba heleroheline, tema alumine pind kahvatum, peaaegu

karvadeta. Liitõisik - harkjas pööris, 6-l0 korvõisikuga. Õisikuraod
karvadeta ja näärmeteta, viltjad. Üļdkate |2-l3 mm pikk.' Ü1dkatte

lehed süstjad, ahenenud teravikuks, hõredate (l7) l mm pikkade tume_

date, kuid heļeda tipuga karvakestega ja samuti hõredate (l6) 0'6 mm

pikkade näärmetega, hõredalt tähtkarvased (alusel ja piki servi). Emaka_

suue kollane. Õietolmuta. oitseb juulis. (ll9. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Endeem. Väga haruļdane. C, Skottsbergi ja T. Ves-
tergreni.ļeid Emoc-valdkonnast (Saaremaalt Viidumäelt) on seni jäänud

unikaalseks. (l20. joon.) Välisilmelt meenutab Leaįcauįį.a või Vulgata
ļiike.
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l2l joon. Rakvere hunditubakas (Hieracium aphanum Juxip)

õisiku üldkatte leht (suurendatud)'
d-
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122. joon. Rakvere hunditubaka (Hieracium aphanum Juxip'1 leiukoht Eestis.

2. tsükkel ProĮixi|ormla Juxip. - Karvakesed ja näärmed üļdkatte
telrtedel arvult enam või vähem tasakaalus; näärmeid üksikult kuni hõre-
dalt; lehistuskoefitsient 0,00-0,02.

59. Rakvere hundifuįakas _ Hįeracįum aphantlml Juxip in 'Not'
syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (1959) 516; in Fļ. ūąss xxx
(į960) 349. - .5lcrpe6rzHxa cKpbITHafl

4 ' Vars 55 cm pikk, 2,5 mm läbimõõdus, alumises osas üksikute kar_
vadega, näärmeteta. Juurmisi lehti 7, nad asetsevad hästi arenenud
kodarikus, on elliptilised, rombjad või laisüstjad (3 : 1),. lühidalt kiiljalt
ahenenud lühikeseks tiivuļiseks rootsuks, piki kogu serva 4-7 terava,
kolmnurkse, tipu poole suunatud hambaga, lühidalt teritunud, tumerohe.
lised; pealmine ja alumine piird üksikute l-2 mm pikkade karvadega,
servad hajusate, keskrood alųmisel pinnal kuni tihedate karvadega; juur-
mised lehed üldiselt kuni hajusalt karvastunud. Varrelehti 3 įehistus-
koefitsient 0,06), nad on laisüstjad, i1meļt meenutades sisemisi juur-
misi lehti; üļemine neist on rootsuta, terveserva1ine, teritunud. Liit-õislk
pöörisjas, 12 korvõisikuga. Õisikuraod karvadeta ja näärmeteta, viltjad.
Üldkate l0,5 mm pikk. Üldkatte lehed ļaiad, järsult teritunud tipuga,
üksikute (l5) l mm pikltade karvakestega ja samuti üksikute (l0)

t aphanes (kr. k.) * tähelepandamatu, varjatud.
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123. joon.

a

Muutlik hunditubakas {Hieracium subgaĮbanunt Jurip)
o - õisiku üldkatte leht (suurendatud).



0,5 mm pikkade näärmetega, servad hõredalt tähtkarvased. Emakasuue
tume (pruunikas). Oitseb juulis. (121. joon.)

Levik Eesti NSV-s. 
-Endeem. Väga harulāane, senine ainus leid Esup-

valdkonnast (Rakvere, kogunud H. šalasoo) on jäänud unikaalsek;,īįrit_
metsas, (pargis) . (122. joon.)

G. Samuelsson määras taime kui H. caesįomurorum Lindeb., kuid
viimase1 on üldkatte lehed ja õisikuraod tiheda1t näärmestunud, meie
isendil aga on näärmed ainult ü1dkatte ļehtedel ja sealgi üksikuit. Väļis-
ilmelt meenutab ta aga tõesti ä. caesįomurorum,it.

60. Muutlik hunditubakas _ Hįeracįum subgalbanuml Juxip apud
Dahlst. in Not. syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. ūņss xIx (195ģ) sto;
in Fl. URSS XXX (1960) 350. - H' uarįabile Loennr. var. subgaĮbanum
Dahlst. Bidr. Sydöstr. Sver. Hier.-Fl. IIĮ (lB94) 27; Beitr. Hier._Fl.oesels ( l90l ) 37; zahn in Engr. pilanzenr. tv, zso ( r 923) 443; in
Aschers. et Graebn. Synopsis xl]r,'2 (1935) 683. - fcrpedrzgxa noųTl.,_
KaMeĀHafl.

4. Vars 30- 65 cm kõrge, l-.2,5 mm läbimõõdus, karvadeta või
üksikute karvakestega, näärmeteta. Juurmisi lehti 2-7, nad on elliptilised
kurri süstjad, järsult või kiiljalt ahenenud rootsltks, kunj 22 crn pikad
(4,3: l), lühidalt teritunud, kogu servaļ 6-8 väikese, terava, ebaüūtlase
hambaga (mõnikord aga väga sügavate, lõhiste, ebaühtlaste hammas-
tega - Ī. kgpų6ņ5, Juxip), rohirohelised; pealmine pind karvadeta įāi
üksikute karvadega; aļumisel pinnal iiksikįid, servadel hajusaicĮ 1 mmpikki karvu, keskrooļ a1umiseļ pinna1 mõõduka1t l,5 mm pikki karvu;
juurnrised lehed üldiselt kr-rni hajusalt karvastunud. Varrelehti r-z (-si
'(lehistuskoefitsient 0,03); nad on süstjad, ahenenud rootsuks' sisemistļ
juurmiste 1ehtede sarnased, teritunird. Liitõisik - harkjas pööris, 2-|5
korvõisikuga. Õisikuraocl peaaegu karvadeta ja näärmeteta voi kuni hõre-
da1į näärmestunurl, viltjad. Ü1dkate l0-l2 mm pikk. Üldkatte lehed
tömpjad kuni teravad, üksikute või kuni hajusate |15 (l0-20) (-36)]l mm pikkade karvakestega ning üksikute,tl0 (7-l5)] o,a mnr pikkadā
näärmetega, hajusalt tähtkarvased. Õied tumekolļased. Emakasuue'kol-
lane, hiljem tumenev. Oitseb juunis-juulis. (123. ja 124. joon.)

Levik Eesti NSV_s. Endeem. Haruldane, seni leitud ainuļt valdkonda-
dest Emoc ja Emor. valgusrikaste metsade servadel, lubjarikkal pin-
nasel. ( 125. joon.)

Ü1diļmelt Sarnane liigiga H. gaĮbanum Dahlst. ja sellest raskesti
eristatav, kuna H. Dahlstedti poolt antud tunnused (nagu pikad, kitsad
ja teravahambalised lehed) esinevad ka H. gaĮbanum'iļ.bahlstedti mär_
kus (Beitr.. Hier.-Fl. oesels, ļ. c') <<invoļucris minoribus magis canis

l84

l saÖ_ (lad. k.) - all_, alam_, vähe-, gaĮbanum - kummivaik



124. joon. Muutlik hunditubakas (Hieracium subgaĮbanurn Juxip Ī. kgpuēnse
Juxip).
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I25. joon. Muutliku hunditubaka (HĮeracium subgaĮbanum Juxip) leiukohad Eestis.

dirrersum> l ka ei lahenda vahetegemist ļiikide \Iahel, kuna sedasama
võib täheldada ka H. galbanun'i\. Autori arvates võimaldab vahetege-
mist karvade ja näärmete suhe üldkatie lehtedel, mis on 60:40, H. gaĻ
banum'i| aga B0:20. Seejuures väärib veeļ mainimist, et- H' uarįabįįe
Loennr., kuhu Dahlstedt kõneaļuse liigi teisendina paigutas, on Suurema
iehistuskoefitsiendiga, keskmiselt 0,09, s. o. 2-7 varrelehega, kuna
H. subgaĮbanurrt'i| on vastav arv 0,03 ja (lehti) l-2 (*3)

Vorm Ī' kųpuėnse Juxip (l24' joon.) erineb tüüpilisest mestist ainult
sügavalt lõhestunud lehtede poo1est. Ta näib o1evat väga haruldane
(K. Kupfferi 1eid Hiiumaalt Kõpu tuletorni 1ähedalt, nr. l7 91B; autori
anaļüüsi nr. lB44). H. Dahlstedt mainib (l.c.), et Saaremaalt (Sõrvest)
olevat K. Kupffer avastanud vormi jämeda- ja sügavahambaliste lehte-
dega (Herb. Balt. nr. 11596 p.). Autorei.ole eksemplare sellest kasvrt-
kohast näinud, kuid mainitud vorm ehk võiks sellele vastata.

Nr. l8l2 all on eksikaadis Herbarium florae rossicae, mille jaoks
materjali on Hiiumaalt kogunud K. Kupffer, eksemplarid nime all H. aa'
rįabįį'e Loennr. var. Subgalbanum Dahlst. Kontrollitud eksemplaride järgi
otsustades kujutab endast See - vähemalt osaliselt - H. subgalbanum
Juxip ap. Dahlst.

K. Kupfferi poolt samuti Hiiumaaļt kogutud isendid (Herb. Balt.

lErineb väiksemate ja hallimate üldkatete poolest.
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{26, jotrrl. Pullapää hunditubakas (Hieracium adeĮum Juxip). a _ õisiku üldkaįte
leht (suurendatud).'



nr. lg445, autori analüüSi nr. 1775 ja nr. 2026) määras H. Dahlstedt
ebaõigesti kui H. fenno-orbicans Norrl. Mainitud liik kuulub Murorįa
hulka (ü1dkatte lehed kaunis tihedalt näärmestunud), kõneaļused isendid
aga kujutavad endast tüüpilisi Caesįa taksoone.

3. tsükkel Adeįa Juxip. - Karvakeste arv üldkatte lehtedeļ ületab
näärmete arvu mitmekordselt (90:l0); lehistuskoefitsient võrdlemisi
kõrge (0,09), s. o. varreļehti 5; ü1dkatte 1ehed tiheda1t tähtkarvased.

6l. Pullapää hunditubakas Hį.eracium ade1umtJuxip in Not.

sysi. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (1959) 517; in Fl. URSS XXX
(1960)' 351. - fcrpedIaHxa HeflcHafl.

4. Vars 55 cm kõrge, l,5 mm ļäbimõõdus, alusel hõredate 2 mm
pikkade karvakestega, näärmeteta. Juurmisi lehti 2, nad on süstjad, jär_

sult kiiljalt'ahenenud rootsuks, kuni 15 cm pikad (a: l), ļühidalt teri_

iunud, vaevu märgatavalt lühihambalised, bliivroheļised; karvu pealmisel
pinnal üksikuid (0,5 mm pikad), a1umisel pinnal ja servadel hajusa1t
(0,5- I mm pikad), keskrool alumisel pinnai kuni tihedalt; juurmised

lehed üldiselt hajusalt karvastunud. Varreļehti 5 (lehistuskoefitsient 0,09) ;
nad on.munajac1 või rombjad kuni süstjad, laiad (3,5:1), ühtlaselt pai-

gutunud 5-7 terava ebaühtļase hambaga, ļühidalt teritunud; karvastus
Samasugune nagu juurmistel ļehtedel. Liitõisik - hõre, laiuv harkjas pöö-

ris, 6-8 korvõisikuga. Õisikuraod üksikute karvadega, näärmeteta, haju_

salt tähtkarvased. Ü1dkate 9 mm pikk. Üldkatte lehed süstjad, iömbid,
hajusate (30) l mm pikkade heledate karvakestega ja üksikute (.4)

0,3 mm pikkade näärmetega, tiheda1t tähtkarvased. Emakasuue tume'

Õietolmuta. Õitseb juulis. (l26. joon.)
Levik Eesti NSV-s. Endeem. Väga harulda.ne, seni paar leidu Emor-

valdkonnast. I oopealses männikus, koos AsperuĮa tinctorįa ja Anernone

siĮaestris'ega. (l27. joon.) Iseloomulikud on 1aiad varrelehed ja nende

su}rtelįselt Suur arV.

4. tsükkeļ Caesįa Juxip. - Grex H. caesįum (Fries) Dahlst. Bidr.
Sydöstr. Sver. Hier.-Fl. III (l894) 7; Zahn in Engl' Pflanzenr. IV,
2B0 (l923) 437. - Karvakeste arv üļdkatte lehtedeļ ületab näärmete
arvu mitmekordselt (B0 : 20); üldkatte ļehed kas kõik või vähemalt sise-

mised teravad või väga teravad, kįtsad; lehistuskoefitsient 0,04-0,02,
s. t. varreļehtede arv on |:2 (-4); lehed karvąstunud hajusalt (kuni
mõõdukalt)

62. Saaremaa hunditubakas - Hieracįuru osįlįae 2 Dahlst. Beitr
Hier.-Fļ. oesels (l90l) 38; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 4aa;

I adelos (kr. k.)' - ebaselge.
2 Saaremaa ladinakeelse nimetuse osiĮia järgi.
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127. joon. Pullapää .hunditubaka (Hieracium adeĮum Juxip) leiukohad Eestis.

in. Aschers. et Graebn. Synopsis X|Ī,2 (1935) 682; Üksip in Fl. URSS
XXX (1960) 352. - fcrpe6vHKa 33eflbcKarl.

4. Vars 25-85 cm kõrge, l-3,5 mm ļäbimõõdus, alusel punaviolet_
jas, karvadeta või üksikute karvadega, näärmeteta. Juurmisi lehti 2-B,
nad on munajad kuni laisüstjad, järsult pikaks rootsuks ahenenud, kuni
16 cm pikad (5:l); leheserv enamasti 4-5 |aia ja lühikese hambaga,
hambad 1abaaļuŠe poole jämedamad ja teravamad, mõnikord hambad
Iootsul, väga harva ļeheserv sügavalt lõhestunud hammastega (Ī. sgr-

aeönse Juxip) ; lehelaba o1iivroheļine, alumine pind sageli violetjas või
punakas; karvu pealmisel pinnal hõredalt (l mm pikad), alumisel pin-

nal hajusalt (1,2 mm pikad), servadel mõõdukalt (l mm pikad), kesk_

rool alumisel pinnal tihedalt (l,5 mm pikad); juurmised ļehed üldiseļt
kuni . mõõdukaļt karvastunud. Varrelehti 2 (l--4) (lehistuskoeĪitsient
o,04); alumine neist on- suur, süstjas,. rootsuline, sisemiste juurmiste

ļehtede Sarnane, teravņenud tipuga, ülemine ,(või ülemised) väiksemad,
rootsuta, terveservalised. Liitõisik harkjas või pöörisjas, 2-ll korv-

õisikuga. Õisikuraod karvadeta ja näärmeteta, viltjad. Ūldkate (9-) l0-
l1 (-l2) mm pikk. Üļdkatte ļehed laiavõitu, järsult terävnenud tipuga,

hõredate kuni hajusate L24 (l0-45)] l mm pikkade karvadega, üksikute
(kuni hõredate) t6 (l-20)] 0,2-0,3 mm pikkade näärmetega, servadelt

enam või vähem tähtkarvased. Emakasuue rohekas; kuivanuļt tume. Õit-.

seb juulis. (Į28. ja l29 joon.)
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Levįk Eesti NSV"s. Endeem? Hoolimata oma nimest ei piirdu H. osī-
ļįae Dahlsl. Saaremaaga, vaid on kaunis laialdase levikuga, ulatudes
harvenedes valdkondadeni Esup ja Emed (130. joon.). Metsaga kaetud
moreenide nõ1vade1, puisniitudeļ, samblarikastes okasmetsades; eelistab
lųbjarikast pinnast. Naaberaladest esineb Karjala lõunaosas, tõenäo1iselt
ka Läti NSV-s, lubjarikkal pinnasel.

Välisilmelt sarnaneb H. aulgatum'iga, erinedes viimasest harkja liit-
õisiku, laiemate ja järsult ahenevate lehtede ning väikeste, Caesia_tüübi_
ļisie näärmete poolest. Tüüpi1istest Caesįa ļiikidest erineb aga lehtede
veidi tihedama karvastuse poolest; tugevamad eksempļarid meenutavad
liiki ff. prolataĮun K. Joh.

H. Dahlstedti märkus diagnoosis (ļ. c ) <<squamis ' . . eglandulosis> l

vajab parandust ses mõttes, et üksikud väikesed näärmed üldkatte lehtedet
alati esinevad. Samas juhib ta tähelepanu ka lõhislehisele vormile, ilma
teda eriti nimetamata.

Eksemplaridel Tagamõisast (kogunud C.'Skottsberg ja T. Vestefgren,
autori analüüsid nr. 2216 ja nr. 2220) tegi Dahlstedt sedelitel esiteks
märkuse: l/. uulgaturn (Ft.) Almqu. B. proĮixtum Dahlst., parandades
seile hiljem aga järgmiseĪt: ^H. caesįum Fr. * osįĮiae Dahlst'

63. Steinbergi hunditubakas _ Hįeracįum Steinbergianum Juxip in
Not. syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. LIRSS XIX (1959) 518; in Fl. URSS
XXX (1960) 353. - flctpe1unxa lllreürrdepr.

ų. Vars 40-70 cm kõrge,2-3 mm läbimõõdus, karvadeta või üksi-
kute karvadega varre alusel, näärmeteta. Juurmisi lehti 4-l0, nad aset-
sevad hästi arenenud kodarikus, välised neist on peaaegu ümarad kuni
e11ipti1ised, võrd1emisi väikesed, järsu1t lühikeseks rootsuļ<s ahenenud'
väga lühidaļt teritunud, sisemised munajad kuni süstjad' järsult või
kiiljalt āhenenud pikaks tiivuļiseks rootsuks, lühidalt või pikalt įeritunud
tipuga, kuni l6 cm pikad (4,5:1), kõik kogu serva pikkusel rohkete
(B-l5) teravate mitmekesiste (suurte ja väikeste, kolmnurksete, süst_
jate ja sirpjate, 1äbisegi 1aiade ja kitsaste) hammastega ning hammas_
tega rootsul, rohirohelised; alumine pind violetjas; pealmine pind pea-
aegu karvadeta, alumisel pinnal ja servadel kuni mõõdukalt 0,7-1,5 mm
pikki karvu, keskrool alumisel pinnal tihedalt 2 mm pikki karvu; juur-
mised lehed üļdiselt mõõdukalt karvastunud. Varrelehti (l-) 2 (-3't
(lehistuskoefitsient 0,03); nad on süstjad, lühirootsulised kuni rootsutud'
sügav- ja teravsaagjalt hammastunud, lehetipp teritunud. Liitõisik kän_
nasjas kuņi pöörisjas,5-2l korvõisikuga. Õisikuraod üksikute (kuni
hõredate) karvadega, peaaegu näärmeteta, hõreviltjad. Üldkaie l0,5-
|2 mm pikk. Üldkatte lehed lineaalsed, teravad, hõredate kuni hajusate
t25 (1l-37\] l mm pikkade karvakestega, üksikute t10 (-16)] 0,2 mm

l Näärmeteta üldkatte lehtedega
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128. joon. Saaremaa hunditubakas (Hieracium osī.Iįae
Dahlst.). a - õisiku üldkatte leht (suurendatud).



pikkaĪle näärmetega, hajusalt (või kuni tihedalt) tähtkarvased' Emaka-
suue tume (pruunikas). Õietoļmuta. Õitseb juunis-juulis. (l3l. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Endeem. Võrdlemisi haruldane, seni ļeitud ainult
Einf-va1dkonnast (l32' joon.). Moreenidel, päikesepaisteļistel nõļvadel.

Hästi arenenud lehekodariku, omapäraselt lrammastunud leheservade
ja suurie üldkatete poolest hästi iseloomustatav; liitõisik kaļdub Sarna-
nema H. auįgatum'i õisikuga.

64. Vaigune hunditubakas Hįeracium gaĮbanuml Dahlst. ex
Anders. in Bot. Notis. (1890) 92; Dahlst. Bidr. Sydöstr. Sver. FIier.-Fl.
III (1394) 20; Norrl. in Mela-Cajand. Suom Kasv. (1906) 719; Zahn in
Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 440; Dahlst. in Lindm. Sven. Fanero-
gamfl. ed. 2 (1926) 621; Zahn in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, 2

(1935) 679; Samuelsson, Maps of Scand. Hier.-Sp. (ļ954) n" 92;' Ūksip
in Fl. URSS XXX (1960) 353. - H. atrum Dahlst. Beitr. Hier.-Fl. Oesels
(l90l) 36. - fcrpe6unxa KaMeÄHaf.

4. Vars 30-75 cm kõrge, l. 3 mm ļäbimõõdus, karvadeta või üksi'
kute l,5 mm pikkade karvadega aļumises oSaS (harva kuni hõredalt
karvastunud), näärmeteta. Juurmisi ļehti 2-B; välised neist on võrdle-
misi väikesed, ümmargused kuni munajad või elliptilised, tömbid, sise_

mised suuremad, kuni 23 cm pikad (4,5:l), lai-munajad kuni elliptilised
või süstjad, järsult kaunis pikaks rootsuks ahenenud, lühidalt teritunud,
harvade (3-6) harevate või tipu poole suunatud teravate ebaühtlaste
hammastega, laba alusel sageli jämedamate ja pikemate hammastega,
hele- (kollakas-) rohelised, alumine pind sageli violetjas; pealmine pind
kar'vadeta või üksikute karvadega servade läheduses; alumisel pinnal
karvu hõredalt (l mm pikad), servadel hõredalt kuni mõõdukall (l mm
pikad), keskrool alumiseļ pinnal kuni tihedalt (1,5-2 mm pikad);
juurmised 1ehed üļdiselt kuni hajusalt karvastunud (kodariku vä1ised taļvi-
tunud lehed on tavaliselt karvastunud tihedamalt). Varrelehti (0-)
|-2 (-3) (lehistuskoefitsient 0,03); iļmelt sarnanevad nad sisemiste
juurmiste 1ehtedega, aļumine sageli suur, ü1emised väikesed, teritunud,
karvastus vaevu märgatav kuni hõre. Liitõisik - harkjas või pööris,
2-|4 korvõisikuga. Õisikuraod karvadeta või üksikute (0-14) karva_

dega, näärmeteta või üksikute (0-l0) väikeste näärmetega, eņam võį
vähem hajusalt tähtkarvased. Üldkate (9-) l0_l3 mm pikk, munajaŠ,
hiljem tömbi alusega. Üldkatte lehed ļaiad, mustjasrohelised, sageli heļeda
äärisega, kujult ko1meļaadi1ised: vä1ised 1ühikesed, väga tömbid, kesk_

mised 'pikemad, tömpjad, sisemised pikad, teravad, hõredate L22 (l0-
40) ] l mm pikkade tumedate, kuid lühikese heleda tipuga karvakestega,
üksikute t6 (0-l7)] lühikeste (0,2-0,3 mm) näärmetega või mõnįkord
hoopis näärmeteta' peaaegu tähtkarvadeta või servadel hajusalt täht-

t galbanum (ļad. k.) - kummivaik.
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l29. joon. Sāaremąa hunditubakas (HĮera:cium osįļįae Dahļst.
Ī. sgrueėnse Ju*ip).

13 Eesti NSV floora VIĪ
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l30. joon. Saaremaa hunditubaka (Hieracium osįļįae Dahllst.) leiukohad Eestis.

karvased, habeja tipuga. Emakasuue tume. Õietolmuta, Õitseb juunis-
juulis. (133. joon.)

Üldlevik. Skandinaavias, kuni Ķesk-Euroopani; Nõukogude Liidus
loode- ja lääneosas (Karpaatides). Valgusrikastes metsades loopealsetel,
piki paekallast, metsaga kaetud moreenidel, nõlvadel, puisniitudel, alati
lubjarikkal pinnasel.

Levik Eesti NSV-s. Kõige levinum Caesįa liik meiļ (ligi '/a kõigist
uuritud Caesįa taksoonidest kuulub siia). Leiukohad piirduvad lääne_
valdkondadega: Emoc, Emor, Einf ja lääneosa Eint-valdkonnast (l34.
joon.), kus ļiik on kohati kaunis tavalinė, lubjavaesel'alra! aga sootuks
puudub.

Eestist kogutud isendid eraļdas H. Dahlstedt (Beitr. Hier.-Fl. oesels,
l. c.) eri liigina - H. atrunr Dahlst., kuid et vahe nende ja tüüpiliste
(Rootsist pärinevate) eksemplaride vahel o1į äärmiselt väike (kui arves_

tada veidi tumedamaid karvakesi üldkatte l'ehtedel) ning et Dahlstedti
enda tunnistusel samasugused isendid esinevad ka Robtsis (locus clas-

sicus), siis ei olnud küllaldast põhjust meie isendeid nimeļiselt eraļdada.
Ka meie isenditel võib sageli täheldada inetuid pahku liitõisiku piir-

konnas (õisikuraagudel, üldkatte lehtedel); mis on tingitud putukate

torgetest või hammustustest; need haavandid eritavad piimmahla, mis
kalģendudes muutub vaiguks (asjaolu, mille järgi 1iigile on antud
nimetus)
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l3l. joon. Steinbergi hunditubakas (Hieracium Steinbergianurn Juxip).
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l32. joon. Steinbergi hunditubaka (Hieracīum SteinbergĮanum Juxip) leiukohad
Eestis.

65. Sinihall hunditubakas Hįeracįurrt caesiufttt Fries : Nov. Fl.
Suec. ed. l (l8l9) 76, pro var. B. H. aulgatį p. p.; Dahļst. Bidr' Sydöstr.
Sver. Hier;-Fl. III (1894) 10; Beitr. Hier.-Fl. Oesels (1901) 34 Zahn
in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 437; in Lindm. Svensk. Fanerogamfl.
ed. 2 (1926) 620; Samuelsson, Maps of Scand. Hier.-Sp. (1954) n" 77;

Üksip iņ Fl. URSS XXX (1960) 354. - H. eu-caesįum Zahn' in Aschers.
et Graebn. Synopsis X\Ī,2 (l935) 676. - H. bifidurn Fries, Epicr'. (l862)
93 p. p. - H. bifidum (Fries) Lindeb. in Blytt Norg. Fl. II (1874) 657
et in Hartm. Handb. Skand. Fl. ed. ll (1879) 45; Norrl, in Mela-Cajand.
Sįrom. Ķasv. (1906) 720. - H. pĮurnbeurrt.Fries, Symb. (l84B) lll p. p.-
H. plumbeuftį-var' bifidurn Norrl. Bidr. Skand. Hier.-Fl. I (1888) l02. -H. caesiiforme Brenn Finnl. Hier.-form. ĪV (1895) 13. - H. danįcum
Arv.-Touv. Herb. Boiss. (1847) 731; non Dahlst. - fcrpe6uHKa c143ar.

4. Vars 30-65 cm kõr-ge, |-2,5 mm läbimõõdus, karvadeta või
üksikute l-3 mm pikkade karvadega varre a1usel, näärmeteta. Juurmisi
lehti 2-8, nad on munajad või elliptilised kuni süstjad,' järsult ahenenud
rootsuks, kuni l6 cm pikad (a:l), hõredaļt madalahämbalised või laba-
alusel l-3 jämedama hambaga, tömpjad kuni lühidalt teritunud, sini-
rohelised, alumine pind sinkjasvio1etjas;. pealmine p.ind karvadeta (või
vahel mõne üksiku lühik".. karvakesega Serva Īähedusės); karvu alumi-

I caesįus (lad. k.) - sinihalļ
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133. joon. Vaigune hunditubakas (Hieracium galbanum Dahlst')

õisiku üldkatte leht (suurendatud)'
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l34. joon. Vaiguse hunditubaka (Hieracium gaįbanum Dahlst.) įeiukohad Eestis

Sel pinnal üksikuid (l mm pikad), Servadel kuni hajusalt (l mm pikad),
ļ199t<r9ot 

alumisel pinnal kuni tihedalt (t,5 mm pikäa;;, juurmised lehed
ü]diseļt kuni hajusalt (sagedamini siiski ainult 

_ 

hõredalĮ) karvastunud.
varrelehti l-2 (lehistuskoefitsient 0,08); nad asetsevad varre alumises
oSaS' on süstjad, järsult kiiljalt ahenenud lühikeseks rootsuks, l-_2 ham-
baga, teritunud tipuga, hõredalt karvastunud, alumine pind tähtkarvane.
Liitõisjk - harkjas või pööris, 2-|2 korvõisikuga. oisiįuraod karvadetavõi üksikute (0-20)- karvakestega, näärmetetā või üksikute (0-l0)
näärmetega, viltjad. Üldkate l0-l3 mm pikk. Üldkatte lehed kõik tera_
_vad, sisemised naaskeljad (eriti silmapaistvad enne õite puhkemist),
!Įedaļe |24 (l4-3B)] l mm pikkade kaivakestega, üksikute is to-rz)]0,2-0,5 mm pikkad-e näärmetega, väga hajusate-tähtkaivadega lehekeļį
alusęl. Õied he1eko1lased. Emakasuuā kollane või tumedavõitu. oietol-
muta. Õitseb juunis-juulis. (l35. joon.)

Üldlevik. Kesk- ja atlantilises Euroopas ning Skandinaavias; Nõu_
kogude Liidus loodeosas, kõikjal ainult luĻjarlkkai pinnasel. Loopealsetel,
paekalda serva1, kuivadel nõlvadel, puisniitudel.

Levik Eesti NSV-s. Peamiselt läänevaldkondades - Emoc ja Emor,
harvemini Einf ja Esup (Rakverest ida pool ei ole seni avastatud). Võrd-
lemisi haruldane. Läti NSV-st on nähtud isendeid Väina jõe dolomiitsete1t
kallastelt. (136. joon.)

t98



+

a"

135. joon Sinihaįl hunditubakas (Hiera:cĮutn caesturn FtieJ}1

a' - õisikū' üldkatie Įeht' (süurendaiud)'
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Eksikaadis Herbarium florae rossicae on välja antud nr.775-a a1l
(kogunud Saaremaalt K. Kupffer).

66. Tumehall hunditubakas _ Hįeracįum rauuscuįurnl Dahlst. Bidr.
Sydöstr. Sver. Hier.-Fl. III (ļs94) l5; Beitr. Hier._Fl. oesels (l90l) 35;zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 438; in Aschers. et Graebn.
Synopsis XII', 2 (1935) 677; Üksip in Fl. URSS Xxx (1960) 355. -fcrpeduHxa reMHo-cepoBarafl.

. 1.'.. 
Vafs 25-õ5 cm kõrge, l,5-2 mm ļäbimõõdus, peaaegu karvadetaja näärmeteta. Juurmisi 1ehti 2-B, välised neist on väikesed, sisemised

suuremad, kuni l3 cm pikad (a: l), munajassüstjad, laiad, ahenenud root_
suks, hõredate (3-5) madalate (alusel veidi jāmedamate) hammastega,
lühidalt teritunud tipuga, sinirohelised; pealmine pind karvadeta või üksi-
kute karvadega servade läheduses; alumine pind ia servad üksikute, kesk-
rood alumisel pinnal hõredate karvadega; juurmised lehed üldiselt kuni
hajusate lühikestel' karvaclega. Varrelehīi l-z (-3) (1ehistuskoefitsient
0'04);' nad on pikĪiksüstjad, väga teritunud, üksikute hammastega, alu-
mine'pind hõredalt tähtkarurrā. Liltoisik - harkjas või pööris, 2- |0
korvõisikuga. oisikuraod üksikute l mm pikkade karvakestega või nen-
deta (0-9), näärmeteta või üksikute (0-2) O,3 mm pikkade iäärmetega,

l36. joon. Sinihaļli hunditubaka (Hieracium caesįum F'ries) leiukohad Eestis.

20a

l Sõnast raous (|ad' k') - tumehall.
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l37. joon. Tumehall hundiiubakas (HĮeracium raauscų-

Įum Dah|st.). o - õisiku üldkatte leht (suurendatud).
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138. Joon. Tumehalli hundįtubaka (Hieracīum rāauscuļum Dahlst.) leiukohad Eestis

viltjad. Üldkate (9-) l0-l2 mm pikk. Üldkatte lehed kitsad, väga tera-
vad, hõredate 12| (l5-25)] l mm pikkade karvakestega ja ūk.ikrt.
į3 (l_6)] 0,3-0,4 mm pikkade näärmātega, tihedasti tähtįarvased. Ema_
kasuue tume. Õietolmuta. Õitseb juunis-juulis. (l37. joon.)

Üldlevik. Ķesk-Euroopas ja Skandinaavias. Nõukõgude Liidus loode_
osas. Ķuivades loopealsetes metsades, kivistel järsakutel, lubjarikkal pin-
nasel.

Levik Eesti NSV-s. Läänevaldkondades (Emoc, Emor) mitte eriti
haruldane (ligĪ 2īvo uuritud Caesįa taksoonidest kuulub siia), samadel
asukohtadeļ kus H. caesįum Fries, kuid viimasest palju sagedam, ida
Suunas aga kiiresti kahanev jā näiteks Esup-valdkonnas (Uljaste) juhus_
liku leiuna. (138. joon.)

Erineb H. caesįum'ist peamiselt tiheda tähtkarvastuse poolest üldkatte
lehtedel; võib-o11a tuleks teda hinnata vaid H' caesįurn'i kseromorfse tei-
sendina.

Bunge Flora exsiccata nr. 463 all välja antud H. caesįum Fr. (kogutud
Muhust) kuulub vähemalt osaliselt (nähtud eksemplaride järgi otsustades)
H. raauscuįurrl Dahlst alla.

6. alamsektsioon Bifida Juxip, in Fl. URSS XXX (1960) 256. - Zahn
in Engl. Pflanzenr. IV,2B0 (1923) 406; in Aschers. et Graebn. Synopsis
XII,2 (1931) 362; (193a) 605 (ut sp. coll.). - Iseloomustust vt. alam-
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l39. joon. Alamsektsioonī Bifida Juxip levikuareaal. (Zahni järgi')

sektsioonide määramise tabelis |k. 2l' Lehistuskoefitsient keskmiselt 0,02

[(0,08) 0,05-0,0l)J, 5 1. varrelehtede arv on (a_) 2-a; vars tüüpilistel
esindajatel sageli lehitu varb. Juurmised lehed õitsemisajaks enamasti
hästi arenenud kodarikus (2-l0). Liitõisik - harkjas või pööris. Üldkatte
lehed silmapaistvalt karvastunud, hõredate väikeste näärmetega (vahekor-
ras 90 : lp kuni 40 : 60, või harvemini märgatava arvu näärmetega -
20 : 80). Peaaegu alati õietolmuta.

Uldlevik. Alamsįktsiooni esindajaid leidub Põhja- ja Kesk-EuroopaS
(puuduvad suuremas osas Prantsusmaast ja Hispaaniast, Korsikas, Sar-
diinias, Sitsiilias ning suuremas' osas Nõukogude Liidu Euroopa-alaŠt).
Nõukogude Liidus on nad koondunud enamasti ļoodeossa, kuigi üksikud
liigid ulatuvad Uraalini. (139. joon.)

Bifida 1iike' iseloomustab nende äärmine 1ubjalembesus, mistõttu nende

esinemine ka üldise areaali piirides on, sõltuvald lubja sisaldusest pinna-
ses, 1aiguline, hajus. Alamsektsioon Bifida on.Murorįa'ga ana|oogiline
taksoon.

Levik Eesti NSV-s, Lubjalembesuse tõttu on Bifida liigid'meil koha-

tavad ainult lääne- resp. loodevaldkondades. Hoolimata sellest, et meil
esineb võrdļemisi palju erinevaid taksoone, tuleb alamsektsiooni hinnata
meiļ haruļdaserļa' ,sest et.reeglipäraselt kõik liigid on alati esindatud väga
väikese isendite aĪvuga. Kui me näiteks aļamsektsioonideS, LeaįcauĻįa,

203



Vulgata, Murorįa või Sagittata võime leida Suure abundantsiga liike
[näiteks H' ouĮgatunl (Fries) Almqu., H. Hįeltii Norrļ., H. dįstracturn
Norrl., H. orbįcans Almqu., H. proĮataturrĮ K. Joh., H, sagittatunl Lindeb.,
H' gaĮbanulz Dahlst.], siis Bifida liikidest ei saa ükski nendega selles
suhtes võistelda. See asjaolu, ühes endeemide Suure arvuga, osutab sellele,.
et alamsektsioon Bifida leiab meiļ oma idapiiri või on seļlele väga iähe-
dal, mida muu SeaS tõendab ka ļiikide järsk vähenemine ida suunas. .

Et Bįtįda liigid esineva.d meil väga hõredalt, siis on nencle ökoloogia
kohta raske midagi täpsemat ütelda. Väheste andmete ja tähelepanekūte
järgi otsustades esinevad nad meil moreeninõlvadel, kuuse_ ja segametsą
servadel, lookuusikutes ja -männikutes, kuivadeļ lubjarikastel pr-risniitudel
ja sarapikes.

Vanemad balti floristid mainivad alamsektsiooni Bifida kuuluvaid liike
vahel koguliigina H. bifidum Kit. nime all, peamiselt aga seile sünonüü-
miga H. murorum p. siĮaaticum L. Kuid kahtlemata on selle nime alla
sageii võetud H. caesįurn Fries või H. murorum L.

Fleischer ja Lindemann (lB39) mainivad lühidalt koguliiki. ]redebour
(lB44-l846) annab koguliigile (B. siĮuaticum L.) asukohaks Ķuramaa.
Wiedemann ja Īū/eber (lB52) mainivad H. p' sgĮuatįcum L. kõrval (mida
nad peavad liigi H. murorum L. teisendiks) veel eraldi H. bįfįdum Kit.,
toetudes Ledeborrri autoriteedile (<Für Curland, T,indem. p1. exs. Sonst
kein Zeugniss>). Diagnoosi järgi otsustades on tegemist tõcnäoliselt
Caesįa liikidega. Fleischer ja Bunge (lB53) kordavad eelmisi andmeid.
Fr. Schmirit (l855) samastab H' bifidum Kit. ja H. caesįurn Fries
(<Gewöhnlich auch Ī:j.r H. rr7uroruln gehalten>). Ka Russow (i864) ja'
I(linge (lBB2) peavad mõlemat nime sünonüümideks. Lehmann (lB95,
l896), kes muidu varemate autorite andmeid alati kordab, ei maini
H. bifidum'i ü1dse. Uuemal ajal .leidis J. Gröntved (|927) Vormsi 'saarelt
Įihe Bifida liigi, nimelt H. albįdulum Slenstr'

ALAMSEĶTSIOONI BIFIDA EESTI NSV-s ESINEVATE LIIKIDE
MÄÄRAMlSE TABEL

Näärmete arv üļdkatte lehtedel ületab mitmekordseļt karvakeste
arvu (viimaseid 'on seal üksikult); õisikuraod hõredate näärme-
tega, karvadeta; ü1dkate võrdlemisi kõrge, ll-12 mm pikk; üld-
katte lehed hõredalt tähtkarvased
67. Tähniline ķuĻdltubakas - Hieracįum submaculosum Dahļst.

Näärmed ja karvakesed üldkatte lehtedel arvult enam või vähem
tasakaalus või karvakeste arv ületab näärmete arvu mitmekord_
se.lt 2

2. Näärmed ja karvakesed üldkatte lehtedel arr,ult enam või
vähem tasakaalus . 3
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Karvakeste arv üldkatte ļehtedeļ ületab näärmete arvu mitme-

. kordselt või viimased puuduvad seaļ hoopis . B

3. Emakasuue kollane; õisikuraod üksikute karvakestega; üldkatte
1ehed tähtkarvased; lehed jämedahambalised; tihedalt karvastu-
nud (kuigi pealmiselt pinnalt karvadeta)

68. Kollakas hundįtubakas - Hįeracį'um caesiifĮorioides Juxip

Ernakasuue tume; üļdkatte ļehed tähtkarvadeta või hõredate täht-

karvadega, peamiselt alusel 4

4. Õisikuraod märgatava arvu (hajusate) näärmetega . 5

Õisjkuraod näärmeteta ja karvadeta või mõlemaid üksikult (kuni

vaģä hõredalt) 6

5. Õisikuraod hõredate (märgatava arvu) karvakestega; lehed väga

tihedalt karva_stunud. (kuigi .l"Td" pealmine pind on karvadeta)
69' Reigi hunditubakas - Hįergcįurrl astibes Juxip

Õisikuraod üksikute karvakestega; lehed karvastunud kunį tihe-

' daļt, pea1misel pinnal hõredalt; lehelaba aheneb rootsuks pikka-

mööda
72. Pahnschi hunditubakas -_ .Hįeracįurn Pahnsch'ii Jlsxīp

6. oisikuraod üksikute karvakeste ja näärmetega; lehed mõõdukalt

karvastunud, pealmisel pinnal üksikute karvadega 7

oisikuraod karvadeta ja näärmeteta; 1ehed karvastunud mõõdu-

kalt,r.u,-'"Ļ,o.',įJ*.f 
T,ilulįxi""x1"J,l"i;:I:,'r;o,},ä'Jj"i;i;,o

7. Lehed ahenevad rootsuks pikkamööda
70' Tooma hunditubakas l Hįeracium' intercessurn Juxip

Leheläba alus südajas või tömp
73. Mitmepalgelįne hunditubakas - Hįeracįum rnuĮtifrons Brenn.

8(2).Karvakesiüldkatteļehtedelhõredalt(kunihajusalt).9
Karvakesi üldkatte ļehtedel hajusalt (kuni mõõdukalt) " 16

9. Emakasuue kollane või pruun l0

Emakasuue tume või.mustjas ' 13

Į0.Lehedkarvastunudvägahõredalt(peaaegu.karvadeta),enam
, või vähem järsu1t ahĮnenud r.ootsuks, ļaiąd; varrelehti 2-3;

' .'' õisikuraod kärvadeta ja näärmeteta; emakasuue pruun 
- ..

74.oiuhunģitubąkas_ HļeracįumoioėnseDahlst,

Lehed karvastunud hajusalt kuni

l;l''..::' (-2\; emakaŠuue kollane
mõõclukalt; varrelehti 0_1

u

)

I
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ll. Lehed ahenevad rootsuks pikkamööda, nende karvastus mõõdu-
kas; emakasuue kollane
75. Haavasoo hunditubakas - Hįeracįum cercįdoteįmatocĮes Juxip
Lehed südaja või tömbi labaalusega või viimane järsult rootsuks
ahenenud, eredalt sinirohelised; ü1dkatte ļehed terāvad (sisemised
naaskeljad); emakasuue .meevärviline . 12

12. Leheserv Vaevu märgatavalt hambuline (ainult laba a1usel veidi
sügavamad hambad)

76. Eredaõieline hunditubakas - Hįeracįum stenoĮepis Lindeb.
Leheserv hulga sügavate hammastega (peaaegu lõhestunud)

: * Hįeracįum stenoĮepis Lindeb. Ī. Įobata Juxip
l3(9)' Üldkatte lehed tähtkarvadeta või hõredalt tähtkarvased; õisiku-

raod (peaaegu) karvadeta ja näärmeteta; lehe karvastus kuni tihe
77' Eichwaldi hunditubakas - Hįeracįum EtchaaĮāii Juxip

Ūldkatte Jehed märgatavaļt tähtkarvased . 14

14. Lehed karvastunud hõredalt; õisikuraod üksikute karvakeste ja
näärmetega; ü1dkatte lehed kitsad, teravad, väga tiheda1t täht_
karvased

78. Hallikas hunditubakas - Hieracįurn canįtįosum Dahlst.
Lehed karvastunud mõõdukalt; õisikuraod enamasti karvadeta ja
näärmeteta; üldkatte lehed süstjad, tömpjad kuni teravad; kaunls
tihedalt tähtkarvased . . . ""_'' .-.ī;

l5. Lehed mada1ahambaļised (ainult laba alusel enam või vähem
sügavate hamrmaste paariga)

79. Tinajas hunditubakas - Hįeracįum sublįuįdurn Dahlst.
L e h e d s ü g a v a 1 t ( u' i' f .n :',T; ::;,, :^ #:äļļi'" | . o 

", 
* o uu n,, J u x i p

l6 (B). Emakasuue rohekas või kollane; õisikuraod üksikute karvakesteja näärmetega või hoopis nendeta; üldkate enamasti Suur
(9,5*12,5 mm pikk)

Emakasuue tume; õisikuraod (märgatava arvu) hõredate karva-
kestega ja hajusate (kuni mõõduka arvu) näärmetega; üldkate
9 mm pikk; lehed karvastunud kuni tihedalt

82. Kärde hunditubakas * Hįeracįum agnostum Juxip
17 ' Üldkatte lehed hõredate tähtkarvadega; emakasuue rohekas;

lehed karvastunud hajusalt (pealmine pĻj r.r."āā.tr); varrelehti
l_3; näärmeid üldkatte lehtedel ei ole või on ainult üksikuid
(0-6)

80. Loode_hunditubakas - Hįeracįum cauri Juxip
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Üldk.atte lehed tihedalt tähtkarvased (valkjad); emakasttue kol-

lane; lehed .karvastunud kuni tihedalt (pealmine pind hõredalt);

varrelehti 0-l; näärmeid üļdkatte lehtecįel üksikult või hõredali
8l. Valkjas hundįtubakas - Hįeracįųm albįduįurrl Stenstr.

l' įsükkel TrianguĮaria JLrxip. - Näärmete arv liitõisiku piirkonnas

(üldkatte lehed, õisikuraod) üļetab mitmekordselt karvakeste arvu seaļ-

samas.

67. Tähniline hunditubakas - - Hįerocįurn subrnacuįosum I Dahlst'

Beitr. Hier.-Fļ. oesels (190l) 25; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 2B0

(1923)426(nota);inAschers..etGraebn,SynopsisxĮI,2(1935)64+
įrt Ė. proĮtiurn Norrļ. Ī. e. submacuļosunt Dahlst.); Üksip in Fl. URSS

xXX (1960) 36l. _. flcrpe6rzHKa ĪĪoĪĮTI'I_I]fTH}lcTafl''"*ū.' 'ū;;ļ įį-60 cm'kõrge, 1,g-22 mm 1äbimõõdus, alumises osas

violetjas, karvadeta või tķšiķute karvakestega varre aluse1, ülemises

osas mõnikorcl üksikute näärmetega. Juurmisi lehti 3-8' nad on muna_

jad kuni süstjad, kuni 15 cm p1tra (3,5: l), ümardunud' tömbi või

nool1a labaalusega' enam või vähem pikarootsulised, piki kogu sefva

ebaühtļaselt 7-l3 sügava kuni madala terava hambaga, aļusel süga-

vate, osa1iselt iagasikāĮndunud lõhishammastega ning hammastega root-

sul, siniroheļised, alumine pind kahvatum või violeijas; pealmine pind

karvadeta; karvu aļumisel pinnal kuni hajusalt (l mm pikad), servadel

mõõdukalt (0,B mm pikad), keskrool aļumisęl pinnal ülitihedalt (2 mm

pikad); juuimisecl leĖed üldiseļt mõõdukalt karvastunud. Varrelehti 0-l
įt.r,i.irrtuoefitsient 0'0l); enamasti on varreļeht kitsassüstjas, lühiroot-

suline või rootsuta, ebaühtlaselt terava- ja paljuhambaļine, väga terava

tipuģa; pearood lehe alūmisel pinnal tähtkarvane. Liitõisik hõre, hark-

;r, Įoi įoö.ir, 3-7 korvõisikuģa. Õisikrrraod |1:'r9"lr: kuid hõredate
"0,4 

-*:pikkade näärmetega, ,rīlt1rd. Üļdkate (10 ) |l-l2 mm pikk'

munairs. Üldkatte lehed kītsad, lineaaļsed, tömpjad kuni teravad, üksi-

kute [B (3-13)] 0,5-l mm pikkade karvakesteg a ia hajusate

iāį izā-ņį)] o,į mm pikkade näärmetega, veidi tähtkarvased. Emaka_

suue tume. Õitseb juunis.--juulis' (l40' joon')

Levik Eesti Nsü_s. Endeem. Haruldane, senised leiukohad kuuluvad

valdkondadesse Emoc, Einf ja A1t(?) (141. joon.). Metsaga kaetud:noree-

"ia" 
,orįrael, lubjarikkal pinnasel. Liigi leid Narva ümbrusest (Pljussa

jā. suudmes, koģunud . K. Mein"hausen) on .äärmiseļt huvitav, kuigi

Ļahtļane (kas ei įle aset leidnud sedelite vahetus?)'

H' subrrlacuįosun Dahlst. on väga ļähedane H. PrcĮixum'ile, seepärast

hindab Zahn teda kõigest viimasā liigi vormina. H. Dah1siedti järgi

į.op. cit.) kuulub |Īik H|proĮįscunr'i ļa'H, macuįosum'.i vaheļe. H. proĮixum

r sal- (lad. k.) - all-, alam-, vähe-, rnacuLosus _ tähniline'
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Norrl. levik on piiratud Lõuna- ja Kesk-Rootsiga (Smäland-Jämtland)
ning Soome edelanurgaga (Ahvenamaaga).

2. tsükkel PenduĮa Juxip' - Karvakesed ja näärmed liitõisiku piir_
konnas on arvult enam või vähem tasakaalus; lehistuskoefitsient madal,
0,04-0,0l, S. t. varrelehti on 0-l (-2)' Ü1dkatte' lehtedel karvakesi
enam või vähem hõr'edaļt.

68. Kollakas hunditubakas - Hįeracįum caestifĮorĮoides r Juxip in
Not. syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (1959) 519; in Fl. URSS
XXX (l960) 365. - fcrpe6uHNa cļ.I3oĮBeTKoBoB[ÄHafl.

4. Vars 50-55 cm kõrge, 2 mm ļäbimõõdus, paljas; sageli võrsub
ühest risoomist mitu vart. Juurmisi ļehti 5, nad on munajad kuiri muna-
jassüstjad, kuni 15 cm pikad, laiad (3 : l), tömbiļt südaja kuni noolja
alusega, välised vaevlĮ märgatavalt hambuļised, sisemised jänredate koļm-
nurksete, laba alusel tagasikäändunud hammastega ja hammastega root-
su1, teravad, kollakasrohelised, alumine pind sageli violetjas; pealmine pind
karvadeta; karvu alumisel pinnal hajusalt (0,7 mm pikad), servädel tihe_
dalt (l mm pikad), keskrool alumisel pinnal ülitihedalt (2 mm pikad);
juurmised lehed üldiselt tihedalt karvastunud' nende alumine pind kaunis
märgatavalt tähtkarvane. Varrelehti 0-l (lehistuskoefitsient 0,0l); leht
kinnitub varre alumisele veerandi1e, on munajas, rootsuline, hõredalt
karvastunud (pealmine ja alumine pind karvadeta, servad ja l<eskrood alu-
misel pinnal hajusate karvadega, s. o. varrelehe karvastus moodustab
vaevalt veerandi juurmiste lehtede karvastusest), kuid alumine pind
tihedalt tähtkarvane; leht on sageli väike, kõrglehekuju]ine. Liitõisik -harkjas või pööris, 6 korvõisikuga.. Õisikuraod üksikute karvakeste ja
näärmetega, viltjacl. Ūldkate l0,5 mm ļai. Üldkatte lehed kitsad, tömpjād
kuni teravad, hõredate (20) ļ mm pikkade karvakesiega ja samuti hõre-
date (20) 0,3 mm pikkade näärmetega, mõõdukalt tähtkarvased. Emaka_
suue kollane või oliivroheline. Õitseb juunis-juulis. (142. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Ēndeem. Väga haruldane, seni ainult väheseid
1eide Emoc-valdkonnast (Hiiumaa1t, Kõpust). Puisniidu1, rändrahnul.
( 143. joon.)

H. Dahlstedt määras taime (sedelil) kui .l'1. caesiifĮorun Almqu'; et
ta aga erineb viimasest näärmete Suurema üldarvu poolest üldkatte leh_
tedel kui ka karvakeste ja näärmete vahekorra pool'est, siis otsustasin
eraldada taime eri 1iigina. Meie taimel on karvakeste ja näärmete vahe_
]kord 50:50, H. caesiifĮorum'i| aga B0:20, ühiides liigi diagnoosiga
lDahļst. Bidr. Sydöstr. Sver. Hier.-Fl. ĪI (lB93) 5l], mis kõļab. järgmi-
selt: <squamae . . . pilis brevibus sparsis - sat densis et glandulis solita-
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l40. joon. Tähniline hunditubakaę (H ier acĮutn sub macuļosīĮtl

Dahlst.). a _ õisiku üldkatte leht (suurendatud)'

14 Eesti NSV flobra VIļ



A

q

ot,

}_ė

t

I
ļ
I

I

ļ

r
I

\

4..

--/

I

a Ļ

t

I

--(
t

141 joon. Tähnilise hunditubaka (Hieracium SubnųeuĮosum Dahlst.). lEėstis.
ļeiukohad

riis minutis obtectae>', lā vaštavate. tüüpeksemplaride analüüsidest saa:
dud andmetega. Välisilmelt sarnaneb taim aga įõesti H. caesiifĮrsrum.,iga..

69. Reigi hunditubakas - Hįeracįurn astibes2 Juxip in Not. syst'
herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIx (1959) 5l9; in Fl. unšs XXX (1960)
366. -- flcrpe6raHxa He3aMerHafl.

4' Vars 50 cm kõrge, l,5 mm läbimõõdus, alumises osas kuni haju_salt karvastunud, üļemises osas üksikute näärmetega. Juurmisi lehti 4,nad on munajad kuni kitsassüstjad, kuni 16 cm piliad (6: l)' p"āi*inĮpind karvadeta, alumine pind ja servad tihedate l mm pikkadĮ karva-
dega, keskrood alumisel pinnal (ja roots) ü1itihedate l,į mm pikkade
karvadega; jüurmised lehed üldisĖtt tti.oįķesti karvastunud. Varrelehti2 (lehistuskoefitsient 0,04) ; nad on laisüstjad (3,3 : 1) , karvastus kuni
tihe. Liitõisik - harkjas pööris, 2-3 korvdisikuģä. oisiķuraoa hõredalt
karvased, hajusate näärmetega, hõreviltjad..Üldkāte l0,5 mm pikk. Üld_
katte lehed hõredate 12| (lB-24) ] l mm pikkade karvakestega, hajusate
Į32 (30-36) ] 0,3 mm pikkade näärmetega, hõredate tahĪkarvaaega,
Emakasuue tume. Õitseb juunis-juulis. (l4Į. joon.)

' pldkatte lehed kaetud iühikeste hõredate kuni kaunis tihedate karvadega ja
üksikute väikeste näärmetega.

2 astįb'es (kr. k.) _ märkamatu.
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Kollakas hunditubakas (Hieracium' caesiifĮorioides Juxip). 4 -
õisiku üldkatte leht (suurendatud).
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l43. joon. Kollaka hunditubaka (Hieracium caesĮifĮorioides Juxip) leiukoht Eestįs.

Levik Eestį NSV-s. End,eem. Väga haru1dane, Emoc-valdkonnast.
K. Eichwaldi leid Hiiumaalt, Reigist, on seni jäänud unikaalseks.
( 145. joon.)

70. Tooma hunditubakas - Hįeracium įntercessumį Juxip in Not.
syst. herb; Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (1959) 520; in Ft. URSS XXX
(l960) 369. - fcrpe6lHxa nocpeĀHuųecKarl.

4. Vars 60-75 cm kõrge, 2 mm läbimõõdus, üksikute karvakestega
(peaaegu paljas), näärmeteta' Juurmisi ļehti 3-5, nad on tumeroheli_
sed, äraspidimunajad, elliptilised kuni süstjad, enam või vähem järsult
või pikkamööda ahenenud pikaks rootsuks, tömbid kuni teravad, ogake_
sega tipus või kuni lühidalt teritunud, kuni 24 cm pikad, laiad (4:1),
8-l5 ebaühtlase, lühikese ja pikema hambaga läbisegi, hambad teravad
kuni saagjad; hambad ka rootsul; karvakesi on pealmisel pinnal üksikuid
(0,6 mm pikad), alumisel pinnal hajusalt (l,3 mm pikaģ)' Ser-

vadel mõõdukalt (0,8 mm pikad), keskrool alumisėl pinnal kuni tihe-
dalt (l,5 mm pikad); juurmised lehed üldiselt kuni mõõdukalt karvas-
tunud. varrelehti ( l-) 2 (-3) (lehistuskoef itsient 0,03) ; nad on lai-
süstjad, alumine pikarootsuline, 3-_5 hambaga, teritunud, ülemine ļühi_
rootsuline, väike, terveserValine. Liitõisik sarikj,as kuni pöģrisjas,

Į įntercessus (lad. k.) - vahei olev, vahendav

2t2 a



l44. joon. Reigi hundituhakas (Hieiacįuttl ąstįbes
Juxip).
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l45. joon. Reigi hunditubaka (HĪ.eracium aslläes Juxip) leiukoht Eestis.

laiuv, 6_9 korvõisikuga. Õisikuraod pikad, üksikųte karvakeste ja näär_
metega, viltjad. Üldkate 9-ll,5 mm pikk. Üldkatte lehed süstjad, tömp_
jad või teravavõitu, kuni hajusate t3a (25-45)] 0,6-l mm pikkade
karvakestega, hõredate [l8 (10-25)] 0,3.--p,4. mm pikkade näärmetega,
mõõdukalt tähtkarvased. Emaļ{asuue turne. Õitseb juunis-juulis.
(146. joon.) '' ,

Levik Eesti NSV_s. Endeem. Haruldane,. seni ļeitud valdkondadest
Esup ja Emed. Segametsades, sageli koos 11. sagittatum'iga. (147. joon.)

Ühendab alamsektsioone Bifida, Muroria ja Caesia.

7l' Vaga hunditubakas - Hįeracįum Vaģael 
'Juxip in Not. syst.

herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS'XIX (1959) 521; in'Fl.'URSS XXX (1960)
370. - fcrpe6uHxa Bara,

4. Vars 35-70 cm'' kõrge, l,5 mm läbimõõdus, peaaegu paljas.
Juurmisi lehti 3-9, nad on kuni 22 cm pikad ;(4,3:l), elliptilised kuni
piklikmunajad, järsult ahenenud pikaks rootsuks, iimardunud või tömbi
labaalusega,4-7 paari lühikeste kuni ogakesetaoliste hammastega
(labaalusel märgatavamate hammastegā), ümmą'rguse kuni lühidaļt teri-
tunud tipuga, oliivrohelised; pealmine pind pėaaegu karvadeta (või üksi_
kute 0,7 mm pikkade karvakestega), alumisel pinnal ja servadel haju-

t Pühendatud Tartu Ülikooļi botaanika,professori August Vaga (1893-1960) mäles-
tuseks, kes käesoleva tõõ redigeeris.
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t46. joon. Tooina hunditubakas (HĮeratciwn i,ntercösbum Įuxip|
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l47' joon. Tooma hunditubaka (HieracĮum įĮltercess'um'Juxip) leiukohad Eestis.

Salt l mm pikki karvakesi, keskrool alumiseļ pinnal kuni tihedalt l,5 mm
pikki karvakesi; juurmised lehed üļdise1t kuni mõõdukalt karvastunud.
Varrelehti l (0-2) (lehistuskoefitsient 0,02); leht on laisüstjas, tömbi
alusega, pikarootsuline, terav. Liitõisik harkjas kuni pöörisjas, 2-l5 korv-
õisikuga' oisikuraod karvadeta ja näärmeteta, hõreviltjad. Üldkate
(9_) l0-l2 mm pikk. Üldkatte lehed hõredate L25 (|2-40)1
1 mm pikkade karvakestega ja samuti hõredate [24 (10-42)] 0,5 mm
pikkade näärmetega, hõredalt tähtkarvased. Emakasuue tume. oitseb juu-
nis-juulis. ( l48. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Endeem. Haruldane, seni leitud Eint-valdkonnast
(Jäneda vallseljakult) ' Metsaga kaetud moreeninõlvadeļ. (l49. joon.)

Liik on lähedane H. muĮtifrons'ile, tõēnäoliselt kujutades endast selle
idapoolset rassi; erinevusteks on karvadeta ja näärmeįeta õisikuraod ning
idapoolne levik.

3. tsükkel Cardįobasia Juxip. -: Ķarvakesed ja näärmed liitõisiku
piirkonnas arvult enam või vähem tasakaalus; karvakesi üldkaįte lehte-
del märgataval arvul; lehistüskoefitsient 0,03-0,0l, s. o. varrelehti
0 r (-2).

72. Pahn.sghi hunditubakas - * Hįetaciurn Pahnschii Juxip in Not.
syst. herb, Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (1959) 521; in Fl. URSS XXX
(1960) 373. - fcrpe6nuxa llauua.
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148. joon. Vaga hunditubakas {Hieracium Vagae Juxip)
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149. joon. Vaga hunditubaka (Hieracium Vagae Juxip) leiukolrt Eestis.

4' Vars 50 cm kõrge, 2,5' mm läbimõõdus, üksikute karvakestega
ning ülemises osas näärmetega. Juurmisi lehti 4-8, nad on kuni 20 cm
pikad (4: l), äraspidimunajad, elliptilised kuni pikliksüstjad, tömbid või
kuni enam või vähem šujuvalt ahenenud pikaks rootsuks, 6-l0 paari
ebaühtlaste teravate (kuni saagjate), aluse läheduses pikematē hammas_
tega ja hammastega rootsul, tömbi, ümardunud ogakesega tipus kuni
lühida1t teritunud või teravad, rohirohelised, alumine pind hõbe-sinihall;
karvakesi pea1misel pinna1 hõredalt (0,7 mm pikad), alumisel pinnal
hajusalt (l mm pikad), servadel tihedalt (0,8 mm pikad), keskrool alu-
misel pinnal ülitihedalt (l,5-2 mm pikad); juurmised lehed üldiselt kuni
tihedaIt karvastunud. Varreļehti l-2 (lehistuskoefitsient 0,03) ; nad on
kitsassüstjad, lühirootsulised, teravad, ebaühtlaste teravate hammastega,
ülemine rootsuta. Liitõisik hõre, harkjas või pööris, 7-l7 korvõisikuģa,
Õisikuraod üksikute karvakestega, kuni hajusate 0,3 mm pikkade näärme-
tega, hõreviltjad. Üldkate l0 mm pikk' Üldkatte lehed kitsad, teravad,
hajusate [3l (l6-46)J t'z mm pikkade karvadega, hõredate l27 (26-28)7
0,4 mm pikkade näärmetega, hõredate tähtkarvadega. Ęmakasuue tume'
Õitseb juunis-juulis. (150. jÖon.)

Levik Eestį NSV-s. .Endeemt Väga ,fiaruldane, seni üks leid Einf-vald"
konnast (Harku, Tallinna lähedal; kogunud G' Pahnsch). Varjukas leht-
metsas, paekalda jalamil. (151. joon.)

2tB



150. joon. Pahnschi hunditubakas (Hieracium Pąhnschįį Juxip). o _ õisiku
üldkatte leht (suurendatud).
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15l. joon. Pahnschi hunditubaka (Hieraciuüt Pahnschii Juxip) leiukoht Eestis.

73. Mitmepalgeline hunditubakaš - Hįeracįurrt muĮtifrons l Brenn.
Bidr. Finnl. Hier.-form. I (1892) l2l; Norrl. in Mela-Cajand. Suom. Kasv.
(1906) 70l; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 41B; Üksip in Fļ.
URSS XXX (1960) 373. - fcrpe6uHKa MHorollrKafl.

4. Vars 30-60 cm kõrge, t,5-2,5 mm läbimõõdus, alusel punaviolei-
jas, üksikute karvakestega, näärmeteta, ülemises osas veidi tähtkarvane.
Juurmisi |ehti 4-7, nad on munajad kuni elliptilised või süstjad, kuni
l5 cm pikad (3,3: 1), südaja, tömbi või veidi nooĪja labaalusega, ümar-
dunud, tömpja või lühidalt teritunud tipuga, kogu serval paljude (8-l5)
peente, alusel märgatavamate hammastega, tumerohelised, alumine pind
violetjas; karvakesi pealmisel pinnal üksikuid (0,6 mm pikad), alumisel
piirnal hajusalt, servadel mõõdukalt (l mm pikad), keskrool aiumisel pin-
nal tihedalt (l,5 mm pikad); juurmised lehed üļdiseli kuni mõõdukalt kar-
vastunud. Varreļehti 0- l (1ehistuskoef itsient 0,02) ; ļeht on laisüstjas,
rootsuline, tömbi labaalusega, alusel lineaalselt lõhestunud teravate ham-
mastega, muidu peenehambaline, terav, alumine pind tähtkarvane. T iit-
õisik - harkjas või pööris, 4-B korvõisikuga. Õisikuraod üksikLtte (kuni
hõredate) karvakeste ja näärmetega, hõreviltjad. Üldkate l0-l2 mm pikk.
Ü1dkatte lehed kitsad, teravad, kuni hajusate [30 (23-44)] l mm pikkade
karvakestega ning sämuti hajusaie |25 (12-36)] 0,4 mm pikkade näär-
metega, tähtkarvad kas ainult väliste lehtede servadeļ või välised lehed
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I muįtus (lad. k.) - mitu, frons - pale, laup.
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l52. joon. Mitmepalgeline hundįtubakas {HieracĮum muĮtifrons
Brenn.). a - õisiku üldkātte leht (suurendatud).
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l53. joon. Mitmepalgelise hunditubaka (Hīeracium muĮtifrons Brenn.) lęiukohad
Eestis.

kogu pikkusel tihedalt tähtkarvased - Ī' fĮoccosunl Juxip. Emakasuue
tume. Seemnis 3 mm pikk. Õitseb juunis-juuliģ. (l52. jogn,)

Üldlevik. Norrlini järgi on H. muĮtifrons Br:enn. trlntud ainult Edela-
Soomest ning seega on meie leiud geograafilises kooskõļas. Päikesepais_
telistes metsades, loopealsetel (alvaritel). Meie isendid erinevad Soomes

kogutud eksemplaridest (Norrlin, Hier. exs. fasc. VI, n" 23-26) ainult
u.ūi oht.rma karvastuse poolest (lehtėdel ja,üldkatte lehtedel). muidu
aga langevad hästi ühte.

Levik Eesti NSV-s. Haruldane, seni leitud valdkondadest Emoc ja
Emor (Hiiumaalt). (153. joon.)

K. H. Zahni järgi (l. c.) kuulub H. muttii|rons grex l/. eubifidum
Zahn huļka, kuigi üldkatte lehtedel 'olevate karvakeste ja näärmete
vahekorra järgi peaks teda afvarna H..subcaesįum Zahn rühma; iga-

tahes ilhendab ta alamsektsioone Bifi'da ja Muroria.

4. tsükkel oioėnses Juxip. Üldkatte lehtedel üIetab karvakeste
arv mitmekordselt näärmete arvu; varrelehti 2-3.

74. oiu hunditubakas - Hįeracįum oįoėnse Dahlst. Beitr. Hier.-Fļ.
oesels (1901) 26; zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 2B0 (1923) 430:' in

Aschers. et.Graebn. Synopsis XII, 2 (l935) 649; em. Juxip; Üksip in

Fl' URSS XXx (1960) 374. - flcrpe6nuxa otžycran.
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l54. joon. oiu hunditubakas (Hieracįum' oįoėnse Dahlst.). a _ õisiku
üļdkatte leht .(suurendatud).
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ļ55. joon. oiu hunditubaka (HieraõĮum oįoėinse Dahlst.) ļeiukoht Eestis.

4. Vars 65-70 cm kõrge, 2 mm ļäbimõõdus, alusel tumepunane'

peaaegu paljaS (karvadeta ja näärmeteta), ülemises osas tähtkarvane.
juurmi.l lehti 4-5; nad on kuni 20 cm pikad, väline ümmargune või

äraspidimunajaS, tömp või pügaldunud, teised munajad kuni süstjad,

enam või vähem jarsilt aheįeūud keskmise pikkusega tiivuliseks root_

suks, töm'pjad kuni ļühidalt teritunud, kõik laiad (3,6: l), 5_l0 eba_

ühtlase, įika (kuni l0 mm) või lühikese (läbisegi) hambaga piki kogu

sefva leiiti margatavad on need sisemisel lehel, kus neile lisanduvad

veel hāmbad rootsul), sinirohelised, alumine pind kahvatum, violetjas,

"peaaegu paljad ning ainult alumiseļ. pinnal piki keskroodu kuni mõõ-

dukalt kaetud t mä pikkade karvakestega. Varreļehli 2-3 (lehistus_

koefitsient O,03); nad on lühirootsulised või rootsutud, süstjad, teravad,

aluminetömbiļabaga,suurteterav.kolmnurksetevõisüstjas1õhiste,
kuni 20 mm pikkad., tip, poole lühenevate hammastega, üļemine ļeht

kitsas, süstjas või tineaā1ne, peenehamba1ine; kõik ļehed paljad, ainu1t

a1umiseļ pinna1 piki keskroodu hõredalt tähtkarvased. Liitõisik 
-laļ]]v,

harkjas uoi poori.1rs, B-10 korvõisikuga, mis on osaļt kängunud. Õisiku-

raod karvaāeta ja näärmeteta, tiheviltjad. Üldkate tl-12 mm pikk,

munajas. Üļdkatte lehed ļineaalsed, kitsad (eriti sisemised), teravad või

naaskĮl1ad, hõredate |22 (t4-27)] l mm pikkade tumedate, kuid heleda

tipuga Ļarvakestega, üksikute t5 (2-l0)]- 0,3:mm pikkade näärmetega,

kasina tähtkarvastusega. Emakasuue tumepruun. Õitseb juuIis.

( 154. joon.)
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l56. joon. Haavasoo hunditubakas (H.ieracium cercįdtlteļmatodes. Juxip). a,- õisiku üldkatte leht (suurendatud).

15 Eesii NSV floora VII



Levik Eesti NSV_s. Endeem. Väga haruldane, Emoc-valdkonnast
(Saaremaalt, oiust Kihelkonna lähedalt, kogunud Ķ. Ķupffer); see leid

on seni jäänud unikaaļseks. Puisniidul. (l55. joon')

Liiki kirjeldanud H. Dahlstedt nimetab tema lähima sugulasena

H' prolixurn;it, *i, aga ei pea paika, sest viimasel on üldkatte lehtedel

mäigataval arvul häsįi arenenud näärmeid ning karvakeste ja näärmete

suhe on l:2, H. oįoėnse',7 aga on näärmeid väga vähe ja nad on väike-

sed ning karvakeste ja näärmete vahekord on 4:l. Erinevad on ka ļeh-

tede kuju ja karvastuse määr.
tanĮ1eįanu väärib aļamsektsioonile erakordseļt kõrge varrelehtede

arv, mille tõttu liik läheneb alamsektsioonile Caesįa'

5. tsükkeļ CaesiifĮora.lurlp. lGrex H. bifidum Zahn in Engl.
Pflanzenr. IV, 2B0 (1923) 407'] - Karvakeste arv üldkatte ļehtedel üle_

tab mitmekordselt näärmete arvu sealsamas; lehistuskoefitsient 0,03-0,01,

s. o. varrelehti on 0-l (-2); karvakesi üldkatte ļehtedel hõredaļt.

75. Haavasoo hunditubakas - Hįeracįum cercįdoteįmatodest Juxip

in Not. syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIx (1959) 522; in F'ļ. URSS
XXX (1960) 375. - fcrpe6uHKa ocuHoBo6o;lorsag'

ų' Vars 60 cm kõrge, 2 mm ļäbimõõdus, alumises osas üksikute

karvakestega, näärmeteta. Juurmisi lehti B, välised neist väikesed, ellipti_

1ised kuni Įii'tird, peaaegu terveservalised, sisemised kuni 20 cm pikad

(5: l), elliptiliied, munajad kuni süstjad, järsult või enam või vähem

įitr.rrooa, ahenenud rootsuks, 1ühida1t teritunud kuni teravad;

Į-a paari ebaühtlaste teravate hammastega (aluse läheduses on need

sügavamad), rohirohe1ised; karvu pea1misel ją alumisel pinnal kuni

ha|usalt 10,6-l,5 mm pikad), servadel mõõdukaļt (l,3 mm pikad),

keļkrooļ alumisel pinnal kuni tihedaļt (l;5 mm pikad); juurmised lehed

ü1diseļt kuni mõõdukalt karvastunud. Varrelehti | (-2) (1ehistuskoefit'

sient 0,O2); nad on süstjad, juurmistest palju väiksemad, sageli kõrglehe-

taolised, madaļahambalised, muidu juurmiste lehtede sarnased. Liitõisik
harkjas kuni pöörisjäs, hõre, B korvõisikuga. Õisikuraod karvadeta

1a näärmeteta, viltjad. Üļdkate l0,5 mm pikk. Üldkatte lehed kitsad,

Įeravad, hõredate (20) l mm pikkade karvakestega, üksikute (3) 0,3 mm

pikkade näärmetēga, väga hõredalt tähtkarvased. Emakasuue koļļane'

Õitseb juulis. (l56. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Endeem. Väga haruldane, Emoc-va1dkonnast

(Saaremaaļt, Haavasoolt Torimetsa lähedalt, koguriud K. Kupffer). Loo-

männiku serval. (l57.. joon')

I herkįs (kr. k') - kangru süstiki nõnda'nimetavad Aristoteles ja T'heofrastos

mingit puud, arvatavasti selle viljade süstikutaolise kuju tõttu; teļma - soo.
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l57. joon. Haavasoo hunditubaka {Hieraciunl cercįdoteļmatodes Juxip) leiukoht
Eestis.

Eksemplarile tegi H. Dahlstedt sedeļiļ järgmi,se märkuse: <<Eine neue
Ari, in der Nähe von 11. stenoĮepis sįehend. Kunn ,u, Mangel an Mate_
rial gegenwärtig nicht näher bestimmt \Merden.> Erineb H. stenoĮepis'esl
1ehtede tihedama karvasfuse, kitsamate, ahenevate lehtede ja iühemate
üldkatete poolest.

76. Eredaõieline hunditubakas - Hįeracįum stenoĮepis l Lindeb. in
Hartm. Handb. Skand. Fl. ed. ll (lB79) 45; Dahlst. Bidr. Sydõstr. Sver.
Hier.-Fļ. II (1893) 42; Beitr. Hįer.-Fl. oesels (l901) 24; Linton, Brit.
Hier. (1905) 38; Norrlin in Mela-Cajand. Suom. Kasv. (t906) 703; Zahn
in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 409; Joh. et Sam. Dalarn. Hier:
Silvaticif. (1923) 83; Dahlst. in.Lindm. Sven. Fanerogamfl. ed. 2 (1926)
614; Zahn in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, 2 (1935) 609; Samuelsson,
Maps Scand. Hier.-Sp. (1954) n" 68; Üksip in Fl. URSS XXX (1960)
377.': H, sįluatįcul?? SSp. |' stenolepis Almqu. Stud. (lBsl) p' XII. -H. Įaetifloran Norrl. Bidr. Skand. Hier.-Fl. I (l8ss) |02. - fcrpe6IlHxa
ysxovetrryüual.

4. 'Vars 25-65 cm kõrge; I-2,5 mm läbimõõdus, paljas või üksikute
karvakestega alusel, nääfmeteta. ,Iuurmisi lehti 2-B, nad.on ümmargused
või. munajad kuni pikliksüstjad, mõnikord kaunis suuted, kuni 22 cm
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pikad, laiad (4: l), südaja või tömbi või järsult įikakŠ rootsuks.ahene_
nud alusega, ümartömbi kuni teritunud tipuga, väga erineva hammas-
tusega; rramtaa peen-ogajad' Vaevu märgatavad (Ī. integrius Dahlst.),
või leheservaļ on 6-8 laia ja teravat hammast, kusjuures alumise paari
hambad on sageli suuremad ja tagasi käändunud, mistõttu lehelaba on

nooljas, või (harvemini) hambad oį sügavalt lõheŠtunud (f. įobata
Juxip) ; laba värvus on ere siniroheļine, 

' 
alumisel pinnal heledam või

punavioletjas; pealmine pind karvadeta, alumisel pinnal hõredalt l mm
pikki karvakesi, keskrool alumiseļ pinnal mõõdukalt |,5_2 mm pikki
karvakesi; juurmised lehed ü1diselt kuni hajusa1t karvastunud, rootsud

tihedaļt pehmeviĮlased, alumisel pinnal hõredalt tähtkarvased. Varrelehtį
0-l (-2) (lehistuskoefitsient õ,oz); nad on süstjad kuni lineaa1sed,

lühirootsulised või rootsutud, asetsevad varre aļumisel kolmandikul,
labaalusel ebaühtļaselt jämeda- ja teravahambalised, peaaegu kärvadeta,

kuid aļumisel pinnal märgatavalt tähtkarvased. Liitõisik harkjas kuni
pöörisjas, pikaraoline, 2 .7 korvõisikuga. Õisikuraod üksikute karvakeste
ja näärmetega, hõreviltjad. Üļdkate (lo_1 ll-l3 mm pikk. Ütdkatte
ļehed kitsad, teravad, eriti sisemised naaskeljad, värvunud tipuga, hõre_

date [25 (20-35) ] ļ mm pikkade pehmete tumedate karvakestega ning
üksikute [s (2--l5)f 0,2-0,4 mm pikkade näärmetega, mis on koondunud
peamiselt alusele; enamasti hõredalt tähtkarvased. Õied helekolļased.
Ėmakasuue kahvatukol1ane või meevärviline. oitseb juunis-juulis.
(158. joon.)

Ülālevik. Skandinaaviast Ba1kani poolsaareni ja atlantilisest Euroo_

past Nõukogude Liidu 1äänepiirini' Kesk'EuroopaS' üks. aļamsektsiooni
Bifida levinumaid liike ning iihtlasi väga vormirikas, er.iti varieeruva
karvastusega. Esineb erandituļt lubjarikkal pinnasel.

Levįk Eesti NSV-s. Haruldane, esineb valdkondades Emoc ja Emor
(Saare- ja Hiiumaal). Loomännikutes ja -kuųsikutes. (l59. joon.)

,;
H. Dahlstedt (Beitr. Hier.-Fļ. oesels, l. c.) märgib, et Rootsist päri-

nevatel isenditel on üļdkatte lehtede karvad heledamad ja näärmed väik-
semad kui .meie isendiįeļ. originaaldiagnoosis on üļdkatte kõrgrrs antud

l0-ll mm, Zahnil aga (Synopsis, l. c.) 8-13 mm.

Esup-valdkonnast (Väike_Maarja rajoonist): on hiljuti leitud isend,

mis orr tunnustelt väga ļähedane l/. stenoĮepis'ele, erinedes lleamiselt
tihedait tähtkarvastunud üļdkatte lehtede, poolest (autori analüüsi
nr. 52lB); arvatavasti kujutab see endast uut liiki.

77. Eichwaldi hunditubakas -; Hieraciurrl Eįchaaļdįį Jurip in Not.

syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc, URSS XIX (1959) 523; in Fl, URSS XXX
(1960) 37B. - fcrpe6urrxa eil,xķanķF,a' " , :"..

4' Vars 25-55 cm kõrge, |-2 mm ļäbimõõdus, peaaegu paljas
(üksikute hajusate karvakeste ja näärmetega). Juurmisi leht'i_ 3-B, nad

asetsevad hästi arenenud kodarikuna, on 9lliptilįsed, äraspidimunajad

228



l58. joon. Eredaõieline hundiiubakas (Hieraciurn
stenolepis Lindeb.)' a * õisiku üļdkatte leht (suu-

rendatud).



'.-.ļ.--

Ą

t'\

į

ļ

I

ļ
I

ļ

z'-l

--{
z-t -. i\I

l59. joon. Eredaõielise hunditubaka (Hieracium stenoĮepis Lindeb.) įeiukohad
Eestis.

kuni süstjad, kuni 23 cm pikad (4,5: l), tömbi või järsult pikaks root-
SukS ahenenud 1abaalusega, tömbid, lühidaļt teritunud kuni teravad,
labaaļusel .l-3 jämeda' kolmnurkse' nisaja või süstja hambaga, edasi
4-5 madala hambaga, tipu poore terveservalised, mõnikord seesmisēd
hammastega rootsul, tume- või sinirohelised, aļumisel pinnal punaviolet-
jad; karvakesi pealmisel pinnal hajusalt (0,7 mm pikad), alumisel pin-
nal mõõdukalt (1 mm pikad), servadel kuni tihedalt (0,8 inm pikad),
keskrool a1umiseĮ pinnal ülitihedalt (l,5 mm pikad); juurmised lehed
üldiselt kuni tihedalt karvastunud. Varrelehti 0-į (-2) (lehistuskoefit-
sient 0,0l); nad on kitsassüstjad (7: l), rootsutud, teravad, sageli kõrg-
lehetaoļised. Liitõisik harkjas kuni pöörisjas, 5_9 korvõisikuga. Õisiku-
raod ülespoole kõverdunud, peaaegu karvadeta ja näärmeteta, viltjad.
Üldkate B-l0,5 mm pikk. Üldkatte lehed kitsad, teravad, kuni hajusate
L26 {12-44)] l mm pikkade heledate.karvakestega, üksikute tB(3-l5)]
0,3 mm pikkade näärmetega, hõredaļt 'tähtkarvased' Emakasuue tume.
Oitseb juulis. (160. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Endeem. Huvitav oma suhteliselt laia leviku poo-

lest: valdkondades Emoc, Emor, Eint ja Esup, s. t. lubjgrikka pinnasega
aladel (l6l. joon.). Autor on näinud ka Läti NSV-si pärinevaid eksemp-
lare. Hõredates loopeaļsetes metsa'des' ja moreenide nõlvadel.

Lähedasest H. stenoĮepls'est erineb ļehtede tihedama karvastuse poo-
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l60. joon Eichwaldi hunditubakas (Hieracium Eįcharļdįį Juxip). a
õisiku üįdkatte leht (suurendatud).
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l6l. joon. Eichwaldi hunditubaka (Hieracium Eįchuaļdįį Juxip) lgiukohar1 Eestis.

lest (karvastus mõlemal 1ehepinnal), lühema üldkatte ja laialdasema
leviku poolest ida suunas .

78. Hallikas hunditubakas - Hįeracįurn canitįosum l Dahlst. in Bot.
Notiser (l892) 155; Bidr. S1,döstr. Sver. Hier.-Fl. II (l893) 47; Zahn
in Engl. Pflanzenr. IV, )80 (1923) 410; in Aschers. et Graebn. Synopsis
xĮI,2 (1934) 612; Dahlst. in Lindm. Sven' Fanerogamfl. ed.2 (1926)
614; non Brenn.; Üksip in Fļ. URSS XxX (1960) 3B0. - H. sįįaatįcurn
L. ssp. 1. sįįuatįcum var..l. Almqu. Stud. (l88l) p. XIII. - H. subcnesįum
vaf. abrasum G. Beck, Fl. N.-oesterr. (ls93) 1299. - H' Veįečense
Rehm. u' Bänitz"in Alļ. Bot' Zeitschr. (lB99) 22' - fcrpedLrHxa celo_
BaTĮIcTafl.

4' Vars 30-40 cm kõrge, l-l,5 mm läbimõõdus, peaaegu paljas,
alusel punaka.s, ülemises osas tähtkarvane. Juurmisi ļehti 5-8; nad on
munajad kuni süstjad, tömbid, harvemini noolja labaalusega, pikarootsu-
lised, kuni l6 cm pikad (4,5: l), alusel enam või vahem lamĮdahamba-
lised, mõnikord tagasikäänclunud hambapaariga, enamasti kĮni l0 madala
hambaga, vahel hammastega rootsul, tömpjad kuni pikalt tipuks teritu-
nud, hele_sinirohelised, aļumisel pinnal punavioletjad; mõlemad pinnad
peaaegu karvadeta, servadel hõredalt 0,5 mm pikki .karvakesi, keskroo}
alumisel pinnal kuni mõõdukalį l,5 mm pikki karvakesi; juurmised lehed
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162. joon Halllkas hunditubakas (Hieracium canįtįosum Dahlst.)
a - õisiku üldkatte leht (suurendatud).

üldiselt hõr.edaļt karvastunud, alumine pind tähtkarv'adega. Varrelehti
0-l (lehistuskoefitsient 0,0l); leht on süstjas või munajassüstjas, pikalt

teritunud, noo1ja alusega, teravahambaline. Liitõisik laiuv, harkjas või
pöörisjas, 2"-5 korvõisikuga. Õisikuraod üksikute karvakeste ja näärme_

tega, īiheviltjad. Üļdkate l0,5-l3 mm pikk. Üldkatte lehed süstjad, kit'
.uĮ, t"rruu?l, horedate ī27 (22_-33)l l mm pikkade karvakestega,- üksi'
kute tl0 (6-l5)] 0,2-0,5 mm pikkade näärmetega, üļitihedalt täht'
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l63. joon. Hallika hundįtubaka (HĮeracium canįtįosum Dahlst.) leiukohad Eestis

karvased. Emakasuue määrdunud-rohekas, hiljem tumenev. oiecĮ erekol_
ļased. Õitseb juunis-juulis. (l62. joon.)

Üldlevik. Skandinaaviast Ķesk-Euroopa kaudu Ba1kani poolsaareni.
Levik Eesti NSV-s. Väga haruldane, senised leiud on valdkondadest

Emoc ja Emor (163. joon.). Autor on näinud ka Läti NSV-st (Jaunjel-
gavast, kogunud K' Ķupffer, määranud H. Dahlstedt) pärinevaid
elksemplare. Metsaga kaetud moreeninõlvadeļ.

Väga lähedasest H. stenolepls'est erineb peamiselt üldkatįe lehtede
tiheda tähtkarvastuse poolest. Hr-rvitav on, et Dahlstedti originaaldiagnoo_
sis on liigi üldkatte kõrgus näidatud 9-l0 mm.

79. Tinajas hunditubakas - Hieracįum sublįaįdum'Dahlst. Bidr.
Sydöstr. Sver. Hier.-F'l. lI (lB93) 49; Zahn in Eng1. Pflanzenr. IV, 2B0
(1923) 4l0; Üksip in Fl. URSS XXX (1960) 3B1. - fcrpeõNHKa IIoĮļTLI_
6neguan.

4. Vars 25-65 cm kõrge, I-2,5 mm läbimõõdus,'aluseļ violetjas,
peaaegu karvadeta ja näärmeteta, ülemises oSaS hõredate tähtkarvadega.
Juurmisi lehti 2-7; nad on äraspidimunajad kuni munajad või süstjad,
kuni 13 cm pikad (3,6: l), tömbi alusega või enam või väherl järsult
ahenenud pikaks rootsuks, tömbi kuni lühidalt teritunud tipuga, aluseļ
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l64. joon. Tinajas hunditubakas (Hieracium subĮįuįdum'

.Dahlst.). o - õisiku üldkatte leht (suurendatud).



1-2 märgatava, kõrgemal kuni tipuni lühikeste või ogataoliste hammas_
tega, väga harva lehed suuremad, kuni 20 cm pikad, alusel sügavate,
kuni 20 mm pikkade kitsaste ja teravate hõlmadega (Ī' pajakaėnse Juxip)'
tume-sinirÖhelised, alumisel pinnal violetjad; pealmine pind peaaeg, prt_
jas, alumiseļ pinnal ja servadel mõõdukalt 7,3_0,7 mrri'pikki karvu,
keskrool alLrmisel pinnal ü1itihedalt 1,5-2 mm pikki karvu; jLrurmised
lehed üldiselt mõõdukalt karvastunud, keskrood aļumiseļ pinnal tähtkar-
vadega. Varrelehti 0-l (-2) (lē\histrrskoefitsient 0,02), nĮd on süsijād,
laiad (a: l), tömbi alusega, pika rootsuga ia teriįunud tipuga' hambu_
iised või koguni väga sügavalt ]õhestunud (kuni 25 mm pikkade ham-
mastega) ja väga pikalt teritunud tipuga (Ī. pajakaėnse Juxip). Liitõisik
haikjas kuni pöörisjas, laiuv; 4-9 korvõisikuga. Õisikuraod karvadeta ja
näärmeteta või üksikute näärmetega, viltjad. Üldkate (9-) l0-l2 mm
pikk, munajas. Üldkatte ļehed 'süstįad, tömpjad kuni teravad, hõreclate
t22 (18-:_27)1 l mm pikkade karvakestega ja üksikute t6 (0-l3) ]
0,3 mm pikkade näärmetega, servad kaunis ohtralt tähtkarvased. Emaka-
SUue tumedavõitu (määrdLrnud-pruun) . Õitseb juunis-juu1is. ( l64. ja
165. joon.)

Üldlevik. Skandinaavias. Hõredates leht- ja segametsades, loopeal-
setel, moreenide nõlvadel, puisniitudel, eelistades lubjarikast pinnast.

Levik Eesti NSV-s. Lubjarikkal maa-alal, valdkondades Emoc, Emor"
Einf ja Eint. (166. joon.)

6. tsükkel AļbįdulaJuxip. - Karvakeste arv üldkatte lehtedel ületab
mitmekordselt näärmete arvu; karvakesi sealsamas märgatavalt (haju_
salt) ; varrelehti I -2 (-3) .

B0. Loode-hunditubakas - Hįeracįum caurį l Juxip in Not. syst. herb.
Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (1959) 524; inFl. URSS XXX (1960) BB2. -fl crpe6naxa ceBepo-3anaÄHafl .

4. Vars 40-65 cm kõrge, 1,5-2 mm läbimõõdus, alumises osas
hõredate l-3 mm pikkade karvadega, näärmeteta. Juurmisi lehti 2-4;
nad on elliptilised kuni piklikmunajad, tömbi labaalusega, pikarootsuli-
sed, teritunud, hõredate (4-5) hammastega, milļest 2-3 alumist on
jämedad, lai-kolmnurksed, teravad; värvus siniroheļine, alumine pind
punakasvioletjas; lehepikkus kuni 17 cm (4,5: l), pealmine pind kar-
vadeta, karvakesi alumisel pinnal hõredalt (l mm pikad), servacel haju-
salt (0,7 mm pikad), keskrool aļumisel pinnal tihedalt (l,5 mm pikad);
juurmised lehed .üldiselt hajusalt karvastunud. Varrelehti l-3 (lehistus_
koefitsient 0,04); nad on munajad kuni süstjad, peaaegu rootsuta, sise.
miste juurtniste lehtede sarnased. Liitõisik harkjas kuni pöörisjas,
5_7 korvõisikuga. Õisikuraod üksikute karvakestega või näärmetega või
iļma nendeta, hõreviltjad. Üldkate (7,5-\ 9,5*ll mm pikk. Üldkatte
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165. joon. Tinajas hunditubakas {H'ieraciurrl subįįaįdum Dahlst. f. pajakaėnse

Juxip). o - õisiku üįdkatte leht (suurendatud)'
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l66. joon. Tinaja hunditubaka (Hieraciutn SubĮįaįdum Dahlst.) leiukohad Eestis-

Iehed kitsad, teravad, hajusate t35 (25-s0) I I mm pikkacle karvakestega,
üksikute t3 (0-6)] 0,2-0,3 mm pikkade, alusele koondunud näärmeteģa,
hõredalt tähtkarvased. Emakasuue rohekas. Õitseb juulis. (t6z. joon.)

Levik Eesti NSV_s. Endeem. Haruldane, seni ļeitud ainult valdkonda_
dest Emoc ja Emor. Hõredates loomännikutqs. (l68. joon.)

Ķ. Ķupfferi poolt Hiiumaalt kogutud isendid (K. Kupfier, Herb. Balt.
nr. 18365, autori analüüsid nr. |776ja nr.2030) on sedelite| H. estonįcu|n.
Dahlst. Sp. n, nime aĪl, kuna aga diagnoos jäi avaldamata, siis on siin
tegemist nomen prõvisorium'iga või nomen nuclum'iga. Nime järgi otsus-
tades peaks tainr sel puhul olema tüüpiline Eestile, kuid et tegāmist on
haruldusega, siis ei pidanud autor võimalikuks Dahlstedti nimetust säili_
tada.

Bį. Valkjas hunditubakas - Į}įerorįu* albįdulunll Stenstr. Värmt^
Archier. (1889) lB; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1928) 412; in
AsČhers. et Graebn. Synopsis X||, 2 (l934) 627; em' Juxip; Üksip in Fl.
URSS xxx (1960) 3B3. - fcrpe6ugķa 6e.necoBaTafr.

4- Vars 30-65 cm kõrge, l,5-3 mm läbimõõdus, üksikute karva-
kestega alusel, näärmeteta, 

_ 

täĘtkarvane. Juurirrisi lehti 3. 6, nad on
elliptilised kuni munajad või laisüętjad (3:l), tömbid kuni lühicļalt teri_
tunud, tömbi labaalusega, pikarootsulised, l0-l3 jämeda, (eriti alusel},
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Loode-hunditubakas (Hieracium cauri Jtrxip)

- õisiku üļdkatie ieht (suurendatud).
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167. joon
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l68. joon. Loode'hunditubaka (Hieracįum cąurį Juxip) leiukohad Eestis.

ebaühtlase, kolmnurkse, ni9aja ning teravsaagja hambaga (alumised
hambad sageli tagasi käändunud), oĪivrohelised,- alumine įina'uiot"t1uEkarvu pealmisel pinnal hõredalt (0,5 mm pikad),. aļumisel pinnal j, ļ".-vadel kuni tihedalt (0,7-l mm pikad), keskrooi alumisel pinna! ülitihe-dalt (2 mm pikad); juurmised ļįhea tlaiseļt kuni tihedalt karvastunud.
Varreļehti 1 (lehistuskoefitsient O,02); ta on ühekülgselt süstjas' rootsu-line, ebaühtlaselt hammastunud. Liitõisik hõre, hafr<lr, ķrni pöörisjas,4-12 ko.rvõisikrrga. Õisikuraod pikad, üksikute (kuni Ėõredate) karvakes-tega, näärmeĮeta või üksikute näärmetega, hallviltjad. Üldkatel0,5'-l2,5 nrm pikk. Üldkatte lehed kitsad, töāpjad kuni teravad, tipusveidi lrabejad, hajusalt kuni mõõdukalt [40 1zs-oo)] ąa mm pikkade
karvakestega, üksikute kuni hõredate tt+ 1io-ts)i" o,a mm pikkade
näärmetega, tihedalt tähtkarvased (valkjad). Emakasuue kollanc:,īitj"o,
pruunistuv. Õitseb juunis_juulis. (l69. joon.)

Üldlevik. Skaņdinaavias_
Levik Eesti NSV-s. Valdkondades Emoc, Emor ja Einf. Loomännikutesja -kuusikutes, otsmoreenidel, lubjarikkal pinnasel. (170. joon.)
Silmapaisiev üļdkatte tiheda tähtkarvastuse poolest.
82. Ķärde hunditubakas - Hįeracįum agnostumį Juxip in Not. syst.

herb. Inst' Bot. Ac. Sc. URSS XIx (1959) s2s; in Fl. URšš xxx 1rāäõ1383. - .flcrpe6unxa HeĀocToBepHafl.

a
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l69. joon. Valkjas hunditubakas (HieracĮum qįbįduĮum
Stenstr.). a'_ õisiku üldkatte leht (suurendatud).

4. Vars 45-80 cm kõrge, 3,5 mm läbimõõdus, väga okslik (oksad
väljuvad kõigi varreļehtede kaenaldest), hajusalt karvastunud ning üle_
mises osas üksikute näärmetega. Juurmisi lehti 6-9, nad on. munajad
kuni süstjad, tömbi või järsult pikaks rootsuks ahenenud- labaalusega,
kuni 23 cm pikad, laiad (3,5 : l ), väga ebaühtlaste, alusel jämedate,
kolmnurksete, nisajate või süstjate, tipupoolses oSas väikeste hammas_
tega või seal peaaegu terveseņvaļised,:'mõnikord hammastega rootsul;

16 Eestl NSV iloora VII 241
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l70. joon. Valkja hunditubaką (Hieraciurll aįbįduįum Stenstr.) leiukohad Eestis.

I

karvu pealmiŠel pinnal hajusalt (0,5 mm pikad), alumisel pinnal ja kesk-
roo1 alumisel pinnal tihedalt (2-2,5 mm pikad), serüadel tihedaļt
(0,5 mm pikad); juurmised ļehed ü1diselt tihedaļt .karvastunucl. Varrelehti
l-2 (lehistuskoefitsiėnt 0,02); nad on süstjad, lühirootsulised kuni r.ootsu-

tud, ebaühtlaselt jämedahambalised, teravad, juurmistest lehtedest märksa
väiksemad ning sageli kõrg1ehekujulised. Liitõisik 1aiuv, sarikjas kuni
pöörisjas, 6-30 korvõisikuga. Õisikuraod hõreda1t karvastunud, kuni
mõõdukalt näärmestunud' hõreviltjad. Üldkate 9 mm pikk. Üldkaįte lehed
süstjad, teravad, 'hajusate kuni mõõduka arvu [43 (24-60) ] t mm
pikkade karvakestega ning höredaie U7 (13-20)] 0,4 mm pikkade näär-
metega, servadelt hõredalt tähtkarvased. Õitseb jutrlis. (l7l. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Fndeem. Teada valdkondactest Esup, Emed ja Eor
(l72. joon.). Ķuuse-segametsa all, neutraalse huumusega pinnasel (koos

Daphne rnezereum'i, PuĮmonaria officinaĮis'e ja Asperula odorata'ga).

Hinnatav vaheliigina alamsektsioonide Bifida, Muroria ia Sagittata
vahel.

7. alamsektsioon Sagittata Juxip, in Fļ. URSS XXx (1960) 3B4. -_
Zahn ļn Engl. Pflanzenr. IV, 2B0 (1923) 342 (tlt spec. coll.); in Aschers.
et Graebn. Synopsis XĪIr,2 (l93l) 362; (1934) 4B4 (sub sp. coll.)' -
Lehistuskoefitsient keskmiselt 0,03 (0,05-0,02), s. t. varrelehti l-2.
Juurmised lehed, (2_l2) hästi arenenud kodarikuna. Liitõisik pöörisjas
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l71. joon' Kärde hunditubakas (Hieracium agnostum Juxip)

kuni kännas. Üldkatte lehed märgatava|t karvastunud ning ühtlasi hõre_

daļt kuni hajusalt näärmestunud, kusjuures näärmed on peened, kidurad,
otsekui kängunud, tihedasse karvastusse kaduvad. Lehed karvastunud
ülitihedalt. (Vt. ka |k: 22:)

Välisilmelt Sarnanevad Sagittata liigid Bifida, Murorta või isegi Caesįa

liikidega, erinevad neist kõigist aga üldkatte ļehtede (ja õisikuraagurle)

ļ6ņ 243
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l72. joon. Kärde hunditubaka (Hieracium agnostum Juxip) leiukohad'Eestis

omapärase indumendi tihedalt esinevate pehmete valgete karvade,
tähtkarvade ja väga peente näärmete poolest. Näärmed on nii kidurad, et
võivad pealiskauāsel vaatlemisel tähele panemata jääda, põhjustades
selliseid vigų diagnoosides nagu Majevski määrajas [VII tr., ļk. 783
( l9a0) ] : <<JIHcToI{KLI odeprox llHolĀa c x(eJIe3KaMH>>' kuna aga peaks
olema: <<BcerĀa c xeJle3Kauu>>. Muide, VIII trükis (1954) on see viga
kõrvaldatud

Ligi 20/o läbiuuritud taimi olid arenenud õietolmuga. Tunnustelt aset-
seb alamsektsioon Sagittata alamsektsioonide Diaphanoidea, Murorįa,
Caesįa la Bifid.a vahel. (33. joon.)

Üldlevik. Silmapaistev on alamsektsiooni Sagittata <<saarekujuline>>

areaal, mis hõlmab Islandi; Norra, Rootsi ja Soome; Nõukogude Liidu
Euroopa-osas kulgeb idapiir Kanini poolsaarelt Timani mäeaheliku katrdu
edela suunas Belozerskist Polotskisse ja seaļt Kaunasesse; areaal haarab
Taani kirdeosa, Šotimaa ja tillukese sektori lirimaa kirdeosast, kusjuures
ta keskkoht on ųmbes Ķesk-Norras. ( l73. joon.) Meie asume niisiis
alamsektsiooni leviku kagupiiri läheduses, kuid selle esindajad pole meil
haruldased, eriti põhjavaldkondades. Läti NSV-s näivad nad olevat j,sba --
haruldased, kuigi neid on sporaadiliselt ļeitud isegi Poolast [W. Szafer,
S. Ķulczynski, B. Pawlowski, Rosliny Polskie (l953) 7651. Muide,
K; H. Zahni piiritõmbamine Nõukogude Liidu osas vajab veel kont-
rollimist.
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l73. joon. Alamsektsiooni Sagittata Juxip levikuareaal. (Zahni järgi.)

H. sagittaturrl on kirjeldatud C. Lindebergi poolt aastaļ lB74 liigi
H,' mųrorunr L; ,teisendina - var. įncanum Lindeb., aastal 1879 ümber-
nimetatuna _ Var. .gagįttatum Lindeb., kuid a1ļes aastal lBB9 tunnis-

tätud iseseisvaks liigiks - H' Sdgįttatuftį Lindeb. H. Dahlstedt (ls90)
tõstis' liigi koguliigiks ja'kirjeldas teda üksikasjaliselt.
' Selleģa seletub, miks vanemateļ balti floristidel H. sagittatum I indeb.

kuskil ei esine. Kuigi kogujatel ei võinud märkamata jääda taime oma-

,päraselt. t-ihe karvastus, SundiS vä1ine SarnaSuS koļļektiivse 1iigiga
H. .murorum L. teda viimasega samastama, arvestades viimase suurt
polümorfsust. Seetõttu tuļeb bąlti floristide andmete hindamiseļ āfV€S:

tada, et H. murorurn L. nime all peitub osaliselt H. sagittatum Lindeb.
Viimase, puudumine. ka uuemas florisiilises kirjanduses seletub tavalise
hilinemisega; mi1lega aņdmed erikirjandusest üldkirjanduSSe satuvad. 

-

ALAMSEKTSIOONI SAGITTATA EESTI NSV.S ESINEVATE
LtlKIDE MÄÄRAMISE TABEL

ļ. I-ehtede 'mõlemad pinnad karvastunud
-, Lehtede pealmine pind paljas, aĮumine pind ļa servad tihedalt

karvastunud
:83. Sigulda hunditubakas - Hįeracįurn segeuoĮdensä Syrėist' etZahn
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2. Üldkatte lehed ja:õisikuraod üksikute näärmetega . . : . 3

Üldkatte lehed ja õisikuraod hõredate kuni hajusate näärmetega '5

3. Juurmised lehed ahenevad rootsuks pikkamoOda
84. Lippmaa hunditubaku. ] Hįeracįum Lippmaa Juxip

4. Lehtede pealmine pind tihedalt kaivastunud; õisikuraod peaaegu
karvadeta; emakasuue määrdunud-rohekas

85. Lackschewitzi hunditubakas _ Hįeracįum Lackscheaįtzįį Dahlst.j *' Lehļede pealmine pind (ja 1ehed üldiselt) karvastunud ülitihedalt
(eelmisest liigist kaks korda tihėdamini); õisikuraod karvastunud
hõredalt; emakasuue kollane

86. Paliatipuline hunditubakas _ Hįeracįun acroggrnnon Maļme
5 (2.) Lehelaba alus .aheneb rootsuks pikkamööda 6

Lehelaba alus aheneb rootsuks järsult või on tömp .

. 6. Üldkate pikk (ll mm)
87' Malme hunditubąkas - Hįeracįum Maįmeį Dahlst.

Üįdkate lühem (8,5-l0 mm)
88. Ale-hunditubakas _ Hįeracįum phiĮanthrax Stenslr.

. 7. Lehed üldiselt karvastunud ülitihedalt
89. Nooljas hunditubakas _ Hįeractum sagittatum Lindeb.

Lehed üldiselt karvastunud ainult kuni tihedaļt (erinedes seļle
poolest alamsektsiooni .teistest liikidest); lehed väga laiad (3: l)

90. Ugandi hunditubakas _ Hįeracium ugandiense Juxip

l. tsükkel MargineĮĮa Juxip. _ [Subgrex H' margįneįįurn Zahn in
Engl. Pflanzenr. ĪY,2s0 (l923) 344.J - Lehed pealmisel pinnal karva_
deta, üldiselt tihedalt karvastunud.

83. Sigulda hunditubakas Hįeracįum segeaoldense Syreist. et
zahn in sched. Hieracioth. Europ. vII .llgl3) r5; in Engl. pflanzenr.
IV, 280 (1923) 345;' in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, 2 (lg}4)
4B5; Üksip in Fl. URSS xXX (1960) 3B5. - fcrpe6nHxa cLIryJIL'ĀacKaf.

4. Vars 40-60 cm kõrge, 1,5 mm läbimõõdus, hajusate l-2,5 mm
pikkade karvakestega, näärmeteta. Juurmisi lehti 3, nad on äraspidi_
munajad, munajad või elliptilised kuni süstjad, kuni 14 cm pikad, laiad
(3'5: l), alus järsult ahenenud pikaks rootsuks, tömbid või veidi teritu_
nud, ebaühtlaseļt 6-l0 paari laiade ja jämedate hammastega, tipu
poole peaaegu tegveservalised, oliiv- (rohi-) rohelised, dlumine pind vio-
letjas; pea1mine pind karvadeta; karvakesi alumisel pinnal hõredalt
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|?4. loon. Sigulda hunditubakas (HĮeracĮum segeaoĮdense

syreišt. et ZaĖĄ. a _ õisiku üldkatte leht {suurendatud)'



Jl..ņ*-p-ikad), servadel hajusalt (l mm pikad), keskrool alumisel pinnalülitihedalt (2 mm pikad); juurmised leĻed üldiselt ülitihedalt karvas-tunud, rootsud 2-2,s mm pikkadest pehmetest karvadest viilased. varre.lehti l-2 (lehistuskoefitsient 0,03); nad on munajassüstjad, lühirootsu-lised või ülemine rootsuta, teritunud, 5_8 paari 1ämedatĮ hammastega,Liitõisik sarikjas kuni pöörisjas, 4-5 korvõisikug;. õi;iįr.rod hõredatekarvakestega ja üksikute näärmetega, viltjad. ŪlaķįįĮ iõi,rrn';;:
ÜIdkatte lehed süstjad, laiavõitu, Īorrio kuni terļvįvoitu, mõõduka.
3'_u' tso (40-55)] l,2 mm pikkade karvakestega, hõredaįe t17 (l2-30)]
0,3 mm pikkade näärmetega, mõõdukalt tähtk"arvased (servadel tiheda_mini). Emakasuue tume. Õitseb juunis-juulis. (l74, 1ooĮ.1Levik Eesti NSV-s. Kuigi seda liiki seni ei ole meil leitud, on temaavastamine meil tõenäoliselt vaid aja küsimus, sest teda on leitudLäti NSV-s (Siguldas, Koknese ja Tukumsi lähedal).' M.t.rg, kaetudnõlvadel (moreenidel?).

2' tsükkel Sarcophglla Juxip' - [Subgrex H. sarcophgttum (Dahlst.)
Zahn in Engl. Pflanzenr. IV-, 2s0 (l923) zīz.1 - Üldkatie"lehed ja oisikį'_raod üksikute näärmetega; lehtede mõlemad įinnaa tihedalt karvastunud.

84 Lippmaa hunditubakas _ Hįeracįų7ņ Ī,ippmaa I Juxip in Not.syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (1959)'iZS; in Fl. URSS XXX(l960) 386' * fcrpeduHxa Jlunnnņaa,.
4' Vars 25-60 cm kõrge, l-2,5 mm läbimõõdus, hõredate karva-

kestega, näärmeteta (või üksikute näärmetega liitõisiku all) ' Juurmisilehti 2_6; nad on elliptilised ,kuni süstjad, ūam või vähem järsult võipikkamööda ahenenud pikaks rootsuks, teritunud, 4-7 enam või vähemlaia,' väikese ja ebaühtlase või peene hambaga, kuni 17 cm pikad(4,5:l); pealmine pincl mõõduka arvu 0,8 mm-.pikkad. ķururķ..t.gr,
al,mine pind, servad ja keskrood alumisel pinnal üLtih.aut" l-1,5 mmpikkade karvakestega; juurmised lehed üldiselt ülitihedalt karvastunud.
Varrelehti l (-2) (lehistuskoefitsient 0,02); varreleht süstjas, lühiroot_
suline, sisemiste juurmiste lehtede Sarnane' teravatĪpuline. Liitõisik kän.
nasjas, 2-9 korvõisikuga. Õisikuraod hõredalt karvļsturrud ja näärmes-
tunud, hõņeviltjad. Üldkate 8,5_9,5 mm pikk. Üldkatte leĖed süstjad,
teravavõitu, hajusate t30 (20_40)] l mm pikkade karvakestega, lĻsįnkuļe (5) 0,3 mņ pikkade näärmetega, hõreįa tähtkarvastur.gā serva_
del. Emakasuue tume (pruun). Õitseb juunis-juulis. (l75. joon.)

Üldlevik. on teada selle liigi esinemine NāukogudĮ Liiāu Euroopa-
osas, Ülem-Volga rajoonis.

Levik Eesti NSV-s. Leitud valdkondadest Emor, Einf, Eint ja Emetl
Leht- ja seg-ametsade servadel ja sihtidel. (176; joon.)

ļ Pühenāatud Tartu Ulikooļi botaanika professori dr. Th. Lippmaa (ls92_1943)
mälestuseks, kes andis autorile esimese ergutuse käesoleva töö ajustamiseks ja sedakõigiti toetas.
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l7õ. joon. Lippmaa hundltubakas (Hleracium LĮppmaa Juxlp)
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l76. joon. Lippmaa hunditubaka (Hīeracium Lippmaa Juxip) leiukohad Eestis.

Lähedane liigile H' LackscheĮDįtzįį Dahļst. või H. aõr:öggntnor Malme,
kuid erineb nēist rootsuks ahenevate lehtedę. ja nende peaļmise pinna
mõõdukama karvastuse poolest.

85. Lackschewitzi hunditubakas --- Hįeracįum Lacksclteaitzįį Dahlst.
Beitr. Hier.-Fl. oesels (l90ļ) 27; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280
(1923) 345; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, 2 (t934) 485; Üksip
in Fl. URSS XXX (ļ960) 386. =- flcrpe6uHxa JĪaķUes[ņa'

4, Vars 45-55 cm kõrge, l,5 mm läbimõõdus, karvadeta või üksi-
kūte karvakestega, näärmeteta' üļemises osas hõreclalt tähtkarvane, sageli
teise varrega samast risoomist. Juurņisi lehti 9-l0, nad on munajad või
piklikmunajad kuni süstjad, tömbi või noolja labaa1usega, pikarootsu_
1ised, teritunud, kuni 20 cm pikad (4,5 : l), 7-l0 paari ebaühtlaste,
1aiade, teravate hammastega, alusel mõne Suufema (kuni lõhestunud)
tagasikäändunud hambaga ning hammastega rootsul; o1iivrohelised, alu-
mine pind kahvatum; karvakesi pealmisel j.a alumiseļ pinnal tihedalt
(0,4-0,8 mm pikad), servadel samuti tihed'alt (l mm pikad), keskrool
alumisel pinnal ülitihedalt (l-l,5 mm pikad); juurmised ļehed üldiselt
ülitihedalt karvastunud. Varrelehti |-2 (lehistuskoeiitsient 0,03); nacl
on süstjad, alumine pikarootsuline, ülemine kiiljaks a1useks ahenenud,
rootsuta, teravahambalised, alusel ebaühtlaseļt teravahõļmased. Liit_
õisik hõre, harkjas kuni pöörisjas, 3-7 korvõisikuga. Õisikuraod pea_

aegu karvadeta ja näärmeteta, tihedaļt valgeviltjad. Üldkate 8:-l0 mm
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l77. joon. Lackschewitzi hunditubakas (Hieraciurn Lachscheaįtzįį
DahIst.). a - õisiku üldkatte leht (suurendatud).
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l78. joon: ' Lackschewitzi hunditubaka (Hieracium Lackscheaitzīi Dablst.) leiukoht
Eestis.

pikk. Üļdkatte lehed laiavõitu, terävad, hajusate (30) 1 mm pikkade
karvakestega j'a üksikute (5) 0,2 mm pikkade näärmetega, hõredate täht_
karvadega. Ernakasuue määrrlunud-rohekas, hiljem tumenev. Õitseb juu-
nis-juulis. ( 177. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Endeem. Väga haruldane, Senine leid Emoc-vaļd-
konnast (Saaremaa, Sõrve, Koltsi, kogunud K. Kupf,fer ja P. Lacksche-
witz) on jäänud unikaalseks. Metsastunud moreeni nõļvadel, (l78. joon.)

H. Dahļstedt (l. c') asetas'süstemaatiliselt selle liigi 1ülina Bifida ja
Murorįa vahele; K. H. Zahn aga paigutas ta Sagfltata al|a ülirohke kar_
vastuse pärast,'muide märkusega: <<Gegen IĮ. bifidum> (tänu harkjale
või pöörisjaļe 1iitõisikule). Siinkoh.al peab ütlema, et se11iste vahepeal-
sete taksoonide süstemaatiline asetus on alati kõikuv ning suurel mää-
ral uurija seisukohast sõļtuv. Autor pooldab käesoļeval juhul Zahni seisu-
kohta, ainult selle vahega, et ta ei nõustu liiki viima subgrex H. margi-
neįļum Zahn (tsükke| MarginelĮa Juxip) aļļa, kuna viimast iseloomustab
karvade puudumine 1ehtede pealmisel pinnal' kõigil t1. Lackscheaįtzįi
eksemplaridel aga (Lackschewitzi ja Kupfferi põolt kogutud, Dahļstedti
poolt määratud ning autori poolt kontrollitud) olid ļehed pealmisel pinnal
hõredalt karvastunud, mis on kooskõlas märkusega Dahlstedti diagnoo*
sis: <<supra breviter et sparsim pilosa>

ļ Pealmine pind hõredalt lühikarvane.
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86' Paljatipuline hunditubakas _ Hįeracįum dcrogamnonl Malme in

Bot. Notis. (1891) I7B; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 349;

Üksip in Fl. URSS XXX (1960) 389. - flcrpe6r'rHKa roJloBepxafi.

4 ' Vars 30-50 cm kõrge, .2 mm läbimõõdus, kuni hajusate karva'
kestega, ülemises osas üksikute näärmetega või ilma nendeta. Juurmisi
1ehti 4-l0; nad on munajad, elliptilised kuni südajad, laiad (3,7: l),
ümmarguse või tömbi labaalusega, pikarootsulised, 2-7 paari laiade,
teravate või tömpide, näsaja ogakesega lõppevate hammastega, alusel
suuremate hammaste paariga ja hammastega rootsul, oliivrohelised;
mõļemad pinnad karvastunud äärmiselt tihedalt, karvad 0,B-2 mm pikad;

karvastus üldiselt samuti äärmiselt tihe (Šes suhtes üļetab liik kõik tei-

sed liigid selles ohtralt karvastunud alamsektsioonis). Varrelehti (0-)
l-2 (-3) (lehistuskoefitsient 0,04); nad on süstjad, ļühirootsuļised kuni
rootsutud, juurmiste lehtede sarnased, teritunud. Liitõisik - kännasjas
või pööris, 3-|2 korvõisikuga. Õisikuraod hõredalt karvastunud, üksikute

.väikeste näärmetega, hõreviltjad. Üldkate B,5_l0 mm pikk. Üldkatte
]ehed lineaalsed; järsult kolmnurkselt teritunud, hajusate kunį mõõduka

afvu t43 (20-65)] l mm -pitkade karvakestegä, üksikutg,, [4 (? 6)]
0,2 mm pikkade näärmetega, hõredate tähtkarvadega. Emakasuue kol_

]ane. Õitseb juunis_juulis. (l79. joon.)
Uldlevik. Skandinaavias, atlan"tilises Euroopas' Hõredate metsade Sef_

vadel, puisniitudel, kivisel pinnasel (lubjatembene?). ,

Levik Eesti NSV,s. Leitud valdkondadest Eņoc, Empr, Eiņf 'ja Eor
(?). Viimane leid (Võru ümbrusest, kogunud W. Reinthal) on täheļe-

panuvääriv liigi eelpostina ida Suunas, kui ei ole aset leįdnud sedelite

vahetamine. (1S0. joon.)

3. tsükkel Sagittata Juxip. - [Subgre x H. sagittatum Zahn in Engl.
Pfļanzenr. IV, 2B0 (l923) 342.] _ Üldkatte lehed hõredate kuni hajusate
näärmetega; lehtede mõlemad pinnad tihedalt karvastunud'

87. Malme hundįtubakas Hįeracįum Maįmeį (Dahlst') Zahn in
Äschers. et Graebn. Synopsis XII,2 (1931) 472. - H' Maįmeį Dahlst.

apud Wiinst. in Raunk. Exk._Fl. (1923) 3l5; Üksip in Fl. URSS XXX
(l960) 3B9. - fcrpe6uuxa Ma.nķIrle.

ų. Vars 40 cm kõrge, l,5 nrm läbimõõdus, mõõdukalt kaetud 2 mm

pikkade karvadega, ülemises osas üksikute näärmetega. Juurmisi ļehti
įuni l0; nad on elliptilised või südajad kuni süstjad, kuni 13 cm pikad
(4,3: l), ümardunud, südaja või tömbi ,labaalusega, kaunis pikarootsu-

lisecį, 2-7 paari laiade, teravate hammastega, aluseļ hambad kuni süga_

vaļt lõhestunud, tömbid kuni lühidalt teritunud; karvu-pealmisel pinnal
mõõdukalt (0,6 mm pikad), alumisel įinnal ja servadel tihedalt (l mm

pikad), keskrool alumisel pinnal ja rootsudel ülitihedalt (2 mm pikad);

r akron (kr. k.) - tipp,. glmnos - palļas
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juurmised 1ehed üldiselt üļįtihedalt karvastunud,,Varreļehti 2 (lehistus_
koefitsięnt 0,05); nad on süstjad, lühirootsulised kuni rootsutud, sisemiste
juurmiste ļehtede sarnased,. T iitõisik kännasjas, 6-l0 korvõisikuģa. Õisi-
kuraod hajusalt karvastunud, üksikute näärmetega, viltjad. Üldkate l l mm
pikk. Üldkatte lehed,lineaalsed,'teravavõitu, mõõduka arvu (50) l',2 mm
pikkade karvakestega, hõredate (20) väikeste näärmetega' peaaegu täht-
karvadeta' Emakasuue kollakaspruun. Õitseb juunis-juulis. (lBl. joon.)

įevik Eesti NSV-s. Seni leitud küll ainult Läti NSV-s (Plaviņas,
kogunud K. Kupffer, Herb. Balt. nr. 13 773, autori analüüs nr' lB25) met-
sadeš Väina jõe dolomiitkallastel, kuid esineb tõenäoliselt ka meiļ.

?ņhn. paigutas ltigi Muroria (grex 11. proximum Zahn) alla, kuid
lehtede tihėda karvastuse tõttu sobib paremini Sagittata juurde.

Archieij (l8B9) 25; Dahlst. Bidr. Sydöstr. Sver. Hier.,Fl. II (l893) lB7;
'Williams, Prodr; (1902) 139; Norrl. in Mela-C ajand. Suom. Kasv. (1906)
697 (sub var. olįaascens Norrl.); Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 2B0 (l923)
3ą3; Dahlst.'in Lindm. Sven. Fanerogamfl. ed. 2 (1926) 616; Zahn īn
Aschers. et Graebn. Synopsis XII; 2 (1934) 485; Samuelsson, Maps
Scand. Hier.-Sp. (ļ954) no 60; Üksip in Fļ. URSS XXX (1960) 390. -H. sagittatum (Lindeb.) var. Norrl. Bidr. Skand. Hier.-Fl. I (iBBB) 89. -H. sįĮuatįcum L. ssp. ll. peĮlucidum Laēst. var. 4. Almqu. Stud. (l88l)
p XX - färpe6uHKa kocTpuųHaf.

4. Yars 40-75 cm kõrge, l-.4 mm läbimõõdus, hõredate kuni pea*
aegu tihedate l-3 mm pikkade karvadega, ülemises osas üksikute (kuni
hajusate) näärmetega. Juurmisi lehti 3-l2; nad on äraspidimunajad või
elliptilised kuni süstjad, kuni 22 9,m pikad (4,5: l), pikkamööda rootsuks
aheneva labagā, peene- ja madaļahambalised, tömbid kuni lühidalt teri_
tunud, tume-sinirohelised, alumine pind kahvatum; pealmisel pinnal
mõõdukalt, a1umisel pinnal ja servadel ülitiheda1t 1 mm pikki karvu'
keskrool a1umisel pinnal ja rootsudel äärmiselt tihedalt 1,5-2,5 mm
.pikki karvu, üļdiselt ülitihedaļt kąryąstunud. Varrelehti (0-) l-2 (-3)
(lehistuskoefitsient 0,03); nad on pikliksüstjad, .rootsulised, teravad, kār_
vastus samasugune nagu juurmistel lehtedel (või mõnikord isegi tihe-
dam) . Liitõisik kännasjas või pööris, 3-20 (-30) korvõisikuga.
Õisikuraod. karvastunud kuni hõredalt, näärmestunud hajusalt, viltjad.
Üļrlkate 8,5-l0 mm pikk. Üldkatte.lehed lineaalsed, koļmnurkselt teri*
tuttud, tumerohelised, hajusalt (hõredalt kuni mõõdukalt) t40 (25-65) ]

l mm pikkade karvakestęga ning võrdsel nrääral t30 (15-50)] 0,3 mm
pikkade peente ja kidurate näärmetega, servadelt hõredalt tähtkarvased'
Emakasuue tume. Õitseb juunis-juulis. (l82. joon.)

t fiĮein (kr. k.) - armastama' anthrax - süsi
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179. joon. Paljatipuline hunditubakas (Hieracium acroggtnnon Malme)
o * õisiku üldkatte leht (suurendatud).
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180. joon. Paljatipulise hunditubaka (Hleracīum acrQgyftįnon Malme) leiukohad
Eestis.

Üldlevik. Skandinaavias ja atlantilises Euroopas, Nõukogude Liidu
Euroopa_osas Karja1a-Lapi, Dvinaa_Fetšoora (lääneosas) ja Laa'
doga-Ilmeni rajoonis. Päikesepaistelistes (hõredates) okas_ ja Segamet_
sades, alvaritel' metsaga kaetud moreeninõlvakutel, puisniitudel.

Levik Eesti NSV-s. Kõigis vaļdkondades, välja arvatud äärmised ida_
valdkonnad - Alt, Eor ja Emoc (vt. märkust H' sagittatum Lindeb. leviku
kohta). (183. joon.)

Lehtede pinnal on sageli pruune laike, eritį päikesepaistel kasvavatel
isenditel. Kultuuris taimed suurenesid ja liitõisikut moodustavate korv-
õisikute arv kasvas (kuni 76 korvõisik-ut ühel taimel), muidu aga jäid
olulised tunnused muutumata (ainult karvastus muutus lehepinna suu-
renemise tõttu hõredamaks)

Eksemplarid Bunge Fl. exs. n" 426, H' pĮumbeum. Fr. nime all, kuu-
luvad ka siia.

Nimetus philanthrasc põhinevat sellel, et taim sageli kasvavat põle_
nud metsas, okste ja risu põletamise paikadel või kohtadel, kus on alet
tehtud.

89' Nooljas hunditubakas Hįeracįum sagittaturntLindeb. in
Hartm. Handb. Scand. Fl. ed. ll (ļs79) 43, pro H. murorum L. õ. sagit-

Į sagĮttatus (lad. k') _ nooljas.
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l8l. joon. Malme hunditubakas ĮHieracium Mąļneį
(Dahlst.) Zahn]. a - õisiku üldkatte leht (suurendatud).

17 Eesti NSV floora VII



įaiurn Lindeb.; in Värml. Archier. (ls89) ll; Dahlst. Bidr. Sydöstr. Sver'

Hier.-Fl. II (1893) 192; Linton, Brit. Hier. (1905) 52; Norrl. in Mela-

cajand. suom. Kasv. (1906) 696; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV' 280

(rrizg) 343; Dahļst. įn Lindm. Svėn.' Fanerogamfl ..9d 2 (1926) 615;

Šamue1sson, Maps Scand. Hier.-Sp. (1954) n" 66; Üksip in Fl. URSS

XXX (1960) 39i. - H. eu-sagittatunt (Lindeb.) Zahn in Aschers. et

Graebn.SynopsisXII,2(1934)484.-H.murorurrlL.a.įncanurn
Lindeb. in nlįtt, Norg. F1. II (1874) 653. - H. sįįaatįcum L' ssp. 12.

Almqu. Stud' (188l) p. XXI. - flcl'pedNHKa cTpeJIoBxĀHaf'

4. Vr., 25-75 cm kõrge, 1,5-3,5 mm läbimõõdus, alusel punavio_

letjas, alumises osas hõredāte kuni tihedate 2 mm pikkade karvadega,

ülemises osas üksikute kuni hõredate näärmetega, tähtkarvane' Juurmisi'

lehti 3-l2; nad on munajad kuni munajassüstjad, kuni 23 cnr pikad

(4 : l ) , sisemised kitsamad, törnbi alusega või järsult pikaks rootsuks

āh"nenud labaga (viimased moodustavad üļeminekuid Į/. philanthrax'i

suunas), tömbiā või kuni teravad; leheserv_tömpide või teravaįe mada-

late hammastega, alusel hambad märgatavamad (mõnikord lehed pea_

aegu 1õhestunūd), hammastega rootsul, või vaheļ ļehelaba peaaegu

ter]veserva1ine, hele- või tumeroheline, aļumine pind kahvatum; karvu

į"urāi'"t pinnal tiheda1t (0,7 mm pikad), alumisel pinnal ja servadel

įtitiķ.artt ( 1 mm pikad) , keskrool aļumiseļ pinnal ja rootsul pikuti

äärmiselt tihedalt (2-2,5 mm pikad); juuīmised lehed üldiselt ülitihedalt

karvastunud. Varrelehti 1-2 (lehistuskoefitsient 0,03); nad on munajad

kuni süstjad, alusel nooljad, madalahambaliste servadega kuni peaaegu

terveservaļised, sisemiste juurmiste 1ehttde sarnased' Liitõisik kännasjas

kuni pöörisjas, ülespooļe įaandunud raagudega, 3-1B (-24) korvõisi-

kuga.' Õisikuraod häredate karvakestega, hajusate P9enļ.e näärmetega,

vilī1aa. Üldkate (s-) 10-12 mm pikk, munajas või si1inderjas. Üld-

katįe lehed kitsad, lineaalsed kuni süstjad, tömpjad kuni teravad, haju-

sate kuni mõõduka arvu [43 (25-65)] 0,5_l,5 mm pikkade, heledate,

kuid tumeda alusega karvadega ning hõredaie kuni mõõduka arvu

Ī2B (15-55)] 0,3_ī,4 mm pikkade peente, kidurate näärmetega, hõre-

āatt Įantķrrvased, peamiselt servadeļ (kuid mõnikord tihedamini; siis

näib üldkate kirjunä). Sisemiste õiie keeletipud mõnikord veidi ripsme'

lised. Emakasuue tume või mustjas. Õitseb juunis-juulis. (184. joon.)

Uldlevik. Skandinaavias, Kesk-Euroopas (Poola)' atlantilises Euroo-

pas (Sotimaa), Islandiļ, Nõukogude Liidu Euroopa_osa looderajoonides'

Levik' Eesti NSV_s. Kõigis valdkondades,' välja arvatud Saaremaa;

Põhja-Eestis kaunis tavaļine liik. Esineb meil sageli koos alamsektsioo_

n1āļ uuroita ia Vutgata taksoonidega. Eelistab neutraalset pinnast

Īpū ķrrl z,0 väi üle šelle), kuid ,epiū ka happe'ise pinnasega (pH 4'7)

įį. pastaķ_Varepi analtitisidei). Kuuse- ja segametsaga kaet9d vallselja-

įutel, moreenideļ, puisniitudel, loomännikutes ja _kuusikutes, salumet-

sades, sageli hulgaliselt. (l85' joon')
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l82' joon. Ale-hr.rnditubakas (Hieracium phiĮanthra.lr Stenstr.). a -
õisiku üldkatte ļeht, l - tükike õisikuraost. (a ja b suurendatud.)
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l83. joon. Ale_hunditubaka (HĮeracĮum phiĮanthrax Stensļr.) leiukoha<l Eestis.

Iņestusväärne on asjaolu, et H. sagittatutn'it (koos temale lähedase
H. phiĮanthrüc'iga) Seni Saaremaalt pole leitud. on ju muidu Saaremaa
botaaniline eldoraado ning hunditubakate poolest väga rikas. H. sagitta-
tum näib pealegi eelistavat lubjarikast pinnast, mispärast tema mįtte-
esinemine seal on kahevõrra võõrastav.

Varjus kasvavad isendid on sageli mäiksa hõredama karvastusega
kui päikesepaistelistest asukohtadest pärinevad, kuid ikkagi jääb nende
karvastus ü1dkokkuvõtįes tiheduse piiridesse. Ka nende lehed on õrne-
mad ja pehmemad.

Kõigist sektsiooni VuĮgata kuuluvaist liikidest on H. sagittatum kõige
sagedamini kahjustatud roosteseenest Puccinįa hįeraiįį (Schum.) Mart'
(määranud prof. E. Lepik)

Huvipąkkuv on edasi, et selle liigi üldkatetel ja õisikr-rraagudel võib
sageli täheldada pahku (gall.e), mis' on tingitud putukate torgeiest või
hammustustest.

90. Ugandi hunditubakas - Hįeracįum ugandiensel Juxip in Not.
syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (1959) 526; in Fl. URSS XXX
(l960) 392. - fcrpedurrxa yrau4Izücxaa.

4. Vars 45-60 cm kõrge, 2 rnrn läbimõõdus, kuni hajusate 2 mm
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184. joon. Nooljas hunditubakas (HĮeracium sagĮttatum
Lindeb.). o - õisiku üldkatte ļeht, l - õisikurao serv,

c - lehe serv. (a, b ja c suurendatud.)
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l85. joon' Noolja hunditubaka (Hieracium sagĮttatum Lindeb.) leiukohad Eestis.

pikkade karvakestega, ü1emises osaS hõredate näärmetega. Juurmisi
īehti 2-7;'nad on munajad või äraspidimunajad kuni 1aisüstjad, tömbi

kuni noolja alusega, pika tiivulise rootsuga, kuni 20 cm pikad, laiad
(3 : l), 'tömbid kuni teravavõįtu, 5-B |aia tömbi hambaga, aļusel
!-2 paari pikemate, peaaegu hõlmiste hammastega, vabade hammastega

rootsūl, rohirohelised, alumine pind tinahal1; karvu pealmisel pinnal

hõredalt (0,4 mm pikad), alumisel pinnal hajusalt, servadel kuni tihe_

da1t (0,7-0,8 mm pikad), keskrool aļumiseļ pinnaļ .ülitihedalt (2 mm

pikad); juurmised lehed üldiselt vaid kuni tihedalt karvastunud (eri-

įedes selles suhtes teistest alamsektsiooni kuuluvatest liikidest). Varre_

lehti (O-) l (-2) (lehistuskoefitsient O,02); ]eh! on-süstjas, lühiroot-

suline,' noolja alusega, jämedalt ja ebaühtlaselt te_ravahambaline, kõver-

dunud terava tipūga. Liitõisik harkjas kuni pöörisjas, 2-6 (-l4) korv'

õisikuga. oisikuraod hõredalt karvased, hajusalt näärmestunud, hõre_

viltjad- Üldkate ļ9-1l mm pikk. Üldkatte lehed süstjad, teravavõ'itu,

kuni haiusate t34 (25-50)] |,2 mm pikkade karvakestega, hõredate

Ī26 (l5-35)] 0,4 mm pikkade näärmetega' peaaegu tähtkarvadeta.

Emakasuue tume. Õitseb juunis-juulis. (l86. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Endeem. Valdkondadest Emed ja Eor. Leht- Ja

segametsades, neutraalsel pinnasel, koos CorųĮus aueĮlana, Lonįcerg
xgĮosteum'i ja Actaea spicata'ga. (l87. joon.)

Ühendab sektsioone Sagfttata, Bifida ja Muroria.
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186. joon. Ugandi hunditubakas (Hieracium ugandiense Juxip'1

* Sektsioon Oread.ea Fries.
į' Hįeracįurrl Schmįdtiį Tausch in Flora XI (lB2s) Erg.-Bl. I, 65;

Norrl. in Mela-Cajand. Suoņ. Kasv. (1906) 684 (* residuum Norrl.);
Zahn in Engl. Pflanzenr. IV; 280 (1923) 215; Dahlst. in Lindm. ,Sven.
Fanerogamfl. ed. 2 (1926) 613; Zahn in Aschers. et Graebn. Synopsis
xIl, 2 (t931) 247.

Fr. Schmidt (l855) toob /1. caesiurn'i nime all ühe taime Saaremaalt
(Mustla) märkusega: <<Den dr. Müller Īur H. schniidtit Tausch hält.>
Nähtavasti lähtudes sellest märkusest, mainib I. Schmalhausen
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lB7. joon. Ugandi hunditubaka (HieracĮum ugandiense Jux|p) leiukohad Eestis.

(lB95-1897) seda. taime kahilaste liikide seas: <<|Ipuro4Ilrc'ļ l'JĪfl 33e.ll,
RepoflTHo no ofuu6xe>>.

H. Schnįdtįį Tausch kuuJub meil mitteesineva Sektsiooni oreadea
Fries alla; 1iik on mägitaim ja kasvab ainuļt siļikaatkivimist (graniit,
gneiss) kaljudel.

2. alamperekond eba-hunditubakad - Pįl'oseįl,a Tausch in Flora XI,
1 (lB2B) Erg.-Bl. 50; Fries, Symb. (1848) l; Epicr. (1862) 9; Griseb.
Comm. (1852) 3; Arv.-Touv. Hier. Alp. fr. (1888) 1; Zahn in Koch,
Synopsis ed. 3 (1901) 1698; in Eng1. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 32;
1147; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, 1 (|922) 4; Üksip in Fļ. URSS
XXX (1960) 396. - Piloseļļoįdea Koch, Synopsis ed. l (lB37\ 443; Naeg.
et Pet. Hier. Mitieleurop. I (1885) 114.

Ü1dkatte lehed asetunud se1gesti spiraa1selt (mitmerea1iselt, katuse--

kivide tao1iselt). Pappus peaaegu kahereaļine' segi pikkadest ja lühikes-
test karvakestest (lühikesi väliesel arvul); karvakesed peenemad ja val-
gemad kui enamikul a1amperekonda Euhįeracįunl kuuluvateļ liikidel.
Vegetatiivne paljunemine toimub talvituvate kodarikkude kaudu, paljudel
sektsioonidel moodustab risoom võsundeid. Viljastumine toimub osalt
normaalselt, osalt on liigid apogaamsed. Lehed tavaliselt terveservalised
või väga harva 'vaevu märgatavalt peenehambalised, pikkamööda root-

suks ahenenud (lehelaba alus ei ole kunagi ümardunud, tömp või süda-
jas). (Vt. ka sektsioonide määramise tabelit lk. l9.)
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6. sektsioon Echįnįna Naeg. et Pet. Hier. Mitteļeur. I (ļBB5) |17;

479; Bl5; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 1366; in Aschers' et

Graebn. Synopsis xII, l (|922) 7; (1929) 260; Ūksįp in Fl. URSS xXX
(l960) 396. Iseloomustus sektsioonide määramise tabelis (1k. 24).

Vars tihke, sageli looklev, ,Ęisoom tüüpiliselt võsunditeta (kuid üle-

minekuvormidel teisteks sektsioonideks, nagu Cgmosina, Pratensįna või
Pįloseįįįna, võivad esineda 1ühikesed, enamasti maasisesed võsundid).
Varrelehti suhteliselt palju, nad on süstjad või piklikud, jäigad. Kogu
taim on tihedalt kaetud harjasjate jäikade karvarlega ja tähtkarvadega-
Liitõisik sarikjas või pöörisjaS Sarikja tipuga (üĮeminekuvormidel sekt-

siooniks Pįįoselįįna _ harkjas). Üldkatted keskmise suurusega; valk-
jad või ha11id tihedatest heledatest karvadest ja tähtkarvadest. Ksero-
füüdid, steppide ja poolkõrbete asukad; areaali põhja- ja 1ääneosas esi-

nevad aga ariidsetel ļiivastel asukohtadeļ (nagu hõredad männimetsad

või kanarbiktrnõmmed). Määratu areaal uļatub loogakujuliselt Kesk-
Euroopa idaosast {Ungari) Ida-Etrroopa lõunaossa ning Siberi kaudu

Kesk-Aasiani (Zahni piiritõmbamise järgi isegi Kaug-Idasse, kuid vii-
mane oletus pole faktiļise materjali puudumisel tõestatav). Seniste and-

mete kohaselt kulgeb sektsiooni idapiir piki Jenissei jõge (Krasnojarsk);
väljaspool Nõukogude Liidu piire esineb veel Mongoolias'

l. alamsektsioon Echįoįdea Juxip, in Fļ. URSS XXX (ļ960) 4l2' -
|H. echioides Lumn. (l79ļ);Naeg. et Pet. Hier' Mitteleur. I (lBB5) a8l;
zahn in Engl' Pflanzenr' IV, 2s0 (1923) 1366'l - Karvad varre alumi-

SeS oSaS ülāspoole suunatud, enam või vähem ļiibunud, jäigad, valged,

arvuka,J. Liitõisik sarikjas või vähemalt tipus sarikjas, näärmeteta (või

ülclkatte lehtedeļ mõnikord üksikud näärmed). Lehistuskoefitsient võrd-

lemisi suur (0,22-0,14).

9l. Liiv-hunditubakas Hieracįurn echįoįd.es1 (Lumn.) Naeg. et

Pet. Hier. Mitteleur. I (lsss) 4B4; Zahn in Engl. Pfļanzenr. Iv, 2B0

(1923) 1368; in Aschers. et Graebn. synopsis XII, I (1929) 262, wb
H. eu-echįoįdes Zahn; Üksip in Fļ. URSS XXX (1960) 418. - fcrpe6nuxa

o'-ä:-"iĮlom 
pti.t1oodis, ļühike, võsunditeta. Vars 35-80 cm kõrge,

l-5 mm ļäbimõõdus, tihke, võnkjas, mõõdukaļt, kuid aļusel iihedamini
ļ<arvastunud, karvąd harjasjad, jäigad, 2-5 mm pikad, valged, üles-

poole suunatud ning enamasti vastu vart liibunud; ülalpool vars hõre-

āaie karvadega, näärmeteta. Juurmised 1ehed õitsemisajaks enamasti

kuivanud või īoltunLrd. Varreļehli 7-ll (lehistuskoefitsient 0,I4-0,22);
nad on süstjad krrni lineaalsed, kuni l3 cm pikad (9-1l:l), tipus lühi-

dalt koļmnųikse1i teritunud, sinirohelised, kuid rohkete heledate harjaste

tõttu näiļiselt hallrohelised; üļdiselt 2-5 mm pikkade karvadega kuni

I ehhįon (kr. k.) - ussikeeļ (kareleheliste sugukonda kuuluv tāim), eides - -taoline.
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h'ajusalt kaetud; pealmine pind tähtkarvadeta, alumine pind märgatavalt
tähtkarvaķe' Varrelehed kaunis ühtļaselt paigutunud, ülemisei pikka-
ņoö-da kõrglehtedeks ülėminevad.'Liitõisik sarikjas, 8-58 korvõisikuga.
Õisikuraod üksikute kuni hõredate valgete harjāstega, näärmeteta, uilt-
jad' Üldkate 6-7 (_9) mm pikk. Üldkatte lehed hajusate kuni mõõduka
arvu Ī"52 (30-75) J 2-3 mm pikkade valgete harjastega, näärmeteta
või üksikute [0_7] 0,l-0,3 mm pikkade näärmetega'ni-ng sedagi mitte
igal lehel, viltjad. Õied erekolļased. Emakasuue kolļane. Šeemnis
l,7_2 mm pikk. Õitseb juulis. (l88. joon.)

Üldlevik. Kesk_Euroopa idaosast Lõuna_ ja Kesk-Venemaani, Siberi,
Altai ja Kesk-Aasia kaudu Mongooliani; ka Balkani poolsaarel, Kaukaa-
sias ja Iraanis. Stepitaim.

Levik Eesti NSV-s.. Leitud äärmisest kaguosast (Eor-valdkonnast,
Räpina ümbrusest). Kuivades ļiivastes samb1ikurikastes hõredates männi-
kutes, ļiivikutel, teeservadel. (l89. joon.) Saatetaimedena esinevad CĮa-
donįa alpestris, Lgcopodium compĮanatum, KoeĮ.erįa gĮauca, GųpsophiĮa
fastigiata, Dįanthus arenarius, Sįįene chįorantha, Arenarįa gramini-
folia, Semperuįuum soboĮiferum

H. echįoįdes on meil hinnatav pontosarmaatilise flooraelemendina.

- Stepitaimedega võrreldes on meie taimed (samuti kui Petseri-
Pihkva-Luuga vaheliselt aļalt pärinevad) madalamad' ja vastavaļt seļ_
lele ka väiksema arvu varrelehtedega (stepitaimedel on see a.rv kuni 20).
Kr-rltuuris osutus liik vastupidamatuks ja teda ei õnnestunud hoicįa kaue-
mat aega aias (katsed Tartu Ülikooli botaanikaaias ning Tallinnas)
asjaolu, milļele viitasid juba Nägeli ja Peter (ļ. c.).

Aja jooksul muutuvad valged harjased ruugeteks, millest on põh_
justatud mõnikord märkused diagnoosides: <karvad ruuged> (värskes
olekus alati valged).

L Schmalhauseni märkus (lB95-l897) liigi leidmise kohta TaĮlinna
ümbrusest on ekslik ja põhineb vist taime vahetamisel H. cųmosurn'i
mingi taksooniga.

2' alamsektsioon Praeaįtoechįnįna Juxip, in Fl. URSS XXx (1960)
472. - Üldilmelt sarnaneb sektsiooni Praealtįna esindajatega, kuid eri-
neb neist silmapaistvama tähtkarvastuse ja harjasja kaivasĪuse poolest.
Liitõisik - sarikjas või pööris,6-30 korvõisikuga. Enamikus ksero-
füütsed vormid. Meil ainult äärmises kaguosas, enamasti koos //. echįoį-
des'ega.
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l88. joon. Liiv-hunditubakas LHįeracįum echįoįdes
(Lumn.) Naeg. et Pet.]. a - õisiku üldkatte leht

(suurendatud).
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l89. joon. Liiv-hunditubaka '|Hieracįum echįoįrįes (Lumn.) Naeg. et Pet.] leiukohad
Eestis

ALAMSEKTSIOONI PRAEALToECHINĮNA EESTI NSV-s ESINEVATE
trIKĮDE MÄÄRAMISE TABEL

,

l. Üldkatte lehed'näärmeteta või üksikute näärmetega
92. Kitsapäine hundiļubakas - Hįeracįum tenuīceps N3.g.ei Pet.

Üldkatte lehtedel näärmeid . kuni hajusalt (karvarl ja näärmed
arvult enam või vähem tasakaalus)
93. Kaunihambaline hunditubakas -- Hįeracįurrl caįodon Naeg. 'et pet.

Tsükkel Caįodonįes Juxip. - LH, caįodon Tausch apud Naeg. et Pet.
Hier. Mitteleur. I (lBB5) 742, B40, ut H. florentinum-echįoįīes Naeg'
et Pet.; Zahn in EngI. Pflanzenr. lV,2B0 (1923) t5l0. - H. pitoseilõ-
des-echįoįdes Zahn in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. VI, 2 (Ig2g) 'l238;
in Aschers. et Graebn. Synopsis.XII, l (1930) 469. - H. praeaĮtun't e.
hįrsutum Ķoch, Synopsis ecl. 2, I|' (ls44) 5l3 p. p.] - Võsunditeta, kui.d
sageli õisi kandvate lisavartega; vars 30-90 cm kõrge,. looklev. Juur_
mised lehed hästi arenenud kodarikuna.

92. Kitsapäine hunditubakas - Hįeracįum tenuicepsl Naeg. et Pet.
Hier. Mitteleur. I (lBB5) 746; zahn in Engl. pflanzenr. IV, 280 (1923)
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t tenuįs (lad. k.) - peen, kitsas' ceps - _päine, sQnasl caput - pea.
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l90. joon. Kitsapäine hunditubakas
tenuiceps Naeg. et Pet.). a - õisiku ül

(suurendatud).

(HĮeracīum'
dkaįte leht

15ll; in Aschers. et Graebn. Synopsis xII, l (1930) 47l; Üksip in Fl.
URSS XXX (1960) 4B2. L flcrpeįuHKa y3KorJĪaBafl.

ų. Vars 30-ģ0 cm kõrge, l-4 mm läbimõõdus, alusel kuni hõre-
,date, ülal üksikute 2-3 mm pikkade valgete, ülespoole suunatud har-
jastega, näärmeteta, mõõdukalt tähtkarvane. Juurmisi lehti 5-7; nad
on keeljad kuni.lineaalsüstjad, tömpjad kuni teravad, kuni 13 cm pikad
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i9l. joon. Kitsapäise hunditubaka (Hieracium'tenuīceps Naeg. et Pet.) leiukoht' Eestis.

(ll : l), sinkjad, hajusäte 2-4 mm pikkade karvakestega, tähtkarvadega
enamasti ainu1t aļumisel pinnal. Varreļehti 4-7 (lehistuskoefiisient
0,lO); nad on lineaa1süstjad,' ühtlaselt paigutunud. Liitõisik hõre, sarik-
jas, l0-40 korvõisikuga, aklaadium (tipmise õisikü raa'g) 6-l0 mm
pikk. Õisikuraod kuni hõredate'l-l,5 mm pikkade karvakestega, näär-
meteta (või üksikute näärmetega), hallikad tähtkarvadest. Kõrglehed
iumedad. Üldkate 6-7 mm pikk, silinderjas. Üldkatte lehed kitsad, tera-
vad, tumedad, kuni hajusate [23 (15-30)] 0,5-1,5 mm pikkade hele-
date karvadega, üksikute (5) 0,l-0,2 mm pikkade näärmetega (või

ilma), mõõduka1t tähtkarvased. Emakasuue kollane' Taim meenutab
ilmelt H. echįoįdes't. Õitseb juunis_juulis. (l90. 1oon.)

Üldlevik. Kesk-Euroopas, Nõukogude Liidu Euroopa-osas Laadoga-
Iļmeni rajoonis.. Männimetsa' servadeļ, ļiivikutel, kanarbikunõmmedel.

Levik Eesti NSV-s. Leitud Eor-valdkonnast (Pikkliivalt Räpina
ümbrusest). (19l. joon.)

93. Kaunihambaline hunditubakas - Hįeracį.um caįodon l Naeg. et

Pet. Hier. Mitteļeur. I (lB85) 744; Zahn in Engl. PĪlanzenr. IV, 280

(1923) l5l2; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, I (1930) 472; lJksip
in Fļ. URSS xxx (1960) 4B4. - fcrpe6uHKa npeKpacnosy6aa.
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192. joon. Kaunihambaline hunditubakas (HĮeracium caĮo-
don Naeg. et Pet.)' a _ õisiku üldkatte leht (suurendatud).
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l93. joon. Kaunihambaļise hunditubaka (Hieracium caįodon' Naeg. et Pet.) leiukoht
Eestis.

4. Vars 30-90 cm kõrge,2 mm läbimõõdus, alusel hajusalt kuni
ohtralt l,5-4 mm pikkade karvadega, ülal üksikute näärmetega, mär-
gatavalt tähtkarvane. Juurmisi |ehti 7-I2; nad on süstjad, kuni 19 cm
pikad (10-l4: l)' teravad' sinkjad, üļdiseļt kuni hajusate 2-3 mm
pikkade karvadega; pealmine pind hõredalt (enamasti kesksoonel), alu-
mine pind märgatavalt tähtkarvane. Varrelehti 3-B (lehistuskoefitsient
0,l0); nad on süstjad- (|0---:|7: l), mõlemad pinnad tähtkarvased. Liit-
õisik hõre, sarikjas või pööris, 5-40 korvõisikuga, akļaadium l0 mm
pikk. Õisikuraod kuni hõredate l-2 mm pikkade karvadega, üksikute
näärmetega, hallviltjad' KõrgĮehed hall.id. Üldkate 6-8 mm pikk, silįn-
derjas. Üldkatte lehed kitsad, teravad, tumedad, hõredate kuni' hajusate
(-30) 1,5 mm pikkade karvadega ja umbes sama arvu (-25\ 0,4 mm
pikkade näärmetega, tihedalt tähtkarvased. Õied he1ekollased. Emaka-
.suue kollane. Õitseb juunis-juulis. (192. joon.)

Üldlevik. Kesk-Euroopa idaosas; ĪtĮõukogude Liidus Laadoga_Ilmeni
ja Ülem-Volga rajoonis ning Kaukaasias. Liivikutel, kuivadel nõlvadel
ja niitudel, kanarbikunõmmedel, teeservadeļ.

Levik Eesti NSV-s. Leitud Eor-valdkonnast (Räpina ümbrusest).
(193. joon.)

3. alamsektsioon Echiocųmosįna Juxip. - |H. fatĮax Wiļ1d. Enum.
pl. hort. Berolin. (1809) 822; Naeg. et Pet. Hier. Mitteleur. I (1885)
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5l4, B19; Zahnin Engl' Pflanzenr. IV,2B0 (1923) l3B7. - H. echįoįdes_
c7mosuftļ Naeg. et Pet. 1. c.]

Tsükkel Fa\lacįna Juxip. - Võsunditeta, kuid õisi kandvate ļisavar-
tega, mis algstaadiumis meenutavad võsundeid. Liitõisik kuni hajusate
nāärmetega; näärmed u1atuvad varre üļemisse ossa ja isegi ülemiste
varrelehtede tippudeni. Varrelehti 2-!O, neil on tähtkarvad mõlemal
pinnal. Liitõisik hõre, sarikjas kuni pöörisjas, 10-60 (-1l0) korvõisi-
kuga. Emakasuue koļlane. Tunnustelt kalduvad siia kuuļuvad liigid kord
Echinina, kord Cgmosįna esindajate poole.

Areaal on pihustunud ning ūlatub kohati piirkondadesse, kus oļetata-

vaist vanemaist üks või teine praegu puudub. See viib oļetusele, et kau-

ges minevikus oli ehk mõļema esivanema areaal hoopis laiem, kuid selle
kokkLr tõmbudes jäid nende heterogeensed lülid siin-seal väljapoole nende
praegusi areaa1e <reliktidena>> püsima.

A LAM s E KTS I o o N I 
rfli#gr^iff-riili. J ņilĻ J. "-s 

E S I N EVAT E

l' Üldkatte lehed kuni hajusate näärmetega; karvade ja näärmete suhe

nendelonl:l
94. Jäigaharjaseline hunditubakas - Hįeracįum durįsetutn Naeg.

et Pet.

Üldkatte lehed üksikute näärmetega; karvakeste ja näärmete suhe

nendel on 3: I

* Petlįk hunditubakas - Hįeracįum faĮĮax (Willd.) Naeg. et Pet.

94. Jäigaharjaseline hunditubakas _ Hįeracįurrt durįseturn ' Naeg. et

Pet. Hier. Mitteļeur. I (lBB5) 516; Zahn in Engl. Pfļanzenr. IV, 2B0

(1923) l38B; in Aschers. et Graebn. Synopsis xII, l (1929) 279; Üksip

in pr. URSS XXX ( 1960) 422. - H. coįlįnum Gochn. Tent. pl. Cichor.

(lBOs)|7eltab.l,necNaeg.etPet.etauct.aļior,-fcrpe6unxa
Į( ecT Ko ĪĪĮeT H H|4cT a fr .

4' Vars 30-80 cm kõrge, l,5-5 mm ļäbimõõdus, veidi võnkjas,

alusel silmapaistvalt kaetudįt.ti.t. 2-4 mm pikkade harjastega, ülal

üksikute näārmetega (või ilma), tiheda1t tähtkarvane, sageli mitu vart

ühest risoomist' Vįsunditeta, kuid õisi kandvate lisavartega., mis alg-

staadiumis meenutavad võsuncleid. Juurmisi lehti (2':_1 3-l0; enamasti

on nad süstjad, välised tömpjad, sisemised teravad, kuni 20 cm pikad

(l0-l7 : l), kollakasrohelised, pealmine pind hõredale' (2-a) jäikade Į<ar_

vadega; juurmised lehed ü1diseļt kuni hajusalt karvastunud, mõIemad

plnnād tāhtkarvased. Varreļehti 3-lO (lehistuskoefitsient 0,l0); hadl on

I duras (iad. k.) _ jäik, kõva, seta _ harjas.

t8 Eesti NSV floora VII 273



lineaalsed, teravad, silmapaistvalt tähtkarvastunud, tippudes üksikud
näärmed. Liitõisik hõre, sarikjas, (5-) l0-60 (-l l0) korvõisikuga,
aklaadium 6-10 (_20) mm pikk. Õisikuraod kuni hõredalt karvastunud
ja näärmestunud, valgeviltjad. Üldkate 6,5-8 mm pikk, silinderjas.
Üldkatte lehed kitsad, teravad, hajusate [30 (20-55)ļ 1,5-2,5 mm
pikkade karvadega, hõredate [27 (15-35)J 0,2-0,4 mm pikkade näär-
metega, mis enamikus on koondunud tipu poole, hallviltjad. Emakasuue
kollane. Õitseb juunis-juulis. (l94. joon.)

Üldlevik. Kesk-Euroopas ja Ba1kani poolsaare idaosas, Armeenia-
. Kurdistani (?) ja Iraani rajoonis. Nõukogude Liidus Laadoga-Ilmeni,

Ūlem-Volga, Ülem- ja Kesk-Dnepri rajoonis. Liivikutel, vanadel luidetel,
teeservadel

Levik Eesti NSV-s, Seni leitud ainult Eor-valdkonnast (Räpina
ümbrusest, Pikkliivalt, Lipumäelt). (195. joon.)

* Petlik hunditubakas - Hįeracįum faĮĮax ' (Willd.) Naeg. et Pet.
Hier. Mitteleur. I (1885) 516; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923)
l3B9; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, I (1929) 280, sub H. eufallax
Zahn; Üksip in Fļ. URSS XXX (1960) 423. - fcrpe6uHxa o6.uauĪ{IĮBafl.

4. Vars 30-60 cm kõrge, 2-3 mm läbimõõdus, alusel kuni tihe-
dalt kaetud ülespoole suunatud l-3 mm pikkade harjastega, ülaļ üksi-
kute näärmetega, enam või vähem märgatavalt tähtkarvane. Võsundid
lühikesed, peened, enamasti maasisesed või ka (kiduratel eksemplaridel)
puuduvad; sageli mitu vart ühest risoomist. Juurmįsi lehti 3-5; nad on
keeljad kuni süsijad (kuni kitsassüstjad), kuni l5 cm pikad (ll_17:l),
helerohelised, hajusalt karvastunucl, pealmine pind väga hõredaļt, alumine
pind mõõdukalt tähtkarVane' Varreļehti 2-5 (lehistuskoefitsient 0,07),
kuid lisavarteļ esineb ka rohkem lehti (7-8) l varrelehed on mõlemalt
pinnalt tähtkarvased, tippudes näärmetega. Liitõisik hõre, sarikjas kuni
pöörisjas, l0-35 korvõisikuga. Õisikuraod kuni hõredalt karvastunud,'
üksikute näärmetega, hallviltjad. Kõrglehed hallicl või tumedad. Üldkate
6-8 mm pikk, silinderjas. Üldkatte lehed kitsad, teravad, mustjad, hõre-
date kuni mõõduka arvu (20-55) |-2 mm pi.kkade heleäate karvadega,
hõredate (l0-l5) 0,l-0,3 mm pikkade näärmetega, mis enamikus on

Ļoondunud tipu poo1e, kaunis phtralt tähtkarvased. Õied helekol1ased.
Emakasuue kollane. Õitseb juunis-juulis.

Üldlevik. Kesk-Euroopas, Nõukogude Liidus Laadoga-Ilmeni ja
Ülem-Volga rajoonis ning Kaukaasias. Liivikutel ja kuivadeļ nõlvadel.

Levįk Eesti NSV-s. Seni meiļ veel mitte avastatud, kuid et ta esineb
Pihkva oblastis (leitud Setumaal) ning Luuga rajoonis, siis on tema
1eidumine Eor-valdkonnas tõenäoline.

Āärmiselt tähelepanuvääriv on 1iigi pihustrrnud levik (vt. märkust
alamsektsiognļ Echiocgmosina kirjelduse juures).
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194. joon.
et

Jäigaharjaseline hundiįubakas (Hieracium durise|um Naeg.
Pet.). a - õisiku üldkatie leht (suurendatud).
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195. joon. Jäigaharjaselise hunditubaka (Hieracium durįsetum Naeg. et Pet.) leiukoht
Eestįs.

4. alamsektsioon Echiopilosellįna Juxip. - Liitõisik väga hõre pööris
kuni harkjas pööris' Lehtede a1umine pind märgatavalt (kuni tihe-
dalt) tähtkarVane.

Autorite (Nägeli ja Peter, Zahn) järgi vastab üleminekule Echįnįna
ja Pilosellįna vahel, kuid on vaevalt hübriidse loornuga; pigemini hõl-
mab ürgseid hübridogeenseid liike, mįs aegade möödudes on muutu-
irud iseseisvaks ja esinevad sageli väljaspool oletatavate vanemate
area ale.

ALAMSEKTSIOONI ECHIoPĮL)SELLļNA EESTI NSV_s ESINEVATE
LIIKIDE MĀÄRAMISE TABEL

l. Liitõisik - hõre pööris; karvade ja näärmete suhe üldkaįte ļehtedel
5 : l, lehed kitsassüstjad (7-l l : l)

95. Heletuhkjas hunditubakas - Hįeracįum aĮbocįnereun Rupr.
Liitõisik harkjas, väheste korvõisikutega; karvade ja näärmete suhe
üldkatte lehtedel 2 : l; lehed laisüstjad (5-B : l)

96. Petseri hunditubakas - Hįeracįum peczorgense Juxip

1. tsükkel Setigera Juxip. - įH. Rothįanum Wal|r. Sched, crit. I
(1822) 417; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 1379; in Aschers. et

276



Graebn. synopsis XII, I (1929) 268 p. p. - H. setigerum Tausch in
FĮora XI, Erg.-Bl. (1s28) 6l; Fries, Symb. (lBaB) 3i; Naeg. et Pet:
Hier. Mitteleur. I (lBB5) 494, Bt7 p. p. - H. setigerum B. Rothiqnum el
y. muĮticaule Froel. in DC. Prodr. VII (ls38) 206. - H. brachįaturn
b' hispidissįmurrt Fries, Epicr. (1862) 17. H. echįoįdes } PiĮoseĮĮa
Naeg. et Pet. 1. c.; Zahn in Engl. l. c.l

Risoom lisavarte ja võsunditega. Liitõisik - väga hõre (laiuv) pööris,
sarikja tipuga; tipmise korvõisikr-r raag (aklaadūm) väga variįeruva
pikkusega (6-100 mm). Lehistuskoefitsient 0,12-0,06, s. t. varrelehii
6-2. Lehtede pealmine pind tähtkarvadeta või hõredalt (siis enamasti
kesksoonel) ja alumine pind kuni tihedalt tähtkarvane. Karvad
harjasjad, karvastus märgatav kõikja1; näärmecl kas puuduvad
või esinevad üksikuļt (harva kuni hõredalt). Õied ja emakasuue
kollased.

95. Heletuhkjas hunditubakas - Hįeracįum aįbocįnereurn I Rupr. Fl.
Ingrica (l860) 638; Fries, Epicr. (1862) 40, in nota; Meinsh. in Buļl.
Mosc. II (1868) 357,374 et in Fl. Ingrica (1878) 20l; nec Čelak. (1871);
Zahn in Engl. Pllanzenr. IV, 280 (1923) l38l; in Aschers. et Graebn.
Synopsis XII, l (1929) 270; Üksip in Fl. URSS XXX (1960) 424. - PįĮo-
seĮĮa Ruprechtįį Atv.-Touv. Essai classific. Pilos. et Hier. (1BB0) 4. -H. Įuganum Naeg. et Pet. Hier. Mitteleur. I (1885) 499. -. fcrpe6uura
6e.nonene.nķuag.

4. Vars 20-50 cm kõrge, 2-.4 mm läbimõõdus, alusel hajusalt
kuni mõõdukalt kaetud 3-4 mm pikkade, ülespoole suunatud jäikade
valgete harjastega, mis varre tipu suunas hõrenevad, näärmeteta, tihe-
dasti tähtkafvane, sageli 3-5 vart ühest risoomist, võsunditeta. Juurmisi
lehti 3--B (--); nad on süstjad või kitSassüstjad, kuni 15 cm pikad
(l0: l), kollakasrohelised või sinkjad; pealmine pind 2-5 mm pikkade
jäikade harjastega, alumine pind 2-3 mm pikkade ja pehmemate karva-
dega, üldiselt hõredalt karvastunud; pealmine pind tähtkarvadeta või väga
hõredalt ning peamiselt kesksooneļ tähtkarvadega, alumine pind tihedalt
või hõreviltjalt tähtkarvane. Varrelehti 2-6 (lehisiuskoefitsient 0,l0); nad
on.1ineaalsed (10-l1 : l), pea1mine pind mõnevõrra tähtkarVane' aļunrine
pind hõreviltjas. Liitõisik - väga hõre pööris, laiuvate raagudega, 5-20
(-30) korvõisikuga, aklaadiumi pikkus väga varieeruv. Õisikuraod kuni
hõredate karvadega, üksikute näärmetega, va1gevi1tjad. Kõrg1ehed hal-
lid. Üldkate 7-B,5 (-9,5) mm pikk, munajas, hiljem poolkerajas. Ü1d_
kaįte 1ehed ļaiavõitu, teravad, ha1lid, heleda aaiisegā, hajusate kuni
mõõduka arvu [40 (25-60) (-75)] 1-l,5 (-4) mm pikkade heledate
harjastega, üksikute kuni hõredate tl0 (0-20)] ,0,2-õ,3 mm pikkade
näärmetega, tiheda tähtkarvastuse tõttu va1ged.' Õied helekol1ased. Emaka_
suue koļlane. Õitseb juunis-juulis. (196. joon.)

' rlļbus (lad' k.) _ valge, cįnereus - tuhkjas, tuhkjashall
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Levik Eesti NSV-s. Ainult Eor-valdkonnas (leitud Räpina ümbrusest,

Pikkliivalt; Lipumäelt, Lobotkast ja Piusa raudteejaama lähedalt) '

(197. joon.)
Liigi locus classicus on Leningradi obļästi ļõunaosa (Luuga ja

Preobūženskaja ümbrus), ta pole haruldane ka meie naaberalaļ Pihkva
ümbruses (Petseri ja irborsįi vahelisel maa-alal), kus esįneb koos

H' echioide:s'ega hõiedate männikute servadel ja ariidsetel liivikuteļ.
Autor on näinud isendeid ka Läti NSV-st. Kas Balti encleem?

2. tsükkel Cįnerea Juxip. -- lGrex H. cįnereum (Tausch) Zahn ex

parte 11. bifurcum Marsch.-Bieb. in Engl. Pllanzenr. lv, 280 (1923). l38l;
in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, I (1929) 271' - H' bifurcum

(IĄarsch.-Bieb.) Naeg. et Pet. Hier. Mitteļeur. I (ls85) 505 in nota. -
il' ptloseįįa l setigerum Hausskn. in Mitt. Bot. Ges. Thüring, (l8B7)

2s.] - Võsundid tavaļiselt puuduvad; sageli įisavarte ja flagellidega.

Lehtede alumine pind tihedalt tähtkarvane. Eelmisest tsüklist erineb laie_

mate juurmiste lehtede, väheste varrelehtede (2_3) ja korvõisikute arvu

(5-7) poolest.

96. Petseri hunditubakas - Hieracįum peczoraense Juxip in Not.

syst. herb. Inst. Bot. Ac. sc. URSS XIX (1959) 526; in Fl. URSS XXX
(1960) 42B. - fcrpedlauxa [eĮ{opcKafl.

4' Vars 30-35 cm kõrge, l,5-2 mm läbimõõdus, lisavartega, alu-

seį hõredalt karvastunud, üīal karvadeta, näärmeteta, tihedalt tähtkar-

vane, võsunditeia. Juurmisi lehti kuni 8; nad on süstjad, pikalt ahenenucl

aluseks, kuni ll cm pikad (5-6:1), lehelaba tipu poole laienev ja siis
lühidaļt teritunud, kūni hõredaļt karvastunud; pealmine pind 8-9 mm

pikkade harjastega, muidu kārvad 3-4 mm lļt<a9,. pealmine pind täht-

Ļarvadeta, alumine pind tihedalt tähtkarvane (hallikas). Varrelehti 2-3
(lehistuskoelitsient d,oa1; nad on kitsassüstjad, teravad (B-9: 1); peal-

Äine pind mõõdukalt, aļumine pind tihedalt tähikarvane (kuni viltjas) '

Liitõislk kõrgharkjas kuni pöörisjas, 5'_7 korvõisikuga, ' akļaadium

20 mm pikk: ÕiSikuraod karvadeta või üksikute karvadega, üksikute

näärmeteįa, valgeviltjact. Ülclkate 7,5-8,5 mm pikk. Üldkatte lehed kit-

sad, teraiad, kuāi hajusate |32 (24_40)] 1,5 mm pikkade karvakestega

1, Luri hõredate tl6 (i4-l8)] 0,3-0,4 mm pikkade näärmetega, tihe-

äalt tähtkarvasea. oiįa kollased, ilma punaste triipudeta väljaspool'

Emakasuue kollane' Õitseb jrrulis' (l98' joon')

Levik Eesti NSV-s. Leitud Eor-vaļdkonnast (Piusa jõe lähedalt) '

Liivikutel ja männikute servadel. (l99' joon')

Vanemäd balti Ī1oristid mainivad meie aļa kohta H. bifurcum Marsch'_

Bieb., mõeldes selle nime'all nähtavasti mõningaid harkjaid H. piĮoselĮa

värdi' H' bifurcum Marsch._Bieb. on H. ecttįoįdes'e ja H. piĮoselĮa vahe-

liik (või värd) ja teda pole meil seni leitud. H. bifurcurrl Marsch'-Bieb'

omab võsundeid, mis mäenutavad H' pi\osella omi, õied on väljastpoolt
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l96. joon. Heletuhkjas hunditubakas (HieracĮum albocĻ
nereįįln Rupr.). a - õisiku üldkatte leht (suurendatud)..
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l97. joon. Heletuhkja hunditubaka (Hieracium aļbocįnereum Ęupr.) leiukohad Eestis

enamasti punaSetf iibulised ning ta on iildse ļähedasem viimasele kui
liigile H. peczorųense Juxip

Marschall Bieberstein iseloomustas oma H. bifurcunr.'il eri aegadel
erinevalt, milļest järeldub, et ta selle ninre alļ ühendas mitut sugulaslikku
vormi; see asjaolu põhjustas hiljem palju arusaamatusi, mis pole veel
seni täpselt lahendatud' H. bifurcum'i |ocus classicus on Ķrimmi pool-
saar. Et autor liigi autentset tüüpi ei ole näinud, siis tuleb küsimus jätta
lahtiseks.

7' sektsioon Praeaįtįna [Naeg. et Pet. Hier. Mitteleur. I (l8B5) ||7,
5i9, B20l Gremli, Exc.-Fl. Schweiz V (lB7B) 330; Arv.-Touv. Hier. Alp.
fr. (lss8) 14; Zahn in Engl. Pfļanzenr. IV, 280 (1923) l39l; in Aschers.
et Graebn. Synopsis XII, l (|922) 7; (1929) 2B3; Üksip in Fl. URSS
XXX (l960) 433. - Iseļoomustus sektsioonide määramise tabelis lk.24.
Vars tihke' peaaegu paljas (kuid üleminekuvormidel teistesse sektsioo-
nidesse võib oļla ka karvastunud). Võsufrditetzl või rohkearvuliste pikkade
peente võsunditega (mis halva toitumise või rõhutr-rd oļeku tõttu võivad
ka puududa, kuid ümberistutamisel headesse kasvutingimustesse tingi_
,mata arenevad) . Lehed süstj ad või 1ineaalsed, tērveserva1ised, jäigad,
sinirohelised, hõredate pikkade harjastega servadel aluse läheduses, muus
osas aga (tüüpilistel esindajatel) peaaegu paljad (karvadeta ja tähtkar-
vadeta, või nendega on väga hõredaļt kaetud ainult keskrood alumisel
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198. joon. Petseri hunditubakas (Hieracium peczorgense
Juxip).

pinnal)' Liitõisik pöörisjas või tipus ebasarikjas, pa1jude või rohkete
väikeste korvõisikutega (üleminekuvormidel sektsiooni Piįosellina SuunaS

on liitõisik harkjas ja korvõisikud suuremad). Ü1dkatte lehed (tüüpiliselt)
väheste karvakeste, näärmete ja tähtkarvadega. Õied kollased' Emaka'
suue kollane.
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l99. joon. Petserį hundįtubaka (Hieracium peczoraense Juxįp) įeįukoht Eestis'

Üldlevik. Peamiselt Euroopas (välja arVaturl peaaegu kogu His_
pąania, Suurbritannia, peaaegu kogu Skandinaavia ja kogu arktiline ala).
Zahni järgi ulatub sektsiooni ļevik Kesk-Aasiani ja Siberis obi jõeni,
muide ida suunas märgatavalt hõrenedes. (200. joon.)

l. alamsektsioon Florentįna Juxip, in Fl. URSS XXX (1960) 434. -|ĪĮ. florentinum A||. Fl. Pedem. I (l785) 2l3; Naeg. et Pet. Hier. Mitteļ-
eur. I (l8B5) 526; Zahn in Engl. Pflanzenr. ĮV, 2B0 (1923) 1395. -H. piloselĮoįdes Yil,I. Prosp. hist. pl. Dauph. (1779) 34; Hist. pl. Dar-rph.
III (1789) 100; Lam. et DC. Fl. Fr. IV (1805) 25; Ledeb. Fl. Ross. II
(1844-1846) 848; Zahn in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. VI, 2 .(1929)
1229; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, l (l929) 2B7. - H. praeaĮtum
Vill. apud Gochn. Tent. pl. Cichor. (1B0B) l7; Vill. Prėcis voyage bot.
(tB12) 62; Lam. et DC' Fl. Fr. V (lsl5) 441; Ledeb. Fļ. Ross. II
(1B44-l846) BaB; Sclrmaļh. Q.rropa II (l895-1B97) l58; Korsh. Tent. Fļ.
Ross. orient. (lB9B) 266.] - Risoom püstloodis, lühike, jämedavõitu.
Uuenemine rootsutute kodarikkLrdega. \,-õsunditeia, mille poolest peami-
seļt erineb alamsektsiooni Baulįįnia esindajatest. Juurmised lehed ena.
masti rohkearvulised, välised mõnikord talbjad, tömbid, sisemised (riõi
kõik) süstjad või lineaalsed, teravad, jäigad, siniroheļised, väga hõre-
dalt karvastunud, tähtkarvadeta või väga hõredate tähtkarvadega kesk-
roo1 lehe a1umisel pinna1. Liitõisik enamasti hõre, pöörisjas, tipus sageli
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200. joon. Sektsįooni Praeaįtįtta Naeg et Pet. leviktrareaal. (Zahnt järgi')

alamsektgioon FĮorentįna, aļamsektsioon' Bauhįnįa.

Sarikjasl aļumised õisiliuraod eemaldunud, enamaSti rohke arvu korv-

õisikuiega. Üldkate 5-7 mm pikk. Õįed kolĮased, äärisõite krooni hamba-

tipud mānikord määrdunud-rohekad või tumepunased; vahel õied putkjad'

Einakasuue kollane. Seemnis 1$-2 mm pikk. Ligi 60% uuritud isen-

deist omasid õietolmu
Ūldlevik. Peamiseļt E,uroopa flooraelement, mille levikuareaal ulatub

Ida-PranisuSmaalt üļe Ķesk-Euroopa kuni Nõukogude Liidu Euroopa-

osa keskrajoonideni (Gorki ja Pensa oblastini)' (200' joon')

Levik Eesti NSV-s. Kõigis valrlkondades enam või vähem ühtļaseļt,

kuigi peamiselt põhja_ ja Īoodeosas. Seļ1esse alamsektsiooni kuuluvad

iiigīo ān va1gus- 1a Įoojuslembesed, kasvacles Seetõttu päikesepaistelisteļ,

av;tud paikadel - puisniitudel, seljandikel, kuivadel nõlvadel, okasmet-

sade seivaclel, liivasįel nõmmedel, maanteede ja raudteede ääres, kraavi_
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pervedel, harvemini niisketel niitudel. Varjus kasvavatel taimedel võib
märgata liitõisiku nõrka arenemist: enamik korvõisikuist jääb rudimen_
taarseks ja ka arenenud korvõisikļte üldkate jääb madalaks (45-
5,5 mm pikk).

A1amsektsiooni esindajateļ võib sageli märgata putukate tekitatrrd
vigastusi (pahku varrel ja õisikul). Samuti on āä.gui, kalduvust mela_
nismi: üldkatte lehed on sageli nõgimustad (eriti rannikuil kasvavail
taimedel)

Alamsektsiooni Fįolrentįna liike iseloomustavad karvade vähesus,
kõrge kasv, pikaks venitunud lehed ja võsundite puudumine. Taksoonid
'rikkalikuma näärņestusega liitõisiku piirkonnas meenutavad H. įĮori-bundum'it, kuid erinevad viimasest peamiselt lehtede pikkuse ja laiuse
suhte poolest, mis Florentįna liikidel on keskmiselt io-tg (-cs) :l,
H.' floribundurrt"1l aga kõigest 6-7: l, ning emakasuudmete värvuselt
(kol1ane Florentįna liikidel ja tume H. fĮoribundurn'i|\.

Alamsektsiooni Florentįna |iike on įralti floristid enamasti maininud
H. fĮorentinum Alļioni nime a11. K' H. Zahn tegi kindlaks, et H' f ĮorentĻ
num A11. on Lõuna-Euroopa liik, mis Aļpidest põhja pool ei esine.

Koguliigi süstemaatilises. jaotuses järgisid vanemad balti floris-
tid eranditult Kochi jaotust, et aga peiekūna monograaf Zahn Kochijaotusi ei kasuta, siis on juhtumitel' kus tõendusekseāplarid puuduvad
(mis on enamasti nii), võimatu kindlaks teha, millistest üksustest keegi
kõneleb. H. praeaĮtum Koch vastab kõige enam liigile I{. eupraealtuīn'
Zahn; H' praeaĮtum y. hįrsutum Koch on tõenäāliselt H. Zįzįanurn
Tausch.

ATAMSEKTSIOONI FLORENTINA EESTI NSV.s ESINEVATF.
LIIKIDE MÄÄRAMIsE TABEL

ļ. Üldkatte lehed ainult näärmetega Imõnikord neiļe 1isaks .üksil<ute(1 2) karvakestegal z

Üldkatte lehecl näärmete ja karvadega 4

2' Üldkatte lehtedel ja õisikuraagudel näärrreid üksikult (taimel üĮclse
näärmeid kūni hõredalt)

97: Tõmmupäine hunditubakas - Hįeracįum maurocųbe Juxip

Ü1cįkatte lehtedel ja õisikuraagudel näärmeid hõredaļt kuni haju_
salt B

3. Õisikuraagudel näärmeid hõredalt (taimel näärmeid üldkokkuvõttes
kuni mõõdukalt)
99. Puustusmaa-hunditubakas - Hįeracįum erįcetorum Naeg' et'Pet.
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Õisikuraagudel näärmeid hajusa1t (taimel näärmeid .üldkokkuvõttes
kuni tihedalt)

100. Tume hunditubakas - Iļieracįum obscururn Reichenļr.

4, Karvakesed ja näärmed üldkatte lehtedel arvult enam või vähem
tasakaalus (mõlemaid üksikult); näärmeid õisikuraagudel üksikLr1t
(kuni vaevu.hõredalt) 5

Näärmeid üldkatte lehtedel kaks kuni viis korda rohkem kui kar-
vakesi

5. Ü1dkatte lehed tömbid
l03. Põhja-hunditubakas - Hįeracįurrl septentrįonale Norrl.

Üldkatte ļehed teravad
* Hįeracįum AĮmquislil Naeg. et Pet.

6. Näärmeid üldkatte ļehtedel käks korda rohkem kui karvakesi (kar-
vade ja näärmete suhe keskmiselt 30:70); õisikuraod märgatavalt
näärmestunud (mõõdukalt)

102. Lycki hunditubakas - Hįeracįum Įgccense Naeg. et Pet.

Näärmeid üldkatte lehtedel koim kuni viis korda rohkem kui karva_
kesi T

Näärmeid üldkatte lehtedeļ koļm korda rohkem kui karvakesi (kar_
vade ja näärmete suhe keskmiseļt 25 : 75); õisikuraod näärmestunud
krrni hõredalt

98. Nõgipäine hunditubakas - Hįeracįum meĮanocgbe Norrl.
Näärmeid üļdkatte lehtedel kuni viis korda rohkem kui karvakesi
(karvade ja näärmete suhe keskmiselt,l7: 83); õisikuraod üksikute
näärmetega

l0l. Varjustatud hunditubakas - Hįeracium tenebrįcans Norrl.

?

l. tsükkel ()bscurr Juxip. _ lGrex H. obscuru'm Naeg. et Pet. Hier.
įlitteļeur. I (lBB5) 529 Zahn in Ėngl. Pflaņzenr. IV, 2B0 (1923) 11396;
in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. vl, 2 (1929) 1230; in Aschers. et Graebn.
Synopsis xII, l (1929) 2B9.] -- Liitõisik enafiasti hõre või väga hõre
pööris, enamasti rohkearvuliste korvõisikutega. įĪldkatte lehed tumerlad,
vähe või mitte ääristunud. Õisikuraod viltjad, kaetud mustade näärme-
tega.

97. Tõmmupäine hunditubakas - Hįeracium rnaurocgbe l Juxip in
Not. syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS xIX (1959) 527; in Fļ. URSS
XXX (1960) 439. - fcrpe6uHKa reMHoBarorJraBafl.

ų. Vars 35-70 cm kõrge,2 mm läbimõõdrrs, karvadeta või alusel

ļ mauros (amauros) (kr. k.) _ tume, kgbe - pea,' pähik,
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kuni hõred ale 2-3 mm pikkade karva-
dega, ülemises osas üksikute näärme_

tega. Juurmisi lehti 2-B; nad on süst-
jad, tömpjad kuni lineaalsüstjad ja te_

įavad, kuni 20 cm pikad (l0-l9: l)'
peaaegu paljad (üksikute karvakestega
servadel, aluseļ,ning keskrool ļehe aļu-

misel pinnal). Vairelehti 3 (ļ-6) (ļe_

liistuskoefitsient 0,06) ; nad on lineaal-
sed, teravad. Liitõisik hõre, pöörisjas,
13 (3-30) korvõisikuga. Õisikuraod
karvadeta, üksikute näärmetega, enam

või vähem ha1lvi1tjad. Üļdkate 5,5_
7 mm pikk, silinderjas. Aklaadium 1ü-

hike (5 mm). Ü1dkatte lehed süstjad,
kitsavõitu, tömbid, mustjad, karvadeta
(või mõnel lehekesel vaheļ l-2 karva),
üksikute. kuni hõredate tl2 (5-20) ]

0,4-0,6 (_l,0) mm pikkade hästi are_

nenud näärmetega' peaaegu tähtkarva-
deta (väga harva tähtkarvu märgat'a_

vama1t) ' Emakasuue kolļane. Õitseb
juunis-juulis. (201. joon.) '

Levik Eesti NSV-s. E,ndeem (?).
Leitud kõigist valdkondadest (välja
arvatud Alt) (samuti ka Läti NSV-st).
Hõredate metsacle servade1, puisniiiu_
de1. (202. joon.)

Tüüpeksemplarid (Saaremaa'lt, kogū-
nuq K. Ķupffer, autori analüüsi
nr. 1633) on väga tumedate, nõgi-
mustade ü1dkatetega, kuid 1eidub ka
üleminekuid mustjasrohelįse suunas.

H. Dahlstedt eraldab taime (sedeli-
tel) H. maurocųbe Dahļst. nime all, et
aga taim jäi kirjeldamata, siis tu1eb

o

201. joon. Tõmmupäine hunditubakas teda lugeda nomen nudum'iks (või
(Hieracium maurocgbe Juxip). a - nomen provisorium'i alla, .mis nomen-
Ėi.iķ, üļdkatte leht (suurendatud). klatr-ruri reeglite kohaselt samuti jääb

kehietuks).
98. Nõgipäine hunditubakas - Hį.eracįum meĮanocgbe l Norrl. in

Acta Soc. Faun. Fl. Fenn. XII, no 4 (lB95) 54, sub Pįįoselįa rneĮanophaea'.

in Mela-cajand. Suom. Kasv. (1906) 654; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV,
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202. joon. Tõmmupäise hunditubaka (Hieracium maurocabe Juxip) leiukoliad Eestis.

280 (1923) 1400; Ūksip in Fl. URSS XXX (1960) 43g. - fcrpe6uHxa
cax(ĮIcTorJI aBafl.

4. Vars 30-80 cm kõrge, l,5-4 mm läbimõõdus, alusel violetjas,
üksikute 1,5-5 mm pikkade harjastega (harva kuni hõredalt karvastu-
nud), kuni hõredate näärmetega; sageļi 1isavartega samast risoomist.
Juurmisi lehįi 6 (3--l l ) ; nad on süsijad Või keeljad, teravad, kuni
20 crn pikad Ll2 (9-17) :11; ainult servad ja keskrood alumisel pinnal
üksikute karvadega. Varrelehti 3 (1-5) (lehistuskoefitsient 0,06); nad
on süstjad, teravad Il0 (B-l7) :l], keskrood alumisel pinnal väga hõre_
date tähtkarvadega. Liiiõisik pöörisjas, 15 (5-30) korvõisikuga. Õisiku-
raod karvadeta või üksikute (1-3) karvakestega, hõredate näärmetega,
ha1lvi1tjad. Ü1dkate 6,5 (6-7'5) mm pikk, si1inderjas. Üldkatte lehecį
laiad, teravavõitu, mustad, üksikute (3-B) l,5-2,5 mm pikkade inten-
siivselt mustade karvadega ning kuni hõredate t1s (l|-25)] 0,3-0,6mm
pikkade mustade näärmetega (mille tõttu üldkate näib nõgisena), väga
hõredate tähtkarvadega (alusel). Õiekrooni hambad sageli määrdunud-
rohekad või määrdunud-punakad, õied sageli putkjad. Emakasuue kol-
1ane. Õitseb juunis-juulis' (203. joon.)

Ųldlevik. Soomes. Niitudel, metsaservadel, söötidel.
Levik Eesti NSV-s. Meie tavalisemaid alamsektsiooni Fįorentįna kuu-

1uvaid ļiike, esineb kõigis valdkonclades (välja arvatud Aļt?), kuigi sage-
damini läänevaldkondades. (204. joon.)

Silmapaistvalt mustade ü1dkatetega isendeid leitakse enamasti mere-
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ranna läheduses. Võib-olla on See nähtus SeoSeS sellega, et üldse kõik
rannataimed on intensiivsemalt värvunud kui sisemaa taimed.

99. Puustusmaa-hunditubakas Hįeracįum erįcetorumį Naeg. et

Pet. Hier. Mitteleur. I (lSB5) 533; non Freyn, nec Ravaud; Zahn in
Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) l39B; in Aschers. et Graebn. Synopsis
XII, l (1929) 292; Üksip in Fl. URSS XXX (1960) 440. - flcrpe6I'IHxa
ĮĪycTolIIHafl.

ų' Vars 30-70 cm kõrge, l,5-3 mm läbimõõdus, üksįkute harjas_

tega, ülemises osas kuni hõredate näärmetega. Juurmisi lehti 7 (2-L2),
välised neist mõļajad, tömbid või ümardunud tipuga, sisemised süstjad,
teravad, sinirohelised, ainult servadel ja keskrool lehe alumisei pinnal

üksikute karvakestega. Varrelehti 3 (2-6) (1ehistuskoefitsient 0,06);

nad on süstjad, teravad. Liitõisik - veidi koondr-rnud või hõr'e pööris,

4-34 (-57) korvõisikLrga. Aklaadium 5-l0 mm pikk. oisikuraod kar-

vadeta, kuni hõredate näärmetega, hallviltjad. Kõrglehed tumedad. Üld_

ka|e 5-7,5 mm pikk, silinderjas. Üldkatte ļehed kitsad, teravad, mustjad,

vaevu märgatava heleda äärisega, karvadeta, kuid hõredate kuni hajusate

Į24 (l6-34)] 0,3-0,5 mm pikkade näärmetega, hajusalt tähtkarvased.

Emakasuue kollane. Õitseb juunis-juulis. (205. joon.)

Üldlevik. Ķesk-Euroopas; Nõukogude Liidu Euroopa-osaS on leitr-rcl

Laadoga-I1meni rajoonis. Liivikutel' kanarbikus, hõredates nõmme_

männikutes
Levik Eesti NSV_s. Ķõigis valdkondades (välja arvatud Alt?), kLrigi

kõikjal harva. (206. joon.)

l00. Tume hundįtubakas - Hįeraįįurn obscurum 2 Reichenb. Fl. germ.

excurs. (1830) 263; Naeg. et Pet. Hier. Mitteleur. I (lBB5) 530; Zahn

in Engl. Pfļanzenr. IV,2B0 (l923) l397; in Aschers. et Graebn. Synopsis

XII, i 1fOZOl 289 (ul. H. eu-obscurum ZahnJ; non G. Schneid., nec

Zollik., nec Lang; Üksip in Fl. URSS xXX (1960) 44L. _ H. praealtum

var. obscurum (e! hispidulum) Froel. in DC. Prodr. VII (1838) 205. -
flcrpe6Nuxa reMHafl.

4. Vars 30-75 cm kõrge, |,5-2,5 mm läbimõõdus, alumises osas

väga hõred ate 2-į mm pikkade karvadega, ülemises osas karvadeta,

hõiedate näärmetega, tähtkarvadeta; sageli mitu vart ühest risoomist'

Juurmisi lehti 7 (ū-ro); nad on süstjad, teravad, sinirohelised, ainult

servadel ja keskrool lehe alumisel pinnal hõredate 4-6 mm pikkade

harjastegā, tähtkarvadeta (või üksikute tähtkarvadega keskrool alumisel

pinna1). Varrelehti 3 (2-4\ (1ehistuskoeĪitsient 0,06)-; nad on süstjad,

į..rurā. Liitõisik hõre, pöörisjas, 5-20 (_40) korvõisikuga, alumised

I erįcetum (lad. k.) _ .puustusmaa, nõmm.
z obscurus (lad. k.) - tume.
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203. joon. Nõgipäine hunditubakas ('Hįeracįum
meĮanocgbe Norrl,). a * õisiku üldkatte leht

(suurendatud).

õisikuraod eemaldunud. Õisikuraod karvad'eta või üksikute karvakestega,
kuni mõõduka arvu näärmetega, hallviltjad. Ķõrglehed tumedad. Üļdkate
6-7 (-s) mm pikk, silinderjas. Üldkattē lehed kitsad, teravad, mustad,
vaevu ääristunud, 'karvadeta (var. genuinunl Naeg. et Pet.) või üksikute
karvakestega (var. pilosiceps Naeg. et Pet.), märgatavalt (hajusalt)
t30(25-35)] 0,5-0,6 mm pikkade näärmetega, mõõdukal.t tähtkarvased.
Emakasuue kollane. Õitseb juunis-juulis. (207. joon.)

ļ9 Eesti NSV floora VIĪ 289
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204. joon. Nõgipäise hunditubaka (Hieraciuru meįanocabe Norrl.) leiukolrad Eestis.

Üldlevik. Kesk-Euroopas kuni Vahemere rajoonini; Nõukogude Liidu
Euroopa-osas Laadoga-Ilmeni, Ü1em-Volga ja Ü1em-Dnestri rajooniS.
Kuivadeļ niitudeļ, puisniitudel, kesapõldudeļ, söötidel.

Levik Eesti NSV-s. Haruldane; seni ei ole avastatud valdkondades
Emoc, Eint ja Alt, kuigi tõenäoliseļt peaks esinema kõikjal. (20B. joon.)

2' tsükkel Praeaįįa JuxĻ. - lGrex H. praeaĮtum Naeg. et Pet. Hier.
Mitteleur. I (ls85) 527,536; Zahn in Engl. PflanzenĪ' IV, 2B0 (1923)

1400; in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. VI,2 (1929) 1230; in Aschers. et

Graebn. Synopsis XII, I (1929) 294. - H. praealtum (Vill.) Gochn.
Tent. pl. Cichor. (lB0B) 17; Gren. et Godr. Fļ. Fr. II (1850) 350; Fries,
Epicr. (l862) 30.] - Ü1dkatte ļehęd märgatavalt (kas kitsalt või laialt)
heleda äärisega; kõrglehed valkjad või heļeda äärisega; näärmeid õisiku
piirkonnas enanrasti märgataval. arvul, P,raealta esindajad moodustavad
tsükliļe obscura paralleelse tsükli, erinedes peamiselt heledalt ääristunud
üldkatte lehtede ja kõrglehtede poolest.

l0 l . Varjustatud hunditubaką5 
: '- H įeracįum tenebrįcans t Norrl.

Anteckn. Fihl. Piļoselļae'I (l8B4) l48, sub Pįįoseįįa Septentrįonaįįs var.
t'enebrīcans Norrl.; in Mela-Cajand. Suoln. Kasv. (l906) 654; Zahn in
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I tenebrosus (lad. k.) - varjustatud.
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205. joon. Puustusmaa-hunditubakas (Hieracium erįcetorurn Naeg. et Pet.)
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206. joon. Puustusmaa_hunditubaka (Hieracīum erįcetorwn Naeg. et Pet.) leiukohad
Eestis.

Engl. Pflanzenr. IV,2B0 (1923) 1401; Üksip in Fl. URSS xxx (1960)

443. - H. poliocĮadum var. tenebrįcans Naeg. et Pet. Hier. Mitteļeur.
(l885) 545; Dahlst. Beitr. Hier'_Fl' oesels (190ļ) 23. - fcrpe6r.ruxa
MpaĮ{HoBaTafl'

4. Vars 40_70 cm kõrge, 2-3 mm läbimõõdus, alusel violetjas,
üksikute (kuni hõredate) l,5-3 mm pikkade karvadega, ülemises osas

üksikute (kuni hõredate) näärmetega. Juurmisi lehti 6 (3-l2); välised
neist on mõ1ajad, sisemised kitsassüstjad, kuni 22 ctn pikad (l2: l)'
teritunud tipuga, sinirohelised, servadel ja keskrool lehe alumisel pinnal
üksikute 1,5_3 mm pikkade harjastega. Varrelehti 3 (2_4) (lehisttts-

koefitsient O,05); nad on kitsassüstjad, teravad. Liitõisik 7-27 korvõisi_

kuga. Aklaadium lO 12 mm pikk. Kõrglehed heļedad. Õisikuraod karva-
deū, üksikute kuni hõredąte näärmeiēga' enam või vähem viltjad. Üld-
kate 6-7,5 mm pikk. Üldkatte lehed süstjad, laiavõitu, tömbid või tera-

vad, tumedad, kitsa heteda äärisega, karvadeta või üksikute (2_5)
|-2,5 mm pikkade karvadega ning kuni hõredate I14 (10-20) ]

0,3-0,5 rnm pikkade näärmetega, veidi tähtkarvased. Õiekrooni hammaste

tipud sageli määrdunud-rohekad. Emakasuue kollane. oitseb juunis-
juulis. (209. joon.)

Üldlevik. Skandinaavias ja Kesk-Euroopas. Nõukogude Liidu Euroopa'
osaS Laadoga-Ilmeni rajoonis. Kuivadel aasadel, hõredate metsade

servadel.
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t.

207 . joon. Tume' hunditub akas (H ie r ac į um ob s c ur unt

. Reichenb.).

Levik Eesti NSV_s. Avastatud kõigis vaļdkondades (välja arvatįĮd

Alt?). (210. joon.)

Tüüpilisel vormil puuduvad karvakesed üldkatte lehtedel, meie isenrli_

tel aga 1eidub alati Ėarvakesi; Dahlstedti järgi (l. c.) on see Ī. hįrsuturn

Naeg' et Pet' 
293
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208. joon. Tumeda hunditubaka (Hieracium' obscuruftį ReichenĮ'; leiukohad Eestis

t02. Lycki hunditubakas '- Hįeracįum įaccense į Naeg. et Pet. Hier.
Mitteleur. I (1885) 5BB; Dahtst. Hier.-Ft. oesers (l90l) 28; zahn in
Engl. Pflanzenr. lY, 280 (1923) 1403; in Aschers. et Graebn. Synopsis
xII, l (1929) 299; Üksip in Fl. URSS XXX (1960) 444. - fcrpe6uHxa
JIbIKCKAfl.

4. Vars 45-80 cm kõrge, 1,5_3 mm läbimõõdus, aįumises osas
väga hõredate, ülal üksikute 2-4 mm pikkade heledate karvadega, üle_
mises osas kuni hajusate näärmetega. Juurmisi lehti 7 (4-l3); nad on
süstjad, tömpjad kuni kitsassüstjad ja teravad, kuni l6 Cm pikad
(12 : l ) , sinirohelised, ainult servadeļ j a keskrool lehe alumisel pinnal
üksikute |-2 mm pikkade harjastega. Varrel'ehti 2-3 (-.4) (lehistuskoe_
fitsient 0,04); nad on süstjad, teravad (9-l2:1). Liitõisik - väga hõre
pööris, l6 (5-30) korvõisikuga. Õisikuraod jämedavõitu, üksikute karva-
kestega või ilma, hajusate kuni kaunis ohtrate näärmetega, hallviltjad.
Üldkate 6-7,5 mm pikk, silinderjas. Ūldkatte lehed laiavõitu, tömpjad,
mustad, laia valge äärisega, üksikute t8 (6-13)] heledaie l,5-3 mm
pikkade karvadega ja hõredate Il8 (14._2B)] 0,+-0,6 mm pikkade näär-
metega, peaaegu tähtkarvadeta. Õied tumekollased' Emakasuue -kollane.
Õitseb juunis-juulis. (2ll. joon.)

Üldlevik. Kesk_Euroopas. Nõukogude Liidu Euroopa_osas Laadoga--
Iļmeni rajoonis. Hõredate metsade sārvadel ja lagendiĻel.
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209. joon' Varjustatud hunditubakas (Hieracīurn tenebrįcans

Norrl'). a _ õisiku üldkātte leht (suurendatud)'
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210. joon. Varjustatud hunditubaka {HĮeracium tenebrįcans Norrl.) leiukohad Eestis

Levik Eesti NSV-s. Seni leitud ainult ļäänevaļdkondades. Autor on
näinud ka Läti NSV-st pärinevaid eksemplare ' (212. joon.)

l03' Põhja-hunditubakas - Hįeracįum septentrionale l Norrl. Anteckn.
Finl. Pilosellae I (1884) 147; in Mela-Cajand. Suom. Kasv. (1906) 653;
Samuelsson, Maps of Scand. Hier.-Sp. (l954) n" ll; non Arv._Toįtv.' nec
Naeg. et Pet., nec Rouy; Üksip in Fl. URSS XxX (l960) 444.
H. praeaĮturn Yill. var. Septentrįonale Naeg. et Pet. Hier. Mitteleur. I
(l885)'540; Dahlst. Beitr. Hier.-Fl. oeseļs (l90l) 22. - H. AĮmquistii
Naeg. et Pet. Hier. Mitteleur. I (1885) 537; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV,
280 (1923) 1403. - flmpe6vgxa ceBepHan.

4. Vars 20-85 cm kõrge, l,5-3,5 mm läbirnõõdus, alumises osas
üksikute heledate 2-4 mm pikkade karvadega, üiemises osas kuni hõre-
date näärmeteģa ning samuti kuni hõredate tähtkarvadega; saģeli lisa-
vartega samast risoomist. Juurmisi lehti 7 (2-l3), välised neist on süst-
jad, tömpjad, sisemised kuni lineaalsüstjad, teravad, kuni 20 cm pikad
(l0-l2: l), sinirohelised, servadel ja alumise pinna keskrool üksikute
1,5-2 mm pikkade harjastega. varrelehti 3 (l-6) (lehistuskoefitsient
0'06): nad on süstjad, 1eravad, paljad. Lļitõisik pöörisjas, l6 (5-4s)
korvõisikuga, alumised l--2 oksa eemaldunud. Õisikuraod karvadeta
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2l1. joon.- Lycki hunditubakas (Hīeracium
lgccēnse Naeg."et Pet.). a _ õisiku üldkattc

Ieht (suurendatud).



!
ļ

Ą

a
I

I

(
I

,?

l

\l
lz

{

/-- - /

Į-
I

2Į2. joon. Lycki hunditubaka (Hieracium Įgccense Naeg' et Pet.) leiukottad Eestis.

(või l-2 karvakesega), kuni hõredate näārmetega, hallviitjad. Ķõrglehed
heledad, valge äärisega. Üldkate 5,5-7,5 mm pikk, silinderjas. Üldkatte
lehed enamasti kitsad, tömbid, kitsa või laiema va1ge äärisega, üksikute
L7 (4-14)] l,5-3 mm pikkade heledate karvadega ning üksikute
LB (2-20)] 0,4-0,6 mnr pikkade näärmetega' 'vaevu märgatavalt täht-
karvased. Õiekrooni hammaste tipud sageli rnäärdunud-rohekad; õied
sageli putkjad. Emakasuue kollane. Uuenemine kas varreliste või Varre-
tute kodarikkude kaudu. Õitseb juunis-juulis. (213. joon.)

Üldlevik. Skandinäavias. Nõukogude Liidu Euroopa-osas Laadoga-
Ilmeni ja Ülem-Volga rajoonis. Metsaservadėl ja lagendikel, moreenide
nõlvadel, raiesmikel, teeservadel.

Levik Eesti NSV-s. Meie 1evinuim 1iik Fįorentįna a1amsektsioonist,
kuigi esineb sagedamini läänevaļdkondades (Aļt?) . (2|4. joon.)

Zahn (|. c.) ühendas meie liigiga sünonüümina H' AĮmquistiĮ Naeg. et

Pet., see aga erineb H' septentrionaįe'st teravate üldkatte lehtede poolest.

2. alamsektsioon Bauhįnio Juxip, in Fl. URSS XXx (1960) 445. *
|H' Bauhini Besser, Prim. Fļ. Galic. II (lB09) l49; Ledeb. Fl. Ross'
(lB44_1846) 8a9; Boiss. Fl. orient. ĪlI (lB75) 862; suppl. (lBBB) 326;

Schmalh. @nopa II (ls95-l897) 158; Zahn in Engl. PĪlanzent. IV' 280

(1923) 14l5; in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. VI, 2 (1929) 1238; in Aschers-
et Graebn. synopsis xII, I (1929) 317. = H. glaucescens Besser, Prim.

298



0

a

213. joon.-Põhja-hunditubakas (Hie.raciun septentrionaĮe Norrl'}. a _ õisiku
üldkatie leht. (suurendatud).
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2l4. joon. Põhja-hunditubaka (HĮeraciunl septentrionole Norrl.) leiukohaiļ Eestis'

F'ļ. Gaļic. II (ls09) l59; Froel. in DC. Prodr. VII (l838) 202.

H. praealtum ?. Bauhini Koch, Synopsis ed. 2, lI (1844) 513.

H. magųaricum Naeg. et Pet. Hier. Miiteļeur. I (l8B5) 566, B22']

Risoom püst1oodis või viltune, 1ühike, jämedavõitu; uuenemine toimub
paljude (kuni l0), pikkade (kuni 40-60 cm), peente ning jäikade maa-
pealsete võsundite kaudu, mis enamasti on^märgatavamalt karvastunud
kui teised taimeosad. Võsunclite ļehed väike3ed, pikkamööda tipu suunas

vähenevad. Juurmised ļehed enamasti rohkelehelise kodarikuna, vä1ised

mõlajad ja tömbid, sisemised süstjad või ļineaalsüstjad ja teravad, jäigad,

sinirohelised, väga hõreda1t karvastunud servadega ja keskrooga ļehe

alumiseļ pinnal' tähtkarvadeta või väga hõredate tähtkarvadega ainult
keskrooļ lehe a1umisel pinna1. Liitõisik pöörisjas või tipus mõnevõrra

SarikjaS. Ūļdkate 5-7,5 rnm pikk. oied koļlased, väga harva väljast-
poolt punasetriibulised või tipud määrdunud-rohekad. Emakasuue koļ-

lane. Ligi 90/o ulritud isendeid olid õietolmuta.

Alamsektsi ooni Bouh.inįa kuuluvad taksoonid on arvestatavad Euro-

siberi flooraelemendin a. Bauhįnįa üldlevikuala ulatub Kesk_Balti provint-
sist Edela-Siberi ja Kesk-Aasiani. Väga poliimorfne aļamsektsioon, mis

Nõukogude Liidu Ēuroopa-osa idara joonides asendab a1amsektsiooni

FĮorentįna. (200. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Kuigi esineb kõigis vaļdkondades, ei ole ta meil
just tavaline (sagedam muirle idavaldkondades). Kuivadel kinkudel ja
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nõlvadel, liivikutel, nõmmedel. on veel suuremal määral valgus- jä soojus-
lembene kui tema analoog, alamsektsioon Fįorentį'na.

Ebasoodsates kasvutingimustes (toitevaene pinnas, tįhe kasv) ei moo_

dusta taimed võsundeid (mis aga heades tingimustes tingimata võrsu-
vad); seetõttu võib neid alamsektsiooni FĮorentįna esindajatega kergesti
vahetada. Seepärast on soovitatav taimede kogumisel tähele panna võsun_

dite olemasolu, sest Bauhįnįa liigid kasvavad Sagedasti hulgaliselt koos

ning hästi arenenud isendite kõrval leidub alati ka pr-rudulikult are_

n"nrd ja rõhutud isendeid' Varjus kasvavatel taimedel jääb enamik korv_

õisikuid enam või vähėm rudimentaarses olekus püsima ning isegi are- .

nenud korvõisikute pikkus ei üļeta 4,5-5 mm.
Nägeli ja Peter [Hier. įlitteleur. I (lB85) 568] ja nende järe| Zahn

IEngl. Pfļanzenr. IV,2B0 (l923) l4l5] püstitasid isesuguse taksooni

H' craptomastįx Naeg. et Pet.', mis alamsektsioonist Bauhįnįa erineb

väga lühikeste võsundite poolest ning tuļeb paigutada vahelülina
alamsektsioonide FĮorentįna ja Bauhįnįa vahele' Dahlstedt IBeitr.
Hier.-Fl. Oesels (1901) 231 ja tema andmeid kordav Zahn [Engl'
pflanzenr. IV, 280 (1923) 1415 ning Aschers. et Graebn. synopsis XII,
I (1929) 3lBl mainivad siia kuuluvat liiki fl. paruistolonanz Naeg. et Pet.

(Saaremaalt: Tagamõisast ja Abrukalt). Kuid nähtud eksemplarid on

autori arvates vaid rõhutud oļekus kasvanud ja'seetõttu arenemises

takistatud Florentįna |iike (rudimentaarsete maapealsete võsunditega),
mispärast on ehk otstarbekohane seda liiki - vähemalt ajutiselt - kodu_

-r, floorrelemendiks mitte lugeda, seda enam, et ka Zahn nimetatud

leiukohti meil märgib teatava kahtlusega: <Angeblich auf der Insel oesel
in der ostsee.>> Kindlalt on H. paraistoĮonurn Naeg. et Pet. seni teada

Galiitsiast.
Vanemad balti floristid mainivad Baultįnįa hulka kuuluvaid taimi

koguliigi H. praeaĮturn p. Bauhįnį. Koch (Schult., Besser) nime all.

Wįdemann ja Weber (lB52) toovad Ledebouri autoriteedil, kuigi kahtle-

vaļt, ka veel H. radįocaule Tausch. See alamsektsiooni Bauhįnįa kuuļuv

1iik esineb ainult Lääne- resp. Lõuna-Euroopas (ulatudes itta vaid
Poolani) ja meil ei esine.

ALAMSEKTSIOONI BAUHINIA EESTI NSV.S ESINEVATE LIIKIDE
MÄÄRAMISE TABEL

1. Võsundid võrsuvad ainuļt juurmiste lehtede kodarikust .' . 2

Võsundid võrsuvad peale kodariku ka varrelehtede kaenaldest
l04. ohuvõsundiline hunditubakas Hįeracį.um aėrįostolonun

Zahn (coll")

2. Õisikuraod viltjad 3

oisikuraod väga hõredate tähtkarvadega 5
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3. Ūļdkatte lehed (ja õisikuraod) ainult näärmetega; üldkate võrdlemisi
suur (7 mm pikk); kõrglehed hallid

105. Ingeri hunditubakas - Hįeracium ingricum Naeg. et Pet.
Ūldkatte ļehed samaaegselt karvakeste ja näärmetega; ü1dkate lühem,
5,5-6,5 mm pikk; kõrglehed tumedad . 4

4. Õisikuraod märgatavalt (hõredalt kuni mõõdukalt) näärmetega,
karvadeta; üļdkatte ļehed kaunis ohtrate tähtkarvadega
106. Imetletav hunditubakas - ļļįeracįum thaumasįunl Naeg. et Pet.
Õisikuraod üksikute näärmetega; üldkatte lehed väga hõredate täht-
karvadega 

ļ

l08. Ebatavaline hundltubakas _ Hįeracįum įnsoįens Norrl.
5(2)' Õisikuraod märgatavalt' (hõredate kuni mõõduka arvu) näärme-

tega; üldkatte ļehed peaaegu tähtkarvadeta; kõrglehed heledad
l07. Põld-hunditubakas - Hieracįulrr araoruffį Naeg. et Pet.

Õisikuraod üksikute näärmetega (või hoopis ilma) 6

6. oisikuraod näärmeteta (ja karvadeta); üldkate madal, 5-5,5
(-6) mm pikk; kõrglehed valge äärisega
lll. Valgeääriseline hunditubakas - Hieracįum rna'rginaĮe'Naeg.

et Pet.

oisikuraod üksikute näärmetega (ja enamasti ka üksikute ka'rva_
dega); üļdkate 5,5-7,5 mm pikk; kõrglehed tumedad või rohelise
äärisega 7

7. Ūldkate 6;5-7,5 mm pikk; võsundid samal isendiļ enamasti koļme
tüüpi: .l) peened, väikeste lehtedega (nagu H. amnoon'i|), 2) jäme-
damad ning suuremate 1ehtedega, 3) rootsuļised, lehekodarikuga
tipus
l09. Besseri hunditubakas - Hįeracįum Besserįanun Naeg. et Pet.

Üldkate 5-6,5 mm pikk; võsundid peened, saledad . 8

B. Võsundid tavalised, mitte okslikud
ļl0. Tähtkarvadeta hunditubakas - Hįeracįum amnoon Naeg. et Pet.

Võsundi lehtede kaenaldest võrsuvad peened, rudimentaarsed (kuni
' 5 cm pikad) flagel1id, mistõttu vdsundid näivad oksistununa

ķHįeracįum amnoon Naeg..et Pet. vdr. caĻįunetorurrl Juxip

3. tsükkel Aėrį,ostoį.onosa Juxip. - lGrex H. aėrįostolonurrl Zahn in
Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 1416; H. maggaricum grex EffusurzNaeg.
et Pet. Hier. Mitteleur. I (l8s5) 570.] Võsundid võrsuvad mitte ainult
juurmiste ļehtede kodariküst, vaid samuti varreļehtede (enamasti alu-
miste) kaenaldest; juurmisi lehti tavaliselt rohkesti. Liitõisik pöörisjas,
mõnikord tipus sarikjas, sageli väga s'uure arvu (20-60) korvõisikutega.
Taimed enamasti lihavad, sageli punakad.
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104. ohuvõsundiline hunditubakas - Hįeracįum aėrįostoįonumI Zahn
in Engl. Pilanzenr. IV, 2B0 (l923) l4l6 e grege H. Bauhįnį. Besser; in
Aschers. et Graebn. Synopsis XII, l (l929) 3l9. - Üksip in Eesti Loodus
(l93B) 209. - H. sparsum Naeg. et Pet. Hier. Mitteļeur. I (1s85) 570;
nec Friv. (ut ssp.) . - H. pseudosparsumZahn in Rep. sp. nov. III (1907)
l84. H. ergthrophųĮįoįdes Zahn in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc.
St.-Pėtersb. IX (19l2) 38. - f'ctpe1uHKa Bo3Āylxgono6extlcrag.

4. Vars 40-l00 cm kõrge, peen kuni jäme, alusel punakas, karvas-
tus kaunis tihe või mõõdukas (1-4 mm pikkade karvadega), ülespoo1e
harvenev ja liitõisiku juures peaaegu puuduv, näärmeteta, hõreda tähtkar-
vastusega. Võsundeid 2-5, nad on pikad, enamasti peened, väätjad,
kaunis väikeste ühesuuruste lehtedega, võrsuvad mitte ainuļt juurmiste
lehtede kodarikust, vaid ka varreļehtede kaenaldest; võsundite karvastus
tihe kuni mõõdukas, 1-3 mm pikkade harjastega. Juurmised lehed piklik-
süstjad, teravad, sinirohelised ning sageli punakad, väga hajusalt kaeiud
2-_5 mm pikkade karvakestega (sagedamini servade1t) ; tähtkarvastus
kas puudub sootuks või esineb hajusalt keskrool lehe alumisel pinnal.
Varrelehti 2-4 (1ehistuskoefitsient 0,05), Varre aļumisel poolel. Liitõisik
hõre, pöörisjas või tipus sarikjas,20-40 (-60) korvõisikr-rga. Õisikuraod
karvadeta või hõredalt karvastunud, hõredalt kLrni mõõdukalt näärmetega
ning hõredali tähtkarvased. Ū1dkate 5-6,5 mm pikk, silinderjas. Ūld-
katte 1ehed kitsad kr-rni ļaiavõitu, teravad kuni tömbid, ha11rohelised kuni
tumedad, heļeda äärisega, karvadeta või hõredate karvakestega, hõredate
kuni vaevu mõõduka arvu näärmetega, tähtkarvadeta või kuni mõõdukalt
tähtkarvased. Õied kollased. Emakasuue kollane. Õitseb juulis-augusiis
(septembrini). (215. joon.)

Uldlevik. Kesk-Euroopas. Nõukogude Liidu Euroopa-osas (kaasa arva_
tud Krimm ja Ķaukaasia) hajusalt' Liivikutel, teede ja tammide veertel,
prügipa ika del.

Levik Eesti NSV-s' Väga haruldane, seni leitud valdkondades Einf ja
Emed. Kõik seni leitud isendid olid kogutud sügisel. on aga teada, et
sügisesed isendid arenevad enamasti lopsakalt (ka antotsüaani tekkimine
on sel1ega seoses). Seepärast jääb esia1gu 1ahtiseks küsimus, kuivõrd
käesoleva kogrrliigi juures on tegemist püsiva ja pärandatava tekkega..
Kõik isendid o1id 1isaks kogutud asu1ate 1ähedaļ, nitraatidest rikkaļ
pinnasel (apofüüdid).

4. tsükkel Bauhįnįa Juxip. - lGrex H. Bauhįnį (Bess.) Zahn in Engl.
PĪ|anzenr. IV,2B0 (i923) 1424; H. gĮaucescens Froel. in DC. Prodr. VII
(l83B) 202.1 - Õisikuraod tihedalt tähtkarvased või viltjad. Liitõisik
pöörisjas või tipus sarikjas,

Selle tsükli esindajad on lääne Suunas levinud tunduvalt kaugemale
kui järgmise tsükli (Magųarica) esindajad

I aėr (|ad. k.) - õhk, stoĮo - võsund.
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l05. Ingeri hunditubakas -: Hieracįu,m,'ingricum Naeg. et Pet. Hier.
Mitteleur. I (1885) 589; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV; 280 (1923) 1427;

in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, 1 (1929) 336; Üksip įn Fl. URSS
XXX (1960) 454. - f.crpe1nHKa LlxopcKafl.

4. Vars 30-60 cm kõrge, |,5_2 mm ļäbimõõdus, üksikute.l-2,5 mm
pikkade tumedate karvakestega, ülemises osas üksikute näärmetega, haju-
salt tähtkarvane. Võsundeid 3-6; nad on pikad (kuni 35 cm), peened,

7-l0 peene, lineaalse lehega. Juurmisi ļehti 7-10; nad on kitsassüstjad
kuni ļineaalsed, kuni l0 cm pikad (l0:l), teravad, sinirohelised, pea_

aegu paljad (äinult servadeļ ja keskroo1 ļehe alumisel pinna1 aluse lähe-
daļ üksikuie l-l,5 mm pikkade harjastega), tähtkarvadeta. Varreļehtį
3 (2-4) (lehistuskoefitsient 0,07); nad asuvad varre aļumisel poolel, on

süstjad kuni lineaalsed (l0: l), paljad. Liitõisik - sarikjas pööris, enam

või vähem kokku surutud, 6-12 korvõisikuga. Õisikuraod karvadeta, üļ<si-

kute kuni hõredate näärmetega, valgeviltjad. Kõrglehed haļlid. Üldkate
(6.-) 7-8 mm pikk, silinderjas. Üļdkatte ļehed laiavõitu, teravad, must-
jad, helerohelise äärisega, karvadeta, hõredalt või peaaegu kuni hajusalt

L20 (15-25)] 0,6 mm pikkade näärmetega, märgatavalt tähtkarvased,
Oitseb juLtlis.

Üldlevik. Kesk-Euroopas; Nõukogude Liidu Euroopa_osas Laadoga*
Ilmeni rajoonis (locus cļassicus Leningradi oblasi). Kuivaļ murul.

Levik Eestį NSV_s. H-arva, seni üksikud ļeiud vaļdkondadest Einf, Eint,
Emed ja Eor. Näib oļevat Kesk-Balti provintsi endeem (?). (216' joon.)

l06. Imetletav hunditubakįS --:- Hįeracįurn thaurnasį.um t Naeg. et

Pet. Hier. Mitteleur. I (1885) 583; Zahn in Engl. Pflanzenr' IV, 280
(1923) |425; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, l (1929) 33l; Üksip
in Fl. URSS XXX (1960) 

'457. - flc"rpeinHKa I-Ī3yMIrTeJIbHafl.

ų' Vars 30-75 cm k'õrge, L,5-2,5 mm läbimõõdus, üksikute 2,5__

4 mņ pikkade heledate karvadega, harva karvastunud kuni hõredalt
(Ī. piĮosicaule Peter), ning üksikute või hõredate näärmetega, mis lasku-
vad poole varreni, ülemises osas tähtkarvadega. Võsundeid 2-6; nad
on kuni 23 cm pikad, 5-l3 väikese süstja lehega; võsundid varrest

'märgatavamalt karvastunud. Juurmisi lehti 3-l1; nad on kitsassüstjad
kuni lineaalsed, kuni 20 cm pikad (ll-12: l),, teravad, sinirohelised,
peaaegu paljad või servadel üksikute l--l,5 mm pikkade karvadega'
keskrool lehe alumisel pinnal kuni hõredate karvadega, mõnikord kesk-
rood alumisel pinnal hõredalt tähtkarvane' Varrelehti 3 (2-4) (lehis-

tuskoefitsient 0,06); nad on süstjad kuni lineaalsed (l0: l)' peaaegu
karvadeta, alumine pind hõredate tähtkarvadega. Liitõisik hõre, pöörisjas
kuni sarikj as, B-24 korvõisikuga. Õisikuraod karvadeta, kuid hõredalt
kuni mõõdukalt'(15-50) näärmetega, hallviltjad. Kõrglehed tumedad.

Üļdkate 5,5_6,5 mm pikk. Üldkatte lehed kitsad, teravad, mustjad, heleda
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2l5. joon. Õhuvõsundiline hunditubakas (Hieraciurn aėrįostoļonutn Zahn).

2O Eesti NSV floora VII
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216. joon. Ingeri hunditubaka (Hieracium ingricum Naeg. et Pet.) leiukohad Eestis

äärisega, üksikute (4-l0) |-2,5 mm pikkade heiedate karvadega, kunl
hõredate t14 (lO-23)] 0,4 mm pikkade näärmetega, kaunis märgata'
valt tähtkarvased. Emakasuue kolļane. Õitseb juunis-juulis. (2l7. joon.)

Üldlevik. Ķesk-Euroopas Baļkani poolsaareni. Nõukogude Liidu
Euroopa-osas on levinud Ülem-Volga, Ülem_ ja Kesk-Dnepri ning Volga-
Doni rajoonis. Hõredate metsade servadel, niitudel ja sooservadel.

Levik Eesti NSV-s. Valdkondades Emoc, Emor, Einf ja Esup; kas

lubjalembene? (218. joon.)

107. Põld-hunditubakas - Hįeracįum araorįĮrn1 Naeg. et Pet. Hier.
Mitteleur. I (lSS5) 586; Dahlst. Bei'tr. Hier.-Fl. Oesels, (1901) 23; Zahn
in Engl. Pflanzenr. IV' 2B0 (1923) 1428; in Asčhers. et Graebn. Synopsis
XII, l (1929) 336; Üksip in Fl. URSS XXX (1960).45B. - fcrpe6uuxa
IIAXOTHAf .

4. Vars 35-65 cm kõrge, 1,5-2 mm läbimõõdus, üksikute 2-4 mm
pikkade karvadega, ülemises osas üksikute näärmetega. Võsundid (2_5)
pikad (kuni 30 cm), peened, 6-20 väikese lehekėsega, tipus mõnikord
rudimentaarse õisikuga, hajusate |-2 mm pikkade karvakestega.. Juur-
misi ļehti 4-B; nad.on mõlajad ja tömbid kuni süstjaslineaalsed ja tera_

vad, kuni l5 cm pikad (l1-l2 : l), siniroheļised, servadel ja keskrool
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217. joon. ĪmetIetav hunditubakas
Naeg. et PeĮ.)

(Hieracium thaumasįum

lehe alumisel pinnal üksikute 2-2,5 mm pikkade harjastega, tähtkarva-
deta (f. nudifolium Naeg. et Pet.) või alumisel pinna1 hõredate tähtkar-
vadega (Ī. fĮoccifoĮiurn Naeg. et Pet.). Varreļehti 3 (2-4) (1ehistuskoefit- .

sient 0,05); nad on lineaaļsed (|2-13: l); teravad. Liitõisik hõre, pöö-
risjas, tipus peaaegu sarikjas, B-20 korvõisikuga' Õisikuraod karvadeta
või üksikute karvakestega, kuni mõõduka afvu (20-50) näärmetega,
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2l8. joon. lmetletava hunditubaka (HieracĮum thaumasįum Naeg. et Pet.) leiukohad
Eestis.

hallviltjad. Kõrglehed heledad. Üldkate (5,5_) 6-7 mm pikk, silinder_
jas. Üldkatte lehed laiavõitu, teravavõitu, tumedad, heleda äärisega,
üksikute (5_l5) 2,5-3 mm pikkade tumedate karvadega, üksikute
(8-16) 0,4 mm pikkade näärmetega, peaaegu tähtkarvadeta. Emakasuue
koļlane. Õitseb juunis-juulis. (2l9. joon.)

Üldlevik. Kesk-Euroopas; Nõukogude Liidu Euroopa-osas Ülem-Volga
rajoonis. Kuival murul, kesapõldudel.

Levik Eesti NSV-s. Võrdlemisi haruldane; leitud valdkondades Emoc,
Emb ja Esup; tõenäo1iselt levinud laiemalt, kuigi hajusalt. (220. joon.)

H. oraorįĮftl Naeg. et Pet. moodustab Zahni järgi üleminekuvormi
H. Bauhini ja H. pratense vahel. Saaremaalt kogutud isendid määras
H. Dahlstedl Ī. efĮoccolum' Dahlst.

l0B. Ebatavaline hunditubakas _ Hįeracįunl įnsoįens l Norrl. Nya
nord. Hier. I (1904) 75; in Mela-Cajand. Suom. Kasv. (1906) 652; Zahn
in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 1430; Üksip in Fl. URSS XXX (1960)

459. - flcrįe6uuxa Heo6rtķHoseHnaq.
4. Vars 40-60 cm kõrge, |-|,25 mm läbimõõdus,'aļumises osas

punakasvioletjas, üksikute 3-4 mm pikkade harjastega ja üksikute näär-
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219. joon. Põld-hunditubakas' (HieracĮum aroorum Naeg'
et Pet.). a _ õisiku üļdkatte leht (suurendatud)'
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220. joon, Põld-hunditubaka (Hieraciuln ar,oruln Naeg. et Pet.) ieiukohad Eestis.

metega. Võsundid (2-5) kuni 28 cm pikad, peened' kitsassüstjate lirre.
aalsete kuni niitjate lehtedega. Juurmiii lehti 4-7; nad on süsīiad kuni
lineaalsed, kuni 20 cm pikad (13-22: l), teravad, sinirohelised, paljad
või üksikute harjastega alusel. Varrelehti 2-3 (lehistuskoefitsient 

^õ,oi;;

nad on kitsassüstjad (ļ0-l8: l), paljad. Liitõisik pöörisjas, 7-30 korv_
õisiltuga. Õisikuraod üksikute karvakestega (või ilma), üksikute näärme-
tega, viltjad. Kõrglehed tumedad. Üldkate 5-6 mm pikk. Üldkatte lehed
laiavõitu, teravad, mustad, Vaevu ääristunud, üksikuģļ ĪB ę-l2)] tume_
date |,5-2,5 mm pikkade karvakestega ja üksikute [6 iį_rolt0,3-0,4 mm pikkade näärmetega, hõredalt tähtkarvased. Emakasuue kol_
lane. Õitseb juulis. (221. joon.)

Üldlevik. Soomes. Nõukogude Liidu Euroopa-oSaS Laadoga-Ilmeni
rajoonis. Liivikuteļ, võsastikus.

Levik Eesti NSV-s. valdkondades Emoc, Emor, Einf, Eint, Emb ja
Eor, kuid vististi 1evinud üle kogu maa, kuigi peamiseli põhjapoolsās
resp. loodeosas. (222. joon.)

5. tsükkel Maggarica Juxip. - lGrex H. magųaricum (Naeg. et Pet.)
Zahn in Engl. Pflanzenr. lY,2B0 (1923) l4ls.] - Õisikurroā tähtkrr-
vadeta või hõredate tähtkarvadega.

l09. Besseri hunditubakas - Hįeracįum Besserįanum [Spreng. Syst.
III (1826) 6391 Naeg. et Pet. Hier. Mitteleur. I (lBB5) 572;zahn in Engl,
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22l. joon. Ebatavaline hunditubakas (Hieracium įnsoįens Norrl')

a - õįsiku üldkatte ieht (suurendatud)'

Pflanzenr.IV,280(1923)14lB;inAschers.etGraebn,SynopsisXII,
Į (į929) 32l; Üksip in Fļ. URSS XXX (1960) 46l. _- flcrpeduHKa Eec-

cepa.

4. Vars 40-70 cm kõrge, kuni 2,5mmläbimõõclus,üksikute 2-5mm
pikkade karvakestega, ü1al"(mõnikord) üksikute näärmetega.' Võsundid

įuni 30 cm pikad, n?3usate 2-3 mm pikkade karvadega; sageli võib ühel'

ning .amrl lsendi1 tāķeldaaa kolme tüüpi võsundeid: l) peened, väikeste

iį-ķtįa"gu nagu H. alnnoon'i1,2) jämedamad ning suuremate lehtedega'

311:



o
\

įĮl
ļ

I

,

\\
t

ata

r\
i- .{

V
a

Oi-

a

a

I

į '.

'-(

I

(\

222. joon. Ebatavalise hunditubaka (Hieracium įnsoĮens Norrl.) leiukohad Eestis,

3) rootsulised, kodarikuga tipus. Juurmisi lehti 2_ |l; nad on süstjadkuni ļineaalsed, kiisad (l2':1), teravad, sinirohelised, pearegu paljad
(üksikute 3-5 mm pikkade karvakestega servadel ja keikrool ļehe alu-
misel pinnal aluse lähedal). Varrelehti 2--4 (lehistuskoefitsient 0,06);nad on lineaalsüstjad, teravad. Liitõisik hõre, pöörisjas, l2-30 korv-
õisikuga, õisikuraod üIetavad kaunis pika (l2-3o mm) akļaadiumi. Õisi_
kuraod karvadeta, üksikute näärmetega ning hõredate tähtkarvadega.
Kõrglehed tumedad. Üldkate 6-7,5 mm pikk. Üldkatte lehed kitsavõitu,
teritunud, tumedad, rohelise äärisega, üksikute l,5-3,5 mm pikkade
tumedate karvadega ia'üksikute 0,4 mm pikkade näärmetega, į.ur"g,tähtkarvadeta. Õietipud sageli rohekad. Emakasuue kollane. Õitseb jJu_
nis-juulis. (223. joon.)

Üldlevik. Kesk-Euroopas ja Balkani poolsaarest Väike-Aasiani. Nõu-
kogude Liidu Euroopa-osas Ülem-Volga' Ülem-Dnepri ja Ūlem-Dnestri
rajoonis. Ķaukaasias. Kuival murul.

Levik Eesti NSV-s. Meiļ väga haruldane, valdkondades Emoc ja Einf:
Leid Emoc-valdkonnast (Saaremaalt), kogus P. Lackschewitz, määras
H. Dahlstedt. (224. joon.)

l10. Tähtkarvadeta hunditubakas - Hįeracįum amnoonl Naeg. et
Pet. Hier. Mitteleur. I (ls8s) 572; Dahlst. Beitr. Hier.-Fl. oesels (l90l)

312

l a (kr. k.) - eitav partikkel, mnooš - ebe, helve.
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Ž23' joon' Besseri hunditubakas f'Hįeracįum Besserįanum (Spreng.)
Naeg. et Pet.]. a - õisiku üldkatte leht (suurendatud).
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224. joon. Besseri hunditubaka ĮHieracium Bessėrįanum (Spreng.) Naeg. et Pet.]
leiukohad Eestis.

23; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV,2B0 (1923) l4l8; in Aschers. et Graebn.
Synopsis XII, l (1929) 322; Ūksip in Fļ. URSS XXX (1960) 466. -
.fl crpe6nuxa 6ecnyruxona x.

4. Vars 20-70 cm kõrge, l-3 mm läbimõõdus, üksikute l,5-3 mm
pikkade karvakestega, ülal üksikute näärmetega, esimesel pilgul paljas.
Võsundeid 2-l0; nad on pikad (kuni 35 cm), saledad, väikeste lineaal-
süstjate, teravate (8-24) lehtedega. Juurmisi lehti 2-ll; nad on kitsas-
süstjad või lineaalsed, kuni 14 cm pikad (9-l9: l), teravad, sinirohe_
lised, peaaegu karvadeta (üksikute karvadega Servadel ja keskrool lehe
alumisel pinnal aluse lähedal). Varrelehti 2;-3 (lehistuskoefitsient 0,05) ;

nad on süstjad kuni lineaalsed, teravad, paljad. Liitõisik pöörisjas kuni
sarikjas, 5-40 korvõisikuga, 15-25 mm pika aklaadiumiga. Õisikuraod
karvadeta või üksikute (l-5) karvakestega ja üksikute (mõnikord kuni
hõrėdate) näärmetega, väga kasina tähtkarvastusega. Ķõrglehed tumedad.
Ü1dkate 5,5-6,0 (-6,5) mm pikk, silinderjas. Üļdkatte lehed süstjad,
teravad, tumedad, roheļise äärisega, üksikute Ī7 (4-l3)] l,5-3 mm
pikkade karvadega ja üksikute Il0 (3-_15)] 0,3-0,4 mm pikkade näär_
metega, peaaegu tähtkarvadeta. oietipud sageli määrdunud-rohekad.
Emakasuue kollane. Õitseb juunis-juulis. (225. joon.)

Üldlevik. Ķesk-Euroopas.
Levik Eesti NSV-s. Meil aļamsektsiooni sagedaim esindaja, vististi
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225' joon. Tähtkarvadeta hunditubakas '(Hieraciun amnoofu Naeg. et Pet.)
ą _ õįsiku üldkatte leht (suurendatud).
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226. joon. Tähtkarvadeta hunditubaka' (Hieracium amnoon Naeg. et Pet.) leiukohad
Eestis.

kõigis valdkondades esinev (seni valdkondadest Eint ja Alt mitte ļeitud,
kü1lap juhuse tõttu), kuigi mitte tavaline liik. Kuivadel nõlvadel, ļiivi-
kutel, murul. (226. joon.)

Eestis on avastatud teisend: var. caįIunetorurrt' Juxip in Noi. syst.
herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (1959) 528. - Võsundiļehtede kae-
naldest võrsuvad kuni 5 cm pikad peened harud, mis tipus kannavad
rudimentaarseid õisikuid; selle tõttu näivad võsundid okslikena.
(227. joon.)

Paistab olevat haruldane; se.ni üks leid Tallinna ļähedalt, Sõrve jaama
ja Ęannamõisa peatuse vahelt; leetunud 1iivapinnasel, kraavipervel; kogu-
nud autor; vt, Eesti Loodus VI (1938) 210.

lll. Valgeääriseline hunditubakas - Hįeracįum margįnalel Naeg. et

Pet. Hier. Mitteleur. I (1885) 580; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV,280 (1923)

|423; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, 1 (1929) 329; Üksip in Fļ.
URSS XxX (1960) 468. - fcrpe6nHKa KaeMĮĮaTaf.

4. Vars 20-80 cm kõrge, l-2,5 mm läbimõõdus, karvadeta või
üksikute 2-3 mm pikkade harjastega, näärmeteta, väga kasinate täht-
karvadega. Võsundid pikad, peened, mõõdukalt kaetud l-2 mm pikkade
harjastega ja väikeste lehtedega (7-l3). Välised juurmised lehed mõla-

3r6

I marginaĮis (lad. k') -. ääriseline.
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227. loon. Tähtkarvadeta hunditubaka teisend var. caļļunetorum ('Hį.eracįurn

aftļnoon Naeg. et Pet. var. caįįunetorunį Juxip). a _ õįsiku üldkatte leht
(suurendatud).



jad, tömbid, sisemi'sed kitsassüstjad,
teravad, sinirohelised, enamasti ainult
servadel ja keskrool lehe alumisel pinnal
aļuse läheda1 hõredate kuni hajusate
2-3 mm pikkade harjastega, piki kesk-
roodu alumisel pinnal hõreclaļt tähtkar'va-
sed. Varrelehti 2-4 (lehistuskoefitsient
'0,07). Liitõisik pöörisjas kuni sarikjas,
enamasti koondunud ; 4-2a korvõisikuga.
Õisikuraod ilrna (või peaaegu ilma) kar-
vade ja näärmeteta, väga hõredaie täht-
karvadega' Üldkate 5-6 ņm pikk, silin-
derjas. Üldkatte lehed kitsad, teravad,
tumehallid, va1ge äärisegā, üksikute
(4-6) l-2 mm pikkade karvakestega,
üksikute (5-7) 0,3 mm pikkade näärme_
tega, väga hõredate tähtkarvadega. Õied
he1eköļlased. Emakasuue koļ1ane. Õitseb
juunis-juulis. (228. joon.)

Ūldlevik; Kesk-Euroopas ning Baļkani
poolsaarest Väike-Aasiani ja Kaukaa_
siani. Nõukogude Liidu Euroopa-osas
'Laadoga-Ilmeni,. Ülem_Volga ja Ülem-
Dnestri rajoonis ning Ķ11ņņ1.. Kuiva-
del rohurindega nõlvadel, kuivade1 ļii-
vastel niitudel.

Levik Eesti NSV-s. Haruldane; seni
üksikud leiukohad va1dkondades Emoc,
Emor j.a Emed. (229, joon.)

.3. alamsektsioon PraeaĮtocųrrtosina
Juxip, in Fl. URSS XXX (1960) bOO. -Võsunditeta (või äärmlselt harva väga
ļühikeste, näivalt . rudimentaarsete võsun_

228. joon. Valgeääriseline hundituba- 
ditega), luid enamasļi tõusvate, õisi

kas (Hieracium marginā, N;;.; kandvate lisavartega. Välised juurmised
Pet.). lehed mõlajad, tömbid,, sisemised süst_
, jacį, teravad, sinirohelised, pealmine pind

enamasti tähtkarvadeta (või vaevrr mär_
gatavate tähtkarvadega), alumine pind hõredalt kuni mõõdukalt
tähtkarvane. Varrelehti 2-7. Liitõisik sarikjas või aļumises oSaS
pöörisj'äs ('l-3 alurnist õisikuraagrt eemaldunud), enam või vähem
paljude ' korvõĪšiķūtega. ,Õisikuraod viļtj ad. Krrvrļtus Suures ulatuses
valieeruv.

Siia kuuluvad liigid moodustavad üļeminekuvorme sektsioonid e Prae-
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229.. joon' Valgeääriselise hunditubaka (Hieraciurrt marginale Naeg. et Pet.) leiukohad
Eestis

aįtįna ja Cgmosina vahe|; enamikku neist tuļeb hinnata ürgsete hübrido-
geensete taksoonidena. Alamsektsiooni esindajad on meil peamiseļt koon-
clunud 1oodevaļdkondadesse ja on võrdleņisi haruldāsed, kuigi võivad
mõnikord esineda hulgaliselt.

ALAMSEKTSIOONI PRAEALTOCYMOSI NA EESTI' NSV.S
ESINEVATE LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l. Üldkatte ļehecl ainult näärmetega (või mõnikord üksikute karvakes-
. tega nende hulgas)

tl2' Pääsküla hundįtubakas - Hįeracįurn perfugii Juxip

2. Karvakeste arv üldkatte lehtedēl ületab näärmete arvu mitmekordselt
(karvakeste"ja näärmete suhe ligikaudu B0 : 20)

l l'3. Kõveialehine hunditubakas - Hįeracį.urn. cgrtophųĮlum Norrl.

Karvakesed ja näärmed üļdkatte lehtedel arvult enam või vähem tasa-

kaalus
lt4' Zizi hunditubakas - ĪIteracįum Zįzįanunz Tausch

319



6. tsükkel Zįzįana Juxip. - LH. Zįzįanum Tausch in Flora XI (lB2B),
Erg.-Bl. I, 58; Naeg. et Pet. Hier. Mitteleur. I (lBS5) 7!4, 837.
H' florentinum-Cam,osarz Naeg. et Pet. |. c.; Zahn in Engl. Pfļanzenr.
IV, 280 (1923) l4B5. - H. piloseĮĮoides-cgmosurn Zahn in Hegi lllustr.
Fl. Mitt.-Eur. VI, 2 (1929) ļ236; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII'
l (1930) 42B. - H. asperurn Tausch l' c' ex Naeg. et Pet. l. c. - H. colĮį-
nurrį.,]). Zįzįanun Froel. in DC. Prodr. VII (lB3B) 203. - H. praeaĮturn
var. Zizįanum Dodr\, Fļ. Bad. II (ls59) 868 p. p.; Fries, Epicr. (l862)
22.] Võsunditeta, kuid sageli õisi kandvate lisavartega. Üldkate
6,5-7,5 mm pikk. Üldkatte lehed karvadeta ning siis krrni hajusate näär-
metega, või (kuni hajusate) karvadega ja üksikute või kuni hõredate
näärmetega. Tähtkarvastus on taimedel enam või vähem silmapaistev.

l12. Pääsküla hunditubakas _ Hįeracįun perfugii l Juxip in Not.
syst. herb. Inst. Boi. Ac. Sc. URSS XIX (1959) 529; in Fl. URSS XXX
(l960) 507. - fcrpe6lHxa y6exllųHax

ų. Vars 25-80 cm kõrge,2-3 mm ļäbimõõdus, kuni hajusalt kaetud
heledate 2,5 mm pikkade harjastega, ülemises osas üksikute näärmetega;
sageli õisi kandvate lisavartega. Juurmisi lehti 3-l0; nad on keeljad
kuni kitsassüstjad, tömbid kuni teravavõitu, kuni l2 cm pikad (l0: l),
siniroheļised; karvakesi pealmisel pinnal üksikuid (2,5 mm pikad), alu-
misel pinnal ja servadeį hõredalt (l-l,5 mm pikad), keskrool alumisel
pinnal kuni mõõduka|t (2 mm pikad); juurmised lehed üldiseļt karvastu_
nud kuni hajusalt, pealmine pind tähtkarvadeta, alumine pind hajusalt
tähtkarvane. Varreļehti 2-7 (lehistuskoefitsient 0,l0); nad on süstjad,
teravad, kiiresti vähenevad, karvastus veidi kasinam, tähtkarvastus Sama-

sugune nagu juurmistel lehtedel. Liitõisik sarikjas või pöörisjas, 7-24
korvõisikuga; aklaadium 6-8 mm pikk. Õisikuraod karvadeta, kuni hõre-

date näärmetega, viltjad. Ü1dkate (5,5_) 6,5-7,5 mm pikk. Üļdkatte
lehed laiavõitu, tömpjad, karvadeta, hõredate |24 (22-27)] 0,3-0,5 mm
pikkade näärrnetega, mõõduka arvu tähtkarvadega. Emakasuue kollane.
Oitseb juunis-juulis. (230. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Endeem. Valdkondades Emoc ja Emb, liivikutel;
haruldane, kuid leiukohtadel esineb hulgaliselt. (231. joon.)

l l3. Kõveralehįne hunditubakas - Hįeracįum cgrtophgĮĮulrr 2 Norrl.
Nya nord. Hier. I (1904) 85; in Mela-Cajand. Suom. Kasv. (1906) 658;

Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 2B0 (1923) 1492; Üksip in Fļ. URSS XXX
(1960) 50B. - fcrpe6rzrrra Įr3orHyToJIHcTHa'I.

4. Vars 35-45 cm kõrge,2 mm läbimõõdus, mõõduka arvu 2-3 mm
pikkade karvakestega, ülemises osas üksikute näärmetega, õisi kandvate
lisavartega. Juurmisi lehti 5-ll; nad on keeljad kuni süstjad, 12 cm
pikad (l0 : l), tömpjad kuni teravad, sinirohelised; karvakesi pealmisel

t perfugiurn (lad. k.) - redu, pelgupaik, varjupaik,
l kgrtos (kr. k.) - kõver, fgtĮon _ leht.
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230. joon. paasĻrita' hunditubakas (Hieracium per-
f ugī'i Juxip). a - õisiku üldkatte leht (suuren-

datud).

2ļ Eesti NSV floora VII
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23l. joon. Pääsküla hundittrbaka (Hieracium perĪugįį Juxļp) leiukohad Eestis

,pinna1 hõredalt (4 mm pikad), alumisel pinna1 ja Servadel üksikuid
(2-3 mm pikad), keskrool aļumisel pirrnal hajusalt (2-3 mm pikad);
juurmised lehed üļdiselt hõredaļt karvastunud, pealņine pind tähtkar-
vadeta, alumine pind kuni mõõdukalt tähtkarvastunud. Varrelehti 2-4
(lehistuskoefitsient 0,07); nad on lineaalsüstjad, teravad. I-iitõisik sarik-
jas kuni pöörisjas, ll_l8 korvõisikuga; aklaadium l5'mm pikk. Õisiku-
raod kuni hõredalt karvastunud ja samal määral näärmestunud, hall-
vi1tjad. Üļdkate 6,5-7,5 mm pikk. Ü1dkatte lehed teravavõitu, sageli
kõverdunud tipuga, valge äärisega, kuni hajusate (20-35) l-2,5 mm
pikkade tumedate karvakestega ning üksikute (5-ļ0) 0,3-0,4 mm pik-
kade näärmetega; kuni tihedalt tähtkarvased. Õied helekoļlased. Emaka-
suue kollane. Õitseb juunis-juu|is' (232, jopn.) .

Üldlevik. Soomes. Nõukogude Liidu Euroopa-osas Laadoga-Ilmeni
rajoonis. Kivistel või liivasteļ nõļvadel.

Levik Eesti NSV-s. Väga haruldane, seni ainus leid Emor-valdkonnast
(Paldiskis ja Väike-Pakri saarel paekalda serval, kogunud G. Pahnsch).
(233. joon.)

ll4. Zizi hunditubakas - Hįeracįum Zįzįanum Tausch in Flora XI
(lB2B), Erg.-Bl. I,62; Naeg. et Pet. Hier. Mitteleur. I (lBB5) 718; Zahn
in Engl. Pflanzenr. IV,280 (1923) 1490; in Aschers. et Graebn. Synop-
sis XII, 1 (1930) 435, sub H. eu-Zįzįanum-(Tausch) Zahn; Üksip in Fl.
,URSS XXX (1960) 50B. - fcrpe6urrr<a lļuųa.
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232. joon. Kõveralehine hunditubakas (Hieracium cųrtophglĮum
Norrl.). a - õisiku üldkatte leht (suurendatud).
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233. joon. Kõveralehise hunditubaka (Hieracium curtophglluft7 Norrl.) leiukohad
Eestis.

'4. Vars 40-80 cm kõrge,2-3 mm läbimõõdus, hajusate, alumises
osas heledate, ülemises oSaS tumedate 2-3 mm pikkade harjastega; ülal
hõredate näärmetega; tähtkarvane, võSunditetä, kuid Sageļi hästi arene-
nud lisävartega, mis kannavad õisi. Juurmisi lehti 4-l0, välised neist
mõlajad, tömbid, sisemised süstjad kuni kitsassüstjad, teravad, sinirohe-
lised; pealmisel pinnal kuni mõõdukalt l,5-3 mm pikki karvu; karvastus
aļumisel pinnal hajus, keskrool aļumisel pinnal ja juurmistel lehtedel
üldiselt kuni mõõdukas; tähtkarvu tavaliseļt mõlemal pinnal
pealmisel väga hõredalt, sageli ainuļt piki keskroodu, aļumisel märga-
tavamalt. Varrelehti 2-5 (lehistuskoefitsient 0,07); :nad on vähenevad,
süstjad, ülemistel lehtedel tippudel veidi näärmeid. Liitõisik sarikjas kuni
pöörisjas, 10-40 (-".) korvõisikuga, alumised raod eemaldunud; aklaa-
dium 6-24 mm pikk. Õisikuraod hallviltjad, neil on hõredalt karvu ning
hõredalt kuni märgatavalt näärmeid''Kõrglehed tumedad. Üldkate 6-
7 mm pikk. Üidkatte lehed 1aiavõitu, teravavõitu, tumehaļlid, vaevu mär_
gatava äärisega, üksikr-rte heledate 1-2,5 mm pikkade karvakestega ning
üksikute kuni hõredate 0,l-0,4 mm pikkade näärmetega, mõõdukalt täht-
karvased. Õied helekollased, mõnikord putkjad. Emakasuue kollane. Õit-
seb juunis-juulis. (234. joon.)

Üldlevik. Skandinaavias (lõunaosas), Ķesk-EuroopaS. NõukogLrde
Liidu Euroopa-osas Laadoga-Ilmeni, Ülem-Volga ja Volga-Doni rajoo-
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234. joon. Zizi hunditubakas {Hieracīum Zįzįanum Tausch).' 'a - õisiku üldkatte leht (suurendatud).
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235. joon. Zizi hund'itubaka (Hieracium Zįzįanum Tausch) leiukoht Eestis.

nis, Kuivade1 niitude1, võsastikus, liivikutel, nõlvadel ja söötidel. Väga
vornļirohke liik, eriti varieeruvad on karvastuse ning näärmestuse ast_
med ja kombinatsioonid.

Levik Eesti NSV-s. Väga haruldane, seni üks leid Esup-vaļdkonnast
(Narvast, kogunud K. Meinshausen). (235. joon.)

4' alamsektsioon Praeaļtopratensina Juxip, in Fl. URSS XXX (1960)
5l5. - Väiisilmelt meenutavad sektsiooni Pratensįna esindajaid; võsun-
diteta, kuid sageli lisavartega. Tähtkarvastus hajus, karvastus kuni mõõ_
dukas, näärmed hästi arenenud, 0,4-0,5 mm pikad; liitõisįku piirkonnas
on neid enamasti märgaiavalt.

7. tsükkel Aruįcola Juxip. --- lH. aruįcoĮa : H. fĮorentinum-
'coįįįnum Naeg. et Pet. Hier. Mi'tteleur. I (lBB5) 666, B34; H. fĮorentinum-
pratense Zahn in Ķoch, Synopsis ed. 3 (190l) 1749; in Engl. Planzenr.
IV, 2B0 (1923) t474; H' piĮoselĮoĮdes-pra,tense Zahn in Hegi, ļllustr.
Fl. Mitt.-Eur. VI (1929) 1234; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, I

(l930) 4l3į] Risoom kodarikuga või lühikeste, mõnikord maa-
siseste võsunditega (nagu H. pratense't) , võĪ õisi kandvate lisavar_
tega. Juurmised ļehed süstjad, enamasti sinirohelised, ainult alumine
pind veidi tähtkafvane. Varrelehti 2_4, varle aļumiseļ poolel, vähe-
nevad.
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Levinud H. pratense ja H' piĮoselloides'e areaalis, moodustades vahe-

peaļseid taksoone sektsioonide Praeaįtįna ja Pratensįna vahel.

Meil üks liik: -l'1. araįcoįa Naes, et Pet.

l.l5. Kesa_hunditubakas - Hįeracį.um aruįcoįa l Naeg. et Pet. Hier.

Mittel.eur. I (l8B5) 672; Zahn in Engl. Piļanzenr. IV, 280 (19%) A77;
in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, l (1930) 416, sub H' eu'araįcola
(Naeg. et Pet.) Zahn; Üksip in Fļ. URSS xXX (1960) 5l7. - flcrpeõuuxa
ūaĮļIeHHafi.

4. Vars 20-60 cm kõrge, l,5-2 mm ļäbimõõdus, alumises osas

hajusate 2-3 mm pikkade heledate, rõhtsalt harevate karvadega, üle_

mises oSas üksikute tumedate karvadega, ülal hõredate näärmetega

ning märgatavalt tähtkarvane, lisavartega. Juurmisi l'ehti 3-7; nad on

süsiiad, tāravavõitu kuni teravad, kuni 15 cm pikad (t0-įl : l), peal_

minĮ pind karvadeta või įiksikute l,5-3 mm pikkade karvadega servade

Įäheduses, keskrood alumisel pinnal hõredate kuni 4 mm pikkade karva-

dega; juurmised lehed üldiselt hõredaļt karvastunud, alumine pind hõre_

aaįt tāt tķrrvane' pealmine pind ainult piki keskroodu. Varrelehed süst-

jad, neid on 2-.4 (lehistuskoefttsient 0,06). Liitõisik hõre, pöörisjas,

3-23 korvõisikuga. Õisikuraod üksikute |_2 mm pikkade karvakestega,

hajusalt näärmeūunud, hallviltjad. Kõrglehed halļid või tumedad. Üld_

kaie 6,5-7,5 mm pikk. Üldkatte lehed kitsad, tömpjad' mustad, vaevu

märgatava äärisega, kuni hõredate 2 mm pikkade karvadega ja kuni

hajuĮate näärmetįa, hajusalt tähtkarvased. Emakasuue kollane. Õitseb

juunis-juulis. (236. joon.)

Üldlevik. Kesk.EuroopaS. Nõukogude Liidu Euroopa-osa loode- 1a

keskrajoonides. Niitudel, metsaservadel, söötįdel.
t-evik Eesti Nsv-s. Harva: valdkondades Emoc, Emor, Eini, Esup,

Emed. Välisilmelt sarnaneb väga H. Baenitzii'ga (mille analoogi ta

moodustab), kuid erineb selļest 1ehtede si1mapaistvama karvastuse ja

heledama värvuse poolest.
Et H. pratense Tausch esineb meiļ suhteliselt harva, siis on ka tema

derivaatide ešinemisvõimalused märgatavalt piiratud. Seejuures peab

arvestama ka asjaolu, et Praeaļtįna esindajad on kserofüüdid, Pratensįna

taksoonid aga tüüpilised mesofüüdid.

8. sektsioon cgrnosina Naeg. et Pet. Hier. Mitteleur. I (1885) ll6,
398, 807; Zahn in Engl. Pflanzent' Įv, 2B0 (1923) 1305; in Aschers.

įį õĻr.ķ". Synopsis x'it, t (lg22) 6; (1929) 204; Üksip in Fl. URSS

xxx (1960) 544. - Kogu taint (vars, lehed) on kaetud tihedalt kas

pikkadĮ 1aitade ü1espooū suunatud harjastega või ļühikeste pehmete

Ļarvakestega. Vars kįni 100 cm kõrge (meie kõrgeimad pi1oselloidid)'

enam või uan.rn tihke. Tüüpilistel esindajatel ei moodusta risoom võsun_

Į araum (lad' k.) _ põld, kesapõld,' coįa _ eįanik'
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deid (või-harva moodustab lühikesi, maasiseseid, nõrku võsundeid)' kuid
derivaatsetel vormidel võivad võsundid esineda. Lehed (tüüpiliselt) mõle_malt pinnalt märgatavalt tähtkarvased, enam või vähem kollakasrohe_
lised. Varrelehti 2-4 (-7), nende tipud (eriti ülemistel) enamasti näär_
19tega (mis sageli ka derivaatidele üle kanduvad). Liitõisik sarikjas,
hiljem hõrenev, enamasti rohkete korvõisikutega, kusjuures korvõisikud
on väikesed (kuid üleminekuvormidel sektsiooįi Pįįise\Įįna suunaS onliitõisik eiam või vähem harkjas ja üldkatted suuremad). oied ena_
masti tumekollased. (Vt. ka sektsioonide määramise tabelit lk. 25.)

Üldlevik. Esineb Skandinaavias, Kesk-Euroopas ja.Vahemere rajooni
Suuremas osas, puudub atlantilises Euroopas, Hispaanias, Sardiiniās ja
S-iįsiilias. Nõukogude Liidus kulgeb idapiir (Zahnī järgi) liinil Herson,
Harkov, Voronež, Samaara, Sverdlovsk kuni obi 1oenį põhjapiiriks on
Arktika piir. Puudub veel Väike-Aasias (?) ja Kaukäasias.'(237.'1oon.)

Et Cgmosįna esindajad on tihedalt seotud lubjarikka pinnasega,-siis
tuleb arvestada' et ülaltoodud areaalis ei ole seį1esse sektsiooni kuuluvad
taksoonid levinud ühtlaselt, vaid et nende levik on pihustunud. Seetõtįu
on nad meil ka koondunud loode- ja põhjavaldkondud..r., puududes
lõunaosas kas hoopis või esinede, ..rī haiva-ja sageli tõenäoliselt tulnu-
katena. Ligi 60/o uuritud isendeist olid õietolmugā.

Vanefnad balti floristid mainivad küll sektsioįni esindajaid, kuitl ei
tee vahet isegi alamsektsioonide vahel, vaid ühendavad neid H. cgmo-
surn'iga või, veel sagedamini, kasutavad selle sünonüümi - H. Nestįerį
Koch nimetust. Neil esinevad küll nimetused, nagu H. Vaįįįanlll Tausch,
H. cįmigerurn Reichb., kuid näib, et nende vahei selget vahet ei tehtud.
Nii ütleb Fr. Schmidt (lB55): <Die beiden vorgenanntān Arten (H. setige-
rįļtrĮ Fr. ja H. Cgmigerum Rchb.) wurden bei uns gewöhnlich als
H. Nestįerl bezeichnet. Sie sind wohl mehr zu untersucūen.>> Mullseas,
H. setigerurn Fr' on H. Rothįanum Wallr. sünonüüm ning on H. echįoį-
des'e ja H. piloselĮa vaheliik (või värd) ja esineb meil vaid äärmises
kagunurgas (vt. H. aĮbocįnereum Rupr.). Varemini samastati teda eksli-
kult sageli H. cgmosum'iga.

Ģruner (1864) ütļeb: <<H. cųmosurn B. Įongifotium Rchb. Hierher
gehört auch wohl H. cgmigerum Ęchb.>> Russow (ls64) kahtļeb mõlema
liigi identsuses: <<lst nicht identisch mit H. cgmigerurn,.>> winkler (1877)
toob kõik kolm nime - H. camosum L., H. cgmigerum ning /1. NestĮ.erį'(: H. VaiĻĮa'ntii) iseseisvate ļiikidena. Lehmann (lB95-l896) loeb
H. Vaįįįantii H. cgrnosum'i teisendiks. H. Dahlstedt, kes eri aegadel mää-
,ras. Suufe h.ulga talle saadetud Eestist pärinevat materja1i, on märkinud
ka rea alarnliike ja teisendeid, millest osa on publitseeritud tema teoses
IBeiträge zur Kenntnis der Hieracium-Flora oesels>> (190l) 20-2|],
kuna muist on säilinud sedelitel (Stokholmis, Ęiias ia Tailinnas). Mater_jali kontrollimisel osutus aga, et siin (veel suuremal määral kui sektsiooni
Praealtįna juures) olid täiesti identsed taimed väga sageli määratud
erinevalt või selgesti erinevad olid ühendatud ühe nime alļa ning et mää-
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236. joon. Kesa-hunditubakas (Hieracium ąraįcoįa . Naeg. et

Pet.). a - õisiku üldkatte leht (suurendatud).



.- 4.

' 237. joon. Sektsiooni Camosįna Naeg. ei Pet. levikuareaal. (Zahni järgi.)

rates isendeid Dahlstedti tabelite järgi ja kontrol1ides neid Zahni tabe-
lite kaudu, jõuti sageli erinevatele tulemustele. Seepärast tuļi neist mää-
ramistest loobuda ja kõik taimed ümber hinnata' mille tulemused on fik-
seeritud järgnevates määramistabeļites.
, 1. aļamsektsioon Cgrrtosa Juxip, in Fl. URSS XXX (1960) 545. -

lGrex H. cgmosum Nrgg.et Pet. Hier. Mitteleur. I (1885) 400 p. p.,Zahn
in Engl. Pflanzenr. IV,2B0 (1923) 1308; in Aschers. et Graebn. Synopsis
XII, l (1929) 20B. H. camosum L. Dahist. Bidr. Sydöstr.'Sver.
Hier.-Fl. I (1B90) 57, Īn Lindm. Sven. Fanerogamfl. ed. 2 (1926\ 597. -Cgmosina Omang Hier. Norw. I (1935) l4l.l (Iseloomustust vt. alam-
sektsioonide määramise tabelis lk. 25.)

ALAMSEKTSIOONI CYMOSA EESTI NSV.s ESINEVATE LIIKIDE
MÄÄRAMISE TABEL

1. Karvakesed ja näärmed üldkatte lehtedel arvult enam või vähem
tasakaalus või karvakeste arv isegi ületab näärmete arvu 2

Karvakesi üldkatte lehtedel märgatavalt vähem kui näärmeirl (nende
arvude 'suhe keskmiselt 1 : 9); karvakesi üldkatte lehtedel ja
õisikuraagudeļ üksikult (või nad puuduvad hoopis); lehed hajusalt
karvastunud 1,5-2,5 mm pikkade harjastega

120. Kõverdunud hunditubakas - Hįeracįum curĮ)escens Norrl.
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2. Õisikuraod ja vars üksikute näärmetega 3

Õisikuraod ja vars kaetud näärmetega hõredalt kuni mõõdukalt . 4

3. Lehed kuni hajusalt kaetud 2-3 (--5) mm' pikkade karvadega;
näärmeid üldkatte ļehtedel hõredaļt

ll8. Tabergi hunditubakas - Hįeracįum tabergense Dahļst.

Lehed kuni tihedalt kaetud 0,7-]5 mm pikkade karvadega; näär-
meicl üldkatte lehtedel hajusalt

tI7. Päevavarjutaoline hundįtįbakas - Hieracium euscįadįum
(Naeg. et Pet.) Dahļst.

4, Õisikuraod ja vars märgatavalt (mõõdukalt) kaetud näärmetega;

lehed karvastunud kuni tihedalt
l16. Kännasjas hunditubakas - Hįeracįum cgmosurn L'

Õisikuraod ja vars kaetud näärmetega hõredalt; lehed karvastunud
kuni mõõdukalt

l 19. Peenenäärmeline hundįtubakas - Hįeracįum Įeptadeniurn
- Dahlst.

l. tsükkel Cųmosa Juxip. - lGrex H. carnosurtl (Naeg. et Pet.) Zahn

in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 1308. - H. eu-cųmosum'Zahn in

Aschers. et Graebn. Synopsis XII, l (l930).208.] _ Karvad ja näärmed

üļdkatte lehtedel enam või vähem tasakaalus; lehed ja liitõisik ohtraļt

karvastunud.

1l6. Kännasjas hunditubakas - Hįeracįum Camosuml L' Sp"pl' ed'

2 (|76g) 1126; Froel. in DC. Prodr. VII (ls33) įoz; L"a.ķ. Fļ. Ross. ĪĪ
(tsņņ-teņo) B49 p, p.; Naeg. et Pet. Hier. Mitteļeur. I (l8B5) 40l;

žahn in Engl. Pflanzįnr. IV, 2B0 (1923) 1309; in Aschers. et Graebn.

Synopsis xtĪ, t (1929) 209; Üksip in Fl. URSS XXX (1960) 549. _
Īi. Nestįeri Koch, Synopsis ed' 2 (l3aa) 5ļ5; F. Schultz, Arch. Fl. Fr.

AlĮem. II (lB55) l5į, nįn Vill. _ H. poliotrichum \õĮimm. Fļ. Schles. l
(ts4l) 443. - H. cųmosunl Dietr. Fl. Boruss' t.737. _ flcrpe6uuxa

3oHTHKoBI,lĀHarI..

4. Vars 55 (20-100) cm kõrge, l-4 mm läbimõõdus, sageli võnk:

jas, alumises oSaS ohtrate (1,5-) 2-.4 mm pikkade ülespoole suunatud

irarjastega, mis tipu SuįļnaS hõrenevad, ülemises hajusate näärmeiega

(näärmū laskuvaā hõrenedes poole varreni), vars üleni tihedaļt täht_

krrurn.. Võsunditeta või lühikeste nõrkade niitjate maasiseste võsundi'

tega või õisi kandvate lisavartega. Juurmisi lehti 6 (2-|2), neist osa

. teĮt1aa ja tömbid, teised süstjad ja teravad, kuni 22 cm pikad,

(9-l0: i), puhas- või kollakasroheļised, mõļemalt poolt karvastunud:

Į hgma (kr. k.) * ebasarikas a
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pealmine pind hajusalt 1,5-3 mm pikkade harjastega, arumine pind tihe-
dalt 1-l,5 mm pikkade karvadega; keskrool alumiseļ pinnal ülitihedalt
l,5-3 mm pikki karvu, servadel hajusalt l-ļ,5 mm pikki karvu; juur-
mised lehed üldiselt kuni tihedalt karvastunud; pealmine pind kuni mõõ-
dukalt, alumine pind kuni tiheda1t tähtkarvane. Varreļehti 3 (l_5)
(lehistuskoefitsient 0,06); nad on kitsassüstjad kuni lineaa1sed, Sama-
Suguse karvastusega nagu juurmised lehed, ohtrate tähtkarvadega ja
näärmetega lehe tipus ning alumisel pinnal (eriti märgatavalt üļemisteļ
lehtedel). LiitõīSik sarikjas, 20 (6-64) korrlõisikuga; aklaadium 4-l0 mm
pikk. Õisikuraod üksikute kuni hõred ate 1_2 mm pikkade karvakestega,
hajusate kuni mõõduka arvu näärmetega, hallviltjad. Kõrglehed halūd.
Üļdkate 6-8 mm pikk, silinderjas. Üldkatte lehed kitsad, teravad, tume-
dad, väga kitsa helerohelise äärisega, hõredate kuni hajusate Ī2|,(ll-30)] 1,5-3 mm pikkade karvadeģa' kuni hajusate L27 (l0-3s)ļ
0,2-0,5 mm pikkade näärmetega, mis on koondunud enamasti tipu poole,
hajusalt tähtkarvased. Õied kuļdkollased. Emakasuue koļļane. oitseb
juunis-juulis. (238. joon.)

Üldlevik. Skandinaavias, Kesk-Euroopa idaosas, Vahemeremaadel,
Balkani poolsaarel, Väike-AasiaS (?), Nõukogude Liidu Euroopa.osa
kõigis rajoonides, välja arvatud arktiline piirkorrd ja kagupiirkonnad.
Tüüpilise kserofüüdina ja valguslembese taimena eelistab kuivi avatud
lagendikke, nõlvu' paekallast, kivimurde, loomännikute servi.

Väga polümorfne 1iik, kaunis suurtes piirides varieeruva karvastuse
ja näärmestusega. Seotud lubjarikka pinnaseģa; sel1ega seletub tema
killustunud, laiguline levik.

Levik Eesti NSV-s. Peamiselt lubjarikastes valdkondades (Emoc,
En-lor, Einf, Eint, Esup), mujal vaid üksikuid ļeide (239. joon.). Ligi
2A/o uuritud Cgmosina isenditest kuuluvad siia.

varasemas l<irjanduses sageli samastatud cgmigera liikidega, mis-
tõttu literatuursete andm'ete kaudu areaa1i kindlaksmääramine on või-
nratu.

117. Päevavarjutaoline hunditubakas Hįeracįum euscįad.įum 1

(Naeg. et Pet.) Dahlst. Bidr. Sydöstr. Sver. Hier.-Fl. Į (1B90) 79; in
Lindm. Sven. Fanerogamfl. ed. 2 (1926) 598; Zahn in Engl. pflanzenr.
IV, 280 (1923) 1317; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, I (1929)
2l4; Üksip in Fl. URSS XXX (1960) 55l. - H. cgmosum L. ssp. euscįa-
diu.m Naeg. et Pet. Hier. Mitteleur. I (lBs5) 41|' - fcrpe6uuxa 3oHTļ4Ko-
noĀo6Hag.

4. Vars 40-95 cm kõrge, l,5-4 mm läbimõõdus, alumises oSaS
mõõduka arvu 0,6--2,5 mm pikkade mustade karvadega, mis ülespoole
hõrenevad, üļemises osas üksikute näärmetega, kaunis ohtralt tähtkar_
vane. Võsundid puuduvad või on lühikesed ja peened, maasisesed. Juur_

I eu (kr. k.) - päris, skįas - päevavari.
a
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238. joon. Kännasjas hunditubakas (Hieracium cgmosum L.)' a _
õįsiku üldkatte leht (suurendatud).
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239. joon. Kännasja hunditubaka (Hieraciurrl cgmosum L.) leiukohad' Eestis.

misi lehti 2-5 (-9); nad on mõlajad kuni süstjad, teravavoitu, kuni
25 cm pikad (ll:1), koļlakasrohelised või yeidi sinkjad, pealmine pind
hajusate, alumine pind kuni ohtrate, keskrood alumisel pinnal tihedate,
servad hõredate l-ļ,5 mm pikkade karvakestega; juurmised lehed üldi-
selt mõõdukalt karvastunud; tähtkarvastus pealmisel 'įin-nal kuni mõõ_
dukas, alumisel pinnal kaunis ohter. Varrelehti 3 (2-5). (lehistuskoefit-
sient 0,05); nad on lineaalsüstjad, näärmeteta või üksikute näärmetega
tipus. Liitõisik hõresarikjas, l0-l5 mm pikka aklaadiumi märgatavālt
ületavate raagudega, t0-50 (-l0s) korvõisikuga' Õisikuraod hõreclate
tu.medate I-3 mm pikkade karvakestega ning üksikute kuni hõredate
näärmetega, viltjad. Kõrglehed mustjad. Ü1dkate 6-7,5 mm pikk. Üld_
katte lehed laiavõitu, teravad, mustad, laia äärisega, kuni hajusate
Į26 (10-35)J |-2 mm pikkade tumedate karvakestega ning samuti
kuni hajusate [29 (20-40)] 0,2-0,4 mm pikkade näärmetega, mõõdukalt
tähtkarvased. Emakasuue koļlane. oitseb juunis-juulis. (240. joon,)

Üldlevik. Skandinaavias. Kuivadel männikute servadel.
Levik Eesti NSV_s. Meil kõige haruldasem Cgmosina liik; seni leitud

valdkondades Ėmoc, Einf, Eint, Emed ja Eor. (24l. joon.)

Siia lähedusse kuulub H. hoįrnįense (Naeg. et Pei.) Dahlst. Bidr.
Sydöstr. Sver. Hier'_Fl. I (1890) 58; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 2BO
(1923) l3ll. - H. cgmosunz L. ssp. Camosum y. hoĮmense Naeg' et Pet_
Hier. Mitteleur. I (1885) 402.
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240, joon. Päevavarjutao1ine hunditubakas lHįeracįum
. euscįadium (Naeg. et Pet.) Dahlst.].
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24l. joon. Päevavarjutaolise hundituįaka lHįeracįum eusciadįun (Naeg. eĮ Pet.)
Dahlst.l leiukohad Eestis.

P. Glehni leid (Ęinf) on Seni jäänud unikaalseks, ja et autentset
eksemp1ari ei oļnud võima1ik näha, siis piirdutakse siin ainuļt selle liigi
mainimisega.

llB. Tabergi hunditubakas - Hįeracįum tabergense Dahlst. Bidr.
Sydöstr. Sver. Hier.-Fl. I (iB90) 63; Beitr. Hier.-Fl. oesels (l90l) l9;
zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) l3l3; in Aschers. et Graebn.
Synopsis XII, l (l929) 214; Üksip in Fl. URSS XXX (l960) 55l. -fl crpeõLrHxa ra6eprcxax'

4. Vars 25_80 cm'kõrge, l,5-3,5 mm läbinrõõdus, alumises osas
mõõduka arvu 2,5-5 mm pikkade ülespoole suunatud harjasiega, ülal
üksikute pikkade tumedate karvadega, üksikute näärmetega, hõredalt
tähtkarvane. Võsunditeta. Juurmisi lehti 4-5 (l-l0); nad on süstjad
kuni lineaalsüstjad, teravad, kuni 22 cm pikad (1l: l), rohelised; pĖaļ-
mine pind hõredate 2-5 mm pikkade harjastega; karvu aļumisel pinnal
kuni mõõdukalt (l,5-2 mm pikad), keskrool alumisel pinna1 tihedalt
(2-3 mm pikad), servadel hõredalt; juurmised lehed üļdiselt hajusalt
karvastunud; pealmine pihd hõredalt kuni hajusalt, alumine pind tihedalt
tähtkarvane. Varrelehti 3--4 (2-5) (ļehistuskoefitsient 0,06); nad on
1ineaalsüsijad, teravad, ohtramalt tlihtkarvastunud. Liitõisik hõresarik-
jas, 20 (5-54) korvõisikuga; akļaadium 15-20 mfiļ pikk. Õisikuraod
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242. joon. Tabergi hunditubakas (Hiera-
cium tabergense Dahlst'). a - õisiku

üIdkatte leht (suurendatud).

22 Eesti NSV lloora VII
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üksikute (kuni hajusaie) karvakestega ning üksikute näärmetega, hall-

viltjad. Üļdkate 6.-8 mm pikk, silinderjas. Ü1dkatte lehed 1aiavõitu,

įerävad, hõredate kuni hajusate tlB (į0-30)] l,5-2,5 mm pikkade

karvakestega ning umbes sama arvu tl6 (6-30)1 0,2-0,5 mm pikkade

näärmetegā, mõõāukalt tähtkarvased. Õied helekollased. Emakasuue kol-

lane. Oitseb juunis-juulis. (242. joon')

Üldlevik. Skandinaavias. Kuivadel kivisteļ paikadel'

Levįk Eesti NSV_s. Peamiselt ļäänevaļdkondades (Emoc' Emor)' peale

selle üksikud leiud valdkondades Einf ja Esup, mujal tõenäoliselt puu-

dub. (2a3. joon.)

Isendid Saaremaaļt (C. Skotisbergi ja T. Vestergreni kogutud) mää_

ras H. Dahlstedt teisendina var. stipīadenįoįdes Dāhlst. märkusega: <Ab

I{. tabergensi pilis involucrorum longioribus, densioribus et glandulis irc-

quentiorūus sat diversum')> t (Hier.-Fl. oesels, l' c')

l t9. Peenenäärmeline hunditubakas Hįeracįum Įepta'denĮum2

Dahlst. Bidr. Sydösir. Sver. Hier.-Fl. I (lB90) 65; Beitr. Hier.-Fl. oesels

(1901) l9; in Lindm. Sven. Fanerogamfl' ed' 2 "(1926) 597; Zahn in

243. joon. Tabergi hunditubaka {Hieracium tabergense Dahlsi.) leiukohad Eestis'

l Erineb küllaldaselt H. tabergense'st pikemate ja tihedamate üldkatte karvade ning

tihedamate näärmete poolest.
2 Įeptos (kr. k.) - peen, aden _ nääre'
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244. joon. Peenenäärmeline hunditubakas. (Hiera-
cium Įeptadenįum Dah|sl'.). a - õįsiku üldkatte

leht (suurendatud).



Engl. Pflanzenr. IY, 280 (i923) 13l6; in Asch911. et-Graebn' Synopsis

xlt] r (1929) zlo; ūksip in Fļ. URSS XXX (1960) 552' -- fcrpe6unxa

MeJĪKoxeJI e3vĪcTafl.

4. Vars 55 (20-140) cm kõrge, l,5-.4 mm läbimõõ{us, aļumises

osas mõõdukalt kaetud ülespooie suūnaiud 1,5-4 mm'pikkade karvadega,

mis üļemises oSaS hõrenevad, ülal hõredate näärmetega, olrtraļt täht'

karvane. Võsrrnditeta. .Juurmisį 1ehti 5 (3.-9), väļised neist mõlajad

või keeĮjad, tömbid, sisemised süstjad kuni kitsassüstjad, teravad või

teritunud, kuni 18 Įm pikad (l0: ļi, helerohelised; karvakesi pealmisel

pinnal hajusait (l,5-35 mm pikad), alumisel pinnal mõõdukalt (1 mm

piįįal , kĮskrool 
'alumisel 

pinnal tiheda{t (2 mm pikad), servadel haju'

sa1t (l-t,5 mm pikad); juurmised lehed üldiselt mõõdukalt karvastu-

nud; įealmine pinā mooduįalt, alumine pind tihedaļt tähtkarvane' Varre_

tenti ä-ņ Ų_7) (lehistuskoefitsient 0,05); nad on l'ineaalsed, nende kar-

vastus on hõredam, tähtkarvastus aga tihedam kui juurmistel.lehtedel'

Liitõisik hõre, sarikjas või pöörisjas, zz ę-ll1 korvõisikuga; aklaadium

īa-rs ,n* pitt . oislkuraoä hõredate 2 mm pikkade heledate, musta alu-

sega karvakestega ning hõredate peente 0,2-0'3 mm pikkade-näärmetega'

mis on vaevu märgairvrd tihedas halļis viļdis. Ü1dkate 5,5-7,5 mm

;iĮ,";rrąļĮ. ūia_ķrtte 1ehed 1aiavõitu, teravavõitu, 1aia he1erohelise

āa.i..gr, kuni hajusate L20 (13-2B)] peente valgete-lo^oklevate 2 mm

piįķrj" 
jkarvakestįga ninį kuni hĄusat; t2ļ (10_36)] 0,3 mm pikkade

nāā...t.gr, ohtralt- tähtkärvased. Õied he1ekoļļased. Emakasuue kollane'

Õitseb juunis-juults' (244. joon')

Uldlevik' Skandinaavias. Hõredates metsades, moreenidel, puisniitudel'

Levik Eesti NSV_s. Sagedamini lääneosas (valdkondades Emoc ja

Emor), üksikute ļeidudena ia1dkondades Einf, Eint ja Esup' (245' joon')

2. tsükkel Curaescentes Juxip' _ [Subgrex H' curaescens Zahn in

Engl' Pflanzenr. IV, 2s0 (1923) t32?] _,- ūldkatte lehtedel karvakesed

puriduvad üldse või neid on üksikuid'

l20. Kõverdunud hunditubakas Hįeracįum crĮrI)escens l Norrl'

Anteckn. Finl. Piļ.os. I (l8B4) l66; in Mela-Cajand S19m Kasv' (l90'6)

659 (pro sp. "ott.į 
ooõ (näta); nec Naeg' et Pet' Higr, Mļt-tel:.'j:^.I

(lsss) 4Į7 (ex jesc.ipt.); Zahn in nngi ltlan'3ll Iv' 2B0 (1923)

1322; Üksip in F1. URSļ Īxx 1tooo) 56l. _ H. mįcrocephaĮum Meinsh'

Herb. Fļor. Ingr. p. p. - flcrPedIlHķa KpIāBoBaTafl

4. Vars 5s 1zoiso; cm īorge, veiāi tõusev, võnkjas, alusel vioļet-

jas ning mõõdukalt kaetud l,5-3 mm pikkad" ..l"'nt', 
valgete karvadega'

ülal üksikute ķarvrāega ning kuni hajusalt näärmestunud, ohtralt täht-

karvane. Võsunditetr. jrrr*ūi ļehti 5 (2_-s); nad on keeljad kuni kitsas-

süstjad (ll-l2: l), peenehambalised; pealmine pind ja servad hõredate

340

I curaatus (lad. k.) _ kõverdunud.
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245. 1oon. Peenenäärmelise hunditubau^uļIr'r,.'**m leptadeniulrr Dahlst.) leiukohad

l,5-3 mm pikkade karvadega, alumine pind ja keskrood aļumisel pinnal
kalvastunud kuni mõõduka1i; juurmised ļehed üļdise1t ha jusate karva-
dega; tähtkarvastus pea1miSel pinna1 mõõdukas, a1umisel pinnal tihe.

Varrelehti 3 (2-6) (1ehistuskoefitsient 0,08); nad on süstjad, teravad.
Liitõisik sarikjas, 24 (5--68) korvõisikuga. Õisikuraod (enamasti) ļ<ar-

vadeta, hajusate näärmetega, hallviltjad. Üldkate 6-7,5,mm pikk. Üld-
katte 1ehed 1aiavõitu, ļühida1t teritunud, mustjad, tavaliselt karvadeta
või üksikute (l-l0) kar"yakestega, hajusate [39 (18-60) (-73)]
0,3-0,7 mm pikkade näärmetega, mõõdukaļt tähtkarvasecl. Õied he1e_

kollased. Emakasuue koļ1ane. Õitseb juunis-juulis. (2a6. joon.)

Üldlevik. Skandinaavias ja Soomes. Nõukogude Liidu Euroopa_osas
Laadoga-Ilmeni rajoonis. Kuival murul.

Levik Eesti NSV-s. Peamiselt lubjarikastes valdkondades (Emoc,

Emor, Einf, Eint, Esup) ning paar üksikleidu valdkonnas Emed.
(247. joon.)

Isendid' mis K. Kupffer oli kogunud Hiiumaalt (autori analüüsid
nr, 16ll, 2034 ja 2035), märkis H. Dahļstedt sedelitel H. gĮomeralum
Froel. ssp. da'goėnse Dahlst., See nimi aga on nomen nudum (nomen

provisorium). H. curaescens Norrl. kr-ruļub vist küll H. glomeratum Froe|.

lähedusse (vt. märkust viimase liigi jr-rures), kuid õigem on teda piclada

vahevormiks alamsektsioonide Cgrnosa ja Cgnl'igera vaheļ. K. Zahni järgi
kuulub .H. curaescens Norrļ. Cgmigera hulka.
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246. joon. Kõverdunud hunditubakas
(Hieracium curaescelįS Norrl.). a -õisiku üldkatte leht (suurendatud).
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247. joon. Kõverdunud hunditubaka (Hieractum cįļraescens Norrl.) leiukohad Eestis.

2' alamsektsioon Cgmįgel'a Juxip, in Fļ. URSS XxX (1960) 553. -
[Grex H' Vaįtįanlli (Tausch) Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 2B0 (1923)

13l6; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, l (1929) 2l4"_ H. Vaįįįantįi
Tausch in Flora XI (lS2S), Erg.-Bl. I,57; non Naeg. et Pet. - H' cgmi-
geruftį Reichenb. in Moessļ. Handb. Gew. ed.2, II (lB28) l3B4; Naeg. et

Pet. Hier. Mitteļeur. I (lBB5) 4l4 (pro grege) . - H. camosuįrį. Ledeb.

Fl, Ross. II (1844-1846) S49 p.p.- H. cgrnosurn e. Nestleri Froel. in
DC. Prodr. VII (lS3S) 207. - H. pubescens Lindbl. in Bot. Notis. II

(l84l) 26; Dahlst. Bidr' Sydöstr. Sver. Hier._Fl. I (1s90) 73; in Lindm.

Sven. Fanerogamfl. ed. 2 (1926) 597; Omang, Hier. Norw. I (1935)

l35.] _ Iseloomustust vt, alamsektsioonide määramise tabelis 1k' 25.

Alamsektsiooni esindajad on lubjalembesed iaimed, millega on sele-

tatav nende hajusalt liigestunud areaal. Taimed on tihedalt kaetud lüĻi-
keste pehmete karvadega (harva pikematega kui l mm), tähtkarvastus,
kuigi varieeruv' on üldiseļt märgatavalt tihe; peale selle on'lehed ena_

mašti kaetud otsekui vahakorraga (rasvaselt läikivad). Kõik see viitab
alamsektsiooni kseromorfsusele. Iseļoomulik on ka rikkalik näärmestus

nii õisikupiirkonnas kui ka varrelehtedel (eriti ülemistel). Üldkatte leh-

tedel on näärmed silmapaistvaļt koondunud tippu, kuna need teistel
näärmerikastel sektsioonidel (nagu Pratensįna ja AuricuĮina) asetsevad

tihedamalt aļusel ning harvenevād tipu suunas.
Cg'migera taksoonid on meiļ kõrgemakasvulised taimed alamperekon_

nasl Pįįoseįla.
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ALAMSEKTSIOONI CYMIGERA EESTI NSV.s ESINEVATE LIIKIDE
JA VORMIDE MÄÄRAMISE TABEL

l. Üldkatte lehed kuni hajusalt, õisikuraod kuni hõredaĪt näärmestunud;
karvakeste ja näärmete suhe l :3-4 2

121. Hõresarikjas hunditubakas - Hįeracįum cgrnigerum
(Reichenb.) Naeg. et Pet,

Üldkatte ļehed mõõdukalt, õisikuraod hajusalt näärmestunud; karva-
keste ja näärmete suhe 1 : 7

i i 
t22. Udemeline hunditubakas - Hįeracįum poĮgmnoon

Naeg. et Pet.

2, Õisikuraod karvadeta või mõne üksiku (l-5) karvakesega.* H. cgmigerLĮftį (Reichenb.) Naeg. et Pet. f. calrsipeduncuĮum Naeg.
et Pet.

Õisikuraod üksikute (kuni hõredate) [l2 (B_24)] karvakestega.* H. cgmigerum '(Reichenb.) Naeg. et Pet, Ī. hirtipedunculurn Naeg'
et Pet.

3. tsükkel CgrnĮgera Juxip. - lGrex H. Vaįįįantįį (Tausch) Zahn
in Engl. PĪlanzenr.IV,2B0 (l923) 13l6; in Aschers. et Graebn. Synopsis
xII, l (1929) 2l4 p. p.] - Üldkatte ļehtedel karvakesi mitmekordselt
vähem kui näärmeid.

12l. Hõresarikjas hunditubakas - Hįeracium cųmigerum| lReichenb'
Fl. Germ. exöurs. (lB30) 262] Naeg. et Pet' Hier. Mitteļeur. I (l8s5)
414; in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 1320; in Aschers. et Graebn.
Synopsis xII, l (1929) 215; Üksip in Fl. URSS XXX (1960) 556. *
It. pubescens Lindbl. in Bot. Notis. II (1841) 26 p. p.; Fries, Epicr.
(1862) 35 p.p.; Norrl. Anteckn. Finl. Pilos. I (1884) 169; Bidr. Skand.
Hier.-Fl. I (IBBB) 7l; in Mela-Cajand. Suom. Kasv. (1906) 670; Dahlst.
Bidr. Sydöstr. Sver. Hier.-Fl. I (lB90) 74; Beitr. Hier.-Fl. oesels (l901)
20, coll.; in Lindm. Sven. Fanerogamfl. ed. 2 (1926) 597 Zahn in Engl.
Pflanzenr. IV, 280 (1923) l3l9; Omang, Hier. Norw. I (1935) 136. -H. cgmosum ssp. pubescerzs Naeg. et Pet. (op. cit. p. al6) . - H. nigrans
Almqu. ex Dahlst. Bidr. Sydöstr. Sver. Hier.-Fl. I (lB90) 76; Beitr.
Hier.-Fl. Oesels (1901) 20; Norrl. Pilos. bor. (1895) 67, in Mela-Cajand.
op. cit. 670; Zahn in Engl. op. cit. l3l9; in Aschers. et Graebn. op. cit.
2ļ7. - fcrpedurrxa soHTIĄKoHocHafl.

4' Vars 30-100 cm kõrge, 1-4 mm läbimõõdus, alumises osas
kuni mõõduka arvu 0,5-l mm pikkade pehmete heledate karvakes_
tega, mis ülespoole harvenevad üksikuteks, ülemises osas kuni hajusate
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2{8. joon. Hõresarikjas hunditubakas, vorm caĮaipeduncuĮum
[H"įėracįum cgmigerum (Reichenb.) Naeg. et Pet. Ī. caĮaĻ
peduncuĮum Naeg. et Pet.]. a - õisiku įi.ldkatte leht (suu-

rendatud ) .



näärmetega (mis laskuvad hõrenedes poole varreni), kaunis ohtralt
tähtkarvastunud. Võsundid puuduvad või esinevad harva, olles lühike_

sed, peened, maasisesed. Juurmįsi lehti 5-_6 (l-l2); nad on piklikud,
mõlājad, keeljad kuni süstjad (või kuni kitsassüstjad), tömbid kuni tera_

vad, kuni 23 cm pikad ( l l-13 : l ) , terveservaļised, kollakasrohelised;
karvakesi pealmiseī pinnal hajusalt (0,2-l mm pikad), alumiseļ pinnal

mõõdukalt (0,6-l mm pikad), keskrool alumisel pinnal tihedalt (l mm

pikad), servadel hõredaļt (0,5 mm pikad); juurmised lehed üļdiselt
rnõõdukalt karvastunud; pealmine pind kaunis ohtraļt, aļumine pind

tihedalt tähtkarvastunud (1ehepind näib ļuubi all nagu tähistaevas) '

Varrelehti 3 (2_6) (lehistuskoefitsient keskmiseļt 0,05); nad on lineaal'
süstjad, teravad, tihedaļt tähtkarvasecl ning (vähemalt ü1ernised) kuni

hajusalt näärmestunud. Liitõisik sarikjas (hiljem hõrenev), 25 (4-66)
korvõisikuga; aklaadium 1ühike, 5-6 mm pikk. Õisikr-rraod karvadeta
(Ī. caĮuipeduncuįum Naeg. et Pet.) või hõredate kuni hajusate (Ī. hirti-
ped'uncuĮurn Naeg. et Pet.) mustade, 0,5-l,5 mm pikkade karvadega,
krrni hajusate näärmetega, viltjad. Kõrglehed hallid. Ūļdkate 5,5-7,5 mm

pikk, siīinderjas. Üldkatte lehed laiavõitu või kitsad, teravad, tumedad,

ūeleda äärisegap kar'adeta või üksikute (kuni hõredate) t9 (l. lB)]
0,5-l,7 mm pikkade karvakestega, hajusate [30 (15-45)] 0,3-0,5 mm

pikkade näärmetega, mõõdukalt tähtkarvased. Õied kuld- või tumekolļa_

ļed. Emakasuue kollane. Õitseb juunis-juulis. (24B. ja 249. joon')

Üldlevik. Skandinaavias, Ķesk'Euroopa idaosas. Nõukogude Liidu
Euroopa-osas väga ļaialdase levikuga; puudub ainuļt arkiilises vööndis
ning hõreneb lõuna ja kagu SuunaS' ulatudes Lääne-Siberini. Puudub

Kaūaasias. Kuivades hõredaies metsades, nõlvadel, puisniitudel, moree_

nidel ja loodudeļ, eeļistades lubjarikast pinnast.

Levik Eesti NSV-s. Peamiselt lubjarikastes valdkondades (Emoc,

Emor, Einf, Eint ja Esup), üksikleidudena valdkondades Erņed ja Eor.

Kõige levinum liik sektįioonist Cgmosina (üle 40% kogu Cgmosina

materjalist kuulub siia). (250. joon.)

Saaremaalt kogutud materjalist eralcįas H. Dahlstedt eri liigina ühe

osa, nimetades selle H' hįrteįįįceps Dahlst. (25l. joon.) lBeitr. Hier'_Fl.

oesels (1901) 20; zahn in Engl. op. c. (nota)1, kuid ei diagnoosist ega

ka tema autentsetest eksemplaridest ei selgunud, milles on vahe seļle

liigi ja sealsamas mainitud H. pubescens Lindbl. vahel; seepärast loo-

bume tema esiletoomisest liigina (paremal juhul kujutab ta vormi, nagu

seda on ka H. aurįgįnans Norrl.)
Peale selle, osa Cgmigera materjalist määras Dahlstedt teisendina

H. nĮgrans var. osįįįense Dahlst. nime all, varustades selle järgmise kir-
jeldusega IBeitr. Hier._Fl. oesels (ļ90l) 20]: <A forma primaria pilis

Įt gtanāutis crebrioribus, caule foliisque longius pilosis diversum>>l, kuicl

į Frineb põhivormist arvukamate karvade ja näärmete ning pikemalt karvastunud'

varre ja lehtede poolest,
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249. joon. Hõresarikjas hundituhakas, vorm hĮrtipeduncuĮum
ĮHieracĮun cgmigerum (Reichenb.) Naeg. et Pet. f. hirtipedun-
cuĮum Naeg' et Pet.]. a _ õisįku üldkatte leht (suurendatud),
ä -- õisiku üldkatįe lehe tipp (tugevamini suurendatud), c -varrelehe tipp (suurendatud).
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250. joon. Hõresarikja hunditubaka ĪHįeracį'urrl camįgerum (Reichenb.) Naeg' et Pet'l
ļeiukohad Eestis.

nende eksemplaride võrdlemine tüüpiliste H. nigrans Almqu. eksemplari-

dega J. Noirļini eksikaatkogust ei tõestanud sisulisi ļahkuminekuid

tunnustes. Tuleb si1mas pidada karvastuse ja näärmestuse suhieliseļt

Suurt varieeruvuSt Selleļ 1īigi1 ning pea1e se11e 1eidus taoļisi isendeid ka

mandfiļ. Lõpuks, oSa materjalist määras H. Dahļstedt iiigina

H. eurųantheįurn Dahlst', kuid ka siin ei oļnud võimalik selget vahet

teha seļle ja tema pooļt 1/. pubescens Lindbl. nime alļ määratud taimede

vahel.

|22. Udemeline hunditubakaS _ Hįeracium polgrnnoonI Naeg. et Pet.

Hier. Mitteleur. I (ls8s) 434; Dahlst' Bidr. Sydösir. Sver. Hier._Fl. I

(1890) 77; Beitr. Hier.-Fl. oesels (1901) 21; in Lindm. sven. Fanero-

ģamfl. ed- z (l926) 597; Norrl. in Meļa_Cajand. Suom. Kasv. (l906)
"ozų; 

Zahn in Engl. Pfļanzenr. IV, 2B0 (1923) 132|; in Aschers. et

Graebn. Synopsis XII, l (1929) 216; Ūksip in Fļ. URSS XXX (ļ960)

560. -_ fcrpedlruNa o6lt.lruonymvĪcTafl'
4. Vari 3o 100 cm kõrge, 2-5 mm läbimõõdus, sageli lisavartega,

hajusalt kaetud heļedate kuni 1 mm pikkade karvakestega, ülemises oSaS

hajusate näärmetega, oh.tra1t tähtkarvane, Võsunditeta või maasiseste
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t poĮgs (kr. k.) - palju, mnoos - ude
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25l' joon. Hįeracįum hirteĮĮiceps Dahlst. a - õisiku üldkatte įeht, ä _
tükike õisįkuĪaost. (4 ja ä suurendatud.)



võsunditega. Juurmisi lehti 6_7 (3_14); välised neist äraspidimunajad
või mõlajad, tömpja tipuga, või süstjad kuni kitsassüstjad, terava tipuga,
kuni 2l cm pikad (ll:l), rohelised; karvu pealmisel pinnal ja servadel
hõredalt (O,3-l mm pikad), aļumisel pinnal mõõdukaļt, keskrooļ alu-

misel pinnal tihedalt (l_l,5 mm pikad).; karvad kõikjal pehmed; juur-

mised lehed üldiselt mõõdukalt karvastunud, pealmine ja alumine pind

ohtralt tähtkarvased (alumine kaks korda tihedamini kui pealmine).

Varreļehti 3 (l-4) (lehistuskoefitsient 0,05); nad on lirreaalsüstjad,
teravad, hõredate näärmetega. , Liitõisik sarikjas, 32 [14-60 (-l0B) ]

korvõisikuga. oisikuraocļ karvadeta või įiksikute l mm pikkade karva_

kestega, kuni mõõduka arvu näärmetega, viltjad. Kõrglehed suured, lehe-

kujulised, valkjad. Üļdkate 6-7,5 mm pikk, silinderjas. Üldkatte lehed

kįtsad, teravad, ha1lid, Vaevu märgatava äärisega, karvadeta (var. a.

genuinurn Naeg. et Pet.) või kuni hõredate [16 (10-25)] 0,5 mm pik-

įade mustade karvakestega (var. B. rindoiculrz Naeg. et Pet.), mõõduka

arvu kuni tihedate t53 (46-72) ] 0,3-0,5 mm pikkade näärmetega,

iähtkarvadest hallid. Õied tumekolļased. Emakasuue koļ1ane. Õitseb
juunis-juulis. (252. joon.)

Uldlevik. Skandinaavias ja.Soomes (Ahvenamaal). Puisnļitudel.
Levik Eesti NSV_s.. Lubjarikastes vaļdkondades (Emoc, Emor, Einf,

Eint ja Esup), võrdļemisi harva, teistes valdkondades ei ole seni leitud

ning īõenäoliselt puudub neis. (253. joon.)

3. alamsektsioon Čgmosopratensina Juxip, in Fl. URSS XXX (1960)

56l. - Välisiļmelt meenutavad taimed osaļt sekts\oon| Cųmosina, osa|t

Pratensįna. esindajaid, erinevad aga mõlemast rõhtsaļt eemaldunud

karvakeste poolest varrel. Näärmed üļdkatte lehtedel on enamasti paigu-

tunud enam või vähem ühtlaselt kogu pinnal (ei ole kuhjunud tippu nagu

Cgmosina esindajatel ega koondunud alusele nagu Pratensįna taksoc_

nidel). Lehed märgatavalt tähikarvased, eriti alumisel pinnal.

EESTI NSV-S ESINEVATE ALAMSEKTSIOONI CYMOSQPRATENSI NA
LlIKIDE MÄÄRAMIsE TABEL

t. Lehed mõlemal pinnal märgatavalt tähtkarvastunud; näärmete arv

ü1dkatte lehtedel ületab mitmekordselt karvakeste arvu (viimaseid

on seal vaid üksikuid); lehed ķabtud lühikeste (0,3-l mm) karva-

kestega; liitõisik tihesarikjas, hiljem :hõrenev; taimed enam või

vähem kõrged (40-75 cm)
* Kerajas hunditubąkįįS . Hįeracįurrl glomeratum

(Froel.) Naeg. et Pet.

Lehed märgatava tähtkarvastusega ainult aļumisel pinnal; taimed

madalamad (20-50 cm, harva pikemad) 2
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252. joon. Udemeline hunditubakas (Hieracium pcĮg-
mnoon Naeg. et Pet.). a - õisiku üldkatte leht

(suurendatud).
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253 joon. Udemelise hinditubaka (HieracĮum poĮgmnoon Naeg. et Pet.) leiukohad

2. Tähtkarvastus lehtede alrrmisel pinnal tihe (hõreviltjas)

Tähtkarvastus ļehtede a1umisel pinnal hõre ning enamaSti koon-

dunud keskroole 4

3. Üļdkatte ļehed ainult näärmetega (neid on mõõdukalt); liitõisik
väga hõre pööris juba õitsemise algusest pea1e, ebareeglipäraselt
ļaiuv

l23' Suureõisįkuline hunditubakas - Hįeracįurrt macranthelun
Naeg. et Pet.

Üldkatte lehed üksikute (6-16) karvakestega, kuni hajusate näärme-

tega; liitõisik hõre pööris, enam või vähem kännasja tipuga
' |26' Taga-balti hunditubakas - Hį.eracįum' transbaįtįcurn Dahlst.

4. Karvakesed ja näärmed üļdkatte ļehtedel enamasti arvuļt tasakaa-
lus; karvakesi kuni hajusalt (15-30)

|24' Tihedapäine hunditubakas _ Hįeracįum acrocomįļm Naeg.
et Pet.

: Näärmete arv ü1dkatte lehtedel ületab mitmekordselt karvakeste
arvu (viimaseid on seal vaid üksikuid, 3-l0)

|25. Muru-hunditubakas - Hįeracįum subfloribundum
(Naeg. et Pet.) Dahlst.

3
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4. tsükkel Arnbigua Juxip. - ĪH. arrlbiguum Ehrh. Beitr. V (1790)
l78; Griseb. Comm. distr. Hier. gen. (l852) 1l; Zahn in Engl. PĪlanzenr.
IV, 280 (1923) 1346; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, I (1929)
25|. - H. gĮomeratum Froel. in DC. Prodr. VII (1838) 207; Fries,
Symb. (1848) 38; Epicr. (1862) 35; Naeg. et Pet. Hier. Mitteleur. I

(lBB5) 463,465, Bl2; Dahlst. Bidr..Sydöstr. Sver. Hier.-Fi. I (1890) 90.-
H. glomerala Norrl. in. Mela-Cajand. Suom. Kasv. (1906) 662. - Gįo-
merd'tįna omang, Hier. Norw. I (1935) |26. - H. cgmosum--coįĮįnum
Naeg. et Pet. l. c. - H. cgmosum-pratense Zahn l. c. _ H. dubįum
L. Sp. pl. ed. 2 (1763) 1125 p. p.l

Taimed võsunditeta või peente, maasiseste, väga harva maapealsete,
näivalt rudimentaarsete võsunditega. Vars kaetud rõhtsalt eemaldunud
0,5-l mm pikkade pehmete harjastega mõõdukaļt kuni tihedalt (mär-
gatavalt eriti alusel). Lehed mõlemal pinnal lühikeste (0'3-l mm)
karvakestega ja tähtkarvadega. Liitõisik tihesarikjas, hi1jem hõreneū.
Näärmed üldkatte lehtedeļ enam või vähem ühtlaselt paigutunud.

x Kerajas hunditubakas - Hįeracįum gĮomeratum' (Froel.) Naeg.
et Pet. Hier. Mitteļeur. I (lBB5) 466; Norrl. in Mela-Cajand. Suom. Kasv.
(19A06) 665; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 1347; in Aschers.
eį Graebn. Synopsis XII, l (1929) 254; Üksip in Fl. URSS XXX (1960)

574. - H. gĮomeratuĮ,um Almqir. ex Dahlst. Bidr. Sydöstr. Sver. Hier.-Fļ.
I (lB90) 95. - fcrpe6uHra cKyĪļeHHafl.

4' Vars 40-75 cm kõrge, 3-5 mm läbimõõdus, ülemises osas.
tume, alumises osas hajusalt kaetud 0,5-l mm pikkade, ülespoole hõre-
nevate karvakestega, ülal kuni hajusalt näärmetega, mõõdukalt tähtkar-

t vane. Sageli lisavartega, mis kannavad õisi, harva ļühikeste, peente,
rudimentaarsete võsunditega. Juurmisi lehti 2-6; välisėd neist mõlajad,
tömbid, sisemised süstjad või lineaalsüstjad, kuni lB cm pikad
(10-12: l), teravad, sinkjad; pealmine ja alumine pind ning servad
hõredalt kaetud 0,5 mm pikkade karvakestega, keskrood alumisel pinnal
hajusalt I mm pikkade karvakestega; juurmised lehed üldiselt kuni haju-
salt karvastunud, pealmine pind hõredalt, alumine hajusalt tähtkarvane.
Varrelehti 2-4 (lehistuskoefitsient 0,05) ; nad on lineaalsüstjad, tera-
vad, väga väheste näärmetega' Liitõisik koondunud, sarikjas või pööris-
jas, hiljem hõrenev, 5-40 korvõisikuga; aklaadium 3-l0 mm pikk.
Õisikuraod karvadeta või üksikute tumedate 'karvadega, hajusate näär-
metega, haĪlvitt1ad. Kõrglehed tumedad või hallid. Üldkate 7-B tnm
pikk. Üldkatte lehed laiavõitu, teravad, tumedad, laia rohelise äärisega,
karvadeta või üksikute (0 4) l mm pikkade karvadega (f. hįrįįus
Da.hlst.), hajusate (30-40) 0,5-0,7 mm pikkade näärmetega, hajusalt
tähtkarvased (kuid servad paljad). Õied helekol1ased. Emakasuue kol-
lane. Õitseb juunis-juulis. (254. joon.)

t gĮomeratus (lad. k.) _ kerajas.
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Tsükli Ambigua süstemaatika küsimuses valitseb suur kindlusetus.
Kuna vanemate süstemaatikute seisukoha järgi (mida pooldab ka Zahn)
selle asend vastab valemile H. cgmosum-H. pratense, kalduvad uuema
aja skandinaavia sįistemaatikud (Dahlstedt, omang) pidama teda Cųnü.
gera lähedaseks rühmituseks (Glomeratina ()mang), millel sektsiooni
Pratensįna'ga ei ole midagi ühist.

Kui nõustuda esimese (H' cgmosum-H. pratense) kombinatsiooniga,
siis tuleb aga silmas pidada järgmist. Mõlema sektsiooni nõnda-ütelda
ideaalsed esindajad jagunevad omakorda selgesti eralduvateks alam-
sektsioonideks: Cyrnosa ja Cgmigera ihest küljest ning alamsektsiooni
Pratenses kuuluvate tsüklitena PratįcoĮa ja SiĮuicoĮa teisest küljest, mis_
tõttu taimed, mida tavaliselt nimetatakse üldnimetusega H. ambiguum
Ehrh. (: H. glomeratum Froe|.), tõeliselt moodustavad kombinatsioonide
rägastiku, mi1le teoreeti1ise1t võib jaotada neljaks derivaatrühmaks:
l) Cųmosa Pratenses, 2) Cgnlosa-SiĮuicoĮa, 3) Cgmīgera-Pratenses,
4) Cųrrligera-SiĮuįcoįa' Nendest neljast kombinatsioonist esimene sisaļ_
daks pikakarvalisi taksoone, neljas - lühikarva1isi, teine ja kolmas aga
moodustaksid vahepeaļseid segarühmi. Nõukogude Liidu Euroopa-osas
oleks kõige Suurem tekkevõimalus neljanda rühma derivaatidel, sest et
seal on H. cgmigerum (Reichenb.) Naeg. et Pet. ja H' onegezse Norrļ.
sagedad.

Mis puutub Eestisse, siis on esimene komponent maa loodeosas küll
kaunis tavaline; et aga H. onegense seal hoopis puudub, siis langeb
nende värdumise võimalus sootuks ära; pikakarvaline H. pratense Tausch
on aga õige haruldane. Peale selļe kuulub H. cgmigerum tüüpiliste
kserofüütide hulka, H. pratense aga on mesofüüt; seetõttu on nende
värdumine ökoloogilistel põhjustel raskenģatud või koguni päris võimatu,
kui eeldada nendevahelist võimalikku füsioloogilist isolatsiooni. Igatahes
tohtksid seļlised kombinatsioonid meil vaid äärmiste haruldustena kõne
alla tulla.
, S. omang (l. c.) paneb ette lühikarvalised liigid H. gĮomeraturn
Froel. ja ĪI. pubescerls Lindbl. eraļdada eri1isse sektsiooni Gįorneratįna'
Tema järgi oleks nende eristamine mõeldav järgmiselt'.

l. 'Üldkate rikkalikult näärmestunud, üksikute või hõredate iühikeste
karvadega. Lehed siniroheļised. Juurmised lehed enamikus tömbid

H. glomeratum Frcel.

- Üldkate enam või vähem näärmekas ning eriii alttsel enam või vähem
rikkalikkude karvadega. Lehed roheliseā või sinkjavõitu. Juurmised

. lehed enamasti teravad
H. pubescens (Lindbl.) Dahlst.

Ülaltoodust selgub alamsektsioonidesse AmbĮgua ja Cgmigera kuulu-
vate ļiikide eristamise raskus, mi1lele on tähelepanu juhtinud paljud
hunditubakatega tegeļnud autorid (Nägeli ja Peter, Zahn, omang jt.).
Zahn oma monograafias (Engl. l. c.) ütleb otsekohe: <<Subspecies pluri-
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' a _ õisiku üldkatte leht (suurendatud).
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mae hujus speciei H. Vaillantii similes et ab hoc specie saepe aegre
separandae sunt.>> l Lahendust selles küsimuses (koos H. glomeratum
Froel. tüüpeksemplari kindlaksmääramisega) oleme õigustatud ootama
skandinaavi a süstemaatikutelt.

Arvestades ü1aļtoodut, tuli käesoleval juhtumil piirduda ainult H' gĮo-
tneraturn Froeļ. nimetamisega, kuna see nimi esineb 1iteratuuris ja her-
baariuņides sedelitel (seejuures kahjuks aga väga 1ahkuminevate tai_
mede kohta).

5. tsükkel Macrartthelc Juxip. * LH. mq,crant|teįam Naeg. et Pet.
Hier. Mitteleur. I (1885) 473; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923)
1353; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, I (1929) 256. - H. cgmosum
var. paradoxum Lindeb. in Hartm. Handb. ed. 1l (1879) 39.
Macranthela Norri. in Mela-Cajand. Suom. Kasv. (1906) 673 p. p. -H' ambiguum (ve| partim Vaillantii) } piĮoseĮĮa Zahn in Engl' l. c.' et
in Aschers. et Graebn. 1. c.] - Vars 20-50 cm kõrge. Liitõisik sügavalt
sarikjas (pikkade. 1aagrrdega) või hõrepöörisjas, 1aiuv juba õitsemise
algu1, 3-20 korvõisikuga. Võsunditeta, kuid tõusvate, õisi kandvate
lisavartega (flagellidega). Ü1dkatte lehed karvadeta (või l-2 karvake-
sega mõnel lehel), kuid kuni tihedalt näärmestunud. Lehtede pealmine
pind enamasti tähtkarvadeta, alumine pind märgatavalt tähtkarvane.

123. Suureõisikuline hunditubakas Hįeracįum macrantheįu:n2
Naeg. et Pet. Hier. Mitteleur. I (1885) 473; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV,
280 (1923) 1353; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, I (1929) 256;.
Üksip in Fļ. URSS XXX (1960) 578. - fcrpedu.Hxa KpynHocoųBeTHaf..

4. Vars 30-50 cm kõrge,2-3 mm läbimõõdus, üksikute 3 mm pik_
kade har'jastega, üla1 hõredate näärmetega, tähtkarvastunud. Võsrrndi-
teta, kuid 3-5 tõusva, õisi kandva lisavarrega. Juurmisi lehti 7-9; nad
on süstjad, tömpjad kuni teravad, kuni 12 cm pikad (9-l2: l),' kuni
hõredate 2-3 mm pikkade harjastega; pealmine pind tähtkarvadeta,
a1umine pind märgatava1t (kuni hõreviltja1t) tähtkarvane. Varrelehti
(l-) 3 (1ehistuskoefitsient 0,07); na.d on süstjad, ieravad; peaĮmine
pind paljas, ä1umine pind kuni tihedaļt tähtkarvane, näärmeteta. Liit-
õisik - sügavalt sarikjas või hõre pööris, aklaadiumi kaugelt ületavate
raagudega, 3-20 korvõisikuga. Õisikuraod karvadeta, hajusate näärme-
tega,-hõrevilijad. Üldkate 7 mm pikk. Üldkatte lehed kitsavõitu, teravad,
värvunud tipuga, karvadeta (või l-2 karvakest mõnel lehel), mõõduka
arvu (50-65) 0,5*0,6 mm pikkade näärmetega (mis on tihedamini
koondunud tippu), kuni hajusalt tähtkarvased. Õied kolļased, punaste
tippudega. Emakasuue kollane. Oitseb juunis-juulis. (255. joon.)

'l Selle liigi . paljud alamliigid sarnanevad H' VaįļĮantįį'ga ja on sellest liigist ras-
kesti eristatavad.

z makros (kr. k.) - suur, antheļe - õisik.
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255. joon. Suureõisikuline hunditubakas (Hieracium
macrantheļurn Naeg. et Pet.). a - õisiku ülrikatte leht

(suurendatud).

Üldlevik. Ķesk_Euroopas (idaosa), SkandinaaviaSi Soomes; Nõu-
kogude Liidu Euroopa_osas põhjapoolseies rajoonides (Uraalini). Ķuival
murul, kinnikasvanud luidetel

Levik Eesti NSV_s. Haruldane, kahes äärmises vastaspooļSes valdkon_.
nas (Emoc ja Eor), kuid on mõeldav tema esinemine kõigis, eriti aga
lubjarikastes vaļdkondades. (256.' joon.)
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256. joon. Suureõisikulise hunditubaka (Hieracium macralĮtheļ'unx Naeg. et Pet.) leiu_
kohad Eestis.

6. tsükkeļ Dubįa Juxip. - lH. dubįum L. Sp. pl. ed. 2 (1763) |l25
p. p.- H. dubįum Fries et auct. fenn. olim; Norrļ. in Mela-Cajand.
Suom. Kasv. (1906) 656. - H' dubįurn L.p' p.emend. Lindeb. Hier.
Scand. (1368) n" 16 et in Hartm. Handb. Scand. Fl. ed. ll (1879) 37;

Zahn in Engl. Pflanzenr. l\Į,2B0 (1923) 1360; in Aschers' et Graebn'
Synopsis xII, l (1929) 258, pro H. cųmosum-fĮoribundrĮftį. - H. acroco-
murrl Naeg. et Pet. Hier. Mitteleur. I (lB85) 709, 836, pro Į/. floribun'
dum.-cųmosum.J

Tsükli Ambigua liikidest erinevad tsükli Dubįa esindajād mada|ama
kasvu ja lehtede sinirohelise värvuse poolest. Lehiecle pea1mine pind on

enamasti tähtkarvadeta ning lehed üldse kasinalt karvastunud. Liitõisik
hõresarikjas, vähese arvu korvõisikutega. Võsunditeta, kuigi teoreetiliselt
võsundid võivad esineda. Üldkate 7-B mm pikk. Sageli lisavartega, mis
kannavad õisi.

Linnė herbaariumis on H. d'ubįum L. all ka H' auricuĮa, millest järel_

dub, et Linnė ei teinud vahet nende kahe Ļoguliigi vaheļ ner1de tänapäe_

vases mõistes. Lamarcki ja De Candolle'i eeskujuļ, kes sidusid H. aurį-
cuįa teatava kindla tüübiga, kasutas H. Lindberg Sama võtet H. dubįum'i
suhtes, andes selle nime taimele, mis oļi kogutud Carlskogis (Rootsis}

ning mis esines Lindbergi Hier. Srcand. exsicc. nr. l6 all. Selle arvamu-
sega ühinesid ka Nägeli ja Peter.

358



257, joon: Tihedapäine hunditubakas (Hieraciutn acrocornĮļrrl
Naeg. et Pet.).



124. Tihedapäine hunditubakas - Hįeracį.um acrocomLĮffĮ l Naeg. et
Pei. Hier. Mitteleur. I (1885) 710; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280
(1923) 1363; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, I (1929) 259; non
Hayek; Üksip in Fl. URSS XXX (1960) 580. - fcrpe6uHKa BoJlocllcTo-
Bepxafl.

4' Yars 25-40 cm kõrge, 2_.-3 mm läbimõõdus, hõredalt kaetud
1--2,5 mm pikkade tumedate harjastega, ülemises osas üksikute näärme_
iega, mõõdukalt tähtkarvane. Võsunditeta. Juurmisi lehti 8-9; nad on
süstjad, tömpjad kuni teravad, sinkjad, hajusalt karvastunud (peaĮmine
pind 3-5 mm pikkade harjastega); pealmine pind tähtkarvadeta, alumine
pind kaunis ohtralt tähtkarvane. Varrelehti 2 (lehistuskoefitsient 0,06) ;

nad on süstjad, teravad. Liitõisik koondunud, sarikjas või pöörisjas, hi1-
jem hõrenev, 6-l5 korvõisikuga; aklaadium 5-B mm pikk. Õisikuraod
hajusalt karvastunud, hõredalt näärmestunud, viltjad. Ķõrglehed hallid,
heleda äärisega. Üldkate 6-8 mm pikk. Üldkatte ļehed laiavõitu, tera-
vad, tumedad, heleda äärisega, kaunis si1mapaistva1t ( l5-30) kaetud
1,5-2,5 mm pikkade heledate karvadega, hajusalt (20-40) 0,3-0,4 mm
pikkade näärmetega, tähtkarvadest haļ1id. Õied kollased. Emakasuue
kol1ane. Õitseb juunis-juulis. (257. joon.)

Üldlevik. Ķesk-Euroopas. Nõukogude Liidu Ęuroopa-osas Ūlem-Volga
rajoonis, kuid arvātavasti on ļaia1dasema1t ļevinud. Niitudeļ ja söötidel.

Levik Eesti NSV-s. Väga haruldane, seni üks ļeid Eor-valdkonnast.
(Kavastu-Koosa). .(258. joon.)

l25. Muru-hunditubakas Hįeracįum subfĮor.ibundum2 (Naeg. et
Pet.) DahĮst. in Acta Horti Berg. II,4 (1B94) 35; Beitr. Hier._Fl. oesels
(1901) lB; Zahn in Eng1. Pflanzenr. IV,280 (1923) 1290 (pro sp.
H. suecįcum Fries); in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, l (l929) 259;
Üksip in Fl. URSS XXX (1960) 582. - PįĮoselta suecįca 3. asperuĮa
Norrl. Anteckn. Finļ. Pilos. I (1884) 59. - H. fĮoribundum ssp. suecįcum.
p. subfloribundum Naeg. et Pet. Hier. Mitteleur. I (1835) 695 p. p. -!ic:rpe6uuxa noqtz _ l,IuoroIĮBeTKoBafl .

ų. Yars 25-70 cm kõrge, 1-2,5 mm iäbimõõdus, alusel violetjas,
hajusalt kuni mõõdukalt kaetud 1-1,5 mm pikkade heledate, ülespoole
järsult vähenevate karvadega; ülemises osas näärmestunud ning täht-
karvane. Võsunditeta või võsunditega, mis meenutavad H. suecįcum'i
võsundeid, hästi arenenud või rudimentaarsete lehtedega. Juurmisi ļehti
2-6; nad on äraspidimunajad ja ,tömbid või kuni süstjad ja lühidalt
teritunud (8 : 1), lainja servaga, sageli knrdunud tipuga, siniroheliseci,
airrult servad ja keskrood alumisel pinnal hõredate I-2 mm pikkade har-
jastega; pealmine pind tähtkarvadeta, alumine pind hõredalt tähtkarvane
(enamasti piki keskroodu). Varreļehti 2-3 (lehistuskoefitsient 0,05) ; nad

l akros (kr. k.) - tipp' pähik, kome - juus.
z sub- (|ad. k.) - aIl , alam-, vähe-, fĮoribundus - õiekas.
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25B. joon. Tihedapäise hunditubaka (Hieracium acrocomunx Naeg. et Pet.) leiukoht
Eestįs.

on süstjad, teravad, peaļmine pind tähtkarVadeta, aļumine pind kuni
hajusalt tähtkarvane, näärmetega tipus. Liitõisik sarikjas, 3-l0 (-25)
korvõisikuga; aklaadjum 5-l0 mm pikk. Õisikr-rraod karvadeta või üksi-
kute karvadega, hajusate kuni tihedate näärmetega, viltjad. Ü1dkate
7-8 mm pikk. Üļdkatte lehed kitsavõitu, teravad, tumedad, üksikute
14 (3-7)] 1 mm pikkade heledate, kuid tumeda aļusega karvadega või
hõredate Īl2 (B-16)] 2,5 mm pikkade tumedate karvadega, hõredate
kuni. hajusate [30 (16'-50)] 0;5-l mm pikkade näärmetega, väga hõre-
dalt tähtkarvased. Õied väljastpoolt sageli punaste triipudega. Emaka-
suue tume. Välisilmeļt sarnaneb liigiga H. suecįcum Fries, kuid erineb
sel1est rikkalikuma tähtkarvastuse poo1est. Õitseb juunis-juu1is.
(259. joon.)

Üldlevik. Skandinaavias ja Soomės. Nõukogude Liidu Euroopa_osa
loode- ja keskrajoonides. Kuivaļ muruļ.

Leįik Eesti NSV-s. Leitud harva, kuigi tõenäo1iselt peaks esinema
kõikjal. (260. joon.)

7. tsükkel Polįoderma Juxip. |H. poĮiodermįļm Dahlst. Bidr-
Sydöstr. Sver. Hier._Fl. I (įB90) 119; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 2B0

(1923) 1365; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, I (1929) 260' -
H. dubįurn } piloseĮĮa Zahn in Engl. 1. c. et in Aschers. et Graebn.
l. c.] - Vars 15-50 cm kõrge. Liitõisik - hõre pööris. Tähtkarvastus
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ļehtede pealmisel pinnal enamasti puudub, alumisel pinnal tihe. Āäris-
õite tipud punakad. Võsunditega või võsunditeta.

126. Taga-baiti hunditubakas - Hįeracįum transbaĮtįcuml Dahlst.
Beitr. Hier.-Fl. oesels (1901) 2l; Zahn in Engl. pfranzenr. IV,2B0 (1923)
1365; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, l (1929) 260; Üksip in Fl.
URSS XXX (1960) 585. - fcrpe6uHķa sa6aĮruftcķag.

ų. Vars 25--50 cm kõrge, l,5-2,5 mm läbimõõdus, hõredate
l,5-3 mm pikkade heledate, kuid musta jämeda a1usega harjastega,
ülemises osas väga hõredate näärmetega, mõõdukalt tähtkarvane. Võsun_
diteta. Juurmisi lehti 3-B; nad on mõlajad või keeljad ja tömpja tipuga,
või kuni kitsassüstjad ja terava tipuga, kuni 14 cm pikad (l0-ll: l),
sinkjad; pealmine pind üksikute 3-4,5 mm pikkade karvakestega, alu_
mine pind ja servad samuti üksikute l mm pikkade karvakestega; juttr_
mised lehed ü1diselt hõredalt karvastunud; pealmine pind tähtkarvadeta,
aiumine pind tuhkjasha11 ohtra tähtkarvastuse tõttu. Varrelehti l-3
(1ehistuskoefitsient 0,05); nad on lineaa1süstjad, teravad, veidi varfe-
ümbrised. Liitõisik hõre, pöörisjas, 3-l7 (-24) korvõisikuga, aklaadium
15-25 mm pikk. Õisikr-rraod karvadeta või üksikute karvaclųa, kuni mõõ-
duka arvu näärmetega, hallviltjad. Ķõrglehed tumedad. Üļdkate 6-8 mm
pikk. Üldkatte lehed 1aiad, tömpjad või järsult terįtunud tipuks, heļe_
rohelise äärisega, üksikute (kuni hõredate) Įt2 (6-l6)] l,5 mm pikkade
jämedate, tumedate, kuid heleda tipuga karvadega, hajusate t35 (2ų_
50)] 0'5-0,7 mm pikkade näärmetega, tuhkjashallicį tiheda tähtkarvas_
tuse tõttu. Õied kollased, äärisõite tipud mõnikord punakad. Emakasuue
kollane. Oitseb juunis-juulis. (261. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Endeem. Seni ļeitud ainult läänesaartelt, vald_
kondadest Emoc ja Emor. (262. joon.)

4. aļamsektsioon Laschįa Juxip, in Fl. URSS XXX (1960) 5B8. -{Pįį'oseįla Laschiį F. Schultz et C: Schultz in Flora (1862) 432.
H. canum Naeg. et Pet. Hier. Mitteleur. I (lBB5)'428. - H. c7ma-
sum Į PįįoselĮa Naeg. et Pet. l. c. - H. cgmosurn { piloseĮ.la ĪRouy'
Ir1. Fr. (1905) 2551 Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) l32B; in
Aschers. et Graebn. Synopsis XII, I (1929) 222.j - Yars 10-50 cm
kõrge, ļühi_ või sügavharkja õisikuga, liitõisik 2-6 korvõisikuga' Üld-
kate kaunis SįtįIf' 9-ll mm pikk. Lehtede pealmine pind hõredaļt, alu-
mine pind ohtralt (kuni hõreviltjalt) tähtkarvastunud. Võsundid meenu-
tavad H' piĮoseĮĮa omi. Värrad (või hübridogeęnsed liigid) Cgmosina ja
PįįoseįLįna vahel.

8. tsükkel CuruįcolĮa Juxip. - Üldkatte lehed märgatava arvu kar-
vadega, näärmeteta või üksikute näärmetega; üldkate l0-l l mm pikk;
vars ja ļehed kaetud enam või'vähem pikkade (2-4 mm) karvadega.
Vahevormid Cgmosa ja PiĮoseĮl'ina vahe|.
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259. joon. Muru_hunditubakas LHįeracium subfĮoribundunt' (Naų
Pet') Dahlst.ļ. a - õisįku üįdkatte leht (suurendatud) '
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260. joon. Muru-hunditubaka IHįeracium subfĮoribulįdum (Naeg. et Pet.) Dahlst.]
leiukohad Eestis.

127. Kalju.hunditubakas - Hįeracįum Scopuįoruml Juxip 1n Not.
syst. herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS XIX (1959) 530; in Fļ. URSS XXX
(l960) 592. - fcrpeõlrur<a cKaJIr,Haf'

4. Vars 50 cm kõrge, 2 mm läbimõõdus, hajusate 4 rnm pikkade
karvadega, ülemises oSaS hajusa1t näärmestunud, märgatavait täht-
kaLvane' Võsundid kuni 20 cm pikad, B lehekesega. Juurmised 1ehed (l0)
süstjad, teravad, kuni l4 cm pikad (B,5: l), sinirohelised, hajusalt kae-
tud 2-3,5 mm pikkade karvadega; pealmine pind hõredate, alumine pind
tihedate (hõrevi1tjalt) tähtkarvadega. Varrelehti l-2 (lehistuskoefitsient
0,03); nad on süstjad, teravad (l0-t), karvastus samāsugune nagu
juurmistel lehtedeļ, tähtkarvastus pealmisel pinnal kaunis tihe, alumisel
pinnal väga tihe. Liitõisik sügavharkjas, 2 korvõisikuga, aklaadiumi pik-
kus võrdub Il'-'lo varre pikkusest' Üldkate l0 mm pikk. Üldka.tte lehed
iaiavõittt, teravad, mõõduka arvu (60) 3 mm pikkade karvadega ja üksi-
kute (5) 0,3 mm pikkade näärmetega; tihedalt tähtkarvased. Äärisõied
väljastpoolt punasetriibulised. Emakasuue kollane. Õitseb juunis-juulis.
(263. joon.)

Levik Eesti NSV-s' Endeem. Väga haruldane, seni üks leid Emoc-
valdkonnast (vilsandi saarelt, kogunud c. skottsberg ja T. Vestergren
aastal 1899). (264. joon.)
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26l. joon. Taga-balti hunditubakas (HĮeracium transbaĮtįcum Dahlst')
a, _ õisiku üldkatte leht (suurendatud).
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.262. joon. Taga_balti hunditubaka (HĮeraciuttt transbaįtįcurrt Dahlst.) ļeiukohad Eestis.

H. Dahlstedt määras taime H. pilosella L' SSp. magnlpes Dahlst-

IHier.-Fl. oesels (l90l) ļ3]'' Sealt Sattus See nimi ka Zahni monograa_
fiatesse [Engl. Pfļanzenr. IV, 2B0 (l923) 1l6l; Aschers' et Graebn'
Synopsis xII, l (l922) 35] oĮigadenia Brenn' rühma. Kuid hoolįmata
Dahlstedti autoriteedist ei saa seda taime a1-vata H..piļosel.Įa L. hulka,
vaid teda tuleb hinnata H. cgmosurrl'i' ja H' piĮoseĮla värrana. Seda või-
maldavad oletada hästi a'renenud varįęļeht ja silmapaistev tähtkarvastus
inõlemaļ lehepinnal, samuti ka sügavha1kjas õisik.

9. sektsioon Pratensįna Aschers. et Graebn. Fļ. N -o. Deutsch. Fļachļ
(1898) 776; Zahn in Koch, Synopsis ed.i2 (1901) 1713; in Engl. Pflanzenr.
iV,2B0 (1923) 1239; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, I (1922) 6'

l32; Üksip in trl. URSS XXX (1960)'p93.- Collįnįna Naeg. et P9t-
(non GocĖnat) Hier. Mitteleur. I (lss5). 58. - lseloomustust vt. sekt-

sioonide määramise tabelis (ļk. 25). Vars kaunis kõrge, õõnes (enamasti:

kergesti ļömastatav). Võsundid koļme tüüpi: l) maapealsed, mille lehed

võsundi tipu suunas järjest suurenevad või otl kõige suuremad võsundi
keskpaigas, pikkamööda vähenedes aluse ja tipu Suunas' 2) lehekoda-

rikuga roomava võsundi tipus, ning 3) maasisesed, kahvatute soomusjate

lehtūega, .kergesti murduvad (ettevaatust väljakaevamisel!). Vars ja

lehed mitmesuguses astmes ;(tihedalt kuni hõredalt) karvastunud. Täht_

karvastus lehtedel kas puudub sootuks või on olemas alumiseļ pinnall

väga hõredalt (sageli ainult keskrool), kuid üleminekutaksoonideļ sekt'*
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263. joon. Kalju-hunditubakas (Hieracium scopuĮorum
Juxip). a _ õisiku üldkatte leht (suurendatud).
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264. joon. Kalju-hunditubaka (Hieracium scopuĮoruln Juxip) leiukoht Eestis.

Siooni PįįoseĮĮ,įna SuunaS võib tähtkarvastus lehe alumisel pinnal clla
kurri hõreviltjas. Varrelehti (0-) l-5. Liitõisik enamaSti pöörisjas,
Sarikja tipuga, algul koondunud, hiljem hõrenev, kaunis Suure arvu kofv-
õisikutega, või ļühi- kuni sügavharkjas, vähese arvu korvõisikutega (vii-
mane juhus esineb Pįį,oseĮĮina derivaaiidel). Õied kollased või punased.
Emakasuue kol1ane või tume. Mesofüüdid. Moodustavad kserofüütsele
sektsioonile Cųmosina .paralleelse taksooni. Ligi 60/o uuritud isendeist
o1id arenenud õietolmuga.

Uldlevik. Peamiseļt Ida-Euroopas (Nõukogude Liidu Euroopa-osas),
kahanedes nii 1ääne kui ka ida suunas, kuigi mõningate esindajate näol
jõuavad kuni' Kesk-Aasiani ja Baikali järveni. (265.. joon.)

l. alamsektsioon Pratenses Juxip, in Fl. URSS XXX (ļ960) 594. -
ĮH. pratense Tausch sec' Zahn in Engl. Pfļanzenr. IV, 280 (1923) 1268;

in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, į (|922) l64 p. p.] - Iseloomustust
vt. sektsiooni Pratensina aļamsektsioonide määramise tabelis |k. 26.

Aļamsektsiooni Pratenses esindajad erinevad Aurantįgca esindajatest
ainult õite värvuselt ning esinemiseļt lauskmaal. Tüüpilistest taksoonį-
dest kõrvaļeka1duvatel vormidel võivad aga äärisõied olļa väljastpoolt
punaste iriipudega või nende õiekrooni hammaste tipud on punakad või
määrdunud rohekaspunased.

AlamsektsiooniSt Pratenses on tõenäoļiseļt arenenud punaSeõieliSed

Aurantįaca kohanemise teeļ muutunud kliimatingimustele
Sügisestel isenditel on lehed hõredama karvastuse ja sinkja värvusega.
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265. joon. Sektsiooni Pratensįna Aschers. et Graebn. levikuareaal. (Zabni järgĪ.)

ATAMSEKTSIOONI PRATENSES EESTI NSV-s ESINEVATE
LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

1. Lehed karvastunud üļirohkesti kuni hajusalt, helerohelised; varS
enamasti kaetud ülirohkete karvadega 2

Lehed karvastunud hõredalt (või harva kuni hajusalt), šinirohelised;
vars karvadega kaetud enamasti mõõdr-rkaļt või ainuļt hajusalt ' 6

2' Karvakesed lehįedeļ l,5_3 mm pikad . l 3

tunud üļirohkesti 5

3. Üldkatte lehtedel karvakeste ja näärmete suhe B0:20
l28. Altai hunditubakas - Hįeracįum altaįcurn Naeg. et Pet.

24 Eesfį NSV floora VIĮ 369



4

Üļdkatie ļehtedel karvakesed ja näärmed arvult enam või vähem

tasakaaļus . 4

Juurmiste ļehtede pealmine pind tähtkarvadeta, alumine pind samuti

või hõredaļt tähtkarvane
l2g, Aas.hunditubakas - Hieraciurn pratense (Tausch) Zahrt

Juurmiste lehtede pealmine pind hõredalt, ālumine pind kuni mõõdu-

kaļt kaetud- tähtkarvadega
l30. Peenevarrelīne hunditubakas - Hįeracįum ĮeptocauĮon

Naeg' et Pet'

Lehed mõļemal pinnal kaetud karvakesiega kuni vaevalt mõõdukalt,

sinkjasrohelised; üldkatte lehecl 1aiavõiiu; kõrglehed valkjad; emaka-

suue roostevärviļine
131.Karjalahunditubakas-Hįeracįumhareįicum.Norrļ.

Lehed mõlemal pinna1 ülirohkesti karvastunud, helerohelised; üld_

katte lehed kitsaį; kõrglehed tumedad, valge äärisega; emakasuue

5

tume

6

l32. Äänisjärve hunditubakas - Hįeracįurn onegense Norrl.

Karvakeste ja näärmete suhe üldkatte lehtedeļ ligikaudu B0:20 (üld-

katte lehed märgatavaĮt siidja1t karvastunud, sekka vaid üksikute

näärmetega)
l33. Su"daavia hunditubakas - Hįeracįurn sudaaįcurz Naeg. et Pet'

Karvakesed ja näärmed üļdkatte lehtedel arvult enam või vähem

tasakaalus või näärmed on ülekaalus (või karvad puuduvad

täiesti)

Üldkattelehedüksikutekarvakestega(võiharvahoopisilma),kuni
ūajusate näärmetega (karvakeste ja näärmete suhe keskmiselt

l5:s5); lehed karįastunud kuni vaevu hõredaļį (esimesel pilgul

paljad)' ' tgl. Bänitzi hunditubakas - Hįeracįum Baenįtzįi Naeg' et Pet'

Üldkatte ļehtedel karvakesed ja näärmed enam või vähem tas

kaalus (seejuures mõlemaid hõredalt) '

B. Õįsikuraod karvadeta või üksikute karvadega

7

a-
8

9

I

Õisikurąod märgatavalt (kuni hajusalt) karvastunud- _ 
134. Könīgsbergi hunditubakas - Hįeracįum "K"^:;."'"iŲi.

Lehed enamasti mõļemaļ pinnal (peamiselt servade läheduses või

tipus) üksikute, keskrool aiumiseļ įinnal mõõduka arvu ja servadel

nä1rsat" karvakestega (karvästus üļdiselt kuni hajus); taim ena-

masti aļati lisavartJģa,)mis kannavad õisi"'_ 
įgį oiekas hĮnditubakas - Hįeracį,um fĮoribundurrl (Wimm'

et Grab.) Naeg. et Pet'
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Lehtede'mõlemad pinnad karvadeta, keskrood alumisel pinnal ja
servad (rring lehed ü1diselt) üksikute karvakestega (esimesel piigul
näivad paljad); taim hästi arenenud võsunditega, mille lehed, samuti
nagu l/. auricuĮa'\, võsundi tipu sgunas järk-järgult suurenevad või
on kõige pikemad võsundi keskkohas

136. Rootsi hunditubakas - Hįeracįunt. suecįcum (Fries)
Naeg. et Pet.

l. tsükkel Pratįcoįa Juxip. -- lGrex H' pratense (Tausch) Zahn in
Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 1269. H. eu-pratense Zahn in
Aschers. et Graebn. Synopsis XII, l (1929) l65.] - Liitõisik pöörisjas
või sarikjaS' enam või vähem koondunud, hiljem hõrenev, ļühikese aktaa-
diumiga (keskmiselt 1,5/o varre pikkusest), enamasti paljude [15 (5-
40)] korvõisikutega. Lehed heļeroheļised, tihedalt kaetud l,5-3 mm
pikkade karvadega. Võsundid enamasti maapealsed, nende lehed sarna-
nevad juurmiste lehtedega. Emakasuue tume.

l2B. Altai hunditubakas - Hįeracium altaįcum Naeg. et Pet. Hier.
Mittelerrr. I (ls8s) 306; Zahn in Engl. PĪļanzenr. Įv, 2B0 (1923) |270;
Üksip in Fl. URSS XXX (1960) 59s. - flcrpelulķa aĮrafl,cķa']'.

4. Vars 35-65 cm kõrge, 1,5-3 mm läbimõõdus, üļitihedalt kaetud
l,5-3,5 mm pikkade, allapoole suunatud heledate (varre ülemises osas
rõhtsate tumedate) karvadega, ülemises osas hõredate näärmetega, mõõ'
dukalt tähtkarvastunud' Juurmised lehed (6) süstjad, tömbid või tömp-
jad, kuni 20 cm pikad (7-B: l), heleroheļised; pealmirre pind hajusalt,
a1umine pind ja servad mõõdr_rkaļt, keskrood alumisel pinnal tihedalt
kaetud l,0-2 mm pikkade karvadega; juurmised lehed üldiselt mõõdu_
kalt karvastunud, pealmine pind tähtkarvadeta, alumine hõredate täht_

karvadega. Varrelehti 2 (-3) (lehistuskoefitsient 0,06), nad on süstjad,
teravad. Liitõisik koondunud, pöörisjas, 5-l6 korvõisikuga; aklaadium
2-4 mm pikk. Oisikuraod kuni hajusalte l-Z mm pikkade harjastega,
hajusate näärmetega, hallviltjad. Kõrglehed tumedad, väga kitsa ääri-
sega. Üldkate 7-B;5 mm pikk, silinderjas. Üldkatte lehed väga kitsad,
teravad, mustad, väga kitsa he1eda äärisega, kuni hajusate tumedate
l-3 mm pikkade karvakestega, üksikute 0,3-0,5 mm pikkade näärme_

tega, hajusaļt tähtkarvased. Õied tumekolļased. Emakasuue tume. Õitseb
juunis-juulis.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Ülem-Volga ja Altai rajoonis. Aasadel,
mägismaal tõustes kuni metsavööndini.

Levik Eesti NSV_s. Haruldane, seni üksikleidudena va1dkondades
Einf, Emb ja Eor.

l29. Aas_hunditubakas - HįeraLciųm pratensel (Tausch) Zahn, Hier.
Schweiz (1906) 103; in Engl. Pflanzenr. IV,2B0 (1923) 1269; in Aschers.

t pratum (lad. k.) - aas.
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etGraebn.SynopsisXII,l(1929)166(subH.eupratense4.tgpi-cum
Z.ahn); Üksip in Fl. URSS XxX (1960) 596' - H' pratense Tausch itt

Flora XI, Eig.-Bļ. I (.1B2B) 56 p.p. - H. coįlį.nurrt Naeg. et Pet. Hier,

Mitteļeur. I (lss5) 303, non Gochn' -- fcrpeduHKa JlyloBafl'

ų. Vars 55 (25-100) cm kõrge, |-4 mm ļäbimõõdus' õõnes' ker_

gesti lömastatav, sageli iisavrrtegā, alumises osas tihedalt kaetud hele_

āate a1lapoole suunitud 2-4 mm pikkade Įiarjastega' varre keskmises

osas hõredate, ülemises oSaS uuesti tihedate rõhtsalt asetunud tumeda_

mate 1,5-3 mm pikkade karvadega, ülemises osas hajusate näärmetega

iĮäi.*"a "'i.įuäa harvenedes ūrre keskpaigani), ülal tihedalt, alla-

įoole hõrenevalt tähtkafvane. Võsundid kahesugused: maasisesed - pee_

ned, kuni 20 cm pikad, kahvatud, soomusjate lehtedega, ning maapeal-

..a'- lühemad, juurduvad, kodarikuks koondunud lehtedega (mis sar-

nanevad juurmistĖ lehtedega). Juurmisi lehti 5 (2*|2); nad on ellipti-

ļised kuni keeljassüstjad,"teravavõitu või teravad, kuni 26 cm 'pikad
(7-g: l), terveservaļised (või väga peente ogakesetaoļiste hammastega),

hele-rohiroheļised (sügisesed teheā aįtotsüaani tekkimise tõttu tumerohe_

lised); pealmine pind"ja servad hajusa1t, alumine pind mõõdukaļt, kesk_

;""J'ļrįįise1 pinnal iih.du1t, juurmised lehed üldiselt mõõdukalt (kuni

iihedalt) kaetud l,5-3 *,n įiti.rae karvadega; pealmine pind iļma

(või peaaegu ilma) tähtkarvaāeta, alumine pind samuti või kuni hõre-
- date tähtkarvad"gr. Vurr.lehti 3 (2-5) (lehistuskoefitsient 0,06); nad

. on süstjad, teravļd, samasuguse või veidi tihedama karvastusega kuį

iuLrrmisäd lehed; pealmine pĪnd üksikute tähtkarvadega, alumine pind

įeriti keskrood) ha1usalt täįtkarvane ning mõnikord .üksikute 
näärme-

tĮga. Liitõisik koondunud, pöörisjas või sarikjas, hiljem hõrenev, l3

tįņo) korvõisikuga; aklaadium 2*8 *- ,p'-!!' Õisikuraod üksikute

karvakāstega, haiusĮte näärmetega, ha11viltjad' Ķõrglehed tumedad' Üld-

kale 7 (65-8) mm pikk, silināerjas. Üldkatte lehed kitsad, teravad,

tumedad,vaevuääristunud,hõredatekunihajusate[20(13-35)]l,!-
3 mm pikkade karvadega ning umbes sama arvu [20 (10-35)]

0,3-0,5 mm pikkade näĻmetegā, hõredalt tähtkarvased. Õied tumekol_

lased. Emakasuue tume. Õitseb juunis-juulis. (266: joon.)

Üldlevik.PeamiseļtNõukogudeLiiduEuroopa.osas,väljaarvatud
aarĀised põhįa- ja 1õunarajoonĪd; Läänę-Siberis sporaadiliseļt (?)' Skan_

dinaavia lõunaosäs ning KĮsk-Euroopa idaosas. Tulnukana mitmes kohas

Lääne-Euroopas ning Rän1a-,a.meerikas. Puisniitudel, metsaservadel, aasa_

del. Mesofüüt.
Levik Eesti NSV_s. Kõigis valdkondades, kuigi mitte tavaline; nähta_

vasti eelistab lubjarikast įinnast. Väga polümorfne -1iik, tnoodustades

pri3, at.t"isest kaįvastuse poolest erinevaiį vorme. Ta1ub pinnase happe_

ii.u.t ķuni pH 5,8_5,2 iA. tvtitian, 1932), kuid kasvab paremini neutraal-

""t 
pinnr."i. l-iiķ naitaį levikutendentsi lääne Suunas' esinedes sageda_

mini Saaremaal (267. joon.). [H. Dahlstedt, Beitr. Hier.-Fl' Oesels (1901]

īį, .rķ H. collįnun (õochn') vat' longipilurn Naeg' et Pet']
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266. joon. Aas-hunditubakas fHįeracium pratense (Tausch) Zahnf: a -
õįsiku üldkatte leht, Ö - varre ülemise osa sefv, c - juurmise lehe

serv, d - tükike juurmise lehe pinda. (a, b' c ja d suurendatud.)
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267. joon. Aas-hunditubaka LHįeracįum pratense (Tausch) Zahn] leiukohad Eestis.

65/o uuritud isendeist omasid arenenud õietolmu. Liik on väga elu_
võimeline ja on kultuuris ohtlikuks vaenlaseks naaberiaimedele. Mõnede
tunnuste järgi omab liik sugulust Cgmosina liikidega ja on nendega
ka üleminekuvormide kaudu seotud, mistõttu võib esineda raskusi mää_
ramisel.

Wiedemann jā,Weber (1852) toovad H. dubiun L. kui H' pratense
Tausch sünonüümi, mis ei ole õige, sest H. dubįum on vaheliik H. cgrno-
sum L. s. l. ja H. fĮoribundurn'i vahel. Arvatavasti pidasid mainitud
autorid H. prateise'I H. floribundum'iks, mida juhiub sageli.

Skandinaavia floristid ei Ļaha anda liigile H. pratense Tausch
kodanikuõigust Rootsis ja loevad teda seal tulnukaks, kuid õigem oleks
vist pidada tema sea1seid leiukohti ļiigi leviku eelpostideks.

l30. Peenevarreline hunditubakas _ Hieracium leptocauĮonI Naeg'
et Pet. Hier. Mitteleur. I (lBB5) 306; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280
(l923) 1270; in Aschers. etGraebn. Synopsis XII, l (l929) l68; Üksip inFl,
URSS XXX (1960) 598. - H. fimbriatum Mert. et Roth ex Fries, Epicr,
(1862) 34. - fcrpeluuwa ronxocre6errbHarr.

4. Vars 20-60 cm kõrge, l-3 mm läbimõõdus, tihedalt (või mõõ_
dukalt) kaetud heledate allapoole suunatud 2-3 mm pikkade karva-
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268. joon. Peenevarreline hunditubakas {Hieracium
ĮeptocauĮoi Naeg. et Pet.).

dega, ülemises osas rõhtsalt eemaldunud l,5-2,5 mm pikkade harjastega
(Ī. pitosius Naeg. et Pet.) või ainult üksikute harjastega (Ī. caĮuius Naeg.

et Pet.), ü1al hajusate näärmetega, mõõdukaļt tähtkarvane. Võsundid
maapealsed või maasisesed, 'pikad, peened. Juurmisi lehti 6-7; nad on

süstjad, tömbid kuni teravad, helerohelised, kuni l7 cm pikad (9: l);
pealmine pind ja. servad hajusalt, alumine pind mõõdukalt, keskrood alu-
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misel pinņal tihedalt kaetud |-2,5 mm pikkade ļ<arvakestega; juurmised
lehed üldiselt mõõdukalt karvastunud, pealmine pind hajusalt, alumine
pind mõõduka1t tähtkarvane. Varrelehti l-3 (lehistuskoefitsient 0,05);
nad on süstjad, teravad, SamaSuguse karvastusega nagu juurmised
lehed, näärmeteta. Liitõisik koondunud, pöörisjas või sarikjas, 12 (5-lB)
korvõisikuga; aklaadium 2-5 mm pikk. Õisikuraod kaetud kuni hõredalt
karvadega, mõõdukalt näärmetega, viitjacl. Kõrglehed tumedad. Üļdkate
6,5-8 mm pikk, silinderjas. Üļdkatte lehed väga kitsad, teravad, mustad,
Vaevu märgatava äärisega, hõredate IlB (12-23)71l-2 mm pikkade
karvakestega ja samuti hõre<late |2l ( l5-30) ] 0,3-0,5 mm pikkade
näärmetega, hajusate tähtkarvadega. oied tumekollased. Emakasuue
tume. Õitseb juunis-juuiis. (268. joon.)

Üldlevik. Kesk-Euroopa idaosas. Aasadel.
Levik Eesti NSV-s. Peamiselt lubjarikastes valdkondades, võrdlemisi

harva. Zahni järgi (Synopsis, l' c.) moodustab vahelüli Pratensinn ja
Cgmosina vahel. (269. joon.)

2' tsükkel Sįlaįcoįa Juxip. - [Grex ĪI. sįĮuįcolum (Fries) Zahn in
rngl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 1272; in Aschers. et Graebn. Synopsis
XII, l .(1929) l70. - H. pratense var. sįluį'colum Fries, Symb. (lB4B).
20. _ H. pratense a; siįuįcolo Fries, Epicr. (1862) 23. -_ H. poĮonicurn
Bļocki in oesterr. Bot.'Zeitschr. (lBB7) 303; non Naeg. et Pęt.
ĪĮ. onegense Norrl. in Mecld. Soc. Faun. Fļ. Fenn. II (lB7B) l47; Nym.
Consp. suppl. II (lB90) l99.] - Liitõisik pöörisjas või sarikjaS' enam
või vähem koondunud, hiljem harvenev, lühikese aklaadiumiga, enamasti
paljude (5-35) korvõisikutega. Lehtede karvastus .ü1itihe (kuni mõõdu-
kas); karvakesed lühikesed, 0,3-l mm (ainult keskrooļ lehtede alumij
seļ pinnal mõnikord kuni' 2 mm). Üļdkate sale, silinderjas. Võsun-
did peened, enamasti maasisesed, soomusjate lehtedega. Vars alusel
purpurselt värvttnud. Emakasuue tume.

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas ja Siberis.

131. Karjala hunditubakas - Hįeracįum karelicunl Norrl. Anteckn'
Finl. Pilos. (lSB4) 138; in Mela-Cajand. Suom. Kasv. (1906) 6aS; Naeg.
et Pet. Hier. Mitteļeur. I (l8B5) 3ll; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 2B0
(i923) 1272;. Üksip in Fl.. URSS XXX (1960) 600. flcrpe6r.rHxa
KapeJrbcKafl

4. Yars 25-70 cm kõrge, l,5_3 mm ļäbimõõdus, alumises osas vio_
letjas, ülal tumedalt värvunud, ülitihedaļt karvaštūnud, eriti alusel, alla_
poole suunatud heledate l,5-3 mm pikkade, iilal rõhtsalt eemaldunud
karvadega, ülal hajusate, al1apoole hõrenevate ja varsti kaduvate näär-
mctega, hajusalt tähtkarvane. Võsuhdid peened, poo1enisii maasisesed.
Juurmisi lehti 3 (l-7); nad on pikliksüstjad kuni süstjad, teravad,
sageli voļdilise tipuga, sinkjalt heleroheiised, kuni 30 cm pikad
(7-9: l); pealmine pind ja servacl hõredate, alumine pind hajusate,
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269. j:on. Peenevarreļiše hunditubaka (tĮieracium ĮeptocauĮon Naeg. et Pet.) leiukohad
Eestis.

keskrood aļumisel pinnal tihedate 0,3-l mm pikkade karvakestega; juur-
mised lehed üldiselt karvastunud kuni mõõdukalt, peaļmine pind täht-
karvadeta, alumine pind väga hõredate (peamiselt keskrool) tähtkarva-
dega. Varreiehti 2-3 (1ehistuskoefitsient 0,06); nad on süstjad, teravad,
SamaSuguse karvastusega nagu juurmised lehed, näärmeteta. Liitõisik
enam või vähem hõre, pöörisjas või sarikjas, 6-ļ6 (_33) korvõisikuga;
akiaadium 6-7 (-l0) mm pikk. Õisikuraod kuni hõredate karvakestega,
mõõduka arvu näärmetega, hallviitjad. Kõrglehed valkjad. Üldkate (611
7-B mm pikk, silinderjas. Üldkatte 1ehed 1aiavõitu, teravad, mustar1,
kitsa rohelise äärisega, kuni hajusate [20.(l0-30)] l,5-z mm pikkade
karvakestega ning samuti. hajrrsate .t19 (14-28)] 

_0,3-0,5 
** įikkrd"

näärmetega, hajusalt tähtkarvased. Emakasuue tumeruuge. Õitseb juu-
nis-juulis. (270. joon.)

Üldlevik. Nõukogude -Liidus Laadoga_Ilmeni valdkonnas. Aasadel.
Levik Eesti NSV.s. Harva, idapoolsetes vaļdkondades (Emed, Eor,

Alt). (271. joon.)

Moodustab ülemineku H. onegense Norrl. ja H' d,imorphum Norrl.
vahel.

132. Äänisjärve hunditubakas - Hįeracįum onegense Norrl. Anteckn.
Finl. Pilos. Į (lBB4) l3l;Mela-Cajand' Suom. Ķasv' (l906) 6as; Üksip in
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270. joon. Karjala hunditubakas (Hieracium hareĮĻ
cįĮm Norrl.).

Fl. URSS XXX (1960) 60l. - Pįįoseį'Į'a onegense Norrl. Medd. Soc.

Faun. Fl. Fenn. II (1878) |47. - H. fĮammerr'fl Norrl. Fl. Ķarel. oneg.

(1g76) 158; non Fries ex Lindeb. H. pratense Tausch Ledeb. Fl. Ross.

iI ņa++-rc+a) B50 p. p. - H. pratense var. sįlaįcolum Fries, Symb.

(lBįB) 20; Epicr. (1s62) 23. - H. colįįnum ssp. breuipiĮurnNaeg. et Pet.

Hier. Mitteļeur. I (l8B5) 3|2. - H. polonicun BĮocki in oesterr. Bot.

Zeitschr. (lBs7) 303; non Naeg. et Pet. - H. pratense b. sįlaįcoįum
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27l. joon. Karjala hunditubaka (HieracĮutn kareĮįcum Norrl.) leiukohad Eestis,

Ęupr. Schmalh' o.rropa II (lB97) 157. - H' centrorossįcunļ Zahn, Hier.
Schweiz (l906) |04; in Trav. Mus. Bot. Acad. Sc. St.-Pėtersb. IX
(l9lt) 15. - H, sįluįcoĮum (Fries) Zahn in Engl' Pflanzenr' IV, 280
(1923) 1273; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, I (1929) 170 (sub
H. eu-sįlaįcolum Zahn). - fcrpe6uuķa oHe>xcKafl.

4. Vars 50 (30-70) cm kõrge, |,5-4,5 mm läbimõõdus, alusel
purpurvio1etjas, ülal tumedavärvi1ine, alumises oSaS kaetud ülirohkelt
heledate 1-2,5 mm pikkade, allasuunatucl karvadega, ülal tihedalt tume_
date, l mm pikkade rõhtsalt eemaldunud harjastega, üļal kuni mõõdukalt
näärmestunud, hajusait tähtkarvane. Võsundid on peamiselt maasise-
sed - peened, kahkjad, soomusjate rudimentaarsete ļehtedega, kergesti
mu.rduvad (tähelepanu väljakaevamisel!) ; maapealsed võsundid on Suufte'
kodarikuks koondunud lehtedega. Juurmisi lehti 3 (l-7); nad on ellipti,
lised või mõlajad r,õi keeljad kuni süstjad, tömbid, kuni teravad, vahel
voļdilise iipuga, kuni 28 cm pikad (7 : l), peaäegu terveservaļised, hele_
rohiroheļised; mõlemad pinnad ülirohkelt kaetud lühikeste (O,3-l mm)
pehmete karvakestega; pealmine pind tähtkarvadeta, alumine pind (kesk-
roo1) üksikute tähtkarvadega (või ka ilma) . Varrelehti z-z (į-4)
(lehistuskoefitsient 0,05); nad on süstjad, teravad (6-7: l), veidi tihe_
dama karvastusega kui juurmised lehed; pealmine pind tähtkarvadeta,
aiumine pind kuni hajusate tähtkarvadega, näärmeteta või üksikute näär-
metega tipus. Liitõisik kooūdunud, pöörisjas või sarikjas,5-35 korv-

t
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õisikuga; aklaadium 2*5 mm piĮ<k. Õisikuraod hõredate karvakestega,
tihedate näärmetega, hallvi1tjad. Ķõrg1ehed tumedad' valkja äärisega'
Ülclkate (5-) 6-7 mm pikk, silinderjas. Üldkatte ļehecį kitsad, teravad,

tumedad, valge äärisega, hõredate kuni hajusate [21 (l0-30)] l-2 mm

pikkade karvakesiega ning.umbes SaĪna arvll Il7 (s-35)] 0,3-0,5.mm

įit*ra. näärmetega (kusjuures'näärmed on peamiselt koondunud ļehtede

ālumisele osale), hõredalt tähtkarvased. Emakasurte tume. Õitseb juu_

nis-jriulis. (272. joan.)

Üldlevik. Peamiselt Nõukogude Liidus' meisavööndis, uļatudes [da-

Siberini, Ķagu-Soomes, Ķesk-Euroopa idaosas (Poola), Balkani pool_

saarei. Metsaservadel ja lagendikel, niisketel puisniitudel, aasadel, ula-

tudes rohusoodeni. Mesofüüt.

Levik Eestį NSV-s. See Eurosiberi flooraelement on meil levinud ida-

ja kaguvaldkondacles (Einf, Eint, Emed, Eor, Alt), mujal aga puudub

Ļoopis. Tema ļeviku läänepiir meiļ ühtib'kaunis täpselt T. Lippmaa poolt

(l9ā5) tõmmatud Kesk_Euroopataimegeograafi1ise provint'si piirjoonega.
(273. joon.)' l-igi 60% uurļlud isendeist omasid arenenud õietolmu.

H. onegense Norrļ. ei arene mei1 igal aastaļ ühteviisi: sageli võib

märgata, et maapind on kaetud lehekodarikkudega, kuid ainuļt vähesed

isenāid on arendahud õisiku. Võib_olla tuleb seda nähtust siduda Įiigi

levikupiiri 1ähedusega ja talle võõraste edaafiliste tingimuste maksvusele_

pääsemisega.

Vanemad fļoristid ei teinud vahet H. pratense (Tausch) Zahn ja
H'" onegense Norrl. vahel, nii et kirjandusļikkude allikate abil ei ole või-

ma1ik nende leviku üle otsustada.

3. tsükkel Fįorįbunda Juxip. - ĪH. fĮoribundurn Wimm. et Grab. Fļ.
Siies. II, 2 (1829) 204; Wimm. Fl. Schles. ed' 2, I (1844) 464; ed' 3

(1S57) 304; Lindeb. in Hartm. Handb. ed. l0 (1870) 2; ed. 1l (1879)

:io; Nr.g. et Pet. Hier. Mitteļeur. I (l3ss) 688; B34; Zahn in Engl.
pflanzen-r. IV,2BO (1923) l2B4; in Aschers. et Graebn. Synopsis xII, I

(1929) l85. - H. florentinum-Aurįcula-colįįnum Naeg. ei Pet. ļ. c. -
H. pr:aten'e } auricula Zahn, 1. c.] -- Liitõisik pöörisjas või sarikjas,

enam või vähem tihe, hiljem hõrenev, lühi'kese aklaadiumiga, enamasti

paljude [2O (5-40)] korvõisikutega. Lehed karvastunud hõredaļt, pea_

aeģu tähtkarvadeta, sinirohelised. Õied kollased, äärmised õied mõnikord

osn uuritud isendeist) punaste tippude või triipudega (ülemineku-

vormid tsükli BĮųttiana suunas). Emakasuue tume. Taimed õisi kandvate

tõusvate {isavart.g, või H' aurįcuįa tüüpi võsunditega, kusjuures võsundi

lehed kas suurenįvad võsundi tipu -suttnas või on suuremad võsundi

keskkohal. Näärmeid liitõisiku piirkonnas rohkesti; nad on suuremad kui

H. pratense s. str. esindajaiel (0,5-0,8 mm pikad)
Umbes pooled uuritud isendeist omaŠid'arenenud õietolmu.
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272' joon. Äänisjärve hunditubakas (Hiefacium onegense
Norrl.). a'_ õįsiku üldkatte leht, ä - varre ülemise osa serv,
c -- vafre alumise oša serv, d - tükike juurmise lehe pinda.

(a, b, c ja d suurendatud.)
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273. joon. Āänisjärve hunditubaka (Hieracium onegense Norrl.) leiukohad Eestis.

Üldlevik. Peamiselt Kirde-Euroopas, 01ļeS eriti Sage selle 1oode- ja
keskosas, Kesk-Balti provintsis ja Skandinaavias.

Tüüpi1iste mesofüütidena eelistavad Fįorįbunda esindajad niiSkeid
kuni soostuvaid niite, puisniite, niidukraavide pervi ning esinevad soo-
servadel, SooSaartel, rannaniitudel (ü1alpoo1 sa1iinset vööndit}, karja-
maadel ja raudteetammidel. Happelist pinnast (pH 5,0) taluvad tai-
med hästi (E. Pastak-Varepi järgi), Teatav apofüiitne joon on samuti
märgatav.

Enamiku autorite järgi on Fįorįbu.nda esindajad mittehübriidsed (või
ürgsed hübridogeensed) vahelülid Praeaįtįna, Pratensįna ja AuricuĮina
vahel. Vähekarvastunud ja ohtralt näärmestunud taksoonid meenutavad
Aurįcuįįna esindajaid, kuid erinevad nendest tüsedama kasvu, rohkem
karvastunud varre ja üldkatte 1ehtede ning tumedate emakaSuudmete
poolest.' 

Praeaįtįlza esindajaist erinevad nad tihedama näärmestuse, 1aiemate
lehtede (6-9: l, Praealtina'l 10-15: l, kusjuures mõõduandvad on sise-
mised juurmised lehed ja alumine varreleht) ning väheste varrelehtede
poolest, kuigi pealiskaudsel määramisel võib tekkida vigu' Zahi ei tee

asjata märkust tEņgl. Pfļanzenr. ĮV, 2B0 (1923) l2B4]: <<Formae parce_

pilosae . . . H. fļorentino valde simile sunt.>> l

l Vähekarvastunud vormid... safnanevad tugevasti H' fĮorentinum'iga.
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Veel Suurem segadus võib tekkida rohkem karvastunud 1ehtedega
taksoonide puhul, mida sageli on vahetatud alamsektsiooni Pratenses
liikiclega, Et mõlema tsükli esindajad kasvavad peamiselt aasadel, siis
kaidutakse kõiki ä. pratense taolisi taimi Ļa H. pratense'ks nimetama,
mispärast nii kirjanduses kui ka herbaariumides võib sageli kohata FįorĻ
bunda isendeid, mis on määratud kui H. pratense teisendid (var.
luxurįans jt.). Meie oludes on kasulik meeles pidada, et H. pratense oft
võrdlemisi haruļdane, FĮorįbunda liigid aga väga sagedad, ning et ka
kõige silmapaistvamalt karvastunud lehtedeg a Fl,orįbunda taksoonideļ ei
ulatu karvastus kunagi üle kogu lehepinna, vaid piirdub servade lähe-
dusega ning üldsummas moodustab vaevalt koļmandiku Pratense.s'e tak-
soonide ļtarvastusest. Pealegi on FĮorįbunda taksoonidel näärmed üļd-
katie ļehtedel ja õisikuraagudel pi,kemad ja jämedamad (0,5-0,8 mm
pikad) , Pratenses'e taksoonidel aga lühemad ja peenemad (0,3-0,4 mm
pikad).

Varrel on karvastus tavalisclt koondunud alumisse ossa (60-70%-1
uuritud isendeist), kuid esineb ka isendeid, millel karvastus varrel
jaguneb enam või vähem ühtlaselt kogu pikkusel, täpsemalt 40/o alu-
sel, 20/o keskkohal ja 40/o liitõisiku all.

Vanematest balti floristidest mainib L. Gruner (l864) H' fĮoribun-
rium'it H. pratense Tausch B' melachaetum Tausch sünonüümįna. Russow
( 1864) tundis mei1 esimesena koguliigi iseseisvust, märkides: <<Von

Grisebach zu H. meļachaetum als Varietät von H. pratense gezogen,
möchte wohl einä seibständige Art sein.> Klinge (l8B2) ja Lehmann
(i895, l896) käsitavad 11. fĮoribundum'it eks1ikuļt kui värda H. auricuĮtl\'
H. pratense.

l33. Sudaavia hunditubakas - Hįeracįum sudaaįcum Naeg. et Pet.
Hier. Mitteleur. I (lBB5) 691 Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923)
1286; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, 1 (l929) l89; Üksip in Fl.
URSS XXX (1960) 609. - flcrpedzHKa cyÄaBcl(af.

4. Vars 20-60 cm kõrge, l-3 mm läbimõõdus, mõõdukalt kaetud
4-5 mm pikkade pehmete harjastega, mõõdukalt näärmetega, kuni mõõ-
dukalt tähtkarvane. Võsundid pikad' peened, H. pratense võsundeid mee-
nutavad. Juurmisi ļehti 6-7 (3-l4); nad on süstjad, teravad, 1ainelise
Servaga' sageli nõgusad ja seetõttu kuivanud'o1ekus voldiļise tipuga,
sinirohelised, hõredali kaetud l - l ,5 mm pikkade harjastega ainuļt
keskrooļ lehe alumisel pinna1 ja servadel, tähtkarvadeta. Varrelehed
süstjad, neid on 1-2 (-3) (lehistuskoefitsient 0,04). Liitõisik hõre,

,pöörisjas, 8 (3-l3) korvõisikuga, aklaadium B-l3 mm pikk. Õisikuraod
üksikute (kuni hõredaie) karvadega, mõõdukalt näärmestunud, vi1tjad.
Ķõrglehed valkjad. Üļdkate (6,5-) 7-9 mm pikk, silinderjas. Ü1dkatte
lehed kitsad, tömpjad, muStad, va1ge äärisega, märgatavait (hõreda1t)
t20 (l5_30)] l'5-3 mm pikkade heledate siidjate karvadega, üksikute
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t6 (2-'l0)] 0,4-0,5 mm pikkade näärmetega, väga kasina tähtkarvas_

tusega. Õied hetekollased. Õitseb juunis_juu|is. (274' joon')

Üldlevik. Kesk-Balti endeem.
Levik Eesti NSV-s. Kõigis vaļdkondades hajrrsalt ' (275' joon')

l34. Königsbergi hunditubakas - Hįeracįum regiomontanLĮmI Naeg.

et Pet. Hier. Mitteleur. I (1885) 692; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280

(1923) 1286; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, 1 (t929) l89; Üksip

in Fļ' URSS XXX (1960) 609. - fcrpe6uuxa xeHnrc6eprcran.

4. Vars 20-65 cm kõrge, l,5-3 mm läbimõõdus, kaetud mõõdukalt

2-3 mm pikkade, alumises osa's he1edaįe, üļemises tumedate karvadega,

mõõdukaļt näärmetega,. hajusalt tähtkarvadega. Võsundid peened, sageli

osalt pool-maasiseseā. Juuįmisi ļehti 6-7 (3-l1); nad on pikliksüstjad'

tömbiä kuni teravavõitu, ļaineliste servadega, sinirohelised, kuni hõredate

(peamiselt keskrool lehe aļumisel pinnal ja servadel, harvemini üksikute

üärvrkestega mõļemal pinnal servade läheduses) l-l,5 mm pikkade

karvakesteģa, kasina täūtkarvastusega ainult keskrool lehe aiumisel pin-

naļ. Varrelehti l-3 (lehistuskoefitsient 0,05); nad on süstjad, üksikute

näärmetega tipus. Liitõisik koondunud, sarikjas või pöörisjas, B (6_20)

kor.võisikriga; aklaadium 2-3 mm pikk. oisikuraod märgatavalt (kuni

hajusalt) įarvastunud, ohtrate näärmetega, valge- või hallviltjad. Kõrg-

lehed tumedad, heleda äärisega' Ü1dkate 7,5_8,5 mm pikk, munajas.

Üļdkatte lehed laiavõitu, teravad, mustad, heleda äärisega, hõredate

kuni hajusate [20 (15-38)] 1,5-2,5 mm pikkade heledate karvadega,

unrbes .ama arįu tiz (ro-g3)] 0,4-0,8 mm pikkade näärmetega, hõre-

dalt tähtkarvased. Õied tumekollased' Õitseb juunis-juulis.
Ü'ldlevik. Kesk-Euroopa idaosas. Nõukogude Liidu Euroopa-osa lääne_

rajoonides. Niisketel aasadel ja puisniitudel'
Levik Eesti NSV_s. Tõenäoliselt kõigis valdkondades, hajusalt; seni

puuduvad leiud valdkondadest Emoc, Emed ja Eor' (276' joon')

l35. oiekas hunditubakas _ Hįeratcįum fĮoribundum2 (Wimm. et

Grab.) Naeg. et Pet. Hier. Mitteļeur. I (1885) 693 pro ssp.; Zahn in

Engl.'PĪlanženr. Iv, 2B0 (1923) l2B5;. in Aschers. et Graebn. Synopsis

XII; I (1929) lB7 (sub 11. eu-floribundum Zahn); non Lindeb., nec

Reichenb. fil.; Üksip in Fl. URSS xxx (1960) 606. _ H. pratense y'

luxurįans Schweinf,^ Herb. Fl. Ingricae, no 372 c' - H' pseudopratense

Uechtr. ex Fieck, Fl. Schļes. (t8sl) 269 p. p. _ I/. podoĮicum Blocki in

Fl. Austr.-Hung. exs. no 3054; non Rehm' f crpe6znr<a o6ullso-

ųBeTyųafl.
n' Vars. 40 (20_70) cm kõrge, l_4 mm läbimõõdus, õõnes, üle_

mises osas sageli punakas kuni pruun, kaetud kuni tihedalt tumedate

t rex (|ad. k.) - kuning as, montanus - mäe_, mägine'
z |Įoribundus (lad. k.) -: õiekas.
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274. joon. Sudaavia hunditubakas (HieracĮum sudaaicum Naeg
et Pet.).

25 Eestį NSV fļoora VII
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275. joon. Sudaavia hunditubaka (Hieracium sudauįcum Naeg. et Pet.) leiukohad
Eestis.

2,5-4 mm pikkade karvadega, enamasti ohtramalt alumises osas ja
liitõisiku all, hõredaļt kuni ü1itihedalt näärmetega, mis laskuvad kuni
poole varreni' ülemises oSaS hõredalt tähtkarvane; tavaliselt pikkade,
peente' tõusvate lisavartega (kuni l0), mis kannavad õisi. Võsundid lühi-
kesed, maasisesed või maapealsed, roomavad, rootsulised, lehekodarikrrga
tipus; enamasti võsundid puuduvad. Juurmisi lehti 6 (3-l2), väli-
sed neist mõlajad või süstjad, tömbid, sisemised laisüstjad, tömpjad
kuni teravad, kuni lB cm pikad (4-8: l), terveservalised, veidi nõgusad
(mistõttu herbaareksemp1aridel ' tipp sageli voldiline või rebestunud),
sinirohelised, mõlemal pinnal üksikute, Servade läheduses asetsevate
l-.1,5 mm pikkade karvakestega (lehe keskkoht paljas); servad haju-
salt, keskrood lehe alumiseļ pinnal kuni tihedalt, juurmised lehed üļdiselt
kuni hajusalt karvastunud, tähtkarvadeta või ainult keskrooļ ļehe alumi-
sel pinnal väga väheste tähtkarvadega. Varrelehti l-2 (-3) (lehistus-
koefitsient 0,04); nad on süstjad, Samasuguse karvastusega.nagu juur-

mised lehed. Liitõisik pöörisjas või sarikjas, hiljem hõrenev, 8 (3_25)
I<orvõisikuga; aklaadium 5-7 mm pikk. Õisikuraod karvadeta või üksi-
kute karvakestega,' mõõduka arvu kuni tihedate näärmetega, hallviltjad.

Kõrglehed tumedad, heleda äärisega. Üldkate (6-) 7-8 (-9) mm pikk,

silinderjas. Üldkatte ļehed laiavõitu, tömpjad, mustjad, peaaegu ääriseta
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276' joon. Ķönigsbergi hunditubaka (HieracĮunt. regiomontanurn Naeg. et Pet.)
leiukohad Eestis.

(a. genuinuftį Naeg. et Pet.) või 1aiavõitu, teravad' Vaevu ääristunud

{y' petropaįįtanum N'aeg. et Pet.) või kitsad, teravad, heleda äärisega
(p. rossicun Naeg. et Pet.)' 'enam -või vähem hõredate Il6 (8-26)]

?-2,5 mm pikkade mustade karvakestega ning umbes sama arvu

tl6 (l0-30),] 0,5-0,7 mm pikkade näärmetega, väga hõredate
tätrtkarvadega. Õied kuldkollased; väliste õite tipud mõnikord punakad
(25%.| uuritud isendeist). Emakasuue tume. Õitseb juunis-juulis.
(277. joon.)

Üldlevik. Skandinaavias, Ķesk-Euroopas ja Nõukogude Liidu
Euroopa_osa looderajoonides. Sooniitudel, sooservadel, karjamaadeļ, loo-
dudel, söötideļ, kesadel, kraavipervedel, piki raudteid. Āärmise1t vormi-
rohke, eriti suurt vafieeruvust võib märgata liigi karvastuses ja näär-
mestuses. Talub kauuis suurt pinnase happelisust (kuni pH 5,0). Leh-

tedel võib mõnikord märgata roosteseent Puccįnįa hįeracįi (Schum.)

Mart.

Levik Eesti NSV_s. Tõenäoliselt kõigis valdkondades kaunis tavaļine.
Valdkondade järgi jagun.es autori kāsutuses olnud materjal järgnevalt:
Einf - 33/o, Emed - lg'Vo, Eint - 15/o, Esup - B%; Emor, Emb, Alt -
ä 6%; Eor - 5%; Emoc - 2% (27B. joon.). Kõigist mainitud isendeist
63vo sisaldasid arenenud õietolmu'
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277. joon. Õiekas hunditubakas |Hįeracįun fĮoribundurn (Wimm.

et Grab.) Naeg. et Pet.l'
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278. joon. oieka hundit"o^u^ 
Į!r!.,.,.iļikĮ^T''Į:!i: 

(Wimm. et Grab.) Naeg. et

l36. Rootsi hunditubakas - Hįeracįum SuecįCum t (Fries) Naeg. et
Pet. Hier. Mitteleur. I (1BB5) 695; Zahn in Engl. Pfļanzenr. IV, 2B0
(1923) l286; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, I (1929) 189; non
Čelak.; Üksip in Fl. URSS XxX (1960) 610. - H. suecįcurn Fries, Symb.
(i848) 16; Epicr. (l862) 20; Dahļst. Bidr. Sydöstr. Sver. Hier._Fl. I
(lB90) 5l; Beitr. Hier.-Fl' oeseļs (l90l) lB; in Lindm. Sven. Fanero-
ganrfl. ed. 2 (l926) 594; Norrļ. in Mela-Cajand' Suom. Kasv. (1906)
637. - Pįļoseįla suecįca F. Schultz et C. Schultz_Bip. in Flora (1862)
425; Nprr1. Anteckn. Finl. Piļos. (1BB4) 92. - H. aurįcuįa Griseb. Comm.
dist. Hier. (lB52) 9., - fcrpe6zgķa IxBeĀCKafl,

4. Vars 35 (10-75) cm kõrge, l-3 mm läbimõõdus, ülemises osas
sagedasti tumepruunikas, kaetud harevate 2 mm pikkade harjastega
mõõdukalt kuni tihedalt (var. aaĮdepiĮosum Naeg. et Pet.) või hajusalt
(vąr. genuinum Naeg. et Pet.) või hõredalt (var. parcipiĮurrt Naeg. et
Pet.), ülemises osas hõredaļt krrni tihedalt näärmetega, miS viimaseļ
puhu1 laskuvad aluseni, hajusalt kLrni hõreda1t tähtkarvane. Võsundid
pikad, peened, ilmelt nagu H' aurĮcuĮa'\, ainuļt tüsedamad; lisavarteta'
Juurmisi ļehti 7 (3-14); nad on mõlajad kuni süstjad, tömpja tipuga
või (kuivatatult) voltjad, terveservalised või väga peente hammastega,
kuni l8 cm pikad (7-B : I ), sinirohelised, ainult servadel ja keskrool

I suecįcus (lad. k.) - rootsi.
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lehe alumisel pinnal I-2,5'mm pikkade karvakestega; juurmised lehed
üldiselt väga hõredalt karvastunud (mõlemad pinnad paljad), tähtkar_
vādeta. Varrelehti l-2 (lehistuskoefitsient 0'04); nad on süstjad, tera-
vad, asetsevad varre alumises kolmandikus. Liitõisik hõre, pöörisjas,
6 (2-2-) korvõisikuga; akļaadium 4-l2. mm pikk. Õisikuraod peaaegu
karvadeta või üksikute karvadega, mõõdukalt (kuni tihedalt) näärme-
tega, viltjad. Kõrg1ehed tumedad, valge äärisega. Ū1dkate (6'5-)
7,5-B,5 (-9) mm pikk, silinderjas. Ü1dkatte lehed kitsad, teravad,
mustjad, kitsa valge äärisega, üksikute kuni hõredate tl2 (3-30)]
1-l,5 mm pikkade tumedate karvakestega, utnbes Sama afvu tl5 (4-36)ļ
0,5-0,8 (-1,0) mm pikkade näärmetega ning väga kasina tähtkarvas-
tusega. Õied tumekollased, harva äärisõiecl punasetipulised. Emakasuue
tume. Õitseb juunis-juulis. (279. ja 2B0. joon.)

Madaļakasvulised isendid meenutavad lopsakaid H. aurįcuįa
eksemplare, erinevad aga viimastest tumedate emakasuudmete poolest.

Sügisesed eksemplarid on sageli eriti lopsakad. H' suecįcum'i eristarnine
Li. spathophųlĮttrn'ist valmistab tihti raskusi (sellest pikemalt viimase
liigi juures).
. omapärase välimusega isendid kujunevad luidetel, tuiskliiva1. A1a_

tasa mattudes liiva alla, on taim sunnitud end venitama, mistõttu ei

saa areneda õiget lehekodarikku, vaid kujuneb väljaveninud sõlmevahe-
mikega risoom (2Bl. joon.). Taoline nähtus esineb muide ka teistelgi
1uitetaimedel, nagu näiteks Carex GoodenoaiĮ Gay Ī. sabulosa Meinsh.

Üldlevik. Skandinaavias ja Kesk-Euroopa idaosas, leviku keskkohaga

Kesk-Balti provintsis. Nõukogr-rde Liiclu Euroopa-osa loode- ja kesk_

rajoonides. TüüpiIise mesofüüdina esineb peamiselt niisketel sooniitudel,
soo- ja aasakraavide pervedel, koheval mullal, karjamaadeļ, mätastikuļ,
loopealseil, kesal, söötidel ning rannaniitudel, ü1a1pool saliinset vööndit,
sageli moodustades kogumikke.

Levik Eesti NSV_s. l./. suecįcurn kuulub meie 1evinumate taimede

huļka, esinedes eriti ohtralt meie maa-aĮa keskmistes valdkondades, kus

ta ohtruselt võistleb seļliste tavaļiste liikidega nagu H. piloseĮĮa L.
(coll.) või H. urnbeLįatum L. (co11.)' Valdkondade järgi jagunesid liigi
leiukohad järgmiselt: Emed '- 22%, Eint - |8/o, EinĪ - 15%, Eor -
l2/o, E'sup - |17o, Emor - 7/o, Emb ja Alt - ä 6%, Emoc - 3%.

(282. joon.)

Ruprecht (l860) samastab eksļikult H. suecįcum',i H. dubįum'iga L.,

tehes sealjuures veel järgmise märkuse: <<Limites inter H. suecicum et

H. pratense 2. luxurians nondum satis deiinitis.> į Gruner (l864) 
'

Rusļow (l864) ja Pahnsch (l88l) mainivad 1iiki kasvamas meie maa-alal.

Ķlinge (1Bs2) ja Lehmann (lB95) esitavad H. suecįcurrfi H. aurįcuįa
L. teisendina.

l Piirid H' suecįcum'i ja H. pratense y. Įuxurians vahel -ei ole veel küįIaldaselt

selgcd.
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279. joon. Rootsi hunditubakas f'Hięracium suecįcum (Fries) Naeg. et Pet. var
genuinum Naeg. et Pet.]. a _ õisiku üldkatte leht'(suurendatud).
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280. joon. Rootsi hunditubakas ĪHįeracįurrl suecįcurn (Fries)

Naeg. et Pet. var. parcipiĮum Naeg..et Pet.]. c ._ õisiku .ü1d.

, katte leht (suurendatud).



28I. joon. Rootsi hunditubaka ī-Hįeracįum

suecį'cum (Fries) Naeg. et Pet.] luitevorm'
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2B2. joon. Rootsi hunditubaka Ī'Hįeracįum suecįcum (Fries) Naeg. et Pet.] leįukohad
Eestis.

l37. Bänitzi hunditubakaS - Hįeracįunx Baenįtzįį Naeg. et Pet. Hier.
Mitteļeur. I (lBB5) 694; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 2B0 (1923) 1285;
in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, l (l929) l86; emend' Juxip; Ūksip
in Fl. URSS XXX (1960) 605. - flcrpe6uHķa BgHI.{Ąa.

4' Vars 45 (25-s5) cm kõrge, l,5-3 mm läbimõõdus, alumises
oSaS peaaegu paljas, üļemises osas hõredalt (ü1dkokkuvõttes kuni haju_
salt) kaetud l-3 mm pikkade karvadega, kuni hajusalt näärmetega, täht_
karvadeta, hästi arenenud lisavartega. Juurmisi lehti 7-B (3-14); välised
neist on mõ1ajad, sisemised süstjad, teravad, terveservaļised, kuni 17 cm
pikad (10 : l), siniroheļised, väga hõredalt karvastunud (esimesel pilgul
paljad), tähtkarvadeta. Varrelehti 2-3 (lehistuskoefitsient 0,06); nad on
süstjad, teravad. Liitõisik pöörisjas, l0 Ī2-25 (-40)] korvõisikuga;
akiaadium 3-7.mm pikk. Õisikuraod (peaaegu) karvadeta, kuni hajusate
näärmetega, tähtkarvadest ha1lid. Kõrg1ehed tumedad, heleda äärisega.
Üldkate 6-9 mm pikk, silinderjas. Üldkatte lehed laiavõitu, tömpjad või
teravavõitu, mustad, kuid kitsa va1ge äärisega, üksikr-rte 14 (2_-s)]
1-2 mm pikkade karvakestega, kuni hajusate [25 (10-40)] 0,4-0,7 mm
pikkade näärmetega, väga kasinate tähtkarvadega. Õied helekol1ased,
väga harva äärisõite kroonide hambatipLrd pLrnakad või määrdunud-rohe.
kad. Emakasuue tume. Õitseb juunis-juulis. (2B3. joon,)

Üldlevik. Kesk-Euroopa idaosas, Nõukogude Liidu Euroopa.osas Laa-
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283.joon.Bänitzihunditubakas{HieraciumBaenįtzįįNaeg.etPet.),
a - õisiku üldkatte leht (suurendatud)'

'doga-Ilmeni rajoonis ja tõenäoliselt üļdse läänevaļdkondades. Niisketel

sammaldunud aasadeļ, puisniitudel. Mesofüįit'-___iliį Eesti NSV_s. Tõenäoliseļt kõigis valdkondades, hajusalt'

(284. joon.)

2'aļamsektsioonFla,geĮĮaresJuxip,inFl.URSSxxx1roo0)613.-_
Iseļoomustust vt. sektsūonide ja,aiamsektsioonide määramise tabelis

(lk' 26) 
3e5
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2B4. joon.. Bänitzi hunditubaka (Hieraci'um Baenįtzįį Naeg. et Pet.) leiukohad
Eestis.

Selle alamsektsiooni esindajad kujutavad endast osalt värdasid, osa1t
hübridogeenseid vaheliike sektsioonide Pratensįna ja AuricuĮina või Pra-
tensįna ja PiĮoseĮlina vahel, kusjuures tõenäoliselt on aset leidnud ka
nritmekordne värdumine. Selle tagajärjel on tekkinud rohkesti väga
vähe siļmapaistva erinevusega, üksteiseks üleminevaid vorme, mis ras_
kendab nende määramist. Eriti raske on vahet teha taksoonicle puhul,
mis on seotud polümorfse H' piloseĮĮa L. coll. osavõtuga, kuna viimase
nivelleeriv mõju varjab ära kõik Pratensįna'\e tüüpilised tunnused.

ALAMSEKTSIOONI FLAGELĮ'ARE.S EESTI NSV-s ESINEVATE
LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l. Liitõisik väga hõre, pöörisjas või lühiharkjas,7 t3-12 (-20)]
korvõisikuga; aklaadiumi pikkus kuni 20/o varre pikkusest 2
Liitõisik sügav- või (harvemini) 1iihiharkjas, väheste korvāisiku-
tega t(l-) 2-61; aklaadium pikk (20-50/o varre pikkusest)
kuni väga pikk (70-90/o varre pikkusest); lehtede alumine pind
väga tihedalt tähtkarvane 8,

2. Lehed tähtkarvadeta või tähtkarvu ainult keskrool lehe alumisel
pinnal; lehed karvastunud hajusalt või hõredalt; aklaadium ļühike
(l-6Vo varre pikkusest) 3
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ļ Lehtede aļumine pind hõredalt kuni mõõdukalt tähtkarvane . 4

3. Lehed tähtkarvadeta, hajusalt kar.vastunud; aklaadiumi pikkus
kuni 6/o varre pikkusest; üldkate 7-9 mm pikk; üldkatte lehed
karvastunud hajusalt

l38. Ruuge hunditubakas - Hįeraciurrl fuĮuescens Naeg. et Pet.

Lehed tähtkarvakestega piki keskroodu lehe alumisel pinnal; aklaa'
diumi pikkus 1/o varre pikkusest; üldkate 6-7 mm pikk (harva
pikem) ; ü1dkatie lehed kuni hõredate heledate karvakestega;
lehęd karvastunud hõredalt

l39. Mõlalehine hunditubakas _ Hįerucįurn spathophgĮĮum
Naeg. et Pet.

4. Lehed tähtkarvadega mõlemal pinnal: pealmisel väga hõredalt,
alumisel kuni mõõdukalt; üldkatte lehed tumedad, heleda äärisega,
mõõduka arvu karvadega ja märgatavalt tähtkarvased

142' Õitsev hunditubakas - Hįeracįum fĮoridum Naeg.'et Pet.

Lehtede pealmine pind tähtkarvadeta, aļumine pind hõredaļt kuni
mõõdukalt tähtkarvane 5

5. Lehtede karvastus ü1ihõre kuni hõre; aklaadiumi pikkus kuni
20%- varre pikkusest 6

Lehed karvastunud hajusalt kuni mõõdukalt . 7

6. Lehed karvastunud ülihõredalt (esimesel pilgul näivad paljad);
üļdkatte lehed mõõdukalt tähtkarvased

l40. Kaunikujuline hunditubakas - Hįeracįum callįnlorphoidės
Zahn

Lehed karvastunud hõredalt; üļdkatte lehed mustad, peaaegu ääri-
seta, hõredate mustade karvadega' peaaegu tähtkarvadeia

14l. Mustapäine hunditubakas _ Hįeracįum subnigriceps Zahn

7' Üldkatte lehed üksikute karvakeste ja hajusate näärmetega (kar-

vakeste ja näärmete suhe 20 : B0); lehed siniroheļised, karvastunud
hajusalt, nende alumine pind märgatavalt tähtkarvane; üldkate
9-l I mm pikk

l4g. Moondav hunditubakas - Hįeracįurrl apateĮium Naeg. et Pet.

Üldkatte lehed hõredate karvadēga ja näärmetega (need on arvult
enam või vähem tasakaalus); lehed helerohelised, karvastunud
mõõdukalt, nende alumine pind kuni mõõdukalt tähtkarvane; üļd-

kate B-10 mm Pikk
l44. Preisi hunditubakas _ Hįeracįurrl prussicum Naeg. et Pet.

B(L). Aklaadiumi pikkus (l0-) 30_-50%.varre pikkusest; liitõisik lühi-

või sügavharkjas (sageli mõlemad harunemistüübid ühel ning
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samal isendil); ü1dkatte lehtedeļ näärmeid rohkem kui karvakesi
(karvakeste ja näärmete suhe 20 : 80)

l45. Võsundiline hunditubakas _- Hįeracium fĮagelĮare
(Willd.) Naeg. et Pet.

Aklaadiumi pikkus 50---90% varre pikkusest; liitõisik sügavharkjas;
üldkate rc-l2 mm pikk

146. Karvaseõieline hunditubakas - Hįeracįum piloseĮIiflorum
Naeg. et Pet.

4' tsükkel SpathophgĮla Juxip. - ĪH. spathophgllurn Naeg. et Pet.
Hier. Mitteleur. I (lBB5) 386, 806. - H' collinum-Aurįcula Naeg. et Pet.
l. c. - H. pratense-aurįcuĮ,a Zahn in Koch, Synopsis ed' 3 (l90l) 1724. -Grex H. spathophgllurn (Naeg. et Pet.) Zahn in. Engl. Pilanzenr. IV,
280 (ļ923) l29l; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, l (l929) l9l,
sub j'1. eu-spathophaįįum.J _ Liitõisik hõre, pöörisjas või lühiharkjas,
7 (3-.20) korvõisikuga. Lehed sinkjas-helerohelised, tavaliseļt hõredaļt
karvastunud, tähtkarvastus esineb keskrool ļehe alumisel pinnal väga
hõredalt (või puudrrb hoopis). Aklaadiumi pikkus 2-6% varre pikkusest.
Emakasuue kollane (või kuivades tumenev). Võsundid hästi arenenud,
mõnikord rudimentaarse õisikuga tipus, H' aurįcuįa võsundite taolised,
kuid tüsedamad või osaliselt maasisesed. Vastandina välisilmelt sarna-
sele 11. fĮoribundun'ile on õisi kandvate ļisavarte arenemine haruldane'
Levinud Pratensįna ja AuricuĮina liikide levikupiirkonnas ning on tõe-
näoliselt hübriidse päritoluga.

l38. Ruuge hunditubakas - Hįeracįum fuĮaescenĮ ļ Naeg. et Pet.
Hier. Mitteleur. I (1885) 394; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923)
l29l; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, I (1929) 192; non Norrl.; -Üksip in Fl. URSS XXX (1960) 618. - fcrpe6uuxa pbl>Kąfl.

4. Vars 20-60 cm kõrge, l,5-2 mm läbimõõdus, veidi tõusev, kuni
mõõdukalt kaetud heledate 3-5 mm pikkade karvadega (subvar.
pilosurn Naeg. et Pet.) või üksikute 2 mm pikkade karvakestega või
hoopis paljas (subvar. epiĮosum Naeg. et Pet.), ülal hajusate näärme-
tega, hõredaļt tähtkarvane. Võsundid pikad, peened, võrdlemisi suurte
lehtedega, osaliselt maasisesed. Juurmised 1ehed mõlajad kuni süstjad,
tömbid kuni teravavõitu, sinkjad, kuni hajusalt karvastunud (2-3 mm
pikkade pehmete harjastega), tähtkarvadeta. Varrelehti 0-l (lehistus-
koefitsient 0,02); nad on tähtkarvadeta või väga hõredate tähtkarvadega
keskrool lehe a1umisel pinnal. Liitõisik väga hõre, p-öörisjas, 3-8 korv_

õisikuga; akļaadium 5-25 mm pikk. oisikuraod üksikute karvakestega,
kaunis rikkalikult näärmetega, viltjad. Kõrglehed tumedad, heleda ääri-
sega. Üldkate B mm pikk. Üldkatte ļehed kitsad, teravad, tumedad, valge
äärisega, heledate hõredate tl2 (9-ļB)] |,5_2 mm pikkade karvakes_
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285 joon. *,;*,#i*lJ,f.r.liįeracįum ĪuĻ

tega, hõred ale U2 (6-20)] 0,5 mm pikkade näärmetega, hõredalt täht-

karvased. Õied tumekollased, äärisõite kroonid punaste hambatippudega.
Emakasuue kollane. Oitseb juunis-juulis. (285. joon.)

Üldlevik. Kesk-Euroopa idaosas, Nõukogude Liidu Euroopa_osa lääne_

rajoonides. Aasadel.

Levik Eesti NSV_s. Haruldane, leitud vaļdkorrdadest Einf, Emb ja

Emed. (286. joon.) 
399

I



''t- ļ'l

Ą

qģ\

lr

.ļ' '

aa

/
I\l

I

I

I

I

I

t

I

I

ļ

I

l39. Mõlalehine hunditubakas - Hįeracium SpathophaĮlarzl Naeg. et

pet. Hier. Mitteleur. I (1385) 3BB; Norrl. in Mela-Cajand. Suom. Kasv.

(1906) 639; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 1292; in Aschers.

et Graebn. Synopsis XII; l (1929) l93; non G. Schneider; Üksip in Fl.

URSS XXX (1960) 619.'- fcrpe6uHKa JIo[aTįIaToJIĮ4CTHafl'

4. Vars 20-60 cm kõrge, I-2 mm ļäbimõõdtts, alumises osas haju_

salt, ülemises hõredalt kaetud 3-4 mm pikkade karvakestega (subvar'

1. pilosius Naeg. et Pet' Ī. macrotrįchurrl Naeg. et Pet.) või 1-2 mm

pikkade karvakesteg a (Ī. rnicrotrįchum Naeg. "l l:!) või vars peaaegu

įarvadeta (subvar. 
'2. 

caįaįus Naeg. et Pet.), ü1al hõredate kuni rohkete

näärmetega, mõõdrrkalt tähtkarvane. Võsundid kuni 15- cm pikad, peened,

+-a mõlāja lehega. Juurmisi lehti l_4; nad on mõlajad, tömbid kuni

süstjad, tipus ogā1u. teravik, veidi sinirohe1isecl, kuni l5 cm pikad

(o-"g, il, 1not"rr-1įt" pinnal servade lähecluses üksikud karvakesed; servad

j'a keskrood aiumiseī pinnal kuni hajusale 2-3 mm pikkade harjastega;

iurrrmised lehed ü1diselt hõredalt karvased, -tähtkarvad ainuit keskrooļ

älumisel pinnal ning väga hõredaļt. Varrelehti 1-3 (lehistuskoefitsient

0,tt6); naā on süstjid, lühidaļt tipuks teritunud. Liitõisik tihe, pöörisjas

väi 
'sarikjas, 4-l5 korvõisikuga; ak1aadium 3-.7 mm pikk..Õisikuraod

karvadeta või mõne üksiku karvakesega, hajusalt kuni ohtralt näärmes-

286.joon.Ruugehunditubaka(HieraciumfuluescensNaeg.etPet.)leiukohad
Eestis.

a
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287. joon. Mõlalehine hunditubakas (HieracĮ'utn spathophgĮĮum
Naeg. et Pet.). a - õisiku üldkatte leht (suurendatud).

26 Eesti NSV floora VII



tunud, hallviltjad. Kõrglehed tumedad, valge äärisega. Üldkate .6_7,mm
pikk, harva pikem (7,5-9 mm, Subvar. rnajoriceps Naeg. et Pet.), siļin-
derjas. Üldkatte lehed kitsavõitu, tömpjad, mustjad, vaevu ääristunudo

väga hõreclate Il0 (4-l5)] 1-1,5 mm pikkade heledate karvakestega,
hõredate L20 (|4-22)] 0,4-0,6 (l,0) mm pikkade saledate näärmetega,

kuni hajusalt tähtkarvased. Õied tumekollased. Emakastrue kolļane. Õitseb
juunis-jur-rlis. (287. joon.)

Üldlevik. Soomes, K"sį-Euroopa idaosas. Nõukogude Liidu Euroopa-

osas loode_ ja 1äänerajoonides, Niisketel aasadel, metsaservadel, puis_

niitudel.
Levik Eesti NSV-s. Võrdlemisi haruldane; kuid tõenäoļiselt kõigis

val dkondades.

H' spathophųĮĮum Naeg. 
'et 

Pet. ioetakse hübridogeenseks liigiks
H. pratense Tausch ja H. auricula Lam. et Dc. vahel. Ehkki arenemis-

įeed on liikidel H. spatho:phgĮlurn ja H. suecicum ku|genud omaette, on

kummagi liigi üldilmes nii palju sarnasust, et vahetegemine nõuab palju

vaeva jā erilist täh'elepanu. Seepärast osutab suurt abi H. pratense lähe_

daloļeku (kas positiivse või negatiivse) märkimine .sedeliļ taime kogu-

misel. Et sellekohased täpsustamised vanematel kogujatel tavaliselt puu_

duvad, siis jääb H. spathophųĮlum'i taoliste taimede määramise ļuures
väike ,kahtlus ikka püsima.

Mõned autorid (Lippmaa, l93l) soovitavad fl. spathophgĮĮum'i ja

H. suecicurn'i eristamiseks teineteisest tähele panna tähtkarvade olemas'

olu 1ehtedel (eriti varreļehiede aļumisel pinnal). See iseenesest õige oletus,

et H' spathotphgĮlum'i\ peaks oļema rohkem tähtkarvu (ja ka lihtkarvu)

kui 11. suecįcum'i\' ei paku aga absoluutset kindlust, sest nii täht- kui ka

1ihtkarvastuS varieerub. hunditubakateļ ü1dse võrdļemisi suurtes piirides

(võrreldagu vaid päikese käes ja varjus kasvavaid isendeid samast lii_

gist!)' ;uįtub aga, et ühel H. pratense naabruses kasvaval isendil

ūkkrlikrmu karvastuse juures esineb ka veeļ ohtramaļt tähtkarvu, siis on

see kahtlemata täiendavaks tõendiks, et tegemist on H' spathophgĮĮurn'iga.

Kindlamateks tunnusteks, mis võivad aidata mainitud liike teineteisest

eristada, on järelikult eņakasuudmete värvus - koļļane H. spatho-

phgĮĮum'i|, tume .ļLl. suecįcu.m'i|- ja 1ehtede värvus -- esimesel heļerohe_

iinį; telset siniroheline. Viimasena mainituci tunnus on üldiselt ebakindeļ'

häsii märgatav ainult elavateļ taimedel.

5. tsükkeļ CaĮlimorphoįdea hxip. - lH. cuĮlimorphoįdes Zahn in

Sched. Herb. Fļ. Ross. V (1905) 21 in Engl. Pflanzenr. IV,2B0 (1923)

1304; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, I (1929) 203 (nota)..*
(H. pratense-aurįcuįa\ \ piĮoselta Zahn in Sched. 1. c. - H. Įongisca--

purn > piĮoselĮa Zahn in Engl..1._c',et in Synopsis 1' c' - H' spathophyĻ'lum) 
piĮoseĮĮaJuxip.] - Lehed i.aivasįunud ülikasinasti (esimesel pil-

gul näivad paljad); alumine pind hajusalt kuni. hõredalt tähtkarvane. Liit-
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õisik lühiharkjas, 2-4 korvõisikuga; aklaadiunii .pikkus 20% varre
pikkusest.

140' Kaunikujuline hunditubakas - Hįeracįīm caĮIi'morphoįdes 1 Zahnjn Sched. Herb. Fl. Ross. V (l905) 21; in Engļ. Pilanzenr. IV, 2B0
(1923) 1304; in Lotos 74 (1926) 31,37; in Aschers. et Graebn. Synopsis
XII, l (1929) 203; Ūksip in Fl. URSS XXX (1960) 630.-fcrpe6zHxa
npeKpacHoo6fltIIļHag.

'4. Vars l2-30 cm kõrge, l mrņ läbimõõdus, tõusev, mõõdrrkalt kae_
Įud 2,5-3,5 mm pikkade heļedate karvadega, üļal mõõduka arvu näär-
metega, mis kuni varre aluseni hõrenevad, märgatava1t tähtkarvane.
Võsundid pikad, peened, võsundi tipu suunas vähenevate või peaaegu
ühesuuruste lehtedega. Juurmisi lehti 5-8; vä1ised neist on mõlajad,
tömbid, sisemised süstjad, teravad, sinkjad, üksikute (kuni hõre-
date) pehmete harjastega; pealmine pind tähtkarvadeta, alumine pind
hõredalt kuni hajusalt tähtkarvane. Varre1ehti 0-l (lehistuskoefitsient
0,02); leht asetseb varre alumises osas. Liitõisik lühiharkjas, 2-4 korv-
õisikuga; aklaadium l0-75 mm pikk. Õisikuraod hajusalt karvastunud
ja näärrnestunud, tähtkarvadest hallid. Kõrglehed tumedad, heleda ääri-
sega. Üldkate 7-B mm pikk. Üldkatte lehed kitsad, teravavõitu, tumedad,
heleda äärisega, hõredate [l8 ļ|2-25)] 2-3 mm pikkade tumeclate
karvadega ja samuti hõredate l20 (l7-24) ] 0'5-0,6 mm pikkade
näärmetega, mõõdukalt tähtkarvased (servadelt paljad). Õied tumekollą-
sed, äärisõied punakate õiekrooni hambatippudega või ühevärvilised.
Emakasuue kollane. Õitseb jrrunis-juulis. (2BB' joon.)

Üldlevik. Kesk-Euroopa idaosas, Nõukogude Liidu Euroopa-osa loode-
ja keskrajoonides. Aasadel,

Levik Eesti NSV-s. Väga haruldane;'täheldatud meie maa-aļa idavald_
l<ondades.

6. tsükkel' Nigricepses Juxip. - |H. nigriceps Naeg. et Pet. Hier.
Mitteleur. I (lBS5) 702; non T indeb., nec Tout.; Zahn in B. Fedtsch. et'
Fler. <D.n. Eapon. Pocc. (1910) 1092. - H. floribundurn.) Pilosetta Naeg.
et Pet. 1. c. - H. įseranum Uechtr. apud Naeg. et Pet. Hier. Mitteleur.
I (1885) 705; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) l29B; in Ascllers.
et Graeo-n' Synopsis XII, l (ļ929) l95. - H' nigricans Uechtr. in lrĪym.
Consp. suppl. II (lBB9) 200. - H. fĮoribundum var. puĮĮa'tum Fries, Symb.
(lB4B) 6; Epicr. (1862) l3 p.p.] - Liitõisik lühiharkjas või hõrepööris-
jas,7 (2-12) korvõisikuga; aklaadiumi pikkus |2 (3-20)/o varfe pikku-
sest' Lehtede karvastus hõre; alurnine pind hajusalt tähtkarvane.'

Hübridogeensed 1iigid (mõnikord aga vististi värrad); kujrrtavad
endast tsüklile Prussįca analoogilisirįtaksoone, kuid erinevad sellest
vähema karvastuse ning lehtede siniroheļise värvuse poolest.

I kaĮos (kr. -k.) 
- kaunis, morfe ' kuju, ilme, eįdes - taoļine.
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l4l. Mustapäine hunditubakas _ H. subnigrĮcepsI Zahn in EngĪ.
Pflanzenr. ĪV,280 (1923) 1299; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, l
(1929) 196; Üksip in Fl. URSS XXx (1960) 631. - Hįeracįum nigriceps
Naeg. et Pet.'Hier. Mitteleur. I (1885) 703; non Lindeb., nec Tout. -
f crpe6IaHxa ĪļepHoBaTeHbKaf .

. 4. Vars 15-5O cm kõrge, I,5-2 mm läbimõõdus, tõusev, hajusalt
kaetud l-3 mm pikkade karvadega, alumises osas heledaiega, ülemises
mustadega; hõredalt näärmestunud, kuni hajusalt tähtkarvane. Võsundid
pikad (kuni l0 cm), peened. Juurmisi lehti 3-9; välised neist on piklik-
mõlajad, ümardunud tipuga, sisemised süstjad, teravavõitu, kuni l0 cm

pikad (7 : l), sinirohelised, pealmisel pinnai servade ļäheduses hõredate
3-4 m,m pikkade harjastega; servād ja keskrood lehe alumisel pinnal rrrär-

gatavamalt, kuid juurmised lehed üļdiselt hõredalt karvastunud; pealmine

įira tanttrrvadeta (või üksikute tähtkarvadega piki keskroodu), alumine
pind hajusalt tähtkarvane. Varrelehti 1 (lehistuskoefitsient 0,03). Liitõisik
väga hõre, pöörisjäs või ļühiharkjas, 4-8 (--l2) korvõisikuga; aklaadium
5--l00 mm pikk. Õisikuraod mõõduka arvu l,5-2 mm pikkade mustade

karvadega, hajusate näärmetega, tähtkarvadest hallid. Kõrglehed tumedad

või halļid. Üldkate B mm pikk. Üldkaite lehed laiavõitu, teravavõitu, mus_

tad, vaevu ääristunud, hāredate mustade l,5-2 mm pikkade karvakes-
tega, üksikute näärmetega' peaaegu tähtkarvadeta (tähtkarvu ainult
1eūe aĮusel). Õied kollased, ühevärviļised. Emakasuue kollane. Õitseb
juunis-juulis. (289. joon.)

Üldlevik. Kesk_Euroopa idaosas, Nõukogude Liidu Euroopa-osa loode-
ja läänerajoonides. Aasadel, karjamaadel, söötidel.

Levik Eesti NSV_s. Väga haruldane' seni täheldatud valdkondades,

Emoc, Einf ja Eor, võinralik on esinemine kõigis'valdkondades' Autor on

näinud isendeid ka Läti NSV'st ja Leningradi oblastist.

l42' oitsev hunditubakas Hįeracįum floridum2 Naeg. et Pet-

Hier. Mitteleur. I (ls85) 704; Dahlst. Beitr. Hier.-Fl. oesēls (l90l) 18;

zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 1299; in Aschers. et Graebn.

Synopsis XII, l (1929) 196; Üksip in Fl. URSS XXX (1960) 632' -
f crpeduuxa ųBeTįIcTafl ..

4. Vars 15_35 cm kõrge, |,5-2 mm läbimõõ-dus, hajusalt või hõre-

dalt įaetud 2--5 mm pikkade karvadega, alumises osas heledatega, üle-

mises tumedatega, ülal hõredalt näärmestunud ning hajusālt tähtkarvane.

Võsundid pikad, kuni jämedavõittr. Juurmised lehed süštjad, 1aiad kuni

kitsad, tömbid kuni teravad, sinirohe1ised, mõļemal pinnal mõõdukalt
(pealmisel 2-3 mm pikkade) harjastega; juurmiste lehtede karvastus

iiaisett kuni hajus, p.āl.ir," pind väga hõredalt, alumine pind mõõdukalt

įähtkarvane. vārretįnti t 1tĮhisuskįefitsient 0,04); leht asetseb varre

r saä- (lad. k.) _ all_, aļam_, vähe_, niger - must, ceps _ pāine'
z ftoridus (lad. k.) - õitsev, õitsva välimusega.
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288. joon' Kaunikujuline hundįtubakas
(HĮeracĮum caĮlimorpholdes Zahn).



alusel. Liitõisik hõre, pöörisjas, 2-6 korvõisikuga; aklaadium 5_30
(-60) mm pikk. oisikuraod hajusalt karvastunud ja samuti näärmes-
turiud, hallviltjad. Kõrglehed helehallid. Üļdkate 7-9 mm pikk. Üldkaite
lehed veidi laiavõitu, teravad, tumedad, heleda äärisega, mõõdukalt kae_

tud l,5 mm pikkade tumedate karvakestega, hajusait näärmetega, ohtralt
tähtkarvased. Õied koļlased, ühevärvilised. Õitseb juunis-juulis.

Ūldlevik. Kesk-Euroopa idaosas. Niitudel ja lehtmetsa servadel.
Levik Eesti NSV-s. Väga haruldane. Nimekirja võetr-r.d H. Dahlstedti

märkuse tõttu (1. c.):<<Die hier unter H. nigrĮceps aufgenommene Sippe
ist mit keinen der von N. und P. ,a. a. o. aufgezählten Subspecies
identisch, kommt aber dem H' fĮoridurrl N. et P. (a. a. o.) am nächsten.>

Leitud valdkonnast Emoc (kogunud C. Skottsberg ja T. Vestergren
26. VI lB99, Kingissepa lähedalt).

7. tsükkel ApaĮelia Juxip. LH ' apateĮium Naeg. et Pet. Hier.
Mitteleur.'I (lBS5) 702, 706; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923)

l30l; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, l (1929) l99. .,- H. fĮori-
bundum-pįįoseįla Zahn 1. c.] - Liitõisik lühiharkjas või pöörisjas,
2-.5 (-l0) korvõisikuga; aklaadiumi pikkus B*-|)vo varre pikkusest.
Lehtede karvastus hõre kuni hajus, tähtkarvastus alumisel pinnal märga-
tavalt riļ<kalik. Ūldkate 9-l l mm pikk. Emakasuue määrdunud_kollane.

Tsükli1e FĮageĮlares ana1oogiline taksoon, viimasest raskesti eris-
tatav. Nägeli ja Peter (op.'cit. p. 703) juhivad tähelepanu teravate piiride
puudumisele NĮgricepses ja ApateĮia ning viirnase ja PiĮoseĮĮiflora vahe|,

kuna need tsüklįd' lähevad üksteiseks tile sujuvalt; seepärast on nende

isendite määramine, mis asetsevad üleminekupiiride 1äheduses, äärmiseļt
raske ning osutub võimalikuks vahest alļes tulevikus, kui ehk avastatakse
mingi hoopis uus meetod hunditubakate täpseks määramiseks.

l43. Moondav hunditubakas _ Hįeracīum apateĮiutn 1 Naeg. et Pet'
l-Įier. Mitteleur. I (ļ885) 706; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923)

1301; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII;1 (1929) 199, sub H. eu-apa-

teįįurn Zahn; Üksip in Fl. URSS XXX (1960) 633. - flcrpe6ugxa c6u_

BaloilĮafl.
4. Vars 20-4Q (-50) cnr kõrge; l,5-3 mm läbimõõdus, tõusev,

hajusalt kaetud 3-5 mm pikkade karvakestega, alumises osas heledatega,
ülemises tumedatega, ülal hajusate näärmetega ja samuti hajusate täht-
karvadega. Võsundid kuni l0 cm pikad, sageli kaunis suurte mõlajate
lehtedega. Juurmisi lehti 3-7; nad on pikliksüstjad, tömpjad kuni tera-

vad, sinirohelised, kuni 12 cm pikad (6-7: l); pealmine pind üksikute
3-.6 mm pikkade harjastega või ilma, aĮumine pind samuti, servad ja

keskrood aļumisel pinnal kuni. mõõduka arvu karvadega; juurmised lehed

üļdiseļt hajusalt karvastunud, pealmine pind tähtkart'adeta, alumine pind
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289. joon. Mustapäine hunditubakas ĪHįeracįum' subnigrĮceps (Naeg.
et Pet.) ZahnJ. I I



rohkelt tähtkarvane. Varreļehti l (-2) (lehistuskoefitsient 0,03); leht
asetseb varre alumises oSaS. Liitõisik lühiharkjas või pöörisjas, 2-5
(-l0) korvõisikuga; aklaadium t0-l3 mm pikk. Õisikuraod hõredalt
karvastunud, mõõdukalt näärmestunud, hallviltjad. Kõrglehed valkjad,
üksikute näärmetega. Üldkate 9_ll mm pikk. Üldkatte lehed laiavõitu,
teravad, turnedad, heleda äärisega, peaaegu karvadeta (või üksikute
karvaclega) ' hajusa1t näärmestunud, kr-rni tiheda1t tähtkarvased. Õied
kollased. Emakasuue määrdunud-kollane. oitseb juunis-juu1is. (290.
joon.)

Uldlevik. Kesk-Euroopä idaosas,'Nõukoģude Liidu lääne- ja keskrajoo-
nides. Metsaservadel ja puisniitudel.

Levik Eesti NSV-s. Vaļdkondades Emoc, Emed ja Eor, väga harva,
kuid tõenäoliselt leidub kõigis valdkondades. Välisilmelt sarnaneb liiki-
dega Į/. flageĮlare Wiļld. ja H. callinlorphoides Zahn, milledega võib
teda kergesti vahetada. Meie oludes tuļeks atVestada, et H. apateĮĮum
võiks olla palju sagedam kui H' flageĮĮare, mjļle tekkimiseks meil tingi-
mused on vähem soodsad.

8. tsükkel Prussįca Juxip. :- lH. prussicum Naeg. et 'Pet. Hier'
Mitteleur. I (lBB5) 373, 804; pro /1. coĮlinumĮPiloselĮa; Zahn in Eng|.
Pflanzenr. IV, 280 (1923) 1275; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII,
I (1929) 173. - H. bifurcum y. subcgmosum Froel. in DC. Prodr. VII
(lB3S) 201 p. p. - H. bifurcunz Klinggr. trl. Preuss.. (1848) 226. -H. pratense } piloseįįa Zahn in Engl. 1. c.] - Liitõisik hõrepöörisjas
kuni lühiharkjas, 3-12 korvõisikuga. Lehed kuni hajusalt karvas'iunud,
alumine pind kaetud tähtkarvadega hajusalt kuni mõõdukalt, lehed hele-
rohelised või veidi sinkjad. Ü1dkate 9 (7-1l) mm pikk. Emakasuue
kolļane. Esineb võrdļemisi harva, enamasti o1etatavate tekitajate lähe-
duses - asjaolu, mis viitab selle tsükli hübriidseļe päritolule. Väļisilnrelt
kalduvad selle tsükli esindajad vahel tsükli Pratįcola (või SiĮaicota) või
įsükli EupiĮoseĮla poole ning erinevad üksteisest peamiselt indumendilt
(karvastuselt).

ļ44' Preisi hunditubakas _ Hįeracįum prussicunt. Naeg. et Pet. Hier.
Mitteleur. I (lBB5) 375; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 1277;

in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, l (l929) l75, sub H. eu-prussįcum
Zahn; Üksip in Fl. URSS XXx (1960) 636. - fcrpe6uHKa [pyccKag.

4' Vars 15-35 cm kõrgg, 2-3 mņ läbimõõdus, kaunis tihedasti
kaetu'd 2-6 mm pikkade heledate karvakestega, üksikute näärmetega,
hajusalt tähtkarvane. Võsundid piklikud, peened kuni jämedavõitu, Juur-
misi lehti 5 (3-l0); nad on süstjad, teravavõitu kuni teravad, kuni
72 cm pikad (7 : l), helerohelised, pehmed, mõlemal pinnal hõredate
2-4 mm pikkade harjastega, servad ja keskrood alumisel pinnal (ning
juurmised tehed üldisett) kuni mõõdrrkalt karvastunud, pealmine pind
tähtkarvadeta, alumine pind mõõduka tähtkarvastusega. Varreļehti l_2
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290, joon. Mooridav hunditubakas (HĮeracĮum apatelium
Naeg. et Pet.).



(1ehistuskoefitsient 0,05); nad bn süstjad, teravad, alumine pind täht-
karvadest hallikasroheline. Liitõisik hõrepöörisjas kuni lühiharkjas,
3-l2 korvõisikuga; akļaadium 12-75 mm pikk. oisikuņaod kuni mõõdu-
kalt kaetud valgete karvakestega ja kuni tihedaļt allapoole ruttu kaha_
nevate näärmetega, hal1vi1tjad. Ķõrgleherļ halļid, va1ge äärisega. Üld-
kate (7-) 8-l0 mm pikk. Üldkatte lehed kitsad, teravad, mustjad, valge
või roheka äärisega, kuni hajusate Ī24 (15-30)] heledate 2-3 mm pik-
kade karv-akestega, hõredate Il8 (l0-25)] 0,5 mm pikkade näärmetega,
hajusalt tähtkarvased. Õied koļlased, sageli punakate õiekrooni hamba-
tippudega. Emakasuue kollane, hiljem tumenev. Oitseb juunis-juulis.
(291. joon.)

Üldlevik. Skandinaavia lõunaosas, Ķesk-Euroopa idaosas, Nõukogude
Liidu Ęuroopa_osa ļääne- ja keskrajoonides. Aasadel, metsaservadel,
söötidel.

Levįk Eesti NSV-s. Väga haruldane, seni üksiktrd leiud valdkonda_
dest Einf ja Emb.

9. tsükkeļ FlageĮĮares Juxip. - ĮH. flageĮlare Willd. Enum. Hot't.
Berolin., suppl. (į8l3) 54; Naeg. et Pet. Hier' Mitteļeur. I (lBB5) 378;
805; Zahn in Ēngl. Pfļanzenr. IV, 2B0 (1923) |278; in Aschers. et
Graebn. Synopsis XII, t (l929) l77. - H. PiloseĮĮa a. stoįoniflorurn
Tausch in Flora XI (1828), Erg.-81. 52 p.p.; Sudre, Hier. Centre France
(1902) 98, t. XXII. - H. bifurcurn Reichenb. Fl. Germ. excurs. (1830)
26l; Froel. in DC. Prodr. VII (1B3B) 20l p. p. - H. stoĮonifĮorun Koch,
Synopsis ed.2 (lB44) 5l0; Wimm..Fļ. Schles. ecl.2, I (lB44) 460; Griseb.
Comm. dist. Hier. (ļ852) 6; Fries, Epicr. (1862) 12. - H. piloseĮĮa_
pratense F. Schuļtz, Fl. Pfaiz (l845) 278; Arch. Fl. Fr. Allem. II (ls50)
|77. - Pįļosella stoĮoniflora F' Schultz et C: Schultz-Bip. in Flora (l862)
423, cum descript. - H' pratense-pįįoseįįa F. Schultz (l. c.); Zahn in
Engl. l. c. et in Aschers. et Graebn. (l. c.). - H' coĮlinum-pįloseļl'a
Naeg. et Pet. (op. cit.).] - Liitõisik sügävharkjas' (l. ) 2-6 korvõisi-
kuga; aklaadiumi pikkus (l0-) 30-50% varre pikkusest. Üldkate kaunis
suur, 9_l I (-l2) mm pikk, poolkerajas, lai. Ü1dkatte lehed ohtralt

- tähtkarvased, hallid. Āärisõied väljastpoolt enamasti ' punaste triipu-
dega. Emakasuue kollane. - Hübridogeenseä' liigid, esinevad hajusalt
Pratensįna leviku piifkonnas, eriti ohtralt leįinud Sudeetides ja Kar-
paatides.

l45. Võsundiline hunditubakas _ Hįeracįum f ĮageĮĮare ' (Willd.)
Naeg. et Pet. Hier. Mitteleur. I (1885) 379; Zahnin Engl. Pflanzenr. IV,2B0
(1923) 1279; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, I (1929) 179 (sub
H. eū-fĮage\Įare Zahn\; non Schur; Üksip in Fi. .URSS XXx (1960)

643. _ H' piĮoseĮĮa \ poĮonįcum Blocki ex Wol. in Spray. Kom. Fiz'
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29l. joon. Preisį hundįtubakas (HieracĮum prussįcum Naeg' et Pet.)



Akad..Krakow (lsss) 202. - H. stolonifĮorum Schļechtend. - Hall. Fi.
Deutschl. ed. 5 (l8B7) tab. 3242. - flcrpe1uHKa rĪJleTeBa-fl.

4. Vars 20-30 cm kõrge, 2-3 mm ļäbimõõdus, hõredalt kaetud
lreļedate 3-4 mm pikkade karvadega, ülal 'hajusalt näärmestunud ning
hajusalt tähtkarvane. Võsundid pikad, jämedavõitu, sageli harunevad või
flagellitaolised. Juurmisi lehti 4-7; välised neist on mõlajad, piklikud,
tömbid, sisemised süstjad, teravavõitu, rohelised (var. a, genuĮnum Naeg.
et Pet.) või sinkjad (var. p. gaĮicicum Naeg. et Pet.), mõlemal pinnal
hõredalt kaetud pehmete 3-4 mm pikkade harjastega, serval hajusalt
2-_3 mm pikkade karvakestega; alumine pind mõõdukalt või kaunis 'įihe-

dalt tähtkarvaļ1e' mistõttu__1eht näib haļlikasrohelisena. Varrelehti 0-l
(lehistuskoefitsieni 0,02), .enamasti kodariku ļähedal. Liitõisik sügav-
või lühiharkjas (sageli mõiemad harunemisviisid samal isendil) , 2-5
korvõisikuga; aklaadiumi pikkus 30-50% varre pikkusest. Õisikuraod
hõreda,te pehmete heledate 3--4 mm pikkade ka.rvadega, tihedalt näär-
nrestunud, tähtkarvadest ha11icl. Kõrglehed hallid või tumedacļ, heleda
äärisega. Üldkate (9-) l0-l l (-l2) mm pikk, poolkerajas, ļai. {]ļd-
*atte ļehed kitsad, teravad, tumedad, kitsa heleda äärisega, hajusate
krrni üksikute heļedate või tumeda'te l,5-2,5 mm pikkade karvadega,
mõõdukaļt näärmekad, tihedaļt tähtkarvased (kuid servadeļt paljad).
Õied heļe- või tumekoļļased, äärisõied väljastpoolt nõrgalt punasetriibu-
lised või ühevärvilised. Emakasuue kolļane. Õitseb juunis-juu1is.
(292. joon.)

Üldlevik. Skandinaavia lõunaosas, Kesk-Euroopas; atlantiļises Furoo-
pas tulnukana. Nõukogude Liidu Euroopa-osa loode-, 1ääne- ja kesk*

rajoonides, kohati mitte eriti haruldane. Aasadel ja metsaservadel.
Levik Eesti NSV-s. Mei1 harva, üksikleidudena va1dkondades Eint,

Esup, Eor ja Alt.

U1eminekuvormidena võivad rneil esineda veel įeisedki tsüklisse
FlagelĮares kuuluvad liigid, kuid vististi mugavuse pärast on hakatud
herbaariumides ja fļoristilises kirjandrrses inärkima vaid üht 1iiki
H. fĮagelĮare (Willd.) Naeg. et Pet. Sellele omapärasele faktile pöörasid
muide tähelepanu juba Nägeli ja Peter (1. c.) - <<Diese Wiiļdenow'sche
Species ist eine Quelle der Verwirrung geworden wie wenige andere

' irrnerhaļb der Gattung.> Arvestades selle. liigi hübriidse loomusega ja
H. piĮoseĮĮc L. polümorfsusega, ei tu1e selle liigi puhu1 eriti imestada
indumendi varieeruvuse ü1e. Kui 1eid ei peal<s ühtima liigi kirje1duSega'
on vist õigem teda ajutiseli märkida H. fĮageįļare auctor. fl. rossicae
non Willd.

Vanetnad balti florįstid toovad H. fĮageĮĮare Willd. isendeid sageli
H. bifurcum Marsch.-Bieb. nime all. Viimane on aga H. echioides {
piloseĮĮa ja teda pole meii seni leitud.

l0. tsükkeļ PiĮoseĮtifĮora Juxip. - ĪH. pilosetliflorlrnz Naeg. et Pet.
Hier. Mitteleur: I (ļBB5) 702, 707; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 2B0
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292. joon. Võsundiline hunditubakas Ī'Hįeracįum fĮageĮĮare (willd.) Naeg' et Pet'l



(l923) 'l302; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, ļ (l929) 20l. ļ
H. fĮoribundutn { piĮoseĮĮa Zahn, I. c.] - Liitõisik sügavharkjas, (l-)
2-3 (-4) korvõisikuga, pika t (50-) 70'90% varre pikkusest] aklaa-
diumiga. T ehtede alumine pind enam või vähem ohtra1t tähtkarvane
(seesrlistel lehtedel kuni hõreviltjas). Üldkate tüüpilistel vormideį
l0- l2 mm pikk (erandjuhtumitel 1ühem) . Emakasuue (määrdunud-)
i<oilane, tumenev. Võsundid sageli pikad, jäigad, kaunis suurte lehtedega.

Tsükke1 PiĮoselĮif\ora on tsükliļe Cernuiforma analoogiline takqoon
ning viimasest väga raskesti eristatav. Kuna Cernuiforma koosneb üļe-
minekutaksoonidest H' pratense ja H. piĮosella vahe| (valemi H. pra'
tense { piloselĮa järgi), siis on meie alal teoreetiliselt Cernuiforrna
esindajaid vähem oodata kui PįtoseįĮifĮora omi, sest viimaste mõlemad
vanemad - H. floribundum ja H' piĮosella - kuuļuvad meil kõige
tavalisemate taimede hulka ning sageli esinevad koos, peaiegi hulga-
iiselt. Selļest hoolimata on meil PiĮoseĮĮiflora esindajad väga haruldased.

Mõlemad ü1almain'iiud tsüklid (ehk koguliigid) on püstitatud Nägeli
ja Peteri poolt (l. c.) kunstlike värdade põhjal, mida nad ise kasvatasid,
seepärast o1i neil liikide kirjeldamisel täielik kindlus sugulusastmete
kohta. Hil jem selgus; et samasugused värrad tekivacl spontaanselt ka
looduses. Loomulike värdade määramisel herbaareksemplaride põhjal aga
selline kindlus puudub. Seetõttu ei tuļe a1ahinnata märkusi sedeļiteĪ
(kogumise juures) naabertaimede o1emasoļu kohta, sest need võivad
įaimede määramisel väärtuslikku abi osutada.

l46. Karvaseõieline hunditubakas - Hįeracįunl piĮosellifįorurn l Naeg-
et. Pet. Hier. Mitteleur. I (1SS5) 708; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV,
280 (1923) 1302; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, I (1929) 201
(sub H. eu-piĮoseĮĮiflorurrl Zahn); non Ęehm.; Üksip in Fļ. URSS XXX
(l9.60) 648, _ flcrpe6Nrrxa BoJIocI4cToIĮBeTKoBag.

ų' Vars 10-35 cm kõrge, l,5-3 mm läbimõõdus, tõusev, alumises
osas hõredate, ülespoole harvenevale 2:4 mm pikkade karvadega, aļl
he1edatega, ü1aļ tumedatega; üla1 tihedaļt näärmestunud' märgatava1t
tähtkarvane. Võsundid pikad (kuni 35 cm); jämedavõitu, 4-B lehega.
Juurmisi 1ehti 6-l7; välised neist on äraspidimunajad, sisemised pik-
likud kuni süstjad, tömbid kuni teravavõitu, hele-sinirohelised, kuni
l0 cm pikad (6: l), hõredalt kaetud 2-4 mm pikkade karvadega; peal-
mine pind tähtkarvadeta, alumine pind üliohtįalt kuni hõreviltjalt täht-
karvane. Varrelehti l (lehistuskoefitsient 0,04); leht on süstjas, kodarikr.t
1ähedal- Liitõisik sügavharkjas, ('l-) 2 (-4) korvõisikuga; aklaadiumi
pikkus 70-90% varre pikkusest. Õisįkuraod väga hõredalt karvastunud,
ohtraļt näärmestunud, halļviltjad. Kõrglehed heledad. Üldkate l0-12 mm
pikk, poolkerajas. Üļckatte ļehed 1aiad, teravad, mustad, roheļise ääri-
sega, 

_kuni 
tiūedate (-70) mustade |,5-2 mm pikkade karvakestega

4t4

t ģitoseĮĮus (lad. k.) - veidi karvane, fĮorus - õieļine.
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293. joon. Karvaseõieline hunditubakas (Hieracium piĮo-
selĮif Įorum Naeg. et Pet.). a - õisiku üldkatte leht

(suurendatud).

(Ī. hirsuticeps Naeg. et Pei.), või karvastus väga hõre (l0) või koguni
puuduv (Ī. glandulosiceps Naeg. et Pet.); näärmeid (0,6 mm pikad) üld_

katte lehtedel mõõdukalt kuni tihedalt (40-80), tälrtkarvu ohtralt. Õied
kol1ased, äärisõied väljastpoolt peaaegu alati punaste triipudega. Emaka-
suue ,kollane. Õitseb jrrunis-juulis. (293. joon.)
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Üldlevik. Kesk-Euroopa idaosas, Nõukogude Liidu Euroopa_osa loode_
ja keskrajoonides. Aasadel ja metsaservadeļ.

Levik Eesti NSV-s. Väga haruldane, seni avastatud valdkondades
Emor, Einf, Emed ja Eot', kuid mõeļdav on tema esinemine kõikjal.

3. aļamsektsioon Aurantįaca Juxip, in Fļ. URSS XXX (l960) 652. -
ĮH. aurantįacum L. Sp.pl. (1753) 80l; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 2B0

(1923) l24l; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, | (1922\ 133.1

Iseļoomustust vt. sekisioonide määramise tabelis lk' 26' Erineb ala-m'

sektsioonist Pratenses vaid õite punase või oranži värvuse poolest.

ALAMSEKTSĮOONĮ AURANTIACA EESTI NSV-s ESINEVATE
LIIKIDE MÄÄRAMIsE TABEL

l. Õied punased; lehed tihedalt karvastunud, helerohelised
|47, Punane hunditubakas _ Hieracium aurantįacurn L.

Sisemised õied oranžid, välised punased (või silmapaistvalt punase_

triibuļised) ; 1ehed väga hõredalt karvas'tunud, sinirohelised
l48. Pundunud hunditubakas _ Hįeracįum puĮaĮnatum Norrl.

l l. tsükkeļ Aurantįaca Juxip. - . [Grex H. aurantįacurn Zahn in Engl.
Pflanzenr. IV, 280 (1923) 1241. - H. eu-aurantiucum zahn in Aschers.
et Graebn. Synopsis XII, l (1929) l34.] - Kõik õied ühevärvilised,
purpu rsed.

|47. Punane hunditubakas Hįeracįurrl aurantįacuml L. Sp. pl.

(1753) 801; Fries, Symb. (1848) 23; Epicr. (1362) 24; Naeg. et Pet. Hier.
Mitteļeur. I (l8s5) 2BB; Zahn in Engl. Pflanzenr: IV, 280 (1923) |241;

in Hegi, I1ļustr. Fl' Mitt.-Eur, VI (l929) l2ll; in Aschers' et Graebn.

synopsis xII, I (1922) 133; Dahlst. in Lindm. sven. Fanerogamfl. ed. 2
(1926) 595; omang, Hier. Norw. I (1935) 62; ÜĻsip in Fļ. URSS XXx
(1960) 653. - fcrpedraura opaHxeBo'KpacHafl.

4. Vars 30-50 cm kõrge, 2,5 mm läbimõõdus, õõnes, alumises osas

tihedalt kaetud allapoole suunatud heļedate, musta alusega, kuni 4 mm
pikkade pehmete harjastega, varre keskosas hõredamalt, ülemises osas

uuesti ohtralt rõhtsa1t harevate tumedate karvakestega, üļemises oSaS

mõõdukaļt näärmestunud ning tihedalt tähtkarvane. Võsundid kahe-
--sugused: maasisesed ja maapea1sed; esimesed on'peened, värvusetud,

rudirnentaarsete lehtedega, teised peened, kaunis suurte lehtedega, mis
sageli on koondunud kodarikuks (võsundid on väga haprad murduma).
Juurmisi lehti 2-5; nad on piklikmõlajad või keeljad kuni süstjad, törnp-

jacl kuni terava tiįuga, kuni 17 cm pikad (6_7: l), terveservalised, hele_
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294. jo"on. Punane hunditubakas (Hieracium aurantįa-
cum L.).

27 Eesti NSV floora VIĪ



rohirohelised, pehmed; pehmeid karvakesi pealmisel pinnal hajusalt
(1,2-2 mm pikad), alumisel pinnal ja servadel tihedali (1,5-2,5 mm

pikad), keskrool alumise1 plnnäl üļitihedaļt (2 mm pikad); juurmised

īehed üldiseļt ohtralt karvastun'ud, tähtkarvad airrult keskrool ļehe alu-

miseļ pinnal. Varrelehti l-ļį (lehiŠtuskoefitsient 0,06); nad on süstjad,
teravaā, laiavõitu (4_5: 1), samasüguse katvastusega nagu juurmised

lehed. Liitõisik pöörisjas või sari|kjas, koondunud, hiljem hõrenev, 6-l0
korvõisikuga; aklaadium 3-B mm pikk. Õisikuraod üksikute karvakes_

tega, ohtrate näärmetega' hallvi'ltjad. Kõrglehed tümedad. Üļdkate
z-B mm pikk. Üldkatte lehed ļaiavõitu või kitsad, tömpjad või teravad,

tumedad, ūõredate kuni hajusate [17 (l5-30)] tumedate 2,5'mm pikkade

karvadega ning umbes Sama arvu IlB (15-30)] 0,4 mm pikkade näär-

metega, hõredaļt tähtkarįased' oied purpurpunased (kuivanult hüübi_

nud"įere värvusega või lillad). Emakasuue trrme. Õitseb juunis-juulis.
(294. joon.) į

Ütäteviį. Kesk-Euroopas (eriti sage Sudeetides ja Karpaatides). Met-
sistunud tulnukana Skandinaavias, Põhja_Ameerikas ja Jaapanis, kust

sattus Sahhalini saarele ning levib seal elavalt. Nõukogude Liidus esineb

Spontaanselt ainuļt Karpaatides, mujal vaid kultuuris või metsistunult.
Levik Eesti NSV-s. Kõiki eri kohtadest ļeitud taimi (Einf: Kehra,

kogunud W. Reinthal; Esup: Valvara Sinimäed, kogunud autor; Einf:

Hāimre, kogunud C. Dietrich) tuleb hinnata kui metsistunuid. (295. joon.)

Majanduslik tähtsus. Vähenõudliku ilutaimena on leidnud kasutamist

aedades, parkides ja kalmistuil, kust kergesti võib edasi levida, millega
seļetubki selle mägitaime 1eidtrmine 1auskmaa hoopis erinevates tingi-
mustes. oma meeldivate roheliste ļehtede ia eredalt kontrasteerivate
punaste õite poolest sobib hästi kiviktaimlatesse, kuhu ta ka mägitaimena
ioomuļikult kuulub' Tuleb aga arvestada liigi erilist vitaalsust, mis võib

tema naabritele alpineetumis ohtlikuks muutuda.

Nime aurantįacun valikut ei saa pidada õnnestunu_ks, Sest selle liigi
õied pole oranžid', vaid punased. Tema derivaatidel esineb aga ka oranži

värvusega õisi.
Halvįsti kuivatatud taimedel võib õite punane värvus muutuda ka

pruuniks..Juba Ruprecht [Fl. Ingrica I (1860) 645] toob järgmise selle-

įohase märkuse: įIn species minus bene siccatis coļor sordiae pur-

purascens.>> I

12. tsükkeļ BĮųttiana Juxip. |H. Btgttianum Fries, Cat.'Hort.
upsal. (1s53); Epicr. (1s62) 2l; Norrl. in Mela-Cajand. suom. Kasv.
(l-906) 642; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 1258; in Aschers.

et Graebn. Synopsis XII, l (1922\ l53; non Meinsh. - Pį.loseĮįa Blgttiana

.F. Schuļtž et C. Schu|tz-Bip. in Flora (ls62) 425. -- H. pgrrhanthes
Naeg. et Pet. Hier. Mitteļeur. I (lB85) 330. ._ H. hurantįacurn Aurį-
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295. joon'' Punase hrinditubaka (HieracĮum aurantiacum L'\ leiukohad Eestis.

cula Naeg. et Pet. l. c. - H. fuscurn Fries, Symb. (1848) 19 p. p.l
Õied purįursed või oranžid; .viimaseļ juhul äärisõied intensiivselt purpur'
triibulised. Lehed mõlajad, siniroheļised, enamasti hõredalt karvastunud.
Uļdkatte lehtede tipud violetjad.

l48. Pundunud hundįtubakas _ Hįeracįunl puluinatuml Norrļ.
Anteckn. Finļ. Pilos' I (ls84) |27; in Mela-Cajand. Suoņ. Kasv. (l906)

645; Naeg. et Pet, Hier. Mitteleur. I (lBs5) 341; Zahn in Engl. Pflanzenr.
IV,2B0 (1923) 126l; Üksip in Fļ. URSS XxX (ļ960) 666. - PįloseĮįa
puluinata Norrl. Anteckh. l. c. .. - fcrpe6nrrr<a oĀyTfloBaTan.

4. Vars 30-40 cm kõrge, l,5 mm läbimõõdus,'hajusalt karįastunud,
ülemises osas (poole varre pikkuseni) hajusate näärmetega. Võsundid
võrdļemisi pikad (l5 cm), peened, 5 lehega. Juurmised lehed (kuni 7)

äraspidimunajad või mõlajad kuni süstjad, kuni t3 cm pikad (4-5: 1),

hõredalt karvastunud (mõlemad pinnad paljad), sinirohelised, tähtkar.
vadeta. Varrelehti l (-2) (lehistuskoefitsient 0,04); ļeht on süstjas,
asetseb varre aļumisel veerandil. Liitõisik sarikjas või pöörisjas, B

(5-t3) korvõisikuga. Õisikuraod peaaegu karvadeta,, tihedate näärme'
tega, viltjad. Üļdkate 7-B,5 mm pikk. Üldkatte lehed laiąvõitu, tömpjad,

tumedad, violetja tipuga, hõredate (20) 2-2,5 mm pikkade karvadega ja

samuti hõredate t20 (15-30)] 0,,5 mm pikkade näärmetega, mõõdukalt

r puĮaīnatus (1ad. k.) _ padjakujuline'
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tähtkarvased. Emakasuue tume. Sisemised õied oranžid; äärmised puna_
sed või tugevasti punasetriibulised. Taiņ välisilmelt H' suecįcurn'ī saĪ-
nane. Õitseb juunis-juulis. (296. joon.)

Üldlevik. Soomes ning Nõukogude Liidu Euroopa-osas Laadoga-
Iimeni rajooni põhjapoolses piirkonnas' Niisketel aasadeĮ, karjamaadel,
mätlikul maal.

Levik Eesti NSV-s. Seni ainus leid Einf-valrlkonnas (Tallinna lähed.al,
Rannamõisa lool, kogunud auior) (297. joon.). Liigi esindajate edaspicline
leidmine oleks meil mõeldav põhjaneemedel.

,*H. stoĮoniflorum Waldst. et Kit. - Sel1e nimega on kodumaises
botaanilises literatuuris seotud palju segadust. Wiedemann ja Weber
(1852) mainivad H. stoloniferum '\Naldst. et Kit. (vist lapsus calami!),
saiįlstades seda liigiga H. ftagelĮare Wil\d.' kuid sel1enimeļist 1iiki po1e

üldse olemas' Sama viga kordavad mehhaaniliseļt hiljem Russow (l864)
ja Ų/inkler (ĮB77). Ķ1inge (lB82) ja Lehmann (lB95) toovad H' stolonifĮo-
rĮļm'i samuti H ' pratense-H. pĮloselĮa värrana. Tõeļiselt aga oļ1

H' stoloniflorum vaheliik^H. aurantiacum'ī ja H. piĮoselta vahel (või
nende värd) ja ei esine meil üļdse.

l0. sektsioon Aurīcuįįna Naeg. et Pet. Hier. Mitteleur. I (lBB5) 58,
1ļ5, 1B4, 7B2; Zahn in Engl. Pflanzenr' IV, 280 (1923) ll95; in Aschers.
et Graebn. Synopsis XII, l (1922) 6,69; Üksip in Fl. URSS XXX (1960)
667. - Iseloomustust vt. sektsioonide määramise tabelis lk. 22.
Vars mitte kõrge, veidi tõusev, juurmiste lehtede kodarikuga. Küllaldase
toitumise iingimustes on taim alati varustatud pikkade, enam või vähem
peente, paljaste või hõredalį karvastunud võsunditega ja üksteisest palju
eemaļdunud mõlajate, võsundi tipu. suunaS suurenevate lehtedega. Lehed
mõlajad kuni 1ineaalsed, terveservalised, sinirohelised, tähtkarvadeta (või
a1amsektsiooni SchuĮtesįa esindajatel kuni mõõduka tähtkarvastuSega
aļumisel pinnal). Liiiõisik koondunud, pöörisjas või sarikjas (alamsekt.
siooni SchuĮtesįa taksoonidel lühi- või sügavharkjas). Üldkatte lehed,
õisikuraod ja vars märgatavalt näärmestunud; näärmed ulatuvad ena.
masti varre aluseni. Õied helekollase d' (SchuĮtesia taksoonidel ääris-
õied väljastpoolt veidi punasetriibulised). Mesofüüdid. Ligi 50/o uuri-
tud isendeist o1id arenenud õietolmuga

{.]ldlevik. Peamiselt Euroopas levinud liigid; puuduvad nii äärmistes
põhja- kui ka lõunavaldkondades ning Suurbritannias. (29B. joon.)

l. aļamsektsioon Aurįcula Juxip, in Fļ. URSS XXX (1960) 668. -
ĮH. Auricuįa Lam. et DC. Fļ. Fr. IV (1805) 24, emend.; Froel. in DC.
Prodr. VII (1838) 202; Fries, Epicr. (l862) l9; Hartm. HanĄb. Scand.
Fļ. ed. ll (1879) 36; Norrl. Anteckn. Finl. Pilos. I (1884) 89; in Meļa_
Cajand. Suom. Kasv. (1906) 636; Naeg. et Pet. Hier. Mitteleur. Ir (lBB5)
185; Dahlst. Bidr. Sydöstr. Sver. Hier.-Fl' I (l890) aB; in Lindm. Sven.
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296. .joon. Pundunud hunditubakas (Hieracium puĮuinatum Norrl.)
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297. ioon' Pundunud hunditubaka (Hieracium puĮvinatum,Norrl.) leiukoht Eestįs.

Fanerogamfl. ed. 2 (1926) 594; Zahn in Engl. PĪlanzenr. IV, 2B0 (1923}
1195; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, I (1922\ 70, nec auctor.
alior. - H. dubįunl L' Fl. Suec. ed. 2 (L755) 272 p. p.; Willd. Sp. Plant.
III (lB00) 1563. - H' aurįcuįa L.Sp.fl. (1753) B00 p. p'; Ledeb. Fl. Ross.
II (lB44) 846 p. p.; Schmalh. <D.rropa Iļ (l895-l897) l56 p. p.] -Lehtede alumine pind hoopis ilma tähtkarvadeta (või väga harva üksi-
kute tähekestega piki keskroodu lehe alumisel pinnal); tähtkarvad taimel
väga väikesed. Liitõisik pöörisjas. Õied ühevärvilised, helekoļlased.

Tüiipiliste mesofüütidena eelistavad alamsektsiooni Auricuįa esinda_
jad niiskeid alasid ning taluvad hästi varju ja pinnase küllaldast happe-
lisust (kuni pH 5,2)

Ühe korvõisikuga isenditel on peaaegu alati olemas teine rudimen_
taarne korvõisik; igatahes ümberistutamisel viljaka1e pinnasele areneb
alati pöörisjas liitõisik. Ķultuuris taim suufeneb, kuid kõik o1ulised
tunnused jäävad muutumata

ALAMSEKTSIOONI AURICULA, EESTI NSV.s ESINEVATE LITKIDE
MÄÄRAMISE TABEL

l. Üldkatte lehed karvadeta [või väga harva üksikute (l-4) karva,
kestega ning sedagi mi.tte igal . lehel], tõmpjad, mustjad valge
äärisega 2
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298. joon. Sektsiooni AuftcuĮįna Naeg. et Pet. levikuareaal. (Zahni järgi')

aegu ääriseta; ālļiķrrroa hõredate heledate karvakestega; ü1dkate

B 9 mm pikk _ Hį'eracįurn qftįaureįĮerna Naeg'l5l. Tumedakatteline hunditubakas _ t{teracļuftį an'įaL 
et Pet'

2.Üldkattelehedhõredatekunihajusate.0,5:0,8mmpikkadenäär-
metega; kõrglehed mustad, laia valge äärisega

, l49. Kõrv_hunditubakas _ Hįeracįun' auricuįa Lam' et DC'

Üldkatte lehed kuni mõõduka arvu l_'l,2 mm pikkade näärmetega;

õisikuraod tihedalt näärmestunud; kõrglehed valkjad

i50. Leedu hunditubak as _ Hį.eracį.urn įįttuanįcu'rn Naeg' et Pet.

ļ. tsü.kkel Eu-aurįcula Juxip. _ Üldkatte 1ehed karvadeta (või ainult

mõni üksik karv näärmete seas).

l49,Ķõrv-hunditubakas-HįeracįumaurįcuįaļLam.etDC.Fļ.Fr.
IV iisosl:-zņ, Nr"g. et Pet. Hier-'.Mitteļerr''_I. (ļu:'5)^189; Norrl' Bidr'

sķaįa. ūi.r.-i,t. r Īrsss) 26; Dahlst. Beitr' Hier.-Fl. oesels (.190l) ļ7;

Zahn in Engl. Pflan""ni. li, zao (1923) 1l9B; in Aschers' et Graebn'

t
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ly'9ņ:':-XII, 1 (1922) 73 (sub H. eu-aurįcuĮa tgpicum Zahn);.Üksip inFl. 
^URSS 

XxX. (1960) 670. - flcrpelwr*, 
"noįo"lreJIKa.4' Vars 5-2O (-4O) cm kõrge, 0,5-2 mm ,äbimõõdus, karvadeta

või üksikute karvadega varrē alusel, ülal hõredate kuni hajusate (varre
aļuseni r-r1atuvate) nįärņetega' peaaegu tähtkarvadeta. Võsundid kunl
25 cm pikad, peened või jämedavõitu, 6--ll mõlaja Iehekesega- j;r;įi
lehti B (3-13); nad on mõlajad k'uni (kitsas-; silst1aa, tömbid, kurdunud
tipuga' sinirohelised, veidi ļäikivad, kuni l0 .* pikrd (6-7: l), ainult
servadel ja keskrooļ ļehe alumisel pinnal lehe aluse' juures üksikųte5-7 mm pikkade ripsjate karvadega, tähtkarvadeta- VarĻlehti l tr"rri'ltuskoefitsient 0,05); leht on lineaalāe, tähtkarvadeta või üksikute tähekes_
tega keskrool 1ehe alumisel pinnal. Liitõisik pöörisjas, 1r-; z-s 1-ģ1l<orvõisikuga; aklaadium 4-l0 mm pikk. Õisiķuraoa įr.urj.tr, rr11u.r1i
näärmestunud, ha1l- või valgeviltjad. Kõrglehed mustad, 1aia vālge ääri.
sega. Üldkate (5-) 6-8 (-9) mm pikk, munajas, Üįdkatte r.frea ķit.,
sad, tömbid kuni tömpjad, mustjasrohelised valģe äärisegä, ķaruaaįtļ
(var. genuinum Naeg. et Pet.) või harva aksikūte karvaāega üļdkatte
lehtede tipus ning sedagi mitte kõigil lehtedel (Ī. subpiĮosuh Duh|"t'1,kunį hajusate l25 (15_-40)] 0,5-0,8 mm pikkade näärmetega, iaĮĮ
hõr'edate tähtkarvadega (servad paljad). Õieā hele- (väävel-) "ķollarJa.
Emakasuue kollane. Seemnis l,5 mm pikk. Õitsel maist juulini (mõni-
kord tėistkordselt augustis-septembris). (299.'ioon.;

Üldlevik. Egroopas Skandinaavia 1õunaosas, Ķesk-Euroopas, atļanti_lise Euroopa idaosas,- Vahemere ja Balkani rajoonis. Nõukogude LiiduFuroopa-osas.peamiseļt loode- ja läänerajoonideį. Niisketel aasadel, kar-jamaadel, metsaservadel, rannaniitucel, ti1atpool sa1iinset vööndit.
Levik Eesti NSV-s. Kõigis valdkondades (välja arvatud Alt?), kuiginäiliselt suurima sagedusega läänevaldkondades. (300. joon.)

Väga polümorfne liik, mis eriti Ķesk_Euroopas moodustab bhtra1t
vaevu erinevate tunnustega pisivorme. S. omangil (l935) on õigus, kuita kiirnitab, et H' aurįcuļa on teiste liikidega Įo..ļtd., üks ke-rgemini
määr'atavaid ja vaevaļt põhjustab eksimusi. Ligi 50/o kõ]gist uuritud
isendeist omasid arenenud õietolmu.

L. Gruner (1864) mainib kaht teisendit: var. praemorsa ja var. foria-tum, autorinimeta. Kuna selliseid nimesid literatuuris ei leidu, siis tuleb
arvata, et on tegemist Gruneri enda püstitatud teisenditega; et aga diag-
noosid puuduvād, siis krrjutavad nad endast nomina nuda] Ķlinge' (lB82:)ja Lehmann (1895) piirduvadki nende mainimisega, kommentaarideta.
Kr"rna tõenduseksemplarid puuduvad ja Gruner käsitas H. aurįcula,t njilaialt, e.t nid.as isegi liiki H. suecįcim Fries ainult H. aurįcuĮa juurde
kuuluvaks taksooniks, siis on parem nendest teisenditest įaikides mööda
minna.

'Meiļ on mõeldav kohata veel üht siia lähedusse kuu1uvat liikiH. acutisquamum Naeg. et Pet., mis ülalkäsitletust erineb ü1dkatte lehtede
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299. joon. Kõrv-hunditubakas (Hīeracįum aurįcuĮa Lam. et
DC.).' a - õisiku" üldkatte leht (suurendatud).
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300. joon. Kõrv-hundiįubaka (Hieracium aurįcuįa Lam. et DC.) leiukohad Eestis.

väga kasina näärmestuse pooļest. Üldkatte lehed on teravad ja neid on
väga rohkearvu1iseļt. Autori1 on seni õnnestunud herbaarse materja1i
seas ļeida üksainus eksemplar, mida võiks pidada sellesse ļiiki kuuļuvaks
(Emed-valdkonnast, kogunud G. Pahnsch).

l50. Leedu hunditubakas -- Hįeracįum lįttuanįcum Naeg. et Pet.
Hier. Mitteleur. I (ls8s) |92; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (į923)
1l98, gub H. Į.įthaanįcurn Naeg. el' pet. (mendum scripturae?); in
Aschers. et Grae6n' Synopsi.s XII, 1 (l922J 73; Üksļp iņ Fļ. URSS xxx
(l960) 673. - fcrpedIaHxa JIIįToBcKafi.

4 Vars (5--) 20-30'cm kõrge, l. l,5 rnm läbimõõdus, üksikute
heledate 2 mm pikkade karvadega varre aļuseļ; ülal mõõddka arvu näär-
metega ning ülikasina tähtkarvastusega. Võsundid pikad; väga peened.

Juurmisi ļehti 6-8; nad on mõlajad kuni lineaaĪsed, tömbid, siniroheļi-
sed, üksikute l,5_3 mm pikkade karvakestega serüadel .ja- keskroo alu-
mises osas lehe alumisel pinnal, tähtkarvadeta. Varrelehti t (lehistuskoe-

fitsient 0,04) ; leht asetseb kodariku 1ähedal, on 1ineaalne, Ī iitõisik ,- hõre

pööris laiuvate raagudega, 2-3 korvõisikuga; akļaadiüm,' B_14 mm
pikk' Õisikuraod karvadeta, kuni tihedaļt näärmestunud, tähtkarvadest
halliģ. Ķõrglehed valkjad. Üldkate 6_6,5 ( 8) ņņ'' pikk, munajas"
Üldkatte lehed kitsad, tömbid, turnedad, valge äärisega, karvadeta (või
harva üksikute karvakestega), mõõduka arvu t28 (20-60)]. enamastl
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30i. joon. Leedu hunditubakas (Hieracium īittųnicwn
Naeg; et Pėt');
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302. joon. Leedu hunditubak'a ('HieracĮum Įittuanīcum ' Naeg. et Pet.) įeiukohad
Eestis.

Suurte, (0'5-) 0,7-|,2 mrn pikkade näärmetega, Väga kasinasti tähtkar-
VaSed (servad paljad). Õied heļekoļ1ased' Emakasuue kolļane. Õitseb
juunis-juulis. (301. joon.)

Üldlevik. Kesk-Euroopa idaosas. Niitudel ja karjamaadel.
Levik Eesti NSV_s. Harva, kuid arvatavasti kõigiŠ valdkondades esi_

uev (valdkondades Eint ja Alt puudub?). (302; joon.)

2' tsükkeļ Trįcheįlerna Juxip. - Ü1dkatte lehed märgatavalt kaetud
k a rva kestega.

l51. Tumedakatteline hunditubakas Hįeracįum amaureįļema 1

Naeg. et Pet. Hier. Mitteļeur. I (lBB5) 19l; Zahn in Īngl. Pflanzenr. IV,
280 (1923) ll99; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, I (1922\ 74;
Üksip in Fl. URSS XXX (l960) 675' - fcrpe6uHNa reuHoo6eproųHarl.

4. Yars 7-25 (-50) cm kõrge, |-2 mm läbimõõdus, alusel haju-
sate heledate karvakestega, ülal hõredate näärmetega ja väga kasinalt
tähtkarvane. Võsundid pikad, peened. Juurmisi lehti 6 (3-9); nad on
mõiajad kuni liūeaalsed, tömbid kuni teravavõitu, sinir'ohelised, servadel
ja keskroo alusel:lehe alumisel pinnal üksikute 2-3 mm pikkade ripsjate

Lmauros

428

kr. k.) - tume, eiĮema - kate, soomus.



303. joon.' Tumedrur1."''"ir:J."1Tr!xTj: (HĮeracium Qnaureį.lema

karvakestega, tähtkarvadeta. Varreļehti l (_2) (1ehistuskoefitsient 0,04) ;

leht on ļineaaļne, asetseb kodariku lähedal. . Liitõisik pöörisjas, 2-5
(-7) korvõisikuga, sageli harali okstega; aklaadium 3-20 mm pikk.

.Õisikuraod hõredate heledate karvakestega, mõõdukalt näärmestunud,
tähtkarvadest halļid. Üļdkate 6,5-9 mm pikk, munajas. Üldkatte lehed
kitsad, tömpjad, mustjad, vaevu ääristunud, üksikute [8 (5-l0)] mus_
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3o4. joon. Tumedakattelise hunditubaka (Hieracium amaureįįema Naeg. et Pet.)
ļeiukohad Eestis.

tade harjastega, kuni hõredate |20 (13-22)] 0,7-|,2 mm pikkade näär'-
metega, hõredalt tähtkarvased (servad paljad). oied helekollased. Emaka-
suue koļlane. oitseb juunist augustini. (303. joon.) ]

Uldlevik. Kesk-Euroopas kuni atlantilise ja Va'hemere rajoonini. Nõu-
kogude .Liidu Euroopa_osa kesk- ja läänerajooriides. Aasadel. ja metsa-
servadel, peamiselt mägisel maal.

Levik Eesti NSV-s. Seni nenditud valdkondadeĮ Emor' Einf, Eint,
Esup, Eor ja Alt üksikleidudena, tõenäoliselt esineb aga kõikjal.
(304. joon.)

2' alamsektsioon Schuįtesla Juxip, in Fļ. URSS XXX (t960) 675. -
|H. SchuĮtesįį F. Schultz, Arch. Fl. Fr. Allem. I (lB42) 35; II (ts50)
|77; Zahn in EngĪ. Pflanzenr. IV, 2BO (1923) l2ll; in Aschers. et Graebn.
Synopsis XII, l (1922) 89, - H' aurįcuįa-piloselĮci Naeg. et Pet. Hier.
Mitteleur. I (1885) 222. - H. nudifoliam Norrl. Herb. Mus. Fenn. II.
(lssg) l53. - H. psiĮophgį.įurn, G. Anderss. apud Dahlst. Bidr. Sydöstr.
Sver. Hier.-Fl. I (lB90) 47'J - Vars sügav- või lühiharkjas (sageli
mõlemad harunemisviisid olemas ühel ning samal isendil). Lehed mõla-
jad või keeljad, õhemad ja pehmemad kui H. piĮoseĮĮa'l, alumisel pinnal
hõredalt kuni mõõdukalt tähtkarvased (võsundilehed reeglipäraselt oht-
ramalt tähtkarvastunud). Liitõisiku piirkonnas ja kogu varrel näärmed.
hästi arenenud ja neid esineb rikkaļiįult. Äärisõied vāljastpoolt peaaegu
alati punasetriibulised: Madalad taimed (l0-20 cm kõrged).
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Levikuareaal kattub H. a,a?įcuļa omaga, enamikuļ juhtudest on näh-
tavasti tegemist H' aurįculcį':,ją'H.,pilose1Įa värdadega. Varvaga isendid
määratakse sageli H. piĮoseīĮa]ks; otsustavaks tunnuseks osutub sel
puhul 1ehtede aļumise pinha tähtkarvastuse aste, mis kunagi ei ületa
hõreviltjat (tugeva luubi apil-'on võimalik loendada tähtkarvakeste arvu
teataval ruutühiku1, mida ei ole'võimalik teha H. pilosella'\). Peale selle
võib koos ühekorvõisikuliste-iseirditega peaaegu a1ati kohata ka haru-
nenud liitõisikuga eksemplāre. 

'

ALAMSEKTSIOONI- SCHULTESIA EESTI NSV-s ESTNEVATE
LIĮKIDE MÄÄRAMISE TAB-EL

l. Üldkatte lehed (vägä) hõredate mustade karvadega ja mõõdukalt
kuni tihedalt näärmestunud

l52. Tumedapäine hunditubakas - Hįeracį.um subatrįceps Zahn

Üldkatte lehed ainult näärmekarvadega
153. Lehistunud hunditubakas - Hieracium frondosam Naeg. et Pet.

l52. Tumedapäine hunditubakas - H. subatriceps I Zahn in Engl.
Pflanzenr. IV,280 (1923) l213; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, I

(1922\ 94; Üksip in Fl. URSS XXX (t960) 677. - Hįeracįum atriceps
Dahļst. Beitr. Hier.-Fl. oesels (l90l) l6, non Naeg' et Pet., nec Blocki, --

f crpe6uHxa noį{Tļ{-ų.epHolJI aBafl .

4. Vars 10-20 cm kõrge, l-l,5 mm läbimõõdus, väga hõredalt
kaetud 2,5'3 mm pikkade karvakestega, ülemises oSaS tihedalt, kesk- ja
aļumises osas hajusalt näärmestunud, ülal ohtralt, allapoole hõrenevalt
tāhtkarvane, Võsūndid peened, pikad (kuni 13 cm), 3-8 süstja, terava
lehega. Juurmisi lehti 5-l0; nad on pikliksüstjad või lineaalsed, tömp-
jad kuni teravad, kuni 5 cm pikad (5: 1), sinirohelised; pealmine pind
üksikute 3 4 mm pikkade harjastega, alumine pind hajrrsalt, servad
hõredalt, keskrood alumiseļ pinnal kuni tihedalt kaetud l,5-2,5 mm
pikkade karvadega; pealmine pind tähtkarvadeta, aļumine pind peaaegu

kuni tihedate tähtkarvadega. Varrelehti ei ole, seļle asemel on kõrgleht.
Liitõisik ļühi- kuni sügavharkjas, 2 korvõisikugā; aklaadium 30-l10 mm
pikk. Üldkate l0_-ll mm pikk. Üļd.katte lehed laiavõitu, teravavõitu,
punase tipuga' väga hõredate Il0 (9-16)] l,5-3 mm pikkade mustade

karVadega, mis on koondunud peamiselt tippu, mõõduka arvu kuni oht-

rate [50 (35-75)] 0,6-0,7 mm pikkade tugevate' mu',stade näärmetega
ning hajusalt tähtkarvased. Õied kol1ased, äärisõied erepuipursete trii-
pudega. Oitseb juulis. (305. jobn.)

Levik Eesti NSV-s. Endeem. Senised.leiud valdkondades Emoc ja

Emed. (306. joon)

l saÖ- (lad. k.) - all-, alam-, vähe_, ater _ must, tume, ceps _ päine.
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305. joon. Tumedapäine hunditubakas (Hieracium subatriceps Zahn\
a - õisiku üldkatte leht (suurendatud).

l53. Lehistunud hundįtubakas Hįeracįųm frondosurn l Naeg. et
Pet. Hier. Mitteļeur. I (lB85) 230; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280
(1923) l2|4; non Loerrnr.; Üksip in Fl.. URSS XXX (1960) 676.
flcrpe6nHxa oJrucrBfleHHafl .
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306. joon. Tumedapäise hurrditubaka (HieracĮum. subatriceps Zahn\ leiukohad
. Eestis.

4. Vars (l0-) 25-35 cm kõrge, l-l,5 mm läbimõõduŠ, veidi tõu-
sev, Sageli lisavartega, hõredate heledate l,5-2 mm pikkade karvadega,
ülal hajusate näärmetega, mis laskuvad poole vafleni, ülal tähtkarvadest
hall. Võsundid pikad, jämedavõitu; lehed võsunditel Suurevõitu, tipu suu-
nas suurenevad, üksteisest eemaldunud. Juurmisi lehti l l-l3; nad on
keeljad kuni süstjad, tömbi kuni teravavõitu tipuga, sinirohelised; peal-
mine pind üksikute 3-5 mm pikkade harjastega, alumine pind kuni
hajusate 2-3 mm pikkade pehmete karvadega, pealmine pind tähtkar-
vadeta, alumine pind kuni mõõdukalt tähtkarvane (noored lehed aļt haļ-
lid). Varrelehti 0-l (lehistuskoefitsient 0,02); leht on väike. Liitõisik
harkjas, (l-) 2 korvõisikuga; aklaadiumi pikkus kuni 50/o varre pikku-
sesi. Ü1dkate]9.--t0 mm pikk. Üldkatte lehed kitsad, teravad, tumehal-
lid, kitsa helerohelise äärisega, karvadeta, mõõdukalt ļ<uni ohtralt
(60-90) kaetud 0,7 mm pikkade näärmetega, tähtkarvadest hallid (ser-
vad kaasa arvatud). Õied kollased, harva äärisõied veidi punakad. Õit-
seb juunis-juulis. (307. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osa keskrajoonides. Niitudel ja
lagendikel, loo1.

Levik Eesti NSV-s. Haruldane, seni üksikleiud vaļdkondadest Emor
ja Einf (30B. joon.). Et see liik välisilmelt f/. piĮoseĮla't meenutab, siis
on ta kahtlemata sageli täheļe panemata jäänud ning esiņeb vististi
sagedamini kui senised ļeiud näitavad.

28 Eestt NSY floora VIĮ 433



307. joon' Lehistunud hundituhakas (HieracĮum frondosutn Naeg. et Pet')' a _
õisiku üldkatte leht (suurendatud)'
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308. joon. Lehistunud hunditubaka (Hieracium frondosunt Naeg. et pet.) leiukohad

ll. sektsioon PįįoseĮlįna Naeg. et Pet. Hier Mitteleur. I (l8B5) 58,
114,777; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) ll49; in Aschers. et
Graebn. Synopsis XII, l (1922) 5, 7; Üksip in Fl. URSS XXX (1960)
679. - Stirps H. Pįļoseįįae Fries, Symb. (ls44) 13, pro majore parte. _-
Sectio Ī'' EupiĮosella F. Schu|tz et C. Schultz-Bip. in Fļora (1s62) 422' -H. piloselĮa Brenner in Acta Soc. Faun. Fl. Fenn.25 (1903) no 2. -Iseloomustust vt. sektsioonide määramise tabelis (lk. 22). - Vars väl_
jub lehitu varvana juurmisest lehekodarikust (sageli mitu ļisavart samast
risoomist); ühe suurema korvõisikuga (äärmiseļt harva sügavharkjaS -siis liitõisik 2 korvõisikuga). Juurmised lehed tavaļiselt äraspidimunajad
ja tömbid kuni süstjad ja kuni terava tipuga; alumine pind ülitihedaist
tähtkarvadest valge- või hallviltjas (vanadel herbaareksemplaridel muu-
tub vilt aja jooksu1 ruugeks); mõlemad pinnad hõredalt kuni mõõdukalt
karvastunud: pealmine pind pikkade harjastega, alumine pind lühemate
ja pehmemate karvadega (mis heleda vildi taustal on raskesti jälgita-
vad). Āärisõied väljastpoolt peaaegu alati punaste triipudega või vähe-
malt õiekrooni hambad punakate tippudega. Heades kasvutingimustes
arendavad aļati võsundeid. Ksero_ ja mesofüüdid.

Üldlevik. Ķogu Euroopas (välja arvatud liri_ ja Šotimaa ning arkti-
line vöönd); Loode-Aafrikas ja Lääne_Aasias.

Sektsioon Pįlo;seįįįna Naeg. et Pet. jaguneb 3 alamsektsiooniks, mille-
dest mei1 on seni leitud ainult ühe alamsektsiooni - PįįoseĮįa Juxip

.28+ ņ5



esindajaid. K. H, Zahni spekulatiivse piiritõmbamise järgi IEngl. Pflan_
zenr. IV, 2B0 (l923) ll50, levikukaart] on näidatud meie läänesaarteĮ
veeļ alamsektsiooni PeĮetįerįa'na Juxip esinemine. Kuigi faktiliselt neid
seni pole ļeitud, on teoreetiliselt nende esinemine meil võimalik, see_
pärast toome informatsiooni mõttes ka viimase kirjelduse.

s EKTS IooN I P1įosĒ L LI N A ALAMS E KTs IooN I D E MÄÄRAIvlt s E
TABEL

ļ. Võsundid lühikesed, jäigad, ühesuuruste, üksteisele ligistunud ją
juurmistest ļehtedest vähe erinevate lehtedega; üldkatte.lehed laiad
(l'5.-2 mm), terava värvunud tipuga

l. alamsektsioon Peletįeriana Jlxip
Võsundid pikad, peened või jämedavõitu, väikeste üksteisest eemal_
dunud lehtedega, mis võsundi tipu Suunas üha vähenevad; üldkatte
lehed kitsad (0,5-l,5 mm), teravavõitu või teravatipulised

2' alamsektsioon Pįįoseįįa Juxip

l. alamsektsioon Pel.etįerįana Juxip, in Fl. URSS XXX (1960) 689. *
|H. PeĮeterįanun Mėrat Nouv. Fl. Paris (l8l2) 305; Lam. et DC. Fl.
Fr. V (1815) 437; Naeg..et Pet. Hier. Mitteleur. I (1885) 127; Zahn in
Engl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) l156; in Aschers. et Graebn. Synopsis
xII, l (1922) 20.J - Ulatuslikust sünonüümikast toome siin vaid need,
mis puudutavad meil võimaļikke taksoone: PiįoselĮa macroįepis Norrl.
Anteckn. Pilos. Fenn. I (lBB4) 56; non Boiss. - H. macroĮepideum
Norrļ. Bidr' Skand' Hier._Fl. I (l8BB) lB; in Mela_Cajand. Suom. Kasv.
(l906) 625; Dahlst. Bidr. Sydöstr. Sver. F.Iier.-Fl. I (lB90) 9.

' * Liiviku_hunditubakas Hįeraciurn sabuįosorun Dahlst. Bidr.
Sydöstr. Sver. Hier.-Fl. I (lB90) 9; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV, 2B0
(1923) ll57; in Aschers. et Graebn. Synopsis XII, l (|922) 23; Üksip
in Eesti Loodus (1938) 207 lsub H. Peįeterįanuftį Mērat (H. sabuĮoso-
rurn Dah|st.)]; in Fļ. URSS Xxx (1960) 689. -- flcrpe6uHKa ĪIecĪ{aHafl.

4. Vars _ ļehitu varb, 10-30 cm kõrge, sageli lisavartega, üksi_
kute karvadega, kuid ohtralt näärmestunud ja viltjas. Võsundid enam
või vähem lühikesed, l-5 cņ pikad, jäigad, tihedalt kaetud pehmete
valgete karvadega ja tähtkarvaĮlega, mispärast näivad valgetena (vanad
herbaareksemplarid ruuged), ühesuuruste kaunis suurte lehtedega, mis
oluliselt ei erine juurmistest. Juurmisi lehti 7-9; nad on lai- või kitsas-
süstjad või kee1jad, tömpjad kuni teravad, kuni l5 cm pikad, puhas-
rohelised; pealmine pind kuni hajusate 3-7 mm pikkade harjastega,
alumine pind peaaegu karvadeta, keskrood alumisel pinnal kuni hajusate,
servad üksikute l,5-3 mm pikkade karvadega; juurmised lehed üldiselt
hõredalt karvastunud, pealmine pind tähtkarvadeta, alumine pind valge-
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viltjas. Taim ühe korvõisikuga. Üldkate l0-l2 mm pikk. Ü1dkatte lehed
laiad (l,5-2 mm), munajassüstjad, teritunud, |aia rohelise äärisega,
punavioletjalt värvunud tipuga, karvadeta või hõredalt kuni mõõdukaļt

309. joon. Liiviku-hunditubakas (HĮeracium sabulosorum
Dahlst.).

.ūaetud !-2,5 mm pikkade valgete karvadega ning vastavalt tihedalt

kuni hajusalt 0,5-1,5 mm pikkade mustade või vahakolļaste näärme-

teģa, tihedalt tähtkarvased (servad kaasa arvatud). Õied hele- (väävel_)

tollased, äärisõied peaaegu alati 1aiade purpursete triipudega. Emaka_

$uue kollane. Õitseb juulis*augustis. (309. joon') 
*

d3?



Üldlevik. Sl<andinaavias ja Soomes, NõukogLrde Liidu Euroopa-osas
Ķarjala--Lapi ning Dvinaa-Petšoora rajoonis; mereranna 1äheduses
liivaste1 ja kivistel kohtadeļ, kaljudel, mägedes peamiselt, suba1piinses
vööndis (Hibiini mägedes) . Väga polümorfne ļiil<, varieeruva karvastuse
ja näärmestusega, meenutades sellega H. piĮoseĮĮa'|.

Levik Eesti NSV-s. Nagu juba öelducl, ei ole meil seni avastatud
(1Į'. a36), kuigi sel1ine võimalus on olemas (riäiteks Hiiunraal või teistel
Baļti mere ja Soome 1ahe saartel või Soome 1ahte ulatuvaiļ neemedel,
liivaseĮ pinna1).

2. alamsektsioon PįļoseĮla Juxip, in Fl. URSS XXX (i960) 692' -[ĮĮ. piloseĮlo L. Sp. pl. (l753) B00 p. p.; Zahn in Engl. Pflanzenr. IV,
280 (1923) l158; ir-r Aschers. et Graebn. Synopsis XII, t (1922) 24j

l. tsükkel ĖupiloseĮĮa (Zahn) Jrrxip. - ĮH. eu-piloselĮa Zahn in
Aschers. et Glaebn. Syr.ropsis XII, 1 (1922) 25. - Grex H. pilosella
Zahn in Engl. Pflanzenr. ĪY,2B0 (1923) ll59. - H. piloseĮĮa L. et aLrct'
alior.] - Lehtede pealmine pind tähtkarvadeta (väga harva piki kesk-
roodrr üksikurl tähekesed olemas)

154. Į(arvane hunditubakas - Hįeracįum piĮoseĮlaI L. (H. Pilosella)
Sp.pi.(1753) 800 p. p.; Wiild. Sp. pl. III (1800) 1563; Fr-oel. in DC.
Prodr. VII (lB3B) p. p.; Ledeb. Fļ. Ross. II (1B44-1846) Ba5; Fries,
Symb. (1848) 2 p.p.; Epicr. (1862) l0 p. p.; Naeg. et Pet. Flier. Mittel-
eur. I (1885) 130; Schmalh. @ropa II (1895-1897) 155; Norrl. in Mela-
Cajand. Suom. Ķasv. (1906) 625; Zahn in Engl. Pflanzenr. Iv, 280
(1923) 1158; in Hegi, Illustr. trl. Mitt.-Eur. VI (1929) l198; in Aschers.
et Graebn. Synopsis XII, l (1929) 24; Üksip in Fl. URSS XXX (1960)
692. *- fcrpe6unxa BoJrocrzcrafl.

4. Vars mada1, 20 (5-30) cm kõrge, lehitu varvana (äärmiselt
harva ühe väikese varreļehega, kuid mitme kõrg1ehega), sageli 1isa_

Vartega, märgatava1t tähtkarvane (eriti ü1emises osas), mitmesuguses
astmes ja vahekorras karvastunud ja näärmestunud; pärast õitsemist
vars pikeneb märgatava1t. Võsundid (neid on 2- 10) tavaļise1t hästi
arenenud, ļ<urri 30 cm pikad, peened või jämedavõitu, hajrrsalt karvastu_
nud ja rikka1iku1t tähtkarvased; ül<steisest eema1dunud (l<uni 10) mõia_
jate või süstjate, mitte suurte (kuni 3 cm pikkade), võsundi tipu Suunas
vähenevate lehtedega, mis on märgatavalt karvastunud harjastega (ena-
masti tihedamini kui juurmised lehed); pealmine pind tähtkarvadeta,
a1umine pind va1geviltjas (rõhutud o1ekus kasvavatel isenditel võivad

I piloseĮĮus (1ad. k.) - mõnevõrra karvastunud. Nimį tuleneb kodariku lehtede
karvasitsest. Perekonnanimena Pi'ĮoseĮĮa kasutas seda Vailļant [Acta Acad. Paris (172l),
180]. Esmakordselt maįnib teda Fuchs tHist. Stirp. (l542) 605], kujutades PįįoseĮĮa
maįor nīme a|l H. piĮoseĮĮa'L
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võsundid puududa, kuid pärasi ümberistutamist parematesse tingimustesse
arenevad võsundid kohe ja mõnikord isegi harunevad)' Juurmisi lehti
(3_) 6-11; nad asetsevad hästi arenenud kodarikuna; välised neist on
õitsemisajaks enamasti kuivanud ning säilivad pruunide jäänustena
(talvitunud kodarik); lehed kujult äraspidimunajad kuni süitjacį, kuni
12 cm pikad, terveservalisėd (või väga harva üksikute madalate ham-
mastega servadel), sini- või oliivrohelised, harvemini puhasrohelised, sageli
violetjad; enamasti kuni hajusalt karvastunud: pealmine pind üksikute kįni
nrõõduka arvu 3"-l0 mm pikkade valgete harjastega įvanadel herbaar-
eksemplaridel on karvad kolletunud või pruunis.iurrrrā), alumine pind kuni
hajusalt pehmete valgete l-_5 mm pikkacle karvadega (valgĮl vi1tjal
taustal raskesti jä1gitawd), keskrood a1umisel pinna1 mõõdukalt kūni
tihedalt l-6 mm pikkade karvakesiega, pealmine pind tähtkarvadeta
(või vahel üksikrrd tähekesed piki keskroodu), alunrine pind valge- või
hallviltjas (vanadel herbaareksemplaridel kolletunud), ķria varius
kasvavatel taimedeļ võib alumine pind näida rohekashallina. Taim ūhe
i<eskmise või kaunis suure korvõisikuga (äärmiselt harva on vars sügav-
harkjas rring sel juhul 2 korvõisikuga)' Üldkate l0 t8-l2 (lņ)] Ļm
pikk, munajas või poolkerajas. Üldka.tte lehed kitsad,, 0,5-lr,2 mm laiad,
harva laiemad, lineaalsed, teravad, rohelised või tumeclad, sageli heļeda
äärisega, enamasti tihedaļt tähtkarvasecl, kaetud ļ<arvade ja näärmetega
väga mitmeti: kas ainult karvad või ainult näärmed või mõļemad koįs
kõigis võimaļikes vahekordades (3l0. joon'). Õied hele- või tumekol1a-
sed, äärisõied väljastpoolt peaaegu a1ati prrnasetriibulised. Emakasuue
kollane. Seemnis |,5-2 mm pikk. Õitseb maist juulini, sageli sügisel
(august-september) teistkordselt. (311. joon.)

Uldlevik. Ķogu Euroopas (välja arvatud arktiline vöönd, Island, Iiri-
maa, Šotimaa, Sardiinia ja Sitsiilia), harvenedes lõuna ja kagu suunas
(Vahemeremaadel suhte1ise1t harva). Loode_Aafrika Vaherrrere_äärses
vööndis on asendatud sugulasliikidega H' pseudopįįoseįĮa Ten. ja H' subu-
liferurn Naeg. et Pet. Põhja-Ameerikas tulnukana. Nõukogude Liidu
Euroopa-osas kõigis rajoonides, välja arvatud arktiļine vöönd ning kagu-
rajoonid (3l2. joon.). Kaukaasias, tõenäoliselt kõigis rajoonides, väĪja
arvatud Talõšš. Lääne-Siberis kõige läänepoolsemates rajoonides, sealgi
vististi ainult sporaadiliselt ja sageli vaid vegetatiivses olekus.

Hõredate männimetsade servadel või lagendikel, vanadel luidetel, lii-
vikutel, teede ja kraavide pervedel, raudteetammidel, raiesmikel, karja-
maadel, söötidel, peamiselt liivasel pinnasel.

Levik Eesti NSV-s. Kõigis valdkondades enam või vähem ühtlaselt
levinud ja tavaline

H. piĮosella L. on vähenõudlik koguliik, mis lepib ebasoodsate elutin_
gimustega, asustades kuivi ja ainevaeseid pinnaseid. Kserotermse taimena
eelistab ta päikesepaistelisi paiku. Kuigi ta koguliigina kindlasti kuulub
rireie pärismaiste taimede hulka, võib taļ silskį tanįtdada teatavat apo-
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3ll. joon. Karvane hundiįubakas (Hieracium piĮoseĮĮa L')' r - õisiku üld-
katte leht (suurendatud)

füütset joont: liik areneb ilmselt hästi kultuurist enam või vähem mõju_
tatud paikadel, nagu teeservad, raiesmi'kud, söödid jne. Et loomad karvast
hunditubakat ei söö ning taim kaunis hästi talub tallamist ja hästi
talvitub, siis soodustavad need asjaolud näiteks karjamaade kvaliteedi
färkjärgulist halvenemist (Vilbaste, |927, l929; Lippmaa, l934). Seilegi_
pärast ei ole tal kuigi suurt konkurentsivõimet: ta areneb hästi ainult
avaühingutes' enam või vähem suletud ühingutes aga on ta ilmselt rõhu-
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312. joon. Karvase hunditubaka (Hieracium piĮoseĮĮa L.) levikuareaal. (Zahni järgi.)

tud olekus. Näiteks loodudel, kus karvane hunditubakas on alatine liige,
idaneb ta õige mahasurutult ning võrsendite protsent on kõigest 2,B

(G. Vilbaste, l929). Ka ļiitunud taimkattes on tema muidu jõuline võsun-
dite tekkimine väga maha surutud (võsundid on lühikesed või kängunud).

Majanduslik tähtsus. Vanemal ajal loeti karvast hunditubakat ravim-
taimeks (herba et f Įores Pįįoseįįae sįae Aurįculae murįs) verejooksu,
kõhulahtisuse ja sooleusside vastu, samuti ka vahelduva palaviku, bron-
hiidi ja vesitõve vastu. Rahvameditsiinis tarvitatakse teda kohati veel
seni vahendina silmahaiguste (katarakt) vastu.

Karvasel hunditubakal on avastatud kaks roosteseene liiki: Puccįnįa
hįeracįį (Schum,) Mart. ja .Ęrgsīphe hieracįorum DC,. (määranud prof.
E. Lepik).

Umbes 35% kõigist uuritud isendeist omasid arenenud õietolmu.

Et H. piĮoselĮa L. on teatavasti üks polümorfsemaid koguliike hundi-
tubakate perekonnas, siis on katseid tehtud teda väįksemateks süstemaa-
tiļisteks üksusteks jaotada, kuid selline jaotamine põrkab suurte raskuste
vastu. Kui arvestada, et kõik ta tunnused on väga kõikuvad ning süste_

maatiliselt tähtsamad, evolutsioneeruvad tunnused (nagu üldkatte ja
varre karvastus ja näärmestus) moodustavad pika pideva, <<libiseva> āhe_

liku (karvakeste või näärmete täielikust puudumisest kuni ülirohkuseni),
siis ei tuļe imestada, et seni kellelgi ei ole õnnestunud luua rahuļda;qat
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3l3. joon. Ęestį lloora valdkonnad ja alavaldkonnad. Emoc - Lääneranniku
ja saarte lääne-alavaldkond (Estonia maritima occidentalis); Emor - Lääne'
ranniļ<u ja saarte ida-alavaldkond (Estonia maritima orientalis); Emb _
Põhjaranniku alavaļcįkond (Estonia maritima borealis); Lh, _,Häädemeeste

alavaldkond (Litorale heademeesteense); Einf Loode-Eesti valdkond
(Estonia inierior); Eint - Vahe-Eesti valdkond (Estonia intermedia), a -
Kõrvemaa aļavaldkond, ä - Soomaa alavaldkond; Esup - Pandįvere vald_

I<oncl (Estonia superior) ; Aļt - Alutaguse valdkond (Alutagia); Emecl _
Lahkme-Eesti valclkond (Estonia media); Eor Kagu-Eesti valdkond
(Estonia orientalis). Jooniseį on märkįmata Ecl - Paekalda alavaļdkond
(Esionia clivosa), mis kulgeb kitsa ribana Põhjaranniku alavaldkonna (Emb)

ja sellest ļõunas asuvate valdkondade piiriĮ: (T. Lippmaa järgi.)

süsteemi ning et kõik seļlised katsed on Vaid ligikaudsed. Brenneri (1903)
ja Norrlini (l906) poolt ettepandud meetod, mi1lega on ühinenud ka
Zahn (1922, l923), kasutab määrava iegurina karvakeste ja näärmete
vahekorda ü1dkatte lehtedel. See meetod võimaldab koguliiki päris ralrul-
dal'aļt jaoiada vähemaļt rühmadesse. S. omang (l935) seevastu 1ähtub

korvõisikute arvust (kahe või ühe korvõisikuga taimed) ning võsundite
ehitusest (jämedad või peened).

Autor peab tunnistama, et tal pole õnnestunud ļeida rahuļdavat moo-
,dust koguliigi H' piĮoseĮĮa 1iikideks jaoiamiseks, kuigi tema käsutuses
oli rikkalik materjal (ligi 600 herbaarlehte), mis väikeses osas oli mää-
ratud H' Dahlstedti (1901) poolt, ning ļisaks Veel Suur kogu eksikaate

Ęootsist ja Soomest (Įigi 200 herbaarlehte, kogunud ja määranud
H. Dahļstedt, K. Johansson, G. Samuelsson, J. Norrlin ja H. Lindberg).
Kahjuks osutusid paljud nende spetsialistide poolt määratud taimed hoo-
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314. joon. Euroopa ja Kaukaasia floora rajoonid.
Euroopas: I * arktiline rajoon; 2 - Islandi rajoon; J - Fennoskandia rajoon; 4 -
atlantilise Euroopa rajoon; 5 - Vahemeremaade rajoon; 6 - Kesk-Euroopa rajoon;
7 - Balkani rajoon; 8 _ Nõukogude Baļtikumi rajoon; 9 - Karjala-Lapi rajoon; 10 -
Dvinaa-Petšoora rajoon: ll - Laadoga_Ilmeni rajoon; 12 _ Ülem-Volga rajoon; 13 -
Volga*Kaama rajoon; 14 _ Ülem-Dnepri rajoon; /5 - Kesk-Dnepri rajoon; ,į6 *
Volga-Doni rajoon; 17 - Yolga-tagune rajoon; 1B - Ülem-Dnestri ra:oonļ 19 _
Bessaraabia rajoon; 20 - Musta mere äärne rajoon; 21 - Krimmi rajoon; 22 - Alam-

Doni rajoon; 23 - Aļam-Volga rajoon.
Ķaukaasias: ,į - Ees-Kaukaasia rajoon; 2 _ Dagestani rajoon; ,3 - Lääne-Tagakau-
kaasia rajoon; 4 - |da-Tagakaukaasia rajoon; 5 - Lõuna-Tagakaukaasįa rajoon; 6 -Talõši rajoon.
Kaardile ulatuvad ka järgmised Lääne-Aasia floora rajoonid: / _ Väike_Aasia rajoon;
// - Armeenia_Kurdistani rajoon; III *'lraani rajoon\ IV - Süüria-Mesopotaamia

raJoon.

pis erinevateSSe rühmadesse kuūluvaiks või erinime1ised identseteks.
Seetõttu tuli sellisest liigitamisest üļdse loobuda ja piirduda koguliigi
kirjeldamisega, jättes detailse jaotuse tu1eviku hoolde, kuni 1eitakse
mingi tõhus moodus H. piĮoselĮa L. jaotamiseks'
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KOGULIIGI 11. PIL)SELLA L. Rį]HMADEKS JAOTAMISE sKEEm

1.

t.

j

4.

Üļdkatte lehed kas ainult karvastunud (näärmeteta) või ainult näär-
mestunud (karvadeta) 2

Üldkatte lehed karvastunud ja samaaegselt näärmestunud 3

Üldkatte l.ehed ainult karvastunud (mõnedel lehtedel alusel siiski
üksikud näärmed) 

. Ī. Anadenįa Brenn.

Üldkatte lehed aihult näärmestunud (mõnedel lehtedel siiski üksikud
karvad) 

v' AtrįchaBrenn.'

Üldkatte lehtedel ülekaafus kas karvakesed või näärmed 4

Üldkatte lehtedel karvakesed ja nāärmed arvult enam või vähem
tasakaalus 

IĮI: Pįeįadenįa Brenn.
Üldkatte lehtedel ülekaalus karvad

II. oĮigadenĮa Brenn.

Üldkatte lehtedel üļekaalus näärmed

. IV. oĮigotricha Brenn.

osutus, et uuritud isenditest kuulus urņbes l4/o rihma oligadenia,
umbes 33% rj;ihma Pleįadenia, umbes 2O/o rihma oligotriiha ja umbes

33% rihma Atrįcha, rühma Anadenįa esindajaid aga ei õnnestunud üldse

uuuĪ'ui?;rocįurn 
aurįculiformeFries (H. auriculaeforme Fries). _ E' Leh-

mann [Nachtrag (ls96) 76] mainib seda liiki meie aļa kohta, samastades

teda ekslikult H. Schultesii'ga. H. aurįculiforme Fries on H. Peleterī'a-

n1Į.m;i la H. aurįcuį.a värd ņing seļle esinemine meil on tõestamata ja

ka äärmiselt ebatõenäoline.



OJIOPA flCTPEEI,IHOK B 9CTOHCKOH CCP

Peenue

Po4 rcrpeõzuxa (Hieracium L') n 3croHcķorž CCP ĮĮpeĀcTaBJIeH l54 sH.
ĀaMH [s cMblcūe cKaHĀHHaBcxttx doraguKoB' įIJIH IIOÄBI{ÄaMLI B cMbIcJIe Mo_
rrorpaQa po4a feprvraHa IļaHa, 'Ļ]ĮlW pacaņI4 B CMbĪcJIe A. II. Cerr,renoņa-Tgn-
IIĪaHgķoņg (TaxcoHoiuullecKI,Ie rpaHI{IĮbI BkĪĮa Lļ ero ĪĪoĀpa3Āeleuuft, 19l0) ],
oTHocflųĪļMĻlcfl. K ĀByM noĀpoĀaM: Euhieracium (90 BHĀOB unu 5B,5/o) n
Pilosella' (64 suna unu 41,5/o\ .

Ha6nrcĀarcilļaflcfl s o6ņeĪu TeHĀeHņLI' reorpaģuuecKolo pac,,pocTpaHe-
HIįf 9TIrX iloĀpoÄoB, B cLIJIy xoropoü Euhieracium LIMeeT IĮeHTpoM CBoero
pa3BI{TI]fl Cpe4urorc Enpouy,. a Piloselļa Bocrouuyto (Corercxuü Corcs),
cKa3bĪBaeTcfr H y uac. Tax, eCJII'I oTKLIHyTb [peĀcTaBJIeHHbĪe y Hac Becr,Ma
MaJIF,IM Į{I,ICJIOM BLIĀOB ceKIļHĪa Sabauda, Tridentata u Preņanthoidea, a TaK_
xe Umbellata; cocrorųyrc U3 ydIExnucron, rä 

"a 
npr*.pĮ ceKIļI{lI Vulgata

MoxHo flBcTBeHHo ua6.ttrc4arl nocTe[eHHoe ĪĮ ĀocTaToĪrHo pe3Koe ocxyĀē_
uue ģ.lopu xctpe6IaHox B HaIIpaBJIeģltn c gailaĻa n, ,o..on, r.rlr,r Floien-
fälle, no BbIpaxeHlaĪo K.'KynlQepa. Tax, caultü sanaÄĪrHlž Qnopucrzuecrzfi
paüou 3crogun (no JInnnrr,Iaa) - Estonia maritima occidenialis - coÄep_
)KHT oKoJIo 24/o zcex BHÄOB eroit cexųzl{' cJleÄyĮoųuft pafrcru (a ooctoutlotvl
HanpaBJreHr.ru) - Estonia maritima orientalis - y)Ke ,onono lķ/o (a o6a
BMecTe 42%), u Estonia inferior, rĀe' B ocoõeugocrH B ero sana4uoü noJlo_
BI{Īie' BcTpeĪĮaeTcfl euĮe oTHocIįTeJIbHo MHolo 3anaĀHblx loprur, - l5%. IĄrat:,
'B Tpex 3a[aĀHblx lnopucrzuecrnx.paüouax BMecTe npolĮSpacTaer ņ 57/o
BLIĀOB Vulgata, a' Ha ocTalolĮI4ecfl [Iec?b BocToįĮHbIx paüouon ūpflXoĀĪlTcfi
cJļeĀoBaTeJIbHo oKoJIo 43/o; us HLIX B Estonia intefmedia |lvo, Estonia
maritima borealis 7/o, Ėstonia superior 9/o, Eslonia media 1O/o, Estonia
orientalis 5/o u Alutagia |/o. Ec;ln xe cpeĀLIHHbIe paüoHu Eint ra Esup,
KaK ilMeIoUĮI{e B 3HaųHre.nķuoft įļacTH xap6oHaruue [oqBbĪ' cnoco6creyrc-
Īļ.ue npol{3pacTaHhlo BĻlĀoB Euhieracium, ŪpĻlųVcilLlTb TaKxe K 3aI]aĀHbIM'
To oKaxeTcfl' ĪITo B ceBepo-3ana4uoli IIoJtoBI,IHe cTpaHbI lIpoįr3pacTaeT Āo
3/ņ ecex BIļĀoB eroä cexqun (oxo.ito 77%) . CpanHIare.nluo ue6onķuroft npo-
ņeHT BI,IĀoB s Emb o6ņgcggercg oTųacTļ{ ualotž rĪJlonĮaÄblo eroro paftoua,
oTĮ{acTI'Ī }Ke roc[oÄcTByIoųLMH TaM CIiJII4KaTHbIMH IIOĮļBaMLI' a s Alt - TeM,
{iTo 3HaĪ{I.lTeJIbHafl Ī{acTb ero 3aHflTa 6o.notauz, T. e. He csoIäcrseHHbIM}I
lcrpe6nHxa m uecroo6u T aHų'lMvL
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B ķaųecrge oTHocIļTeIbHo MoJloĀofo TaKcoHa, xcrpe6uuru' (a u ĪļacTHo-

cTIį ilpeĀcTaBI,ITeJII{ noaĖoaa Euhieracium) cx.ltoHuu x oģpasonaHuĪo HoBbIx

loprur. Ha raxyrc TeHÄeHųI{rc (<<nporpeccuBHolo 3HĀevnsn'la>>) y Hac (rou_

Hee n Cpe4rte-Ealraficxoü ģnroreorpaģuuecxoü nporzuu,nu) yxasrteaJlocĪ,
y;xe panee (Diels, L., 'Pflanzengeographie, ed. 2, l9l8). K. KynģQep
(Grundzüge der Pf lanzengeographie des ostbaltischen Gebietes, l925,
lB5-l86) rcinopur o6 arou rax: <<Dahlstedt, der die Hieracien Õsels bear_

beite.t hat (l90l), stellt für diesen Teil unserer Inselfļora 5 neue Arten
auf, nämlich Hieracium acroleucoides, alphostictum, furĪuraceum' Ķupfferi
u. lepiduliforme, ferner auch lB neue Unterarten u. 6 neue Varietäten.
Der taxonomische Wert clieser Einheiten ist bei der an <fļiessenden

Formen>> so ausserordentlich reichen Gaitung Hieracium wohl geringer
einzuschätzen als bei aļten, besser abgegrenzten Arten u. ihren Unter-
abteilungen. Es ist zu untersuchen, ob dieselben Hieraciumformen nicht
auch in Įnderen Gegenden vorkommen.>

Arrop, 3aH[MaBUįrücg s TeqeHile 30 .ner H3yqeHIreM 3cToHCKLIx flcTpę_

6nuoN, ūor*a" noĀTBepĀLITb opĪ,IrI4HaJIbHocTb erux Qopir,t, He uMeĪouļux (no_

cKoJIĪ,Ky Mo}KHo cyĀI,ITb IIo ĀocTyĪrHbIM eMy cpeĀHe-eBpo-neücxouy, CKaHĀH-

HaBCKoMy LI coBeTcKoMy MaTeplaanau) nue rĪpeĀeJloB 3crogul't įIĀeHTHĮļHbIx

ce6e. o6pa3oBaHl4e y Hac TaKux Heo3HĀeMHKoB oģlgcHgercfl TėM, Ī{To

B cBoeM ĪĪpoĀBļ{xeHrĄV Ha BocToK' BlrĀbr' flonaķan B HoBbIe ĀJlfl HI4x ycJIo-

BIrg cyųecTBoBaHufl (r nepnyro oĪ{epeÄb KilLlMaTLIĮĮecKHe) , [pLIMeHflrcTcrI

K HLIM' BSJIeÄcTBI,Ie uero o6paeyloTcfl Qoptvtlt, 6. ,l. orlĮIųaĪol]ĮHecfl (npan4a,

MeJIKĪĄM]ļ npLI3HaKaMu) or I4x oTIIpaBHltx copoĀti,ļeft r Cpe4Heü Enporre

lznu CNauĀLIHaBĮ,Iü. Taķuu o6pasou, K oIĪilcaHHbIM paHee rro caapeMaacKoMy
MaTepĪĄaJIy l. Įa,rscrearoriņ (Beiträge zur Kenntnis der Hieracium_Fļora
oeseīs, to0t; l0 ecroucķltM 3HĀęMLIKaM H3 11oĀpoĀa' Euhieracium aBTop

HbĮHe cMol npnģannrl eųe 36 (co nceü TeppĪĄTopĮ{K pecny6.nuxu), onucan-

HbIx IĮM s 6orau. Marep. fep6. Eorag' I4Hcr. AH CCCP, XIX (1959), n no

<rcD.nope CCCP>>, t. XXX (1960).

Bn4lt, oTHocglIĮuecfl K rĪoĀpoay Pilosella' pacnpocTpageHbl 6olee 14rĮ:ir

Menee paBHoMepHo no BceM s.nopzcruuecxutu paftoHalt pecny6.lrvIKĻī IĮ, KpoMe

Toro' BcTpeĮĮaIoTcfl HepeĀKo s 6õfllueĮa ĪļHcfle 9K3eMnflqpon (rpynnarr,ru) ,

ųeM 3To gaģnroĀaercfl y BIlĀoB fioĀpoĀa Euhieracium. I4cķnrc'Įegl'Ie cocTaB-

JĪflĮoT HeKoTopbĮe BLIĀII H3 ceKņIĮ[ Pratensina, iloÄCeKul{įĪ Bauhinia H3 ceK-

tļtzn Praealtina n, KoHeĮļHo' ceKIĮIaH Echinina, oTHocI'ITeJIbHo KoTopblx Ha-

dlroĀaercq cKyĪļeHIĮe įIx B BocToįIHoM HaūpaBJIeHI'IH.

f crpeģIzHxu pcrogcxoü CCP pacnpeĀeūflĮoTcrl cįlcTeMaTuįIecKIl no l1

ceKĪĮlIrIM' KaK yKa3aHo HIažKe.

.l iloĀpoĀ Euhieracium Torr. et Gray.
l ceKĪĮilfl Sabauda Fries. - flpe4ctaeure.nn eroü ceKIļIļu BcTpeĪ{arcĪcfl

y Hac HcKJIIoĪ{I,ITeIbHo B lolo-BocToųHoü .{acru pecny6.nuxz 'B KoilLIĮļecTBe

Bcero JIIļtIļb ĀByx BIļĀOB (npnua4'nexallļHx Boo6ilĮe K pacflpocrpaueHueii_
'liĪHM BLIĀaM H3 ceKIĮI4IĄ Sabauda) - H. vagum Jord. u H. virgultorum

Jord., npuueM IIocJIeĀHuit sul, y Hac IĪpeĀcTaBJIeH TpeMfl (uonuvrn) lop-
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MaME: f' Puhringii mihi, f. Schmalhausenii mihi r.r f. Zinšerlingii mihi.
Bnu4y 6nüsocru rpaHI]IĮ apeaJla erofi cexunx' y Hac oTMeĮ{eHo JII4IIIL, He-

cKo.ltbKo MecToHaxoxĀeurž BbIIIļeHa3BaHHbIx BHĀoB H oHH ĀoJIxHbI c!In-

TaTbcf BecbMa peĀKLIMH. 3rr >xe BI4ĀII BcTpeqaĪoTcff TaK)Ke s loxHoft įĮacTH

JleHuHrpa4cxoü oõlacTLI, 3a[aÄHoü qacru llcķoscķoft o6n., s apyrux fIpN-
6 anrgįicķux pecny6.n uxax u Ee.rr opyccxolž C C P.

2 ceķquq Umbelļata Fries. - Anropöu CĀeJIaHa [oIIbITKa pa3ĀeJIeHI{g

sroü ceķĮĮu (npunaerruTeJlbuo K 9cToHcKoMy MaTepua.ny), ucxo4q Iis coo6-
paxeultü, LIS.ttox<eHHbIX I,IM B cTaTbe <<o cncreltaTlāKe cdopHoro' B:z,Aa H'
umbellatum L. (}o6u"leüHsrft c6opHux o6ņecrBa ecTecTBoHcI]bITaTeJIeft npu
AxaĀeuuu Hayx 3croHcxoü CCP, l953, crp. l87-l95). Ha ocHoBaHLIH

ony6.nuxonauuofi rant paõouerž cxeMbI' pacTeHIĄg' 3aMeTHo ononocėHubIe,
o6pasyror noĀceKųHlo Hirsuta Juxip, pacTeHI,ļfl )Ke' Ha lepnuft B3lltgĀ ro-
JIble' T. e. cgadxegHue JII{ĮlIb o6;lotrlxauu Bo.llocKoB (pilis abortivis scaberu-
lis) n noToMy Ha oųynb 6olee IļJIH MeHee uepoxoBaTble' - BTopyrc ttoĀ-

ceKqHIo - Eu-umbe|Ļata (Zahn) Juxip. floĀcexqug Hirsuta B cBolo oĪĮepeĀb
pacilaĀaeTcfl Ha Ār,a IĮI{KJĮa: Eurobaltica (Zahn) Juxip, y npe4cräanreleü
KoToporo ųBeToHo)KKIļ H rtĪĄcTolĮxn odeprox o6N.nluo'crra6xteuu uļeTHHKaMH'
a ūI{cTQĪĮKI{ o6eprox, KpoMe Tolo' MItKpoxeJIe3KaMn, n Hirsutissima Juxip,
c IĮBeToįIoxKaMH V JILIcToĮIKaMLl odeprox 6es sonocķoB I,I )KeJĪe3ox. floĀceķ-
ųNg Ēu-umbellata (Zahn) Juxip parrruu o6paaou pacĪaĀaeTcfl Ha ĀBa
IļI]KJIa: oĀun, Umbellata Juxip, c o6unrno LIJILI BecbMa rycTo oJILįcTBJIeH-
rruru cre6neu, c 6o.nr,utaru (or l,00 lo 0'40) x'oeQluqueHrou oJIHcTBIeHIļf
(r. e. oruouegĮreM Ī{HcJIa cre6lesltx JIIįcTbeB K BbĪcoTe cre6Jlq n cu), ü Āpy-
rofi - Extensifoliata Juxip, c oJIIĮcTBĮenneu cre6nf MeHee rycTbIM (xoal-
ģuqaeur oJIHcTBJIeHIįr 0,40-0,25) .

ūoĀo6guu MeToĀoM o6pa6orauuufi naarepuaJl pacnpeĀellĮJĪcff Ha cĮe-
ÄylouļLĪe 7 ķųp.ol H. gynaeconesaeum mihi, H. subhir'sut'issimum mihi, H.
ļatifolium mihi, H. commune (Fries) mihi, H. filifoļium mihi, H. acrone-
saeum mihi u H. extensifolium mihi. IĄs HI,IX peĀKIĮMLI oKa3aJIllcb: H.
gvnaeconesaeum, naüĀenuuü JtI{ĮļIb oĀHaxĀbl Ha ocTpoBe Haftccaap 6;ttts
1'anluna (Emb) Į [peĀcTaBngrcųnü co6ob, IoBHĀIjMoMy, en4euux; H.
subhirsutissimum, o6uapy>xenuuü lIErus B HecKoJIbKux cy6apu4Hblx MecTax
a paüoHax Emoc u Emor., ta H. acronesaeum' c eĀIāHHįIHbIMĪl HaxoĀKaMI,I ilo
ĀIoHaM s Emoc. He cosceĮ{ o6H,{eu u H. extensifolium, npeĀcTaBJlfltouļraft
coõoto nepexoĀHyIo cTyIIeHb K ceKlĮ|lĮ{ Tridentata Fries. ocraJIbHble rxe TpH

BVLa - H. latiioliuffi, H. commune n H. filifolium - pac[pocTpaueHbĪ Bo

ncex paüoHax.

Knrc'{ ĀJIff oūpeĀeJleHlįfl BI,IĀoB Umbellata 3croucxoft CCP nphloĀeĪ{
TaKx(e Ā,nq cooTBeTcTByI,ouĮEx,,snopr, Āpyrux npu1an. nftcxux pecny6lnr,
Jleuuurpa4cķožt vt flcķoscķoft o6.nacteft, a TaK}Ke ĀJIfl od.rracreņ cpe4rrefi

noJlocbĪ enponeftcxoü ųacru CCCP, Ho He IIpüloĀeH ĀJIfl oIĪpeĀeJIeHLIfl ceBep-

HbĪx' ypaJIbcxtlx, czģlrpcKįIx ll KaBKa3cKLĮX Umbellata, r4e, n4o6aroK K IIpH-

BeĀeHHbĪM BbIĮIIe [pLI3HaKaM' geo6xoĀl'ttr,to pyKoBoĀcTBoBaTbcfl eųe ü Āpy'
rnMr,r npH3HaKAM:/..
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3 cexĮug Tridentata Fries. - flpe4crannrglu aroft ceKųHI,I,'cBg3blBaĮo-

ųeü Umbellata c Vulgata, y Hac BecbMa peÄKH; I.lMeeTcfl Bcero JIIįIIII IIflT},

BI{ĀoB _ H. levigaium Wiļld., H. mixopolium Dahlst., H. creperiforme
mihi, H. purpuristictum mihi u H. dagoėnse mihi, V3 KoTopblx TpI{ flocJleÄ-
HI,Ix - HoBbIe. PacnpocrpaHeHbI oHIļ IĪpeHMyIIļecTBeHHo B 3aIaĀHbIx pafto-
HAX,

4 cexųvlg Prenanthoidea Koch. - Āo caMoto HeĀaBHero BpeMeHH B [pe_
ĀeJlax 3crounn ge õu"ņ o6Hapyxerr HH oÄLH sHĀ eroft ceKųIĮlI' HecMoTpfl Ha
aBTopHTeT l. Įaua, cneKyJIflTLIBHo BKĮIoĪ{HBIIIero TeppĪĮTopl-rn uarueü pec-
ny6nuxl B apeal pacnpocTpaHeHltfl ceKĮļ{įI [Engler, Pflanzenr. IV, 280
(l923) 748,.fig. 55į. oaHaxo' Ha Bo3MoxHocTb naxox4eHüfl y Hac BLIÄoB

eroü cexqux yKa3bIBaJIo To' ųTo B coceĀuefi JĮeHunrpa4cxoü olnacru
(a nueurlo s lĀoscķola paftoue) 1ķlsanr HaxoÄI{MbI .cooTBeTcTBeHHbIe

BHÄr,I - H. Meinshausenianum mihi u H' muliiglandulosum mihi ex Zahl.
3ro npe4noJloxeHl{e HbIHe IIoÄTBepĀI,IJIocb Haxox{ĀeHl{eru ņ l954 r. s Eor
(r Bacrce.nrrürra) H. multiglandulosum mihi.

Becķua o6uruprrrrü o6ņufi apeaJl ceKIĮI,IH pacnblJleH Ha eroeo6pasHuä
<(ocTpoBKIa)>. oĀHlrrrņ ktg TaKVX ocTpoBKoB' roropltft npocTltpaeTcg Ha Bo_

cToĪ{HyIo iĮacTl 3croucķoft CCP, xurrcrcx Kape.rro-Jlannāu4cxttü u JĪa-
Āoxcxo_IuIlr,ueucķnfi paüouu CCCP.

Heo6xoĀtttr,Io npu 3ToM [pLlHgTįJ Bo BHHMaHHe' ųTo ru4u Prenantl-roidea,
HaXoĀįIMbIe s lĀõscķoĮ{ paftoue, rrpoll3pacTaĮoT B IxI{poKoJIHcTBeHHo_cMe-
uIaHHbIx (rro reprr,ruHoJlorl,įH C. C. larreuruna <<pe"nuxroeux>>) Jlecax.
IIoĀoõuķre x{e Jleca''BxoĀflĮIļue lo T. Jlunnnnaa B yHIĮoH Galeobdolon-
Asperula-Asarum l,t cocTogllļile fis Ulmus scabra Mill., Fraxinus
excelsior L., Populus tremula L. u Picea excelsa (Lam.) Link', c lroĀ_
JIecKoM us Acer platanoides L. n Tilia cordata Miļl., HMeIoTcfl H y Hac
e pafioue Alt ra Eor (n4o;rl 6epera ŲyĀcxoro osepa) n IIo3ToMy 4alrHefi_
ruee o6Hapy}KeHLIe TaM BLIĀoB Prenanthoidea BnoJIHe peaJlbHo.

5 cexųul Vulgata Fries. - 3ra cexų[q flBJIrleTcg y Hac caMolt 6oraroü,
oxBaTL'IBaf 75 sn1los (unų 84%') noĀpoĀa Euhieracium '(nnn 49,/o zcero
KoIIaĮĮecTBa Halül,tx acrpe6uuox) , pacnpe4eJlflo[ĮLIxcfl Me)KĀy 7 noĀceķ-
uI{flMI{. Bce ņuĀu ee flBHo 3aĮIaĀHoro ilpo[cxoxĀeHļ,If, MHolIre !Īg HI{x
(72%) HaxoÄ'T y Hac BocToĪļHyIo rpaHI{IĮy cBoelo pacilpocTpaHeHI,IrI
I/Į JIĮIĮIIb HeMHolI,Ie (28%) IIepexoĀffT lpaHlruy uaureft pecny6nuxu B BocToq-
HoM HanpaBJIeHHįį.

I_Io rfinorese f. Iļarra (Ns.lIoxeuuoft įtĮņ s <Beiträge zur Kenntnis der
Hieracien Ungarns und der Balkanländer>> in Magyar Botanikai Lapok, 25,
1926, u s P. Ascherson und P. Graebner, Synopsis der mitteleuropäischen
Flora, xII, l93B) , ĀI{BepreHųIif llpI,tciloco6leguft IIpHBeJIa K ToMy' ųTo }t3

Umbellata uepes Tridentata ĪĪocTe[eHuo o6pasona"nacl ceKųļ4fl Vulgata'
rtpIlĪ{eM oT ee ūoĀceKIļIĄ[ Levicaulia Juxip 4anluetlmee pa:nzrae ģopu
ĮĪoĮIIJIo IĪo ĀByM IIapaJIJIeJIbHbIM JILIHIĮflM, H3 KoTopblx oÄHa, cocToflņag
[peLIMyIIĮecTBeHHo H3 KcepoMopģuux Qopu, Levicaulia+ Caesia> Bifida,
gB"IlfleTcfl Iļo cBoI'IM ĮIpI]3HaKaM flpoĀoJI}KaTeJIeM JIIrHI,In pa3Bļ{TI,Īfl oTflpaB_
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tļolo .TIįna (Levicaulia), s ro BpeMq KaK Āpyrag' oTBeTBHBĮIĪaflcrĪ oT Hee

lĪv!HvĮ'!' Levicaulia + Vulgaia + Diaphanoidea + Muroria, o6uapyxnraer
oFKįIIoHeHĀe B cTopoHy Me3oMopÖH3Ma. Ha uporr>xeuuu 3Toro ilpoųecca

BpeMfiĻĮinoTpeģHoe Ailfl co3peBaHLIq ceMflHoK' ĮĪocToflHHo coKpaĮIĮaJloct'

HjtspeMfl .IĮBeTeHLIfl cooTBeTcTBeHHo IIepeĀBLIįĪyJIocb Ha 6oflee paHHee BpeMfl

roĀa (c anrycra Ha HIoHb) ' BbIcoTa pacTeHH.rI, KoJIĮ4įIecTBo cTe6fleBblx

JII,IcTbeB H ĮIIĮcIo Kop3I4HoK B coųBeTLį[ nocTeIIeHHo yMeHbIIIaJIIļcb' B To

BpeMf KaK KoJII'Iį{ecTBo IpI,IKopHeBbIX JIHcTbeB' lIIHpI'IHa IIJIacTI',IHKĪl JIHcTa

Il KoJItIųecTBo )KeJIe3oK B coIĮBeTĮjI{ Bce yBeĮĮĪļVBailYlcb, coqBeTĮįe Il3 JIo}KHo-

ėoHrų,ĮHoro [epeIIIJIo B MeTeJIbĮIaToe H;lH ųI,ITKoBLIÄHoe' lopMa ocHoBaHI{rI

nJIacTĮ.IHKLį J|ĻĪcia I{3 KII,IHoBI,IĀHofI trpeBpaTnilacb B oKpyrJIylo' yceĮļeHHyto

fiĮĪh La>Ke cTpeJIoBIĮĀHYn, tr, HaKoHeIĮ' BMecTo IIepBoHaųaJIbHolo BereTaT}IB-

Holo pa3MHox{eHl4fl IĮpĮ{ noMoņH 3aKpbĪTr,Ix .IoĪĮeK KopHeBI{u,a, pacTeHI'IrI

cT a ilIĄ p a3 M Ho)K aTbcrl 3Ia MyĪoIIĮHMI'I JĪIlcToBbIMl',I po3eTKa MI',I.

flpusHaxu ilpeĀcTaBlaTeJ1eü nocJleĀHeä flIļHįn (Levicauļia + Muroria)
ilyĪĮĮIIe oTBeĪļaĮoT ycfloBuqM coBpeMeHHoro reoJlollĮqecKolo Iepļ{oÄa, oH}l,

TaK cKa3aTb,..71yĪ{11Ie BoopyxeHĻr 4"rrx 6opl6bl 3a cyņecTBoBaHHe' ųeM I'I o6'b-

flcI{flĪoTcfl įļep3BL,IųaüHaff noJII{MopņHocTb gToft QIĮfloleHeTilĪ{ecKoft BeTBii,

Molyqafl cIĪoco6HocTb K BlĮĀoo6pa3oBaHllto I,I Bcē Bo3pacTa}ouļafl [II'IpoTa

apeaJla pacnpocTpaHeHI-Ifl' ĀpyrlrMlr cJIoBaM}I' gTa BeTBb HocHT B ce6e
Ī{epTbl flBHo npolpeccHBHble.

B nporltlonoJloxHocTb oToMy' IĪpeĀcTaBHTeJII.į ĮepBoft Jlvlt:rlĻl, (Levicau_

lia + Bifida) HocgT flBHo KoHcepBaTHBHbĪfi LI y3Ko cileųįIaJII,I3HpoBaHHbIfi

xapaKTep' oHI4 MeHee rĀ6KvĪ H B.3HaųI4TeJIbHo MeHbįUež cTerĮeHIļ lrpucnoco6_

JĪeHį,I K ycJIoBI4flM xLį3HL coBpeMeHHofi anoxu, ųTo BbIpax{aeTc.rI B oTHocH_

TeJIbHo MaJIoM qlrcfle BLIĀoB' ux orpaH[ĪĮeHHoM apeaJle Iā TecHožI.3aBĮacü-

MocTI,I oT JIoKaJIbHbIx ycJloBĪ4fi (aro;rornu). Tax, eĀBa HaMeĮĮarcųaflcfl

s ilõĀcexuan Levicaulia cKJtoHHocTb K IIpeĀūoĪITeHLIrc ü3BecTKoBoro cy6cT-

paTa pa3pacTaeTcg B oIIpeĀeJĪeHHyĮo KaJI6IļeÖI,IJII{Ī6 y troĀceKųHl Caesia
H B oco6eHHocTIĮ y Bifida.

l noĀceķņug'Levicaulia Juxip. : CĪoĀa oTHocflTcfl 12 ņHĀos {16/o ua

ceKIĮIļH Vulgata Fries) ' kI3 KoTopblx 4 HosHx (H. praetervišum mihi, H.
agronesaeum mihi, H. falcidentatum mihi n H. amblylobum mihi) n I so-
Bafl KoM6HHaļļĻĮ'Į, H. tritum mihi, sHĀeJIeHHaf H3 H. vulgatum'Fries. I'Is

1TIĄx |2 BIĮĀoB 7 (58%) flBJIrIĪoTcfl 3HĀėMI,IiIHr,IMIļ uĮlvĮ Bo BcflKoM clyĪļae He

BĮ,ĪXoÄfT B BocToĮļHoM Ha[paBJIeHI4V ga ilpeÄeJIbl rėppuropuu 3crog_
cKoft CCP. Kporrle BbIĮIIeHa3BaHHbIx HoBbIx BlĪĀoB cĮoĀa oTHocfTcf Taķxe
orucaHHbre pauee H. alphostictum Dahlst., H. lepilduliforme Dahlst. u H.
acroleucum Stenstr. H JII]IĪIb 5 zuercr 6o,nee HJIĮį Meuee ĮxupoKoe pacūpocT-

paHeHr{e: H. tritum mihi, H. vulgatiforme Dahlst., H. prolatatum K. Joh.,

H. vulgatum (Fries) Almqu. u H. incurrens Sael. or ņueuHe cxo>Nux IIpeĀ-

cTaBHTeJIefi ttoĀceKĮHĪĄ Vulgata Juxip ilpeĀcTaBI{TeJIH gToft ceKIļI{Īi npe-

I{MyIIĮecTBeHHo oTJII{ļIaĪoTcfl MaJIbIM KoJIIalIecTBoM MeJIKI'IX xeJIe3oK B co_

ųBeTHĮļ. P ae Į{HoxeH He fl oįITI{ ],IC KJIIoqI,ITeJIbHo a ĪIoM I',l KTIĮĮĮecKoe.

2 noĀcexĮnx Vulgata Juxip. --.- B-3crouuu B snĀos (oxo.no |1/o vts ceKql4}l
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Vulgata Fries)' Iļ3 KoTopblx 4 uosķtx (H. Nenukovii mihi, H. lātens mihi,

H. silvicomum mihi u H. praetermissum mihi). VĮs grnx B suĀos 5 (rr.rru

oKoJIo 63/o) euņeMIļĪ{HbI, B ToM ĮII.ĮcJIe paHee onucauulrfi BIĮĀ H. acroleucoides

Dahlst' Eolee kīIkI MeHee pacrĮpocTpaHeHHbIMI,LIBJIfĮoTcf: H. adunans

Norrl', H. Nenukovii mihi u H, arcuatidens Zahn. oņ ilpeĀcTaBIĮTeJIeä

flpeĀblĀyųeü noĀcexquH oTJlltĮļa}oTcfl 3aMeTHbIM KoJtIļųecTBoM xopolUo pa3-

BIļībIx xeJIe3oK B coĮBeTLII4. flor{rĮ HcKflĪoįI}ITeJIbHo alĪolaMeTbI. B [poTI'I-

sbĮoĮoxĮļocTb K ĮpeĀblĀyilļeü noĀceķņutE, IIpeĀcTaBI'ITeJIIĮ ee [peÄiloųĮ{-

TaIoT cI4JII{KaTHbIe ĮļoĪļBbL.

3 noĀceķrĮur Diaphanoidea Juxip. _ IIpe4cTaBJIeHa y Hac scero 6 sN-

raMu (B% Ii3 ceKųI]I.į Vulgata Fries)' I,I3 KoTopbIx 3 HoBį,Īx (H. inconveniens

mihi, H. nesaeum mihi u H. valmierense mihi) u 4 euĀeullųHr,Ix, K KoTopbII\'1

KpoMe ynoMflHyTblx oTHocI{Tcq Ir H. Lehbertii Zahn). or cxoĀgblx lro 06:

ĮI{Ky npeĀcTaBI,ITeJIež npeĀblÄyņeft noĀcexqul4 oHH oTfl14įIarcTef oģNlueu
KpyIļHbIX (O,7-l,5 uru Ä.ņ.) }KeJIe3oK B coIļBeTI4Į.I (s4noe-rnarepo npeBbl_

rllaĮoņHx tIHcJlo Ilx y Vulgata mihi)

I,Icxnto.{[reJIL,Ho a[oraMeTbĪ. I4s ncrpeuaĪo[ĮįIxcfl y Hac BHĀoB erofi noÄ-

ceKIĮIzĮl JII.r[Ib ĀBa --H' diaphanoides Lindeb. u H. ornatum Dahlst. -
HMeĮoT 6olee HJIL MeHee ruupoKoe pacnpocTpanenub.

4 noĀceķųuq Muroria Juxip. - |Iol 3TLIM Ha3BaHĮįeM MbĪ o6leÄuHt't.ltt't

Bcē To, ĮļTo Bo ģ;topucruuecKoü JļI{TepaType ĀoHbIHe 3HaĪĮI'Iilocb xax H.
murorum L. coll., u6o raxoro peaJlbHoro BĮ,ĪĀa He cyilĮecTByeT. 3ra noĀ_

ceKĮLIfl IIpeĀcTaBJIeHa y Hac 16 sgĀaĪ\aņ (npnģ.nnsnreJlbHo 2|% us ceKņI{I'Ī

Vulgaia Fries)' I,I3 KoTopbIx7 Ģa/o) flBJlflIoTcfl HoBbIMI{: H. niveoļimbatum
mihi, H. fennorbicanlilorme mihi, H. Glehnii mihi, H. submarginellum
Zahn, H. uranopoleos mihi, H. hylocomum mihi, H. lyratum Norrļ. f. lyra-
toides mihi), u l0 eHĀevr}IĮIHbIMH (npucosoxy[LlB K yrroMflHyTbIM etrĮe H.

Kupfferi Dahlst., H. furfuraceoides (Dahlst.) zahn n H. pleuroleucum

(Dahlst.). I,Is ncrpeuarcuļuxcfl y Hac BuĀoB 9Tori ceKIļI4z 6o.ņee HJIļ4 MeHee

ĮilįIpoKoe pac[pocTpaHeHl{e LIMeĮoT BHĀbĪ: H. orbicans Almqu. ex Stenstr.,

H. proximum Norrl., H. Hjeltii Norrl., H. pellucidum Laest., H. distractum
Norrl. rz H. gentile Jord. Bnpoueu, flocJIeĀHI,Ift BI,IÄ [peĀcTaB,ileH y Hac

ToJIbKo pa3HoBĮiĀHocTĖ,Īo Var. silvivagum Jord., paBHo xax H. lyratum f.

lyratoides mihi. Bce 3Tļ4 BI{ĀII HepeÄKo IĪpoįI3pacTaIoT lpyĮInaMIr, 3a I'ICKJIio-

,"rr"* H. pellucidum Laest', KoTopbIfI BcerĀa (paruo 'Kaļ< ų e lllaequr'r)

BcTpeĮ{aeTcfl JII{ĮIIb eĀļ'lHĮIųHbIMu oco6gMn'

B e4aQrruecKoM oTHolIļeHIĮLI Bce ru4u Muroria npuypoqegll K JIecHĪ,IM

noĪ{BaM' npnIļeM y 3Tož floĀceKĮtln oco6eHHo 3aMeTHa IĪpI,IBep>KeHHocTr,

K HeftTpaJIbHoMy ryMycy <<pertįlKToBLIx>> JIecoB (yrrr.roHa Galeobdolon-
Asperula-Asarum, Įo JlililrlMaa), uro yKa3bIBaeT Ha XoTfl 6ķt 'Įacr}Īųuoe
Hx ĀpeBHee IIpoHcXo}ļ{ÄeHI{e' HrļcxoĀflI]Įee Mo)KeT 6urķ Āo rperuuuoü

3IIoxH. lloųrn įIcKJIIoĪļI{TeJIbHo anoraMeTbl.

XapaxrepublM IIpH3HaKoM noĀceKIĮĪĄH flBJIfleTcf IIļI{TKoBI4ÄHoe colĮBe_

TĮle' c sarĮ6aĪoilļh Mlacfl BBepX BeTBf MLI' ų o6unķuag, ero }KeJIe3}IcTocTb' IIplĪ_
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qeM x{eile3Ku (or 0,3-l,5 uu n"n.) BcerĀa oTJIHĪ{aloTcfl xopotxl,ĪM pasBlr_
TI{eM; xapaKTepHo TaKxe MaJļoe Īļįįclo creõneņķtx JĪI,lcTbeB tO-l (-2)].

V Hexoropltx npeĀcTaBureneü erož noĀceKĄĮ.Ilr KpoMe HopMaJIbHolo ĀJIrI
ĀauHolo BI,IĀa ųBeTeuNa (r KoHIĮe VIoHfl - HaqaJIe uro.nr) ga6nrcĀaeņcg
HHorÄa BTopHųHoe ųBeTeHI{e oceHį,Įo (n oxrr6pe).

5 noÄcexqug Caesia (Fries) Juxip. - ūpeacrąBJleHa y Hac 9. suĀaļ,ltl
(l2/o uz ceKIĮI{įI Vulgata Fries) ' LI3 KoTopblx 4 goņux (oxono 44%) - 'H.
aphanum mihi, H. subgalbanum mihi ap. Dahlsi., H. adeļum mihi u H.
Steinbergianum mihi. flpuconoxyūįIB K.HIĮM paHee oflucaHHble H TaKxe He
nepexoĀflųIāe rpaHIĮIĮ gaureü TeppLĪTopI{ü B BocTolIHoM HartpaBJlegun H.
albipes Dahlst. u H. osiliae Dahlst., rroflyquM 6 eu4euluublx BI,IĀoB. Eo.nee
LIJIH MeHee o6nlķgo BcTpeįIaeTcf y Hac H. galbanum Dahlst., pexe, H

ToJIbKo B ceBepo_3aua4uoü qacTü pecny6nuxz, - H. caesium Fries u H.
ravusculum Dahļst.

Ilpe4crannrelu arofr ĮĪoĀceKųIįH cBf 3aHbI c npįIcyTcTBHeM ļ.I3BecTH
B tloĪ{Be I,I BcJIeĀcTBHe 3Toro cocpeĀoToį{eubl npellMyuļecTBeHHo r pažoHar
Emoc, Emor u Einf, rcrpeĮļaĮoTcrl 3HaĮ{Į.ITeIbHo pe}Ke n Eint, Emed u Esup
įI coBceM oTcyTcTByĪor n Emb, Aļt u Eor. lloIvtnuo ļ.IsBecTI,l HeKoTopyio
poJlb B 3ToM pacnpeĀeJleHĪĄI{ gecougeguo ĮrpaeT oTHocLITeJIbHo Į,rqrxzü
uopcxoft KILIMaT s eanaĀHoft ųacTįI 3crorrcķorl CCP.

fĪoĀceķųHq Caesia mihi npeĀcTaBJlfleT co6oto TaKcoHį aua.[orfi.IHķtft'
IĪoĀceKIļLr[ Diaphanoidea. Xapaxrepl,I3yeTcfl BLUIbĮ{aTo_MeTeflbĪIaTbIM, 06bIĮIHo
MaJIoKop3HHotIHbIM coIļBeTĮ{eM c IĪpflMo TopĮĮaųI,IMIĮ BeTBffMH' KpyIIHbIM}ļ
odeprxauu, ūoĪļTI4 IoJIHIIM oTcyTcTBIĮeM )KeJIe3oK I,t cla6uu oBoJIoceHLIeM
Bcex,ļacteü pacTeHl{fl. lloqrĮ{ HcKJIIoqI,ITeJIbHo anolaMHbl.

. 6 no4cexņr.rg Bifida Juxip. - 3ra ttoÄceKųLlfl flBJIfleTcfl eųe 6olee xa.nl-
ųelu.nruofi He)KeJIL npeĀbĮĀyųafl' BBļ.IÄy qelo ee [peĀcTaBLITeilH BcTpeĪ{a-
IoTcf B 3crouull iloĮITLĮ įIcKJIĮolļHTeJIbHo B ceBepo-3a[Ia4uoü uacru pecuy6-
nuxu (npenMyųecTBeHHo r paftouax Emoc z Emor, a 3HaqLĮTeJIbHo pexe
e Einf, Eint, Esup u Emed). Hensupax Ha cpaBHLITeJIbHo 6olluroe qįIcflo
BIĮĀoB - 16 (2l% LI3 ceKųVIĮ Vulgata Fries)' npeĀcTaBüre.ņn grož ĮĮoĀceK-
qĮįu Āo.ņ)I{HbI cl{I{TaTbcfl y Hac peÄKI,IMH, TaK KaK BcTpeqaloTcq BecbMa pac-
ceflFIHo (r o4IEuouxy) . Ecnu B ĀPyinx tloĀceKĮHfx ĪIoĀpoÄa Euhieracium
MbI BcTpeqaeMcfl c BĮIĀaMH' pacTyIIĮI,IMI{ HepeÄKo rpyltttaMla ug 6o.nrrrroro
KoJIHĮIecTBa ļ.IHĀHBIįĀoB [xax, Hanpnuep, H. .vulgatum (Fries) Almqu., H.
Hjeltii Norrl., H. distr'actum Ņorrl., H. orbicans Almqu., H. galbanum
Dähļst..u.nn H. sagittatum Lindeb.], To B IĪoĀceKIĮ[[ Bifi,da MbI He cMoxeM
Ha3BaTb HLI oĀHoro BĮjĀa' Molyņero B 9ToM oTHotileHIļI,Ī xoTb cKoJIbKo_HLI-
6yas cparul,ITbcf c HHMLI. 3ro oõcrogTe.IlbcTBo, BMecTe c Bį,IcoKLIM 3HĀe_

MH3MOM (11 nuaon unu 69/o IĮ3 cocTaBa no,ņcexųuu)' yKa3bIBaeT Ha To, ųT'o

6o.ņrurugcrBo BI4ĀoB groIŽ noĀcexĄillI HaXoĀI,IT-y Hac BocToųHyIo rpaHI]IĮy
cBoelo pac[pocTpaHeHļ.If. flpu eronr neo6xo4NIr,to npLIHHMaTb Bo BHHMaHHe
noo6ņe upesnuuaüHyļo <<pacIIbIJIeHHocTb>> BHĀoB Bifida B ĮIpeĀeĀax oõuĮero
apeaĮĪa. 3ro, nonu4l{MoMy, HaXoĀĮįTcf B cBq3IĮ c ucropltefi lroĀceKul{ü,
ilĮņesneft HeKorÄa 6o.rrķiuoü u cIIJIoĮI]Hoü apea.n, xoropuü BnocJIeÄcTBLIH
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pa3Āpo6I{JIcfl' nplIgeM IIpeĀcTaBIĮTeJII{ noĀceKųįIļ'r yņeJIeJlI',I B oco6o I'IM 6JIa-

roĮĪplļfTHblx ToĪ{Kax (ua useecrurxax). floqņį IĮcKIĪoquTeIbHo aĮĪolaMeTbĪ'

floĀceķųug BKJIĪoqaeT 9 HosHx BI]ĀoB (567o\: H' caesiiflorioides mihi'

H. astibes mihi, H. intercessum mihi, H. Vagae mihi, H. Pahnschii mihi, H.

cercidotelmatodes mihi, H. Eichvaldii mihi, H, cauri mihi r,r H. agnostum

mihi. llpr.rcoBoKy[I4B K HIįM 2 pauee o[ĮācaHHblx BvĮl'a - H' submacuļosum

Dahlst. n H. oioėnse Dahlst., IĪoflyĮļI'IM 11 agĀeķruųHbļx BI4ĀoB' Kpoue utax

y }ļac. BcTpeįļaloTcfl cJleĀyrcuļįIe BI,IĀbI' IļMeĮo[Įne HecKoJIbKo 6onee mupoKoe

įu"npo.rįrHeHĮļe: H. multifrons Brenn., . H. stenolepis Lindeb., H. canitio_

ļr* buni.t., H. sublividum Dahlst. r.r H. albidulum Stenstr.

7noĀceķųuxSagittataJuxip.-BecsvIa,rrc6onltrgacBoI4M<<ocTpoB.
HbIM> apeaJlor',r (crur.įrlc. Į73). Xorg uaura TeppĮ]Topl,Ifl oKa3r,IBaeTcg s1nugu

ee }oro-Bocro.IHoü lpaHI'IqbI' TeM He MeHee' [peĀcTaBlļTe'nu eņofi [oĀceKIĮI4Iį

HeflBJIflĮoTcfyHacpeĀKI4MIĮ,oco6eHHorceeepuoiiĮIacTI,Ipecny6nuxn.
B Jlarsuücxoü CCP oHa' [oBI'IĀI{MoMy, y}Ke peÄKa' xoTfl Iį ĀoxoĀHT Äo

flo.nturu.

. floĀcexĮIrfl cHcTeMaTIįųecKļ,I 3aHIĮMaeT rĪpoMe}KyToųHoe MecTo MexĀy

ūpeĀilecTBoBaBIļIaMįI[oĀceKļĮlIflMl{'BCJIeĀcTBĪlĪeĪĮerooTĀeJIbHL,ĮeBIiĀbIIĪo.
o6;tuxy cxox{H c nrcģuull įl3 HI'lx, oTflflĮĮarlcb oT Bcex cnoeo'6paeublM LHĀy-

MeHToM JļllcToĪļKoB o6eprox (n Įrerono>xex) : rycrrtu M'IrKHM oBoJIoceHHeM

H.3Be3ĀIĮaTbIMny[ļKoM,BKoTopoMcKpbIBaĪoTcffTOHKI,Ie,xIāJIbIe'ToqHoHe-
Āopa3BI'ITbIe (u noarouy ļ,IHolĀa TpyĀHo ycMaTpl4BaeIr,rue) xelesķH. o'ļeHķ

c6a.ilķgltlut ,I.BIrIeTcrI TaK}Ke oBoJIoceHLIe JIIĮcTbeB. Eõ.rrķruež įIacTbIo aĪIo_

raMHbI. Coųserue uĮĪ'ITĶoBļļĀHoe.

I4s8sįtĀos(oxo"no1l/oueceKIĮIiI4VulgataFries)2Hosrtx:H.Lippmaa
mihi ra H. ugandiense mihi (25/o). flpu6ar'rrl''I K HI'IM ĀBa paHee oūI,tcaHHblx

lnaa (H. sģevoldens" syr"i.t. "t 
Zuin u H. Lackschewitzii Dahlst') ļ.MeeM

4 aHĀeĮ{įtr{HbIx BLIĀa. Ųaųe Āpyrux BcTpeI{aĮoTc'I BHĀbĪ, I'IMelouļĮ{e 6o'nee

lüIāpoKoe pacnpocTpaHeHįIe: u. įtritantrrrax Stenstr' u ocoõeggo H. sagiita_

tum Lindāb., LIurepecHo oTMeTļ'ITb' ĪļTo o6a noc'neĀHux BI'IĀa ĀoHbIHe He

õlt;lu o6rrapyx.rri Ha ocTpoBe Caapeltaa (3se.rre) ' xoTfl 3ToT ocTpoB ĪIpeĀ'

cTaBJIfleT .įoot 6orar*raqeįxoe 3"rrķaopaÄo I,I B ĪĮacTHocTI4 orĮt4'ļaercg o6u'

JILIeM Bļ4ĀoB Euhieracium. Ha coceĀHl;Ix ocTpoBax (Xuüyuaa, Myxy ļ4

Bopucll) 3TIį BHĀtĮ 6ķt.lu uaxoĀĮ{MbĪ'

2. ūoĀpoÄ Pilosella Tausch.
ā 

""*or" 
Echinina Naeg. et Pet. -- fIpe,ņcraBļļTeJII{ aroü xcepoņnruoft

ceKIļI{l.I, tluercņeft oģuir.rpueüuuft, apea,n, flBJLIIoTcfl TI'Iilļ'IĪļH6IMI'I o6urate_

J.IflMLI cTelļefi u no;rynyCTblHb; Ey4yuu fpKo BbIpax{eHHbIMIĮ xcepoģurauu'

oHļįIļpļ4cBoeMIĪpoĀBI{)KeH:?.uHaceBepo.3anaĀ'HalpaHI,IĮecBoeroapeaJla'
npoxoĀgņeü no xpafiuerr'ry rclo-BocToĪ{HoMy ceKTopy 3croHcķoü CCP
(ā raxxe qoceĀHIį)L Jleuuurpa4cķoü tt flcxoscxoü o6nacreü) ' oxoTHo ce'

JIrITcfl ua 6o.ņee I,ĮJII,I MeHee cooTBeTcTByļoųHx uIvI t"Iecroo6!ĄĪalHlļĄflX' KOIĮMI'I

'lBJIflļoTcfl 
cBeTJIbIe cocHoBble 6opu lt BepeüĮaTHI].KII'

Kpoivre TIaIIļĮįI.Holo npeĀcTaBļ'ITeĮf ceKĮIlIa H' echioides (Lumn')

Naeg. et Pet. Y uąc o6uapyxeubl.lt elo rn6pu4oreuHbĪe ĀepHBaTH c Āpy_
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rįIMH ceKIļI{flMH: c Praealtina (H. tenuiceps Naeg. et Pet. ų H. caļodon
Ņu.g. et Pet.), c Cymosina IH. durisetum Naeg. et Pet. r.l H, fallax (Willd'}
Naeg. et Pet.] n c Pilosellina (H. albocinereum Rupr. n H. peczory"nrĮ
mihi).

7 ceķlĮug, Praealtina Naeg. et Pet. - flpe4craBJleHa y ruac 7 nIE4aun (u.l
HI'IX oĀI'lH uosuIŽ - H. maurocybe mihi) zs rroĀceKlļl.lIl Florenįina mihi (H.
piloselloides Vill' sp. coll.) u 8 nu4auu (c o4Hoft Hosož pa3HoBļļĀHo..o, -H..amnoon Naeg. et Pet. var' callunetorum mihi) rzs nol"enųr, Bauhinia
m,ihi (H. Bauhini Bess. sp. õol1.); pac[pocTpaHeHHr,IMH 6o"nee I{JILĮ MeHee
panirorraeprro no sceü TeppĮ]TopHH H s odilĮeĮd HepeĀKIĮMI,I' a H. septentrionale
Norrl., HaIĪpI4Mep' npI]HaĀJIe)KI{T Āa)Ke K BecbMa o6H.IHHĪu y Hac pacTe-
HI{IM. Hao6opot, K cpaBHHTeJIbHo peĀKHM y Hac pacTeHI.IflM cJIeÄyeT nplt_
ųIļcJIļļTb Bce ĀepuBarlI sroü ceKĮHH c ĀpyrIĮMH ceKņHfMI{' KaK HaIIp. H. per-
fugii mihi (rron.ulž nu4), H. cyrtophyllum Norrl. t H. Zizianum Tausctl
(c Cymosina) u H. arvicola Naeg. et pet. (c pratensina).

VIs uccneĀoBagHolo MaTepuaūa oKoJIo 60/o' ocoleii lļg noĀcexųnn Flo_
rentina mihi nue.nn pa3BIļTyĮo IIbIJIbųy' B To BpeMf KaK.y noĀceK,ĮĮ.Ik Bauhį-.
nia mihi npoĄeHT TaKHx oco6efi eJIe ĀocTLIl aĮ I.ecfl,TĪĄ (6o.rrsunHcrBo a[o-
raueru)

B ceķung Cynrosina Naeg. et Pet. - flpe4craBI,ITeJIH aroü ķallųerĮnll-
Hoä cexųnu ecTecTBeHHo cocpeĀoToĪĮHBaloTcfl y Hac B 3aĮIaĀHbIX įI ceBepHblx
QnopucrNuecxnx pažouax, 6y4yul.I 3Āecb HepeĀKI{MI,l įĪ ĪĮacTo ,aaparu'a,
rpy[naMH; r pažouax }Ke' cKyĀHbIX H3BecTbIo' oHH IĪoflBJIflIoTcg cllopaĀį_
ĮļecKH I{ ųacTĮĮļHo HecoMHeHHo B KaįIecTBe saHocHoro 3JIeMeHTa (aurįono_
xoprr). caultl't I{acThIM BIzĀoM qBJIfleTcfl H. cymigerum (Reichenb') NaĮg. et
Pet. (ao 40/o zcex o6c.ĮeĀosaunux oco6eft Cymosina)

Zs uayueHHux Cymosina oKoJIo 60/o urueivr prrrr"y. IrbIJIbIļy.
9 cexqug Pratensina Aschers. et Graebn. - tr4s ra4on eroü ceķqnn

oco6oro ynoMĮ{Haul{fl 3acIy)KLIBaIoT ĀBa: H. pratense (Tausch) Zahn w H.
onegense Norrl. llepnrrfi I43 HIix 6onee I{ILI MeHee paBHoMepHo pac[peĀeĮeH
no sceü pecnyõ.rruxe (rrnrcuaa eanaĀHble ocrpora) u Āaxe ao*oam ao
rcxgoIä Įllseq,z, B To BpeMfl xax nropoft B cBoeM pācūpocTpaHeHll,n olpa-
HHųeH I,oro-socto.ļHoü ĮIacTr,Īo cTpaHbĪ' npHĪ{eM 3aIĪaĀHafl rpaHI-{Įa ero
apeaJla' coB[aĀaeT' [pįIMepHo' c JtIlHueü, oTĀeJIfĪoIĮeü socro,ļrĪo-erponefi-
cxyro QuroreorpalraüecKyIo npoBl{HlļlzĮo oT cpeĀHe-eBponeftcķotž (rro Jluun_
Maa, cM. puc.273).

' Cauulņlz pac[pocTpaneHHbĪMĮ.l y Hac BĮĄlaMI4 grofi ceKųlI[ flBJIgĮoTcā:
H. floribundum (Wimm. et Grab.) Naeg. et Pet. ra s oco6eĪ{HocTĮI H. sueci_
cum (Fries) Naeg. et Pet., 'copeBHyIoųHecq ūo Ī{acToTe ų oluūwro c TaKHMLI
BuF,aMv, ķaķ H. umbellatum L. a H. pilosella L. Hao6opoT' Bce ĀepI4BaTbI
ceKIĮLH Pratensina c Pilosellina 

"rrqįtc" y Hac pacTeHLIflMLI 6onee u;lņ
MeHee peĀKHMH. oķo.rro 60/o ncex I,I3yĮ{eHHbIx oco6eü eroü ceķųnfl I,IMeJIE.
pa3BHTy}o nblJlĮųy.

floĀcexrļug Aurantiaca mihi npelcTaBJleHa y Hac scero 2 suĀaĮ{ll: H.
aurantiacum L. n H. pulvinatum Norrl., [pįIųeM uepnuft Į.I3 HHX-n4o6aror
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gBJIfleTcf oĀĮįIaĮbIM I'I3 KyJIbTypbI' a BTopoü secrįņa peĀoK (uaü4eH g'o-

flbIHe JIĮālIIb oĀHaxÄbl 6'T ns roį' Tal;utrra)

l0 ceķĮIEg Aurlculina Naeg' et Pet' -!Ąs BHĀoB arofi cextĮltu uau6olee

pacnpocTpaHeuublM ,,n""'"" H' auricuļa Lam' et DC'' 6olee ĮļJII'I MeHee

paBuoMepHo pacilpeÄeleggķtft no sceft pecny6luxe' Hanpotur' ĀepI'IBaTbI

į.o . ""įureį 
Piloselli na - iloĀceKIļIļfl Schultesia mihi - y Hac įļp$BbI_

.{aüHo peĀKH.

oķo.rlo 5O/o' uzyuennux oco6eft NIlte'nu p a3BIĮTyĮo nblJ'Ibuy'

1l ceķųug Piloselļina Naeg' et Pet' - VĪs oruocguteücf cloĀa [oĀceK-

uuu Peletieriana mihi, r. ųaH Ha KapTe pacnpocTp-auenug H' Peleterianum

ūe.' .p. coll. [Eng1. Pf1anzenr. Iv, 2B0 (1923) l150] ilpoBoĀI{T rpaHl'Īqy

9ToloBļ1ĪĀayHacTaK,ųToBapeaĮBI{Äa,oKa3blBaloTcflBKĮIOĪļeHHbIMI,ĮHaIIIĮ
3aIIaAHbIe ocTpoBa (õa'per'naā r'I XuüyrvIaa) ' Xorn rra Hllx ĀoHbIHe BĪ4ÄoB

etoftnoĀceKuI,IIāHeo6Hapyxeuo'MbIBcex{eBKJIIOįI}IJrIĮoEI,IcaHIĪeTeopeTI,I.
ųecKĮāyHacBo3MoxHoro,,a,_H.sabulosorumDahļst.,pacilpocTpal{eH.
Horo B CķaHĀfiHasut{" OllH'rtqH ;inil V Ha ceBepe Cosercķoro Corcaa (ao Xn-

6nu), npeltMylĮecTBeuHo g6nusu Mopfl'

I4s sropoür noaceįuuu - Piloseīla mihi - ĮĪpI'IBoĀĮ'Tcff_ ToJIbKo H' pilo_

seļļa L. B KaĮĮecTBe c6opuoro BĮ.IÄa' BBĪ.lĀy Tolo, ųTo noĪIbITKH aBTopa pa3-

6nrķ gņor cloxgķtü *ornna^" ģopnr rra BLIĀbI, He yBeHįļaĮ[cb ycIĪeXoM

(parrro KaK 3To He yĀaBaJlocb cKoJIbK-o-rru6yll yĀoBJIeTBopHTeJIbHo l't ĀPY-

rĮ{M lļccJleĀo"rr"n"* ?crpe6uHox - Hare.nu u flerep, Epeuuep, Hoppnuul,

Įallcre,r.r,IĮan,or',rarrr).BcfleĀcrsue3ToronpuIIIJIocborpaHI1ĮĮIĮ{Tbcfl
ToJĮbKo IIpHBeĀeHĮ]eM ecTecTBeHHbIx rpynfi no MeToĀy Eperrrrepa-HoppJIIĮHfl

{nprruatottyurrlouorpasoMpoĀaf,Iļarrorrl)I,IocHoBaHHoMyHacooTHoIIļe.
irĻ* ,rov"eHra (eolocKoB I'I xenesox) Ha IįIcToųļ{ax o6eprox'

B coorsercrrr, į įunofi o6pa6ornoü ,""o'"rrrü uarepĮ,IaJl IIo H. pilo-

sella L. oKa3aJlcg cocTorluĮI'tM Įr3 rpynfl oligadenia _ |4%'' Pleiadenia _--

oKoJIo33/o,Oligorricha--20fouAtricha-oKoJIo33/o'vroBpeMflKaK
npļaHaÄJlexr*r, į .pįnn" Anadenia y Hac He oxa3aJlocb BoBce (aonpexn

aBTopIįTeTy Iļarra).
Eo.nee ÄeTaJIbHoe pacnpeĀeleHlie 3Toro c6opnoro rrn4a (u'irr'I ttoĀceKlĮHlI

B cMbIcIe arropa) o""'""į' ÄeJIoM 6Yayrrrer9' Vcnęurgoe 3aBep[IeHHe ero

gaBucĮ4ToTTUĮaTeIbHoroI,I3yĪļeHI,IffcooTBeTcTByloilļeloMaTępI,IaJĮacTeppu.
.Įprį u"".o Cosercxoro Coloea, u6o 6eg eroü npeÄnocbIJIKI4 HeĮb3fl HĮļqe|o

cKa3aTboreorpaQuĪļecKoMpacnpocTpaHeHI.IįIoTĀeJIbHbIxÖoPM.9TolonoĮu.
rraopsneüurelo TaKcoHa' įIto' oÄHaKo' IĪpeÄcTaBJĪfleT co6orc saxHHįI cLIcTe-

'uĻ"u""nrl 
[pH3HaK. Į.nn paepellleHlifl 3Toro Bonpoca Heo6xoĀHM rĪpe)KĀe

gcero o6luIlgķtfi u cļĮcTeMaTlļqecķnfi c6op tvIarepnala'

oķo.lto 35/o colpauHoro MaTepI'IaIa oKa3aJlocb c pasnntoft nķtlsųoü'
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HIERACiUM.FLORA IN DER ESTNISCHEN SSR

Zusammenf assung

_ Die Gattung Habichtskraut ('Hieracium L.) ist in der Estnischen
SSR durch 154 Arten [Arten im sinne der skandinavischen Botaniker,
oder unterarten im sinne des Monographen der Gattung Karl u".o,rnn
Zahn, oder Rassen. im Sinnę A. P. Ssemenov-Tian-šchanski's (Die_
taxonomischen Grenzen der Art und ihrer Unterabteilungen' rgrįū:,
bestehend aus zwei Untergattungen: Euhieracįum (mit 90_Arten, oāār
5B,5%) und Pįįosella (mit 64 Arten, oder 4|,5%), vertreten.

Die im grossen und ganzen beobachtete Tendenz in der geographi-
schen Verbreitung beider Untergattungen, indem die Vertretār 

'der

Untergattung Euhieracįurn vorziglich in Mitteleuropa ihr Entwicklungs--
zentrum haben, die der Pį,Įoseįįa dagegen besįnders zahlreich in
osteuropa (sowjetunion) vorkommen, macht sich auch bei uns zulande
bemerkbar. Scheiden wir z. B. die Sabauda, Trįd.entata und, Prenanthoįdea
(als die bei uns nur mit ganz .vereinzerten Arten vertretenen sektionen)
und die aus Ubiquisten bestehende Urnbellata aus, so können wir an der
Sektion Vulgata die ständige und genügend scharfe Abnahme der
Artenzahl in .meridionaler Richtung (von westen nach osten zu) auffal-
lend gut beobachten (<F1orenfälļe>> nach K. Kupffer). So enthält die west-
lichste floristische Landschaft - nach Begrenzung Th. Lippma as Estonįa
marįtįma occįdentaĮis - nahezu 24% Arten dieser Sektion, die in östlicher
Richtung folgende - Estonįa marįtįma orįentalįs - nur noch l|7o (beide
Zusammen 42%), Estonįa inferior, welche besonders in ihrel. westlichen
Hälfte noch verhältnismässig viele westliche For-men enthält, - l5%'
Also besiede-,ļn unsere drei westlichsten Landschaften insgesamt nahezu
57% ArLen der Sektion VuĮgata, wogegen clie übrigen sechs östlichen 43/o
enthaļten, wie folgt: Estonįa įntermedįa 11/o, Estonia ma,ritįma borealįs
7/o, Estonia superior 9/o, Ėstonia medįa lO%, Estonįa orį.ental.is 5/o und
Alutagia b|oss l,%. Zäh\en wir nun die mittleren LandschaĪten Eįnt und
Esup, als in ihrem bedeutenden Teil aus karbonater unterlage bestehencl,
die das Wachstum der Euhieracien-Arten besonders fördert, ebenso zu
westlichen, so ergibt sich, dass in der nordwestlichen Hälfte des Landes
nahezu gfą (77'%) aller Arten dieser Sektion gedeihen. Der verhältnis_
mässig kleine Prozentsatz 

-der Arten in Emb ..įlä.t sich z. T. durch das
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l<leine Ausmass dieser Landschaft, Z. T' aber durch die daseļbst herr-
schende silikate Grundlage, derjenige in Aįt aber dadurch, dass bedeuten-
der Teil dieser Landschaft mit ausgedehnįen Mooren bedeckt ist, folg-
lich Standontsbedingungen bietet, die sich den Habichtskräutern nicht
eignen.

In ihrer Eigenschaft als verhältnismässig junges Taxon besitzen die

Habichtskräuter (insbesondere aber die Vertreter der Untergattung
Euhįeracįurn) ausgesprochene Neigung zur Biļdung neuer Formen. Auf
solche Tendenz des <progressiven Endemismus> bei uns (oder, ricļtiger
gesagt, in Mittelbaltischer Provinz) ist schon früher gewiesetr worden
(L. Diels, Pflanzengeographie, 2. Aufl., l9l8). K. Kupffer (in <Grundzüge
der Pflanzengeographie des Ostbaltischen Gebietes>>, 1925, S. 185-1BO)
sagt zur Sache folgendes: <Dahlstedt, der die Hieracien Osels bearbeitet
hat (l90l), stellt für diesen Teiļ unserer Inseļflora 5 neue Arten auf,

nämļich Hįeracįurn acroleucoįdes, aĮphosticturn, furfuraceLĮrn, Kupfferi und
Įepiduliforme, ferner auch lB neue Uņterarten und 6 neue Varietäten.
Der taxonomische Wert dieser Finheiten ist bei der an <f liessenden
Formen> So ausserordentlich reichen Gattung Hįeracįurrt wohl geringer
einzuschälzen aļs bei alten, besser abgegrenzten Arten und ihren Unter-
abteilungen. Es ist zu untersuchen, ob dieselben Hieraciumformen nicht
auch in anderen Gegenden vorkomriren.> Der Verfasser, der geraume Zeīt
mit der Erforschung estnischer Habichtskräuter tätig gewesen ist, kąnn
die originalität aļler genannten Formen bestätigen, inwiefern der Ver_
gleich mit dem ihm zugänglichen mitteleuropäischen, skandinavischen und

sowjetischen Material es gestattete. Die Entstehung bei uns solcher
Neoendemiker beruht darauf, dass die Arten in ihrem Drange nach Osten
in fremde, ihnen nicht zusagende (in erster Linie klimatische) Lebens-

bedinguņgen ausgesetzį werden und infolgedessen sich anpaSsen'
wodurch neue Formen entstehen, die sich von den ursprünglichen, mittel-
europäischen oder skandinavischen Vorf ahren (meistens wohl durch
kļeine Detaile) unterscheiden. So konirte der Verf asser Zu den von
H. Dahlstedt nach öselscherrl Materiaļ beschriebenen ļ0 öseļschen Endemi-
kern von der Untergattung Euhieracįum (in <Beiträge Zur Kenntnis
der Hieracium-Flora. Oesels>, l90l), noch weitere 36 Arten (freilich von
dem ganzen Territorium Estlands) hinzufügen (beschrieben in Notulae
systematicae ex Herbario Instit. Botan. Acad. scien. URSS xIX, 1959,

und in Flora URSS, Bd. XXX, 1960).
Die zur .UntergatĮu ng PitioseĮto g.irö.ig.n Arten sind im allgemeinen

in aļlen Landschaften mehr oder minder gleichmässig verbreitet und
kommen ausserdem im Gegensatz zu den Arten der Untergattung
Euhįeracįurn night selten in grösserer Anzahl _ der Individuen vor
(gesellschaftlich) ' ausgenommen einige Arten der Sāktion Pratens'įna und
der Untersektion.Bauhinia (der Sektion PraeaĮtina\, und wohl diejenigen
der Sektion Echįnįna, wo ' eine Häufung in östlicher Richtung sich
bemerkbar macht.
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Systematisch verteilen sich die HabichtskräuterrArten der.Estnischen
SSR in I I Sektionen, wie folgt.

l. Untergattung Euhieracįurn Torr. et Gray.
l. Sektion Sabauda Fries. -;- Diese Sektion ist in Estland aus-

schliesslich auf den südöstlichen Sektor des Landes angewiesen und nur ņit
zwei Arten (die übrigens ZĮ! verbreitesten der Sektion gehören)
und zwar H. aaguin Jord. und H. uirgultorum Jord. vertreten,
wobei die letztere Art bei uns in drei (neuen) Formen: f. Pultringii m.,
Ī. SchmaĮhausenįi m. u. f. ZĮnserĮingiį m. auftritt. Da die Grenze des
Areaļs der Sektion nahe liegt, sind bei urĻs nur wenige Funde der
obengenannten Arten vermerkt worden und betreffende Pįļanzen müssen
infolgedessen a1s sehr seļtene bezeichnet werden. Dieselben kommen
auch im südļichen Teil des Leningrader, wie auch im westlichen Teil
des Pskowschen Gebietes vor und ferner in Lettland, Litauen und Weiss-
russland.

2. Sektion lIrnbeļļata Fries. - Der Verfasser hat einen Versuch einer
praktischen Untertei1ung dieser Sektion ' (auĪ Grund des estnischen
Materials) gewagt, ausgehend von den Erwäģungen, die von ihm im
Artikel <<Über die Systematik der Kollektivart H. umbelĮatum L.>
(in Loodusuurijate Seltsi Juubelikoguteos, 1953, S. 187-195) ausgelegt
worden sind. Auf Grund der dort veröffentlichten Arbeits-Schemata,
bilden die merklich behaarten Pflanzen die Untersektion Hįrsuta m',
diejenigen aber, die auf ersten Blick kahl erscheinen, d. h. nur mit
Haarstümmeln behaftet sind und dadurch beim Betasten rauh sind' die
zweite Untersektion - Eu-umbeįlata (Zahn) m. Die Untersektion
Hįrsuta zerfäļlt ihrerseits in zwei Zyklen: |\ EurobaĮtica (Zahn) m., bei
dessen Vertretern Körbchenstiele und Hüllblätter reichlich mit Borsten
besetzt sind und Hülļb1ätter ausserdem noch Mikrodrüsen au{weisen,
und 2) 'Hirsutissima m., bei dessen Vertretern Körbchenstiele und
Hüllblätter haar- bzw' drüsenļos sind. Gleichermassen zerfällt auch die
Untersektion Eu-urnbelĮa'ta in zwei Zyklen, davon der eine, U.rnbeįįata m''
durch hohen Beblätterungskoeffizient (d. h. durch Verhäļtnis der
Stengelblätteranzah| zur Höhe des Stengels in Zentimeter).von l,00 bis
0,40, oder, mit anderen Worten, durch reichlich oder sogar sehr reichlich
beblätterten Stengel ausgezeichnet ist, und der andere, Extensifoliata m.,

niedrigeren Beblätterungskoeffizient, von 0,40 bis 0,25, aufweist bzw"
wenigār dicht beblättert ist und dessen Vertreter einen Übergang ZuĪ

Sektion Trįdentata Fries bilden.
Nach geschiļderter Methode eingegliedertes Material verteilte'sich in

folgende 7 Arten: H. ganaeconesaeurn m., H. subhįrsuįįssįmurn m-'

H. Įatifolium m., H. commune (Fr.) fr., H.fiĮifoĮiurn m., H.acronesaeurĪt
m. und H. extensifolįum m. Als Selten-heiten erwiesen sich: f/. ganae'
conesaeįlftį, die nur einmal auf der Īnsel Naissaar (Nargen) unweit
Tallinn gefunden ist und aļler Wahrscheinlichkeit nach einen EndemikeB
darstelli; H. subhįrsutissirnum, von der nur wenige Fundstellen aus
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subariden Gegenden in den Landschaften Emoc und Emor bekannt sind,
und //. acronesaeum, mit vereinzelten Funden auf Sfranddünen in der
T,andschaft Emoc. Zu den nicht allzu häufigen' Pflanzen gehört auch
wohl H. extensifoliurn. Übrige drei Arten - H. ĮatifoĮium, H. corrlrnune
und 11. fiĮifolium - dagegen gehõren zu gewöhnļichen und sind in allen
LandŠchaften verbreitet.

Die ange[ührte Bestimmungstabelle der ĮJmbelĮata-Arten für die
Estnische SSR ist auch zutreffend für die entsprechenden <Fļoren> der
übrigen ba1tischen Republiken, sowie der Provinzen' Leningrad und
Pskow, ebenso wie für das mittelrussische Gebiet, ist aber nicht gültig
für die nordischen, uralschen, sibirischen und kaukasischen UmbeĮĮata,
bei welchen ausser den obengeschilderten Merkmalen noch weitere
andere in Betracht kommen.

3. Sektion Trįdentata Fries. Vertreter dieser, ĮJnbelļata mit
VuĮgata verbindenden Sektion sind bei uns sehr selten und weisen nur 5

Arten auf, nämlich H. teuigatum lM.i||d., H. mixopolįum Dahlst., H. cre'
periforne ft., H.purpuristictum m. und H. dagoėnse m.' von denen drei
letztere neu sind. Verbreitet sind sie meistens in clen westlichen Land-
schaften.

4. Sektion Prenanthoįdea Koch. obgleich K. H. Zahn unseres
/ Territorium spekulativ ins Bereich des Verbr.eitungsareals der Sektion

eingeschlossen hat IEngl. Pflanzenr. IV, 280 (1923) 748, fig. 55], ist
bis zur letzteren Zeit keine zu dieser Sektion gehörige Art bei uns

beobachtet worden. Dessenungeachtet war diese Spekulation nicht ohne

weiteres von der Hand zu weisen, da bekanntlich im benachbarten

Leningrader Gebiete (und namentlich im Gdovschen Rayon) diesbezüg_

liche Arten gefunden waren. Äusserst ausgedehntes Gesamtareal dieser

Sektion stellt keine zusammenhängende Einheit dar, sondern ist
<<inšelartig> zergliedert. Eine derārtige Insel umf asst die Karelisch_
Lappische und die Ladoga-llmensche Bezirke der Sowjetunion und er.

streckt sich bis in den östlichsten Teil der Estnischen SSR. In diesem

Gebiet nun (und nämlich in der Nähe von Vastseliina) wurde im

llahre 1954 eine-hierzugehörige Art (H. muĮtigĮanduįosum m. ex Zahn)
entdeckt und damit umwandelte sich die logische Voraussetzung Zahn's
ļn Gewissheit. Ziehl man dabei weiter in Betracht, dass die im

Gdovschen Rayon gefundenen Prenanthoįdea'Sippen in breitblättrigen
Mischwäldern (<Reliktwäldern> nach S. Ganeschin) vorkamen und dass

ähnliche Wälder, die nach T. Lippmaa ZuĪ Gaįeobdoįon-AsperuĮa-
Asarurn-lJnion gehören und, aus Ulmus scabra MiĻl', Fraxįnus excelsį.or

L., Populus tremuįa L. und Pįcea excel.sa (Lam.) Link. mit Unterhoļz
aus Acer platanotdes L. und Tįįīa cordata MilrĻ bestehend, auch bei uns

įn LandschäĪten Aįt und Eor (längs der Küste des Peipus-See} verbreitet
sind, so ist weiteres Vorkommen' der Prenanthoįdea-Atten bei -uns

durchaus nicht ausgeschlossen.
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5. Sektion Vulgata Fries. - Diese Sektion kann bei uns als
alļerreichste geltefl, da sie 75 Arten (B4%) der Untergattung Euhiera-
cįum umĪasst (oder fast die Hälfte aļler unseren Habichiskräuter-Arten
ausmacht), die sich in 7 Untersektionen verteilen ļassen.

Alle diesbezüglichen Arten sind ausgesprochen westlichen Ursprungs,
da viele unter ihnen (72%) bei uns zulande ihre östļ'iche Verbreitungs-
grenze finden und nur verhältnismässig wenige (28%) unseres Terri-
torium in östļicher Richtung überschreiten.

Nach der Hypothese K. H. Zahn's [dargestellt" in <Beiträge ZuĪ
Kenntnis der Hieracien Ungarns und der Ba1kanļänder> in Magyar
Botanikai Lapok, 25 (1926) und in P. Aschersons und P. Graebners
Synopsis der mitteleuropäischen Flora, XII, Hieracium (l93B)] hat die
Anpassungsdivergenz dazu gebracht,. dass aus Umbeįlata, uber Trįden-
tata, aļlmählich die Sektion Vulgata entstand, wobei aus ihrer Unter-
sektion Leuįcauįįa m. weitere Formbi1dung in zwei paralle1en Liirien
sich vollzog, indem 'die erste - Leuicauįįa '> Caesįa > Bifida-Linie
vorzüglich aus xeromorphen Formen bestehend und in seinen Eigenschaf-
ten und Merkmalen als direkte Nachfolgerin des Urtypus (Leuicaulia)
zu schätzen sei, während bei .der anderen - Leuįcaulįa '> VuĮgata +
Diapltanoidea '> Murorįa-Linte Neigung z;rlm Mesomorphismus Zum
Vorschein kommt. Während dieses Entwicklungsvorganges verkürzte die
zur Achänenreife erforderliche Zeil sich allmählich und dementsprechend
wurde die Blütezeit auf die frühere Jahreszeit verlegt (von August auf
Juni), Höhe der Pflanze' Stengelb1ätter- und Köpfchenanzahl nahmen
aļlmählich ab, während gleichzeitig die Grundbļätter- und Drüsenanzahl
(im Blütenstand) und Breite der 81aitspreite sukzessiv zunahmen, Blü-
tenstand aus. (trug-) doldigem in rispigen überging, Basis der B1att-
spreite sich auS kei1förmiger in rundliclie, abgeschnittene oder Sogar
pfei1förmige verwandelte und schļiessļich ursprüng1iche vegetative
Vermehrung mittels der geschlossenen Ķnospen am Rhizom sich zu der
durch die überwinternden Blattrosetten verwandelte.

Die Eigenschalten der letzten (Leuicaulia >
entsprechen besser den Bedingungen der gegenwärtigen geo1ogischen
Periode, ihre Vertreter sind Sozusagen besser ausgerüstet zum Kampf
umS Dasein und dadurch erklärt sich der äusserst entwickeļte -Poly-
morphismus dieses phy1ogenetischen Zweiges, ausserordentliche Fähig-
keit zur Artbildung und immer wachsendes Verbreitungsareal, mit
anderen Worten, dieses Zweig besitzt ausgesprochen progressiven
Character.

Im Gegensatz zLt dieser, besitzen die Vertreter der ersten Linie
(LeaicauĮia -> Bifida) einen ausgesprochen konservativen und eng-
spezialisierten Zug, sie sind viel weniger anpassungsfähig und deshalb
viel wenigeĪ Zuf Existenz in gegenwärtiger Lebensphase geeignet. So
steigt die bei der Untersektion Leuįcauįįa kaum spürbare Neigung
zuĪ Bevorziehung des kalkha1tigen Substrats ZĮ]Ī auSgesprochenen
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Kalziphilie bei der Untersektion Caesia, besonders aber bei der

Bif ida.
l' Untersektion Leaįcauļįa m. - Hierher gehören 12 Arten (oder

|60/o des Bestandes der Sektion VuĮgata Fries), von denen 4 neu sind

{H. praeteraisum m., H' agronesaeuln m., H. faĮcidentatum m. und

H. ambĮgĮobum m.), und eine neue, aįls H. aulgatum Fries abgesonderte

Kombination H' trįtuttt m. Von diesen |2 Arten sind 7 (58%)

endemisch (einschliesslich die früher beschriebenen Arten H. aį-
phostictumDahlst., H. Įepiduti|orme Dahitst. und H. acroįeucllrr Stenstr.)

oder überschreiten in östlicher Richtung jedenf alls die " Landesgrenze
nicht und nur 5 davon erfreuen sich einer mehr oder minder grösseren

Verbreitung: f/. trįtum m'; H. auĮgatiforme Dah\st','H. proĮatatum

K. Joh., H' auĮgaturu (Fries) Almqu. und 11. įncurrens Sael. Von den

Vertretern der äusserlich ähnlichen Sektion VuĮgata unterscheiden sie

sich vorzugsweise dur'ch die verminderte Anzahl winziger- Drüschen

im Bļütenstande. Vermehrung fast aussliessļich apomiktisch.

2. Untersektion VuĮgata m. - B Arten (oder ca 1l/o d'er Sektion

VuĮgata Fries),.von denen 4 neu sind (H. Nenukouįį m., H. įatens m.,

H. sįįaįcomulrļ m. und H. praetermissum m.) und 5 (oder ca 63/o)

eņdemisch, einsch1iesslich die früher beschrieben e H. acroleucoįdes

Dahlst. Zu mehr oder rveniger verbreiteten Arten gehören: H. q'dunans

Norrl', H. Nenukouli m. und H' arcuatįdens Zahn' Von den Vertretern der

vorangehenden Sektion unterscheiden sie sich durch bemerkbare Anzahl

gut eātwickelter Drüsen im Kopfstand. Fast ausschliesslich Apogameten'

i* Gegensatp zu der vorigen Untersektion ziehen die Vertreter cįer

VuĮgaū m. Silikatböden vor.
3. ĮJntersektion Diaphanoįdea m. Sie ist bei uns mit bloss 6

Arten (Bvo der Sektion VuĮgata Fries) vertreten, wovon 3 neu (H.

įnconaenįens m., H. nescĮeuftļ m. und H. aa,lrnįerense m.) und im ganzen

4 endemisch sind (einschliesslich eine früher beschriebene Art, H. Leh-

bertį'i Zahn). Von den äusserlich ähnlichen Vertretern der vorangehen_

den Sektion unterscheiden sie sich durch reichliche (2-5-fache gegen-

iber Vulgata m.) Bedrüsung des Kopfstandes und kräftige, 0,7-1,5 mm

lange Dūsen. Ausschļiesslich Apogameten. Von übrigen unseref Arten

dieJer Untersektion haben nur zwei - H. diaphanoides Lindeb. und

H. ornaturn Dahlst. _ eine mehr oder minder grõssere Verbreitung.

4. Untersektion Murorįa m. Unter diesem Namen vereinigten

wir alles, was bisher in der fļoristischen Literatur aļs H. rrluroiurn' L'

coll. galt, weil eine diesbezügliche reale Art in der Natut gi, T:ņ
existiert. Genannte untersektion ist nun bei uns mit 16 Sippen (ca 2l%

der sektion vulgata Fries) vertreten, von denen 7 (44%) neu sind

(H. niaeotimbaturn tft., H'fennorbicantiforrne m., H.Gleltnįį. m., H. sub-

margtneĮĮum Zahn, H. uranolpoleos m., H' hgĮocomum m', H' Įgratum

Noriļ. Ī: Įgratoides m'), und' zu den erwähnten noch früher beschriebene

H. Kupfferl Dahļst., H' furfuraceoįdes (Dahlst.) Zahn und H. pĮeuro-
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įeucurn Dahlst' hinzufügend, haben wir aļs endemisch l0 Sippen ZÜ
verzeichnen.

Von den bei uns vorkommenden Arten haben mehr oder minder
grosSe Verbreitung: H. orbįcans Almqu. ex Stenstr., H. proximurn Norrl.,
H. Hjeltii Norrļ., H. pelĮucidurn Laest.' H. dįstracturn Norrļ. und H.
gentiĮe Jord. Letztere Art ist bei UnS nuf durch die Varietät var. sįįaį-
aagum Jord., H. Įųratum Norrl. durch die Form f.. Įgratoides m. vertre-
ten. A11e diese Sippen wachsen nicht selten gesellig, ausgenommen
H. pelĮucīdum', die bei uns (ebenso wie in Schweden) nur vereinzelt
auftritt.

Im edaphischen Sinne sind alle Muroria-Arten als echte Waldbe-
wohner zu schätzen, wobei sich bei dieser Untersektion eine Bevor-
ziehung des neutralen Humusbodens der <Reliktwäldern> (Galeobdo-
Įon-Asperuįa-Asarun-Union) bemerkbar macht, was einen Beweis für
das hohe Alter, welches vielleicht bis zum Tertiär reicht, mancher Mit_
glieder dieser Untersektion in sich birgt. Fast ausschliesslich Apoga-
meten.

Charakteristische Merkmale der Untersektion sind der doldenrispige
Kopistand mit nach. oben gekrümmten Āsįen und rL.ichliche Bedrüsuāg
derselben, wobei Drīsen (von 0,3-l,5 mm lang) immer gut entwickelt
sind, und geringe Anzahl der Stengelblätter [0_l (-2)]'

Bei ętlichen Vertretern dieser Untersektion wird das Blüten ausser
der normalen Blütezeit (Ende Juni Anfang Juli) zuweilen Zum
zweiten Male in Herbst (im Oktober) beobachtet.

5. Untersektion Caesįa (Fries) m. - Ist bei uns mit 9 Arten (oder
l2/o der VuĮgata m.) vertreten' wovon 4 (44%) neu sind - H. aphanum
m,, H. subgalbanuftĮ m. ap. Dahlst., H. adeį.urn m. und H. Steinbergia-
num' m. Früher beschriebene und die Grenzen unseres Landes in
östlicher Richtung auch nicht überschreitende Arten - H. aĮbipes
Dahlst. und H. osįlįae Dahļst. _ hinzufügend, haben wir im ganzen
6 endemische Arten. Mehr oder minder häufig kommt bei uns H. gal'
banurn Dahlst. vor, seltener und nur in nordwestlicher HälĪte des
Landes - H. cqesįum Fries und H. raausculurn Dahlsl.

Die Vertreter der Untersektion sind an Kalkboden gebunden, weshalb
sie sich vorzüglich in LandschaĪten Emoc, Emor und Einf vorfinden und
vieļ seltener in Landschaften Eįnt, Emed und Esup vorkommen, um in
den Emb, Aįt und Eor ganz zu tehlen. Ausser Kalkģehalt spielt bei
dieser Verteilung gewiss eine bedeuterrde Rol1e auch das verhältnis-
mässig milde Klima im westlichen Teiļe unsefes Landes.

Untersektion Caesįa m. stellt ein der Untersektion Diaphanoidea
anaioges Taxon dar. Sie ist durch gabelig-rispigen, gewöhnlich wenig_
köpfigen Blütenstand, aufrecht stehende Āste, grosse Hüllen, fast völli_
ges Fehlen der Drüsen und durch schwache Behaarung aller Teile der
Pflanze gekennzeichnet. Fast durchweg apogam.
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6. Untersektion Bifida m. Diese untersektion ist noch viel
kalziphiler a1s vorangehende, weshalb ihre Vertreter sich bei uns fast

ausschļiessļich im nordwestlichen Tei1e des Landes (vorzugsweise in

den Landschaften Emoc und Ernor und viel seltener in Einf , Eint, Esup
und Emed) vorfinden. Ungeachtei der ziemlich hohen Artenzahļ - 16

(2I/o d'er Sektion Vulgata Fries) .- müssen die Vertreter rlieser Unter-

sektion bei uns doch als selten gelten, da sie stets sehr zerstreut und

dazu meist vereļnze|t vorkommen. Wenn wir in den anderen Unter_

sektionen der Untergattung Euhįeracįum Arten vorfinden, die nicht

seļten gesellig vorkommen lwie z. B. H. auĮgatum (Fries) Almqu.,
n. HieĮīu Norrl., H. dįstractarr Norrl., H' orbįcans Almqu., H. gaĮbanunt

Dahlst. oder //. sagįttatun Lindeb.], so können wir bei der Bifida keīne

einzige Art nennen, die mit obenangeführten in dieser Hinsicht wett-

eifern könnte. Dieser Umstand, Samt dem hohen Endemismus (l1 Arten

oder 69% des Bestandes der untersektion), ze\gt uns somit, dass

Mehrzahl der betreffenden Arten bei uns ihre ostgrenze findet. Berück_

sichtige man zudem auch noch, dass Bifida'Arten im Bereich ihres

Gesamtareals allgemein sehr zeistreut, <<inselartig>> vorkommen. Diese

Tatsache kann höchstwahrscheinlich in Zusammenhang mit der Ent-

wicklungsgeschichte der Untersektion gebracht werden, indem die

Unterseįtūn ehemāls ein grosses und ununterbrochenes Areal bewohnt

haben konnte, das später sich dann zerstückelte, wobei die Vertreter der

Untersektion in den ihnen zusagenden Punkten verschont blieben
(Kalksteingebiete). Fast ausschliesslich Apogameten.

Die Unīersektion umĪasst 9 neue Arten (56vü: H. caesitfĮorioides m.,

H' astįbes rn', H.intęrcessurrr fr., H.Vagae m', H' Pahnschįį m., H' cerci'

d,otelmatodes m., H. EįchaaldĮi m., H. caurį m. und H. agnostum m. Fügen

wir' hinzu noch 2 früher beschriebene Arten - H- submacuįosurn Dahlst.

und 1/. oįoėnse Dahfst., so haben wir im ganzeft 1l endemische Arten zu
verzeichnen. Etwas grösserer Verbreitung erĪreuen sich H. multif rons

Brenn., H. stenoĮepīs Lindeb., H. canįtįosum Dahlst., H. sublįuįdunl

Dahlst. und Į/. aįbįduįum Stenstr.
7. Untersektion Sagittata m. - Auf das bemerkenswerte <<inselar-

tige> Verbreitungsareal dieser Untersektion sei hiermit gewiesen (Karte

rui. tza). UngeaĮhtet clessen, class unseres Land sich nahe der südöst-

lichen Verbreitungsgrenze der Untersektion befindet, sind ihre Vertreter

bei uns durchaus nicht selten, zuma| in der nördļichen Häļfte des

Landes. In Lettļand jedoch dürften sie seļten sein, ob91eich sie noch

bis Poļen vordringen
Die Untersektion SagĮttata m. nimmt systematisch eine Mittelstellung

zwischen vorangehenden Untersektionen ein, weshalb seine einzelnen

Arten fast mit alļen den anderen Untersektionen angehõrigen Arten

āusserlich vergleichbar sein können, unterscheiden sich aber von aļļen

durch den eigenartigen Indument der Hüllblätter und Kopfstiele: dichte

weiche Behaarung und Fļocken, unter denen sich dünne, schwächliche,

463



unentwickelt erscheinende (und deshalb zuweilen schwer festzustellende)
Drüschen vorfinden. Überaus dicht ist auch die Behaarung der Blätter.
Kopfstand rispig-doldig. Meistens apogam.

Von den 8 Arten (ca l l vo der Sektion VuĮgata Fries) sind zwei neu:
H' Lippmaa m. und H. ugandiense m. (25%\; die 2 lrüher beschrie-
benen H. segeuoldense Syreist. et Zahn und H. Lackscheuįtzįį
Dahlst. - hinzufügend, besitzen wir alģo 4 endemische Arten. Õfters
begegnet. man Arten, die sich einer grösseren Verbreiiung erfreuen:
H' phiĮanthrax Stenstr. und besonders H. sagįttatun Lindeb.

Als merkwürdig ist übrigens diejenige Tatsache zu bezeichnen,- dass
die beiden letztgenannten Arten auf Saaremaa (Ösel) bisher unentdeckt
geblieben sind, obgleich gerade diese Insel 'als botanisches El-Dorado
Zu bezeichnen ist und besonders durch Reichtum der Euhįeracįum-
Arten sich auszeichnet und dazu beide Arten auf benachbarten Inseln
(Hiiumaa, Muhu und Wormsi) bereits gefunden sind.

2. Untergattung PiloselĮa Tausch.

6. Sektion Echįnįna Naeg. et Pet. Die nordwestliche Grenze
dieser ungemein ausgedehnten Sektion erreicht den südöstlichen Sektor
unseres Landes (ebenso wie die südļichsten Distrikte Leningrader und
Pskowscher Gebiete). Als ausgesprochene Xerophyten sind die Vertreter
der Sektion typ.ische Steppen- und Halbwüstenbewohner, die bei ihrem
Vordringen in nördlichere Gegende sich mit ihnen einigermassen zutref-
fenden Standortsbedingungen begnügen müssen und darum daseļbst
heļļe Kieferwälder und Heiden oder offene aride Sandflächen besiedeln.

Ausser dem typischen Vertreter dieser Sektion H. echįoįdes
(Lumn.) Naeg. et Pet. sind bei uns auch 'dessen Derivate mit
anderen Sektionen entdeckt worden, Z. B. diejenigen mit Praeal.tįna

{H' tenuiceģ Nr.g. et Pet' und 1/. caĮodon Naeg. et Pet.) , mit Cgrnosina

fH. durtsetunz Naeg. et Pet. und H. faĮĮa:c (Wiļld.) Naeg. et Pet.] und
mit PįloselĮįna (H. albocinereuftI Rupr. und H. peczorųense m.).

7. Sektion Praeaļtįna Naeg. et Pet. - Ist bei uns mit 7 Arten von
der Untersektion Fįorentįna i. tņ piloseĮĮoid'es Vill. sp. coll.), darunter
eine neue Art - H. maurocgbe m., und mit 8 Arten von der Untersektion
Bauhįnįa m. (H. Bauhini Bess. sp. coll.), darunter eine neue Varietät
rles H. alrlnoon Naeg. et Pet., var. caįlunetorum m., vertreten. Die Ver-
treter dieser Sektion sind bei uns im allgemeinen mehr oder minder
gleichmässig verbreitet und' sind im gfossen und ganzen nicht seļten
oder gehören Sogar, wie Z. B. H. septentrionaĮe Norrl., Zu unseren
verbreitesten Pflanzen; dagegen sind aber alle Derivate dieser Sektion
mit den anderen aļs ziemlich seltene zu bezeichnen' Z. B. H. perfugii
m. (neue Art), oder H. cgrtophųĮlum Norrl. und H. Zįzįanum Tausch
(mit Cgmosina) und H. aroįcola Naeg. et Pet. (mit Pratensina).

Etwa 60% der untersuchten Exemplare von der Untersektion Fįo-
rentįna m. besassen entwickeļten Pollen, während entsprechender Pro-
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zefitsaiz bei der Untersektion 'Bauhtnįa nur etwa I1o/a" erreichte, -
Mehrheit sich also apogam erwies.

8. Sektion Cgmosina Naeg. et Pet. - Die Vertreter dieser kalziphilen
Sekiion sind bei uns natiirlich auf die westļichen bzui. nördļichen
Landschaften angewiesen, sind daselbst nicht selten und wachsen oft
gesellig beisammen; in kaļkarmen Landschaften dagegen sind sie selten,
treten nur sporadisch auf und sind z. T. sogar als antropochor a)
betrachten. Von den Vertretern dieser Sektion ist clie allerhäufigste Art
lļ. cųmigerum (Reichenb.) Naeg. et Pet. (ca 40% aller untersuchten
Cųmosina gehörten hierzLr)

Etwa 60/o a1ler untersuchten Cgmosina besassen entwickelten Poļļen.
9. Sektion Pratensįna Aschers. et Graebn. - Von den Arten dieser

Sektion verdienen besonders folgende zwei erwähnt zu werden: H. pra-
tense (Tausch) Zahn und H. onegense Norrl. Während die erste Art
mehr oder minder gleichmässig im ganzen Lande (incl. Westinseln)
verbreitet ,ist und Sogar bis Südschweden vordringt, ist die zweite in
ihrer Verbreitung bei uns nur auf die südöstliche Hä1fte des Landes
beschränkt, wobei ihre westliche Grenze fast völlig mit der Linie
zusammentrifft, die (nach T. Lippmaa) die osteuropäische kļimatische
Provinz von der mitteleuropäischen trennt. (Karte Nr. 273.)

Zu den verbreitesten Arten dieser Sektion gehören ferner: H. fĮori-
bundum (Wimm. et Grab.) Naeg. et Pet., besonders aber H, suecįcum
(Fries) Naeg. et Pet., die in Frequenz und Abundanz mil- H. urrlbelįatum
L. coll. und H. piĮoseĮĮa L. coļl. wetteifern. Im Gegentei| daal sind aber
alļe Derivate dieser Sektion (mlt PiĮoselĮina) bei uns ziemlich seltene
Gewächse.

Nahezu 60/o aller untersuchten Individuen dieser Sektion besassen
entwickelten Poļlen. Die Untersektion Aurantįaca m. isi bei uns nur mit
2 Arten - H. aurantįacum L. und H. puĮrsinatum Norrl. - vertreten,
wobei die erste bei uns nur aļs verwilderte Kulturpflanze auftritt, die
zweite aber als sehr seltenes Gewächs zu bezeichnen ist (bisher nur
einmal, unweit Taļlinn, gefunden)

10. Sektion Aurįcuįina Naeg. et Pet. - Zu den verbreitesten Arten
der Sektion gehört 11. aurįcuįa Lam. et DC., die mehr oder minder
gleichmässig im ganzen Lande verbreitet ist. Dagegen sind ihre Deri-
vate mit Pįlosellįna Untersektion Schultesįa bei uns äusserst
seltene Pfļanzen.

Etwa 50% der untersuchten Individuen enthielten entwickelten
Pol1en.

ll. Sektion Pįįoseįįįna Naeg. et Pet. - Von der hierzugehörigen
Untersektion - Peįetįerįana m. hat K. H. Zahn auĪ der Verbreitungs-
karte der H. PeĮeterįanurn Mėrat IEngl. Pflanzenr. IV, 280 (1923)
I l50l die Grenze dieser Kollektivart derart gezogen, dass unsere beiden
grösseren Westinseln (Saaremaa und Hiiumaa) in den Bereich dieser
hineinkamen. obgleich von dort bisher keine dazugehörige Sippe ent_
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deckt geworden ist, haben.wir doch eiūe Art - H" sabuĮosorurn_Dahlst.,
die in Skandinavien, Finnland und auf der Halbinsel' Kola in Sowįet-
union, unweit vom Meeresstrande, verbreitet ist, aufgenommen, weil die

Entdeckung dieser Art bei uns theoretisch wohl begründet ist.
Von .der anderen Untersektion, Pįįosella rn.) führen wir nuf die

H. pitoseĮla L. a\s Kolļektivart an, weil alle Versuche des Verfassers,
diesen verwickelten Formenkomplex in Arten zu zergliedern, scheiterten,
ebenso wie ēs auch den anderen Hieracienforschern (wie z. B. Nägeli
und Peter, Brenner, Norrlin, Dahļstedt, Zahn, omang) bis jetzt einiger-
massen beĪriedigend zu lõsen nicht gelungen ist. Inlolgedessen sahen
wir uns gezwungen nur die natürlichen Gruppen aufzuführen, nach der

Methode Brenner-Norrlin (welche auch vom Monographen der Gattung
I(. .H. Zahn angenommen ist) und die auf das Verhä1tnis zwischen
Haaren und Drüsen auf den Hüllbläitern aufgebaut ist. Als Folge
derartiger Bearbeitung des betref fenden estnisihen Materials stelļte
sich heraus, dass ca 14/o aller erforschten H- piloselĮa'zur Gruppe
oĮigadenia, ca 33vo zur PĮeiadenia, ca 20/o zur oĮigotrįcha und ca

33% zlr Atrįcha gehörten, während von den ' zur Gruppe Anadenįa
,gehörigen keine einzige entdeckt werden konnte (trotz der Autorität
Zahn's)

Eingehendere Verteilung dieser Kollektivart (oder Untersektion im
Sinne des Verf assers) gehört der Zukunft. Eine erfolgreiche Lösttng
cįieser Frage ist mit genauer Erforschung des betref fenden Materia1s
aus allen Gegenden der Sowjetunion verbunden, weil ohne diese Vor-
bedingung ja nichts über die geographische Verbreitung einzeļner
Formen dieses höchst polymorphen Phänomens Zu Sagen ist (das aber

systematisch ungemein wichtiges Merkmal darstellt). Allerdings muss
man ZuĪ Lösung dieser Frage zuerst reichlich und .systematisch Material
einsammeln

Beinahe 35% des untersuchten Materiaļs enthäļt entwickelten Polļeņ.



Kehtivad nimed on toodud kursiivkirjas, sünonüümįd - harilikus kirjas. Poolpaksu
kirjaga arv viitab leheküljele, kus on vastava liigi kirjeldus, kutsiivkirjaga arv - lehe_
küljele, kus on joonis.

PEREKONNA HIERACIUM L. TAKSOONIDE TEADUSLIKKUDE NIMEDE JA
sUNoNÜÜMIDE TÄHESTIKULINE REGISTER

Caesia Juxip (tsükkel)
(Fries) Juxip (alamsektsioon)
64, 66, 67, 78, ļ74, 176 l77, 1BB'
194, 202, 204, 214, 222, 243, 244,

Acaulia Naeg. et Pet. 22
Accipitrina Koch 20
AcuminatĮfoĮia Juxip (tsükkel) ļ08
AdeĮ'a Juxtp (tsükkel) l8B
Adunantes Juxip (tsükkel) . 100

AėrįostoĮonosa Juxip (tsükkel) 302
AļbįduĮa Juxip (tsükkel) 236
AĮbipedia Juxip (tsükkel) I7B
AĮiena Juxip (tsükkel) |20
AĮphosticta Juxip (tsükkel) 70
AĮpina Fries (sektsioon) 63
AmbĮgua Juxip (tsükkel) 353' 354, 35B

Anądenįa Brenn. 445, 455, 466
Anfracta Juxip (tsükkel) lļl
ApateĮia Juxip (tsükkel) 406
Aphyllopoda Godet 20
Archieracium.Fries (alamperekond) 26
Araicoįa Juxip (tsükkel) 326
Atrįcha Brenn. 445' 455' 466
Aurantįąca Juxip (alamsektsioon) 26' 368,

416, 454, 465
Aurantįaca Juxip (tsükkel) 4t6
AuricuĮa Juxip (alamsektsioon) 23' 420'

422
A'urįculįna Naeg. et Pet. (sektsioon) 22'

343, 382, 396, 398, 420, 423, 455, 465

Caesia Zahn
CaesīifĮora Juxip (tsükkel)
CaĮĮimorphoīdea Juxip (tsükkel) .

Caįodontes Juxip (tsükkel)
Cardįobasįa Juxip (tsükkel)
Cauligera Naeg. et Pet.

elata Naeg. et Pet.
humilia Naeg. et Pet.

Cernuif orma Juxip (tsükkel)
Cįnerea Juxip (tsükkel)
Collinina Naeg. et Pet. (non Gochnat)
Connata Juxip (tsükkel)
Constringentes Juxip (tsükkel) .

Curaescentes Juxip (tsükkel)
CuroįcoĮĮa Juxip (tsükkel)
CuspīdeĮĮa Juxip (tsükkel)
Cgmigera Juxip (tsükkel)

(alamsektsioon) 25, 332,

. 343, 344, 346,
Cgmosa Juxip (tsükkel) .

(alamsektsioon) 330, 331,
354,

Cgmosina Naeg. et Pet. (sektsioon)
265, 273, 3rB, 327, 328, 332, 334,

350, 362, 368, 374, 376, 454,
-. Omang

Cgmosopratensina Juxip (alamsekt-
sioon)

188
2t,

190,

452,
462
2t

226
402
268
216
22
22

22

414
278
366
r42
82

340
362
t37
344
341,
354
330
341,
362
25,

346,

465
330

Bauhįnįa Juxip (tsükkel)

- Juxip (alamsektsioon) 25, 283,
300,

BįchįorįcoĮorą Juxip (tsükkel)
Bifida Juxip (alamsektsioon) 21, 64,

67, 133, 174, 176, 202 .204, 214,
242-244, 252, 262, 452,

BĮgttiana Juxip (tsükkel) 380,
BupleurifoĮia Juxip (tsükkel) .

Caesia Almqu. ap. Dahlst.

350

Diaphahoidea Juxip (tsükkel) . ; |26
(alamsektsioon) 22, 64, 67, 116,
118, l2l, 176, 177,244, 451, 461

Dubia Juxip (tsükkel) 358

303
298,
301

56
'66,

999

463
4lB
60
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Echinina Naeg. et Pet. (sektsioon)
265, 273, 276, 453,

Echįoļdea Juxip (alamsektsioon) 24'
Echiocgnosina Juxip (atamsektsiqon)

272, 273,
E chiopiĮoseĮĮina Juxip (alamsektsioon)

Eu-aurįcuĮa Juxip (tsükkel)
Euhįeracįum Torr. et Gray (alampere-

kond) 17-19, 26, 35, 68, 134, 176, 264,
446, 447, 456-458

EupiĮoseĮĮa Juxip (tsükkel) 408, 438
F. Schultz et C. Schultz-Bip.
(sektsioon)

EurobaĮtįca Juxip (tsükkel) 38
Eu-umbelĮaįa Juxip (alamsektsioon) 2l,

40
ĖutluĮgata Zahn
ExtensifoĮĮata Juxip (tsükkel) 46

FaĮĮacįna Juxip (tsükkel)
FĮageĮĮares Juxip (tsükkel) 406,

Fļorentįna Juxip (alamsektsioon)
282-284,287,298, 300,

FĮorįbunda Juxip (tsükkel) 380, 382,

Foliosa Lindeb.
Peter (sektsioon) .

Furfuracea Juxip (tsükkeļ)

GentįĮes Juxip (tsükkel)
Glomerata Norrl.
Glomeratina Omang

Hįeracium q'gnostum Juxip '206,
244,

agronesaeum Juxip 69, 76,

aįbiduļum Stenstr. 204,
24ļ' 242'

aĮbipes Dahlst. 177, 17B,

aĮbocinereum \upr. 276,

280, 328,
Almquistii Naeg. et Pet.

Hįeracįum L. ; ' 13, 17' 446,
acrocomum Naeg. et Pet. 352,

359, 360,
acroggmnon Malme 246, 250,

., 255,
qcroĮeucbįdes Dahlst. 99, t00,

102, 451,

93, 102, 450,

: acronesaeum Juxip 38, 44, 48,

acutisquamum Naeg. et Pet.
adeįu.m Juxip l78, /B7, ļ88, t89'

adunans Norrl. 99, t02t 103;104,

aėrįostoįonurn Zahn 301, 303,
(grex)

aĮphostictum Dahlst. 69, 70, 7l,
450,

aĮpinum L.' .

aĮtaįcum Naeg. et Pet. . 369,
ąmaureįĮema Naeg. et Pet. 423,

429,
ambiguum Ehrh. 14, 353,
ambiguum ) pilosella Zahn .

amblylobum Dahlst. .

ambĮgĮoburn Juxip 70, 82, B6,

amnoon Naeg. et Pet. 302, 3lļ,
315,3t6, 454,

var. caįlunetorum Juxip,
316, .3t7, .454,

apateĮium Naeg. et o*, 
,i3Į:

aphanum Juxip 178, t8l, 182,

approximatum Norrl.
aquilicepsDahlst. ...
grcuatį.dens Zahn |00, ll3; I14,

451,
ąraį'coļa Naeg. et Pet. 327' 329'

araorum Naeg. et Pet. 302, 306,
309,

Ī. efĮoccosum Dahlst. .

Ī. f ĮoceifoĮium Naeg. et Pet.
Ī. nudifoĮium Ņaeg.'et Pet.

asperum Tausch
astįbes Juxip 205' 210' 2l3' 214'

atriceps Dahlst.
atrum Dahlst. \92,
aurantįacum L. 416' 4ļ7' 418'

. 454,

- .Zahn (grex)
aurantiacum-Auricula Naeg. et
Pet. :

aurantiacum-pilosella Naeg. et
Pet.

240,
453,

79,

450,
207,
453,
179,

452,
277,

454,
285,

24,
464
265
24,

274
24,

276
423

273
4t2

396,
410
24,

30 r'

383
32

35

156

243,
463
80,

461
238,

463
r80,
462

279,
464
296,
298
72,

461
63

37t
428,
430
354
356
82

450,
461

312,
464',

302,
-464

406,
409
452,
462

'102
146

I 15,

461

454,
464

308,
310
308
307
307

320
453,
463
431
194

419,
465
416

t62
353

353,' 354

456
358,

361

2õ3'
256
ļ01,
461
0t
46į
448,
458
424
452,
462

451,
461
305
302

418

468
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Hieracium auricula L. (coll.) 358,398, 402,

Griseb,
var. foliatum Crrn.. . . .

vaf. praemofsa Cruner
aurįcuĮa Lam. et DC. 380, 3B9,
420, 423, 424,425, 426, 431,455,

var. genuinum Naeg. et Pet.
Ī. subpiĮosum Dahlst. .

auricula-pilosella Naeg. et Pet.
auriculilorme Fries
auriginans Norrl. .

Baenįtzįį Naeg. et Pet. 327' 370
395,

Bauhini Besser (grex) 298, 303,
Besserįanum (Spreng.) Naeg.
et Pet. 302' 3lo, 3ļ3'
bifidum Kit. (coll.) 132-134,

314

177,
204
196

r96
226
408
4t2

Fries .

(Fries)Lindeb. ...
Zahn (grex)

bifurcum Klinggr.
Marsch.-Bįeb. . 278, 280,
(Marsch.-Bieb.) Naeg. et
Pet.
Reichenb.
2. subcymosum Froel.

Blyttianum Fries (coll.)
boreale (Fries) Zahn . 26, 30,
bracchiatum b. hispidissimum
Fries
bupleuriiolioides Zahn
bupleurifolium Zahn (subgrex)
caesiifĮorĮoides Juxip 205, 208,

212, 453,
caesiiflorum Almqu. . . 208,
čaesiiforme Brenn.
caesįomurorum Lindeb. .

caesium (Fries) Dahlst. (grex)
caesįum Fries ļ32, l33, 134, 176,

l78' ls0, ļ99' 200' 202' 452'
(coll.) 132-134, 177,

278
4ļ0
408
4ļ8

32

vaf. nemorosum Fries .

*osiliae Dahlst.
caĮĮimorphoides Zahn 397, 402,

405,
caĮodon Naeg. et Pet' 268, 270,

272, 454,
Tausch ap. Naeg. et Pet. .

canitįosum Dahlst. 206' 232' 233'
453,

canum Naeg. et Pet. .

277

62
60

2ļļ,
463
2t0
196
t84
188

t77,
462

204,
263
177

190
403,

408
27ļ 

'
464
268
234,
463
362

Hieracium canum : cymosum * Pilo-
sella . ļ
- 'aurį 

Juxip 206, 236, 239, 240'

centrorossicum Zahn .

cercįdoteĮmatodes Juxip 206,
226, 227, 453,

ciliatum Almqu. B. praetenerum
Willįams .

cįnereum (Tausch) Zahn .

collįnum Gochn.
ssp. brevipilum Naeg. et
Pet.
vaf . longipilum Naeg. et
Peį.
Naeg. et Pei. .

y. Zizianum Froel. .

colļinum-Auricula Naeg. et Pet.
collinum-pilosella Naeg. et Pet.
collinum f Pilosella Zahn .

commune (Fries) Juxip 38, 40,

448,
|. angustifoĮium JģXip

coronopifolium Bernh.
creperiforme Juxip 50, 54,57,58,

cryptomastix Naeg. et Pet.
cĮļrĮ)escens Norrl. 330, 340' 34l,

Zahn (subgrex) .

cgmĮgerum (Reichenb.) Naeg.
et Pet. 328, 343, 344, 345, 346,

348, 349, 354, 454,
Ī. caĮuipeduncuĮum Naeg. et
Pet. 344, 345,
Ī. hirtipeduncuĮum Naeg. et
Pet. 344, 346,

cymosum Dietr.
Ledeb.

cųmosum L. 266, 328, 330, 331,

334, 366,
ssp. cymosum 7. holmense
Naeg. et Pet. .

- . ssp. eusciadium Naeg. et
Pet. ;

p. longifolium Reichenb. .

e. Nestleri Froel.
var. paradoxum Lįndeb. .

ssp. pubescens Naeg. et Pet.
cymosum-collinum Naeg. et
Pet. .

cymosum-floribundum Zahn
cymosum ļ PiloselĮa Naeg. et
Pet. ?ų,

422

389
424
424

390,
465
424
424
430
445
346

394,

396

308

t4
453,
463
379

225,
463

347,

465

346

347
331

343
Õ.JÕ 

'
374

334

332
328
343
356
344

353
358

362

ļ50
278
273

378

372

372
320
398
4t0
408
45,

458

44
44

449,
459
301

342,

343
340

30r 469



Hieracium ' cymosum (' pilosella
(Rouy; Zahn . 7

J cymosum-pĪatense Zahn 353;

cymosum Naeg. et Pet. (grex)

cgrtophgĮĮuin. Nortl. 3l9, 320'
324, 454,

daedalopsis Dahlst.
dagoėnse Juxip 50, 56, 6l, 62,

danicum Arv.-Touv. non Dahlst.
dentatum Hoppe .

diaphanoides Lindeb. 14, ll6,
t26, ļ29, 130, 451,

dimorphum Norrl.
dįstractum Norrl. 133, 136, 166'

170,.204, 451,

įubium Fries
L. 14, 353, 35b, 374, 390,

dubium ) pilosella Zahn .'

durįsetum Naeg. et Pet. 273'
276, 454,

echioįdes'(Lumn.) Naeg. et Pet,
265, 266, 267, 268, 270, 278, 328,

echioides-cymosum Naeg. et

Pet.
echįoides ) pilosella Naeg. et
Pet.
Eįchaaļdįį Juxįp 206; 228, 23ļ,

453,

erįcetorum Naeg. e't Pet. , 14,

288i 29ļ,

erythrophylloides Zahn .

esįonįcum Dahlst. .

eu-apatelium Zahn
eu-arvicola (Naeg. et Pet,) Zahn
eū-aufantiacum Zahn
eu-aurįcula typicum Zahn .

eu-bifidum Zahn (grex)
eu-caesium Zahn
eu-diaphanoid es Zahn
eu-cymosum Zahn
eu-eįhioides Zahn
eu-Īa||ax Zahn . .

eu-flagellare Zahn
eu-floribundum Zahn
eu-levigatum Zahn
eu-obscurum Zahn
eu_pilosellā Zahn .

eu-oilosellif loruĪn Zahn
eū-praealtum Zahn

Hiefacium eu-pratense Tausch 4. tY-,
picum Zahn

Zahn (grex)
eu-prussicum Zahn
eurobalticum Zahn
euryanthelum Dahlst.
ēu-sagiltatūm (Lindeb.) Zahn
euscįadįum (Naeg. et Pet.)
Dahlst. 331, 332, 335,

eu-siIvicoįum Zahn
eu-spathophyllum Zahn
eu-trįvįale Zahn
eu-umbellaįum Zahn (grex)
eu-Zizianum (Tausch) Zahn .

extensĮfolium Juxip 37, 46,49'

falcīdentatunt Juxip 69, 76, 8ļ'
450,

f aĮĮax (Willd.) Naeg. et Pet.
274, 454,

fenno-orbicans Norrl. 144,

IennorbĮcantiforme Juxip l35,
r45, 146, 451,

IiĮifoĮium Juxip 38, 44, 47, 448,

fimbriatum Mert. eį Roth . .

ilagellare auct. flor. rossic" non
willd.

Willd. (coll.) . . 408, 410,

[ĮagetĮare (Willd.) Naeg. et Pet'

i 410, 4!2,

var. B. gatici:cum Naeg. et

Pet. j

var. a' genuįnurn Naeg. et
Pet. :

flarhmeum Norrl. .

florentinum All. , . 282, 284,
ilorentinum-Auricul a-collinum
Naeg. et Pet.

ssp..ericetorum Naeg. et Pet.
florentinum-coļlinum Naeg. et
Pet. . I

florentinum-cymosum Naeg. et
Pet. . .

florentinurn:echioides Naeg. et
Pet. :

florentinum-pratense Zahn .

fĮoribundum (Wimm. et Grab.)
Naeg. et Pet. 284, 370, 384, 388,

398, 454,

Wįmm. et Grab. (coll.) 374'

fļoribundum a,. genuįnum Naeg.
et Pet. :

362
354

330,

33r

323,
464

BO

445,
459

196

l3ą
120,
461
377

189,

378
371
408
38

348
258

336
379
398
92
40

322
448,
458

82,
461

272,
464
188
t42,
461

458
374

462
358
422

T4

36ļ
275,
464

453,
464

273

277

232,
463
284,
292

303
238
406
327
4ļ6
424
222
196

t26
331
265
274
410
384

52

288
438
414
284

412

412
378
382

380
l1

412
420

398,
4ļ3

326

320

3qe,

465

p80,
414

268
326

470

387



Hieracium floribpndum Wimm. et.

Grab. var. pullatum Fries 403

- Wimm. et Grab. P. rossicum
Naeg. et Pet. . 387

ssp. suecicum P. subflori-

: bundum Naeg. et Pet. 360
' 
- .ilorįbundum-cymosum Naeg. et

' Pet. .

floribundum-pilosella Zahn . 406

f loribundum ) Pilosella Naeg.
et Pet. '. 403

floribundum { pilosella Zahn 4Į4

[Įoridum Naeg. et Pet. 397, 404, 406

434, 435

fuloescens Naeg. et .., 
33ļ: xrrį

; -- subvar. epiĮosum Naeg. et

Pet. 398

subvar. piĮosum Naeg. et

Pet. 398

156, 157, l5B, 45'1, 461

furfuraceumDahļst... t56
fušcum Fries 419

gaĮbanum Dahlsį. 178, 184, 186l l92,
197, 198,204, 452, 462

var' siĮuiaagum Jord. 17ļ, l72,

glaucescens Besser 298

Froel. 303

GĮehnįį Juxip l35, l45, I47',r* 
'xuJi

J glomerata Norrl. 353

ģlom.rriulum Almqu. ex Dahlst. 353

- - ?. petropoĮitanun Naeg. et
Pet. . 387

gĮomeratum (Froel.) Naeg. et
Pet. 341, 350, 353, 354, 355, 356

ssp. dagoēnse Dahlst. . 34l
Ī. ltįrtįus Dahlst, 353

grandidens Dahlst. 172
gaņaeconesaeuņ Juxip 36' 37' 38,

39, 448, 458

hirteiliceps Dahlst. 346, 349

- HieĮtii Norrl. t34, 136,.|42, |58, į59'
. 160, ļ6ļ, ļ66, 170,204,45|' 462

hoįmįense (Naeg. et Pet.)
Dahlst. ., :334
ltgĮocomum Juxņ 136, ,rr' 

įii: lįr;

Hieracium incisum HopPe .

-. įnconaenįens Juxip .l18, Įt9'
l2l,451,

įncurrens Sael. 70, 94, 98, 99,

ingricum Naeg. et Pet. 302, 304,

insolens Norrl. 302, 308, 31l,
įr!.tercessum Juxip 205, 2l2, 2ļ5'

453,

iseranum Uechtr.
hareĮįcum Norrl. 370, 376, 378,

Kupfferi Dahlst. 130, 135, 137,

142, 158, 451,

Lachenalii Gmel. (coll.) . 66,

252, 453,

:_ laetilļorum Norrl'
ļanceolatum Vill. a. multiglan_
dulosum Zahn Ī' brevipilum Zahn
Įatens Juxip 99, 107' I08' 109,

įatįĪoLįum Juxip 38, 40, 42, 43'

Lehbertįį Zahn l18, t2l, ļ22,
45 ļ,

ĮepiduĮiforme Dahlst. 70, 85' 87'
450,

vat. integrius Dahlst.
Įeptadenium Dahlst. 33l, 338,

õlo'
Ī' caļuįus Naeg. et Pet. .

. Ī. piĮosius Naeg. et Pet. .

Įeaigatunt' wįļld. 50, 5I' 52' 449'
(coll.) 30,

Lippmla Juxip 246, ,nt, tnlu\:,

lithuanicum Naeg. et Pet. .

Įįttuanicum Naeg. et Pet. 423,
427 

'
longiscapum ) pilosella ,Zahn

- luganum Naeg. et Pet. .

Įgccense Naeg. et Pet.285' 294'

Įųratum Norrl. ' t36, l73, I75,
451'

l. Įgratoides Juxip l73' l74,

132
120,
461

450,
46r
306
312

2t6,
463
403

379
l4ļ,
461

97

251 ,

464
227

62
45ļ,
461

448,
458

123,
461

88,
461

87
339,
341
374,
õl l

375
375
459

50

250,
464
426

426,
428
402
277

297,
298

176,
461
r75,
t76

macranįheĮum Naeg. et Pet. 352' 356,

357, 358
: ambiguum ) pilosella 14

macrolepideum Norrl. 436

maculatum Sm. . 66

471



Hieracium maculosum Dahlst.
magyaricum Naeg. et' Pet.

(Naeg. et Pet.) Zahn (grex)
grex Effusum Naeg. et Pet.

Maļmeį (Dahlst.) Zahn
253,

Dahlst. ap. Wiinst. .

marginaĮe Naeg, et Pet.302, 3l6,

marginellum Zahn (subgrex)

maurocgbe Juxip 284, 285, 286,

Dahlst.
Meįnshausenįanum Juxip . 63,
melachaetum Griseb.
meĮanocgbe Norrl. 285, 286' 289'
melanolepis Almqu. ex Norrl.
microcephalum Meinsh.
mixopoĮium Dahlst. 50, 53' 54,

449,
muĮtifrons Brenn. 205, 216,220,

222, 453,
Ī. fĮoccosum Juxip .

muĮtig ĮanduĮo,sum Juxip uo, 

n|nļ:'
murofįļm L. (coll.) ļ 16'

t32-134, 204,
var. y. L.
var. e. incanum Lindeb. 245,

var. y. medium Lindeb. 116,

- B. plumbeum 133, 134,

rotundatum Fries
d. sagittatum Lindeb. 245,

- B. silvaticum L. . 132,
nemorosum Dierb.
Nenukoaįį Juxip l00, t04, ļ05,

451,
nesaeum Juxip Į20' l23, 125,

451,

-. Nestleri Koch . 328,
nigrans Almqu. ex Dahlst. 344,
-- var. osįliense Dahlst.
nigricans Uechtr.
nigriceps Naeg. et Pet. 403, 404,
nigroglandulosum Loennr.
niueoĮimbalum Juxip l30, l35,

ļ39, l40, 45|,
Dahlst.

nudįfolįum Norrl. .

obscurum Naeg. et Pet. (grex)
obscurum Reichenb. 285, 288,

Hįeracįum obscurum var. piĮosiceps
Naeg. et Pet.

oįoįjnse Dahlst. 205, 222' 223,

oneg'enŠe Norrl. 354, Z?Z;' ļiZ:'
380, 3B1, 382,454,

orbįcans Almqu. ļ30, l35, l38,
t42, 143, 144, 204, 45t,

ornatum Dahlst. ļ20' l28'' ļ3ļ,

osį:Įįae D ah|sL ļ78, 188, N0,:ļ5r\',
452,

Ī. sgirueėnse Juxip .' t89,
PalLnschiį Juxip 205, 216', 2ļ9'

453,
palvistolonum Naeg. et Pet.. .

peczorņense Juxip 276, 278,280,

Peleterianum Mėrat . '.u''.lTu:,
Peleterįanum \ auricula .

peĮĮucĮdum Laest. l33, 136, 162'

ļ67' |68' 45|'
p. Wahlenb.

perfugii Juxip 319, 320, 32t,
454,

- . phiĮanthrax Stenstr. l33, 246,
259, 260, 453,

var. olivascens Norrl.
piĮoseĮĮa L, 14, 25, 32, 278, 328,
366, 390, 396, 4t2,414, 431, 433,
438,439, 440,441,442, 445, 455,

ssp. magnipes Dahlst.
a. sįoloniIlorum Tausch .

pilosella Į polonicum Blockį .

pilosella-pratense F. Schultz
Pilosellaf seti gerum Hausskri.
Pilosellae Fries (stirps)
piĮoseĮĮifĮorum Naeg, et Pet. 398,

414,
Ī' glanduĮosiceps Naeg. et
Pet.
Ī. hirsuticeps Naeg. et Pet.

piloselloides Vill.
piloselloides-cymasum Zahn
piloselloides-echioides Zahn
piloselloides-pratense Zahn,
pĮeuroĮeucum 

"''r'}r,'įx' įi?,
plumbeum Fries 133, 134, 177,

var. bilidum Norrl. .

podolicum Blocki .

poliocladum Naeg. et Pet. var
tenebricans Naeg. et Pet. .

207
300
310
302
246,
257
253

3IB,
319

245,
252
287,
464
286
449
383
294
163

340
55,

459
22ļ'
463
222
66,

459
130,

245
66

258
126
177

t38
256
204
28

106,

461

126,
46Į
331

348
346
403
406
163

137,
461
ļ37
430
285

293,

294
289

289
224,
463
377,

465
140,

462
133,

461

194,
462
t93

220,
463
301

28ļ 
'

464
455
445

166,

462
68

322,

464
254,
464
254

.362,

435,
466
366
410
410
410
278
435
412,
4ļ5

4ļ5
4ļ5
327
320
268
326
ļ'61,

461
196,

256
196
384

472

var. genuinum Naeg. et Pet 292



Hieracium poliocladum l. hirsutum
Naeg. et Pet. . ; 292

poļiodermūņ Dählst. 36ļ
poliotrichum Wimm. . '' 33ļ
polonicum Blockį . 376' 37B

35ļ' 352
var. a. genuinum Naeg. et
Pet. 350

Pet. 350
praealtum (Vill.) Gochn. . 290

Koch 284

ī Naeg. et Pet. (grex) . 2g0
y. Bauhini Koch 300, 301

e. et y. hįrsutum Koch 268, 284
var. hiŠpidulum Froel. 288
var. obscurum Froel. 288
var. septentrionale Naeg. et
Pet. 296

praecipuum Dahlsį. l08
praecox C. Schultz-Bip. 66
praeteneriforme AImqu. ex
Dahlst. . 102
praetenerum Almqu. ex Dahlst. 150
praetermissum Juxip l00' lDs' ļļ2'

ll3, 451, 46ļ
praeteruisum Juxip 69, 74,'77, 78,

450, 46r
pratense-Tausch coll. 308, 326, 327,
354, 368, 372, 378, 380, 383, 414,

t - pratense (Tausch)' Zahn 370, 371,
373,374,380, 402, 454, 465

var. y. luxurians Schweinf. 383,

384, 390

f. melachaetuņ Tausch . 383

a. silvįcola Fries (Epicr.) 376

- . 
pratense var. siļvicolum Fries
(Symb.) . 376, 378

- -b; silvico]um Ęūpr.'. 378

pratense)auricula Zahn . . 380

-, (praiense-auĪicu1a) Xpįlosella . -

Zahn
. ļ pratense-pilosella F. Schultz 4ļ0,

pratense)pilosella Zahrr
pņerļanthoides Vill. (cqlļ.) .. ,30,

proĮatatum K..Joh.70' 88' 89'9l,
19CI, 204, 450,

prolixum Norrļ. . .. ,. . 207'

- . l.'e.lsubmaČulosum Dahlst.

proximum Norrl. 135, ļ46'
tīt, t52, 153, t54, 451, 462

Ī. persimiĮif ornre Dahlst. l52,

Hįeracįum
150,.

Zahn (grex)
prussicum Nzreg. et Pet.

pseudopilosella Ten.
pseudopraten3"Uu"t,i... . . .

pŠeudospārsum Zahn
L psilophyllum . G. Anders. ap.

Dahlst.
: ptychophyllum Dahlst. .-

pubescens Lindhļ. 343, 344' 346)

puhinatum Norrl. 416, 4|9, 42ļ,
454,

449,
pyrrhanthes Naeg. et Pet.
radiocaule Tausch
ra'uuscuĮum Dahlst. l78, 200,

202, 452,

- regįomontanum Naeg. et Pet. 
-

384,

resįduum Norrl'

-' rigidum Harīm. 50,

RothianumWallr.. . 276,
ruberulum. Dahlst.

- var. creperilorme Dahlst.
sabaudum L. (coll.) . 30,

sabuĮosorum Dahlst. 436, 437,

397

153

254
408,
4ļI
440
384
303

430
160

348,

354
422,
465
60,

459

418
30r

20ļ 
'

462
370,
387
263

'79

328
55

55

32

455,
466

Sa'gįtįatum Lįndeb. l32, l33, l34, l35'
146, 177, 204, 214, 245, 246, 253,

256, 260, 26ļ, 262, 453, 464

Zahn (subgrex) 253

. ,, - (Lindeb.) .var., Norrl.. : . 254
sarcophyļlum (Dahlst.) Zahn

.(subgrex) .r 248

Schmidtii Tausch . . . 263, 264

Schultesii F. Schultz (coll.) 430, 445

scopuĮorum Juxip . 364, 367, 368

- segeaoldense Syreist. et Zahn 245,

246, 247, 453, 464

septentrionaĮe Norrl. 285, 296, 298,

299, 300, 454, 464

7. multicaule Froel. 277
--- f. Rothianum Froel. 277

- Triusch . 277

siļvaticum Gouan d. pellucidum
Almqu. ex Williams . ,, ,. 163

47,3

420
408
32

Irļ'
46ļ
226
207



Hieracium silvaticum L. ssp. l l.
pellucidum var. 3. Almqu.

ssp. 11. pellucidum var. 4.
Almqu.
ssp. silvaticum var. ļ.

'Almqu.

ssp. l. stenolepis Almqu.
ssp. 9. Almqu' ..

ssp. 12. Almqu. .

ssp. submarginellum Zahn
silvicolum (Fries) Zahn (grex)

sįĮaįcomum Juxip l00, l08, lI0,
451,

sparsidens Dahlst.
sparsum Naeg. et Pet. .

spaļhophglĮum Naeg. et Pet.
398, '400, 401,

spathophgĮĮum subvar. 2. caĮoiįus
Naeg. et Pet. .

subvar. t. piĮosĮus Naeg. et
Pet. f. macrotrįchum Naeg.
et Pet.
subvar. l. piĮosius Naeg. et

' Pet. t. mįcrotrįchum
Naeg. et Pet. .

-- (Naeg. et Pet.) Zahn 39,0,

spathophyllum ) pilosella Juxip
Steinbergianum Juxip 178, 190,

_ 196, 452,

stenoĮepįs Lindeb. 206, 227, 228,
230, 234, 453,

Ī. integrius Dahlst.
l. Įobata Juxip 206'

Stenstroemii Brenn. .

stoloniferum Wāldst. et Kit. .

stolonįflorum Koch
_ - Schlechtenį ]

Waldst. et Kit.
subatriceps Zahn . 431., 432,
subcaesium Zahn .

var. abrasūm G. Beck
'subfloribundurn (Naeg. et Pet.)
Dahlst. . . 352, 380, 363,
subgaĮbanum Juxip l78' l83'

186, 452,

- Ī.' kgpuēnse Juxip l84,

subhįrsutįsšįm:um Juxip .36' 39,
448,

subĮklįdum Dahlst. |33' 206' 234'
238, 453,

Ī. pajakaēnse Juxip 206, 236,

Hįeracįum submacuĮosum Dahlst. 204, .207,
. 209, 210, 453, 463

-' submarginelįum'Za'hn 14, l35, t48,
', 149; 451,

subnigriceps Zabn . 397,404,
subpellucidum Norrl.
subuliferum Naeg. et Pet. .

sudauįcum Naeg. et Pet. 370,
385,

suecįcum (Fries),Naeg. et Pet.
36l, 37l' 389' 390' 39ļ_393' 394'

424, 454,
var. genuinum Naeg. et Pet.

var. parcipiĮum Naeg. et
. Pet.

var. aaįdepįļosam Naeg. et
Pet. 389

tabergense Dahlst. 331, 336, 337,

trĮtum Juxip 69' 72' 73' 74' 7õ'

338
338
296
293
270,
464

304,
308
304
365,
366

450,
461

74
92

264,
4&
50,

390
I 56,
46t
453;
463

458
343
344,
356
451,
461

ļ86variabile Loėnnr. '.

variabile Loennr. var. subgalba-
,num .Dahlst." 184,

.- Velečense Rehm. et Baenitz ,'\ .

! oirentĮceps Dahlst. |00' ll5' l17'

var. stiptadenįoįdes Dahlst.
tenebrįcans Norrl. 285, 2g0, 295,

Ī. hįrsutum Naeg. et Pet.
tenuiceps Naeg. et Pet.268, 269,

454,
thaumasįum Naeg. et Pet. 302,

307,
f. pĮĮosicauĮe Pet.

trąnsbaļtįcum Dahlst. 352, 362,

var. tritusĮforme Juxip
trivialeNorrl. . . .

ugandĮense Juxip 246, 260,

umbeįlatum L' (coll.) 30, 32, 46,

uranopoĮeos Juxip 136, 
''* 

,^l!','

Vagae Juxip 205, 2l4, 2ļ7,2l8,

uagulīį JoĪd'. 27' 28' 29, 30' 447'
Vaillantii Tausch (coll.) 328"

(Tausch) Zahn (grex) 343,

oaļmįerense Juxip l20, l24' l27'

254 461
407
108

440
383,
386
360,
402,
465
389,
391

232
227
162
258

L3

876,
379

lll,
461

r58
303
397,
402

400

400

400
398
402

195,
462

229,

463

228
228
166
420
410
412
420
433
222
232

364
184,

462
t85,
186

41,
458
235,
463

237

Į

69,
74,

263,
453,

l8õ
232
ll8

474



445, 455,
445, 455,

. . 263,

Hįeracįum uirguĮtorum Jord- 28, 3-į, 33'
. : 34, 447, 458

- 'Ī' Puhrįngli Juxip 28' 30' 3I' 448,

:'458
*' f. Schmalhausenįį Juxip 30, 33'

448, 458

Ī. ZinserĮingii Juxip įo, 34' 448'
458

autgatĮforme Dahlst. 69, 78, 8r, 84'

85, tļl,450' 46l
var. ostįense Juxip 69, 80, 84

Peįetįerįana Juxip (alamsektsioon) a*, 
1į?

Pendula Juxip (tsükkel) . . 208

Phyllopoda Godet '20

PįĮoseĮĮa Juxip (alams.u,.,oo3r, 
i33: 1į?

PįĮoseįĮa Tausch (alamperekond) 17' ļ8'
vulgatum Fries (coll.) 66, 92' ļl6'

ļ33, 190' l92
L. ssp. diaPhanoides
Lindeb.
B. divisum Jord.
a. genuinum Fries .

auĮgatum (Fries) A|mqu.70' 74,

95, 96, 97, 132, 204, 450,

ZinserĮingianum Juxip
Zįzįanum Tausch 284' 3|9' 320'

325, 326, 454,

atįgadenįa. Brenn. 366,

oĮigotricha Brenn.
orbįcantes Juxip (tsükkel) .

Oreadea Fries (sektsioon) .

ornata Juxip (tsükkel)

466
466
138
264
128

t9, 2s, 264, 343, 446, 453, 456' 457,
464

'Piļoseļla Blyttiana F. Schuiiz et C.

Schultz-BiP. 418

Laschii F. Schuļtz et C. Schuļtz-
Bip.. 362

macrolepis Norrl. 436

melanophaea Norrļ. 286

onegense Norrl. 378

pulvinata Norrl. 4ļ9

Ruprechtii Arv.-Touv. . 277

septentriona1is vār. tenebricans
Norrl. 290

- stoloniflora F' Schultz et

C. Schultz-BiP. . 410

- suecica 3. asPerula Norrl. . 360

suecica F. Schultz et C. Schuļtz-
Bip. 389

PitoseĮĮĮfĮora Juxip (tsükkel) 406, 4I2' 4t4

PįĮoseĮĮįna Naeg. et Pet. (sektsioon) 22'

266, 276, 28r, 328, 362,368, 396' 435'

Piļoselloidea Koch 
-'l'i3i: 

ļ21
Pļeįadenįa Brenn. 445' 455' 466

PoĮįoderma Juxip (tsükkel) 36ļ

Praealta Juxip (tsükkel) 290

Prąeaįtįna Naeg. et Pet. (sektsioon) 24'

266, 280, 3|8, 327,328, 382, Ļ54, 464

PraeaĮtocgmosīna Juxip (alamsekt-

sioon) 25, 3ļ8, 3l9
Prąeaļtoechinį'na Juxip (alamsektsi-

oon) . 24, 266, 268

PraeaĮtopratensina Juxip (alamsekt_

sioon) : .25' 326

Pratenses Juxip (alamsektsioon) 26' 354'
368, 369, 383, 416

Pratensįna Aschers. et Graebņ. (sekt-

sioon) 25, 265, 326, 327' 343, 350,

366, 368, 369, 376, 382, 396; 398' 454'
- 465

PratįcoĮa Juxip (tsükkel) . 354, 37l' 408

t4
68
68

91,

461

190
63

322,
464

Hįrsuta Juxip (alamsektsioon) 2l, 38

Hįrsutįssįma Juxip (tsükkel) 39

Incurrentes Juxip (tsükkel)
Įntegrata Juxip (tsükkel)

Kupff eria Juxip (tsükkel)

LapponĮcaJuxip (tsükkel) .

Ląschįa Juxip (alamsektsioon) 25,

Latentįa Juxip (tsükkel)
Leptogratnma Juxip (tsükkel)
Leaįcauįįa Juxip (alamsektsioon) 22'

65, 66, 67, 68, 94, 97, 176, t77,
203, 450,

Leaīgata Juxip (tsükkel)

Macrantheįa Juxip (tsükkel) 356

MaggarĮca Juxip (tsükkel) . 303, 3l0
MargineĮĮa Juxip (tsükkel) . ' 246' 252

Medianiformia Juxip (tsükkel) '' t60

Murorįa Juxip (alamsektsioon) 22, 64, 65,

67, tļ6, l30, 132, t33, t35, 142' ļ60'

170, 176,188, 203, 204,214,222' 242'

2A4, 252, 254, 258, 262, 451' 461

Nesaea Juxip (tsükkel)
Nlgricepses Juxip (tsükkel)

õbscura Juxip (tsükkel) .

oįoėnses Juxip (tsükkel)

94
160

137

u
362
108
12ļ
64,

180,

461
52

123
403, 406

285, 290
oq9

475



Prenanthoįdea Koch (sektsioon) 20, 58,

63, 446, 449, 456, 459
ProĮixĮformia Juxip (tsükkel) . l82
Proxįma Juxip (isükkel) ' t50
Prussįca Juxip (tsükkel) . .. 403, 408

Ęigida Lint 46

TrianguĮaria Juxip (tsükkel) 207
TrįcheįĮema Juxip (tsükkel)' . 428
TrįdentataFties (sektsioon} 20, 35, 36, 37,

40, 46,50, 58, 67, 68, 78, 109, lll,
t24,446, 449, 456, 459

Trita Juxip (tsükkel) . 72

UmbeļĮata Fries (sektsioon) 20, 32, 35, 36,
44.45, 446, 448, 456, 458

Umbeįįata Juxip (tsükkel) 40
UranopoĮea Juxip (tsükkel) ļ54

Vaga Juxip (tsükkel) 27
VirguĮtora Juxip (tsükkel) 28
Vulgata genuina Almqu. ap. Dahlst. 2l
VuĮgata Fries (sektsioon) 2a, 35,.49, 50,

55, 58' 64' 66-68, 72,78, 1ļ6, l18'
121, 132, 133, 446, 449, 456, 460
Juxip (tsükkel) . 88
Juxip (alamsektsioon) 22, 57, 99,
176, 177, lB0, 258, 260, 450, 46t
Subcaesia Almqu. ap. Dahlst. . 2l

VuĮgatiformia Juxip (tsükkel) 75

Zizįana Juxip (tsükkel) 320

Sabauda Fries (sektsioon) 20, 26, 27,
446, 447, 456,

Sagittata Juxip (tsükkel)
Juxip (alamsektsioon) 22, 67,
133, t77, 2A4, 242, 243-245, 252,

262, 453,
SarcophgĮĮa Jtrxip (tsükkel)
SėhuĮtesįa Juxip (alamsektsioon) 23'

430,431,455,
SerratifoĮia Juxip (tsükkel)
Setigera Juxip (tsükket)
SįįoįcoĮa Juxip (tsükkel) . . 354, 376,
SpathophgĮĮa Juxip (tsükkel) .

SubnargĮnelĮa Juxip (tsükkel)
Subvulgata Almqu. ap. Dahlst.

30,
458

253
124,
254,
463
248
420,
465
172

276
408
398

t48
2l



HUNDITUBAKA LltKIDE EESTIKEELSETE NIMEDE TĀHEsTlKULlNE REGISTER

aas-hunditubakas
.aegviidu hunditubakas
ale-hunditubakas
Almquisti hunditubakas
alpi
altai
ammuhambaline

Besseri
Bänitzi

ebakindel
ebaselge
ebatavalįne
Eichwaldi
eredaõieline

Glehni

37t
ļ09
254
296
63

371
113

310

394

403
t28
353
327
72

70

268
208
137

423
320
340
331

240
384

250
ļ66
40

426
12L

432
88
9l
78

265
436
248
236
ļ26
150

294

253
85

Į62
220
406
360
162
404
184
400

477

kaunikujuline hunditubiikas
kau nisįaįud
keraj as
kesa-hunditubakas
keskpärane hundiįubakas .

kirju
k itsa päi ne
kol lakas
Kupfferi
kõrv-hunditubakas
kõveralehine hunditubakas
kõverdunud
kän n asj as
kärd e

königsbergi

Lackschewitzi
lahutatud
laįalehįne
įeedu
Lehberti
leh įsįunud
levinu d

ļiht-hūndįtubakas
lihtŠataoline hunditubakas
li iv-hun di tubakas
įiįviku_hunditubakas
Lippmaa hunditubakas
įoode-hun ditubakas
läbipaistev hunditubakas
l ähedane
lycki

Malme
meeldivataoline
metsaküla'
mitmepalgeline ,,

moondav
muru-hunditubakas .

mustanäärmeīine hunditubakas
mustapäine
muutlik
mõlalehine

28
r42
308

228
227

r45

226
ļ15

haavasoo
halj apäine
hallikas
hariļaiu
helbeline
heletuhkj as
hiiu
Hjelti
hõimjas
hõredalehine
hõresarikj as

232
44

r56
277

56

160

170

46
344

273

364
173
39

J/t)
438
4t4
270

imetletav
ingeri

j äigaharj aseline

kalju-hund,itubakas
kanneljas hunditubakas
karevillane
karj ala
karvane
karvaseõieline
kaunihambaline

304
304



naissaare hunditubakas
Nenjukovi
niitjas
nooljas
nõgipäine
näärmekas

olįļ

Pahnschi
palistunud
paljatipuline
peenenäärme1ine
peenevarreline ,,

petlik
petseri
preisi
pullapää
punane.
pundunud
purpurtähniline ,,

puustusmaa-hunditubakas ..
põhj a-hunditubakas
põld-hunditubakas . .

päevavarjutaoline hunditubakas,
pääsküla

rakvere

deline

ruuge

saafą
'saaremaa ,,

saaremõisa ,;
salu-hunditubakas
Schmidti hunditubakas
sega-hun ditubakas
sigulda hunditubakas .

sile
siņihall
sirpjahambaline
sobimatu
Steinbergi
sudaavia
suureõisikuline ,,

Zizi hunditubakas38
104

44
256
286

60

222

216
t4s
253
338
374
274
278
408
t88
4t6
4r9
56

288
296
306
332
320

322

tabergi
taevaskoja
taga-balti
tavaline
tihedapäine
tinajas
tooma
tume
tumėdakatteline ;,

tumedapäine
tumehall
tõmmupäine
tähniline
tähtkarvadeta
tömbihõlmane

336
154
362
40

360
23+
2t2
288
428
43t
200
285
207
312
82

34&

26Ū
94

l0B

214
192
17&
90

316
238
124
7Ļ

290
28

109
410
54

udemeline
ugandi
ulatuv
ungru

õhuvõsundiline
õiekas
õitsev

aanlsJ arve
ääristunud

ühendav
ümar

Vaga
vaigune
valgejalgne
valgetipuline
valgeääriseline
valkjas
valmiera
varbola
varjustatud
vits jas
vormsi
võsundiline
võõrj as

t82
2t0
ļ6l
389
.39Bļ

123
188
76

r00
293

54
24:6

52
196
76

120
ļ90
383
356

303
384
404

377
ļ37

ļ02
138



AJIņABHTHHņ yKA3ATn.rir pyccrux HA3BAHHH BHÄ9B'6TPED1IH9K
VII TOMA OJIOPbI 9CTOHCKOA CCP

alraücķag
AĮķrr,txsHcra
aĮuuücķag
a3lBHÄcI(ag

6efiecoņaraq
6ė.nonepxaa 

-

6e.norepuuuuar
6e.nonene.nrgaq
6eronreHqataq
õe.rtonqtuilctag
6e,nocronag
6ecnymxoraa
Eeccepa
õnusķag .

6,nyx4arcųarr .

Eeirūųa

Bara
8aJIĻM}IepcKag
BĀaIoņaqcf
BeTBI,ĪcTaq
39 ĀyuļHono6ex{IļcTaff
Bo.IIoclļcTag
ro.nocuct'orepx ar
aoūocIįcToqBeTKoBarI

I,nesa :

ro.rorepxar

ĀaroccKaq

xecTKoBoJIocĮļcTeüIüaq
žI(ecTKoųeTI-lHIrcTafl

sa6antnf1cķag
3aypflĀHafi .

3eJĪeHeIotl(efJIaBaff
3oHTtlKoBLIĀHafl .

SOHTI,II(OHOCHAg

3oHTIĮI(onoĀo6Ha'

įlxopcKaq
uaornyrosy6uaral
l.l3oIHyToJI ĮļcTHafl
įļ3yMHTeJlbHarI .

371
296

63

Į42

238
90

J00
277
l6l
70

t7B
312
310
150
28

3E4

2t4
Į24
94
28

303
438

360
Ļl4

t45
253

56

KaeMqaTaq . .

KaMeÄHa'
KapeJrr,cKa,
remrc6eprcxar
KocTpI{tļĮHafi
Kpr.rBoBaTafl

KpyrJIeIouļa'
KpynHocoųBeTHafl

KynlePa
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SISUKORD
,+

Eesti NSV floora VII köites käsitletud perekonna Hįeracįum liikide süstemaatiline
nimestik

Eessõna

Perekond hunditubakad -' Hįeracįum L.

l, alarnperekond päris-hdnditubakad - Euhįeracįum Torr. et Gray . .

2. alamperekond eba:hunditubakad - PįĮoseĮįa Tausch .

Q.rropa rcrpe6üuoN s 9cr'ogcxoü CCP (Pe:rorr,re)

Hieracium-Flora in der Estnischen SSR (Zusammenfassung)

Perekonna Hieracįurn L. taksoonide teaduslikkude nimede jā sünonüümide tähes_
tikuline register

Hunditubaka liikide eestikeēlsete nimede tähestikuline register
A;rQannrHuri yKa3aTeJĪb pyccKux HagsaHļ.Īü Bļ.tÄoB 9cTpe6uuoķ VI I rolta tD.nopu

3ctorrcķorž CCP
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