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<EEsTl Nsv FLooRA, xI KoITEs KÄSITLETUD LIIKIDE
SUSTEMAATILINE NIMESTTK

42. sELTs KOMMELIINILAADSED - })MMELINALES(Fz{R/ilOSāE p, p.)

l. sugukond kommeliinilised _ Commeļįnaceae R, Br.
l. perekond kommeliin _ CottlnleĮįna L.

>Ķ l. Harilik kommeliin _ Commeļįna communįs L. . 20

43. SELTS KORRELTSELAADSED - \OALES (iRAMTNALES)

l. sugukond kõrrelised _ Poaceae Barnhart e. Gramįneae Juss.

l. triibus Orgzeae Dumort.

l. pereko.nd metsriis _ Leersįa Swaftz
l. Jõgi-metsriis _ Leersia orgzoides (L.) Swartz 40

2. perekond vesiriis - Zįzanįa L.
l. Laialehine vesiriis _ Zįzanįa latifoĮia (Griseb.) Stapf 45
2. Tuskaroora vesiriis - Zįzanįa aquatĮca L. . 4?

2. triibus B r ach.g podieae Harz

3. perekond aruluste - Brachgpodium Beauv.

l. sektsioon Leptorachis Nevski

l. Mets_aruluste _ Brachgpodium sgĮaaticum (Huds.) Beauv. 5l

2. sektsioon Brachgpodium

2. Sulg-aruluste - Brachgpodium pinnatum (L.) Beauv. . Es

3. triibus lrįtįce'ae Dumort.

4. perekond sardhein - EĮgmus L.

l. Koera_sardhein _ Elgmus canįnus (L.) L. . 59
>Ķ 2. Õievähene sardhein _ EĮgmus trachgcauĮus (Link) Gould et Shinners

s. I. 6l

5. perekond orashein - EĮgtrlgia Desv.
l. sektsioon EĮgtrigia

l. Harilik orashein - EĮgtrĮgia repens (L.) Desv. ex Nevsļ<i 66
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2. sektsioon ļunceae (Prat) Tzvel.

Rand_orashein - EĮgtrigia junceiformis Ā. et D. Löve
Värd_orashein - EĮųtrĮgia \Įittorea (Schumacher) HyĮ.

6. perekond kammhein - Agrop!ļron Gaertn.

Harilik kammhein - Agropgron crįstatum (L.) Beauv. s. l.

7. perekond torupea- Aegįįops L'

Ruljas torupea - AegĮtops cgĮindrica tIost

8. perekond.nisu - Trįįicum L'
Speltanisu - Trįtįcun speĮta L.
Harilik nisu - Trįtįcum aestiau'rn L.

9. pereko'n-d r.ukis _ Secaįe L.

Harilik rukis - Secaįe cereaĮe L.

69"
/ū

74

78

83
85

87

90

95

97
98

ļ0t
103

.Ļ9

*3.20

l0. perekond vareskae Ī - Legmus Hochst

l. Liiv_vareskaef _ Legmus arenarįus (L.) Hochst'

ll. perekond odeĪ - Hordeum L.

l. alamperekond Hordeastrum (Dõlļ) Rouy

l. sekįsioon Sfenos/oclrgs Nevski

A l. Lakkoder - Hordeum lubatum L.

2. sektsioon Hordeaslrum

Põlvjas oder - Hordeum genicuĮatum A||
Sin,kjas oder - Hordeum gĮa.ucum Steud.

2. alamperekond Hord.eum

A 4. Kaherealine oder - Hordeum dįstįchon L
A 5. Harilik oder - Hordeum auĮgare L.

12. perekond odrik _ raenįath"eruru Nevski

Hatune odrik _ Taeniatherulm crįnįįum (Schreb.) Nevski
Kare'odrik - Taenįatherum aSperum (Simonk.) Nevski

4. triibus - Bromeae Dumort.

13. perekond andrik - Ceratochįoa Beauv.

Lapik andrik - CeratochĮoa cathartįca (Vahl) Herter

14. perekond püsik1uste -.BromopsIs Fourr.

1. Varju-püsikluste - Bronopsis Benekenįį (Lange) Holub
2. Püstine püsikluste - Bromopsis erecta (Huds) Fourr.
3. Võrkjas püsikluste - Bromopsis riparia (Rehmann) Holub
4. ,ohtetu püsikluste - Bromopsis įnermįs (Le1,ss.) Holub

xr
tĻ9 l0B

110

l13

I l6o
119
t22
125
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15. perekond müürluste _ Ānįsantha C.Koclr

Ķ 2. Harilik müürļuste - Anisantha tectorum (L.) Nevski
30 129

l3l

138

140

143

16. perekond luste-Bromus L.

1. sektsioon Bromus

1. rida Macrantherae l(recz. et Vved.

1. Põldluste - Bromus aruensįs L.

2. rida Commutaįae Krecz. et Vved.

Ķ 2. Kobarluste - Bromus racemosus L.
>Ķ 3. Aasluste - Bromus commutatus Schrad.

4. Pehme luste - Bromus moĮĮis L.

3. rida Secaįįnae i(recz. et Vved.

5. Rukkiįuste - Bromus secalįnus I'-

4. ricla Squarrosae Ķrecz. et Vved.

>Ķ 6. Laiuv luste - Bromus japonicus Thunb.
>Ķ 7. Longus luste - Bromus squarrosus L.

2. sektsioon Sapheneuron Nevski

5. rida DoĮichoĮepĮdes Krecz. et Vved.
Ķ 8. Luudjas ļuste - Bromus scoparius L.

6. rida AmbĮguae Ķrecz. et Vved.

40 >Ķ 9. Teravahambaline luste - Bromus olcgodon Schnenļ<

7. rida Macrostachgae Krecz. et Vved.

* l0. Suuretähaline luste - Bromus ĮanceoĮatus Roth

5. triibus ,4 aeneae Dumori.

17. perekond kaer - AaenaL.
1. Tuuļekaer - Auena fatua L.

Ä 2. FĪarilik kaer - Aoena satįua L.
3. Liivkaer - Aaena strĮgosa Schreb.

18. perekond kaerand-- Aaenochįoa Holub

1. Arukaerand - AuenochĮoa pratensis (L.) Holub
2. Aaskaerand - AaenochĮoa pubescens (Huds.) Holub

19. perekotrd raikaerik - Arrhenatherūm Beauv.

1. Kõrge raikaerik - Arrhenatherum eĮatįus (L.) J. et C. Presl

20. perekond koldkaer -Trįsetum Pers.

l. Siberi koldkaer - Trįsetum sįbįrįcum Rupr.
2. Aas-koldkaer - Trįsetum flaaescens (L.) Beauv.

r36

Pers.

145

153

r56

163
165

170

173
174

t78

182,
ļ84

189
l9l r

149
l5t

156

21. pereļ<ond haguhein - I{oeįerįa
l. sektsioon Koeįerįa

l. Suur haguhein - Koeįerįa grandis Bess. ex
2. Sale haguhein - ĶoeĮerįa graciĮis P€fS.

50 Gorsļ<i

7



, 2. sektsioon Buįbosae Domin

3. Vesihaljas haguE_ein _ Koeįerįa gĮauca (Spreng.) DC.

22. perekond kastevars - Deschantpsia Eeauv.
L Luht-kastevars - Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.

23. perekond võnkvars _ Le'rchenf eļdįa Sch,ur
l. Palu-võnkvars _ LerchenfeĮdia |Įexuosa (L.) Schur

24. perekond hõberohi _ corgnephorus Beauv.

* l. Roosakas hõberohi _ Corgnephorus canescens (L.) Beauv'

25. perekond mesihein _ HoĮcus L.

l. Pehme mesihein _ HoĮcus molįįs L'
2. Vill_mesihein - HoĮcus Įanatus L.

26. perekond saluhein _ Mįįįurn L.
l. Harilik saluhein _ Mįļįun effusurn L.

27. perekond kastik _ CaĮamagrosljs Adans.

l. sektsioon Degeuxia (Clar.) Dumort.

l. rida Arundįnaceae Ro-.hev.

l. Metskastik _ CaĮamagrostis arundįnacea (L.) Roth

2. tida NegĮectae Roshev.

2. Padukastik _ CalatnagrostĮs negĮecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb.
3. Püstkastik _ CaĮamagrosįįs strįcta (Timm) ĶöĮer

2. sektsioon CaĮamagrostis

4. Roogkastik _ Caļąmagrostis phragmĮtoides 'Hartm.5. Sookastik _ CaĮamagrostįs canescens (Web.) Roth

3. sektsioon Pseudophragmįtes Tzvel.

6. Jäneskastik _ Cal,amagrostis epigeios (L.) Rotķ .

7. Liivkastik _ Calamagrostįs Meįnshausenįį (Tzvel.) Vilj.
Balti ļuidekastik _ \AmmocaĮamagrostĮs baļ ica (Fftgģe) P. Fourn.

28. perekond luidekaer _ Arnmophįļa Host

ļ. Rand_luidekaer _ AmmophĮĮa arenarįa (L.) Link .

29. perekond rukkihei n - A pe r a Ad,ans.

l; Harilik rukkihein - Apera spica-aenti (L) Beauv.

30. perekond ,kastehein _ ā grostis L.

l. sektsioon Agrostis

l. Suur kastehein _ Agrostis gĮgantea Roth
2. Harilik kastehein _ Agrostis tenuįs Sibth.
3. Valge kastehein - Agrostis stoĮoni|era L.
4. Kollakas kastehein _ Agrostis stra,mįnea ljarim.

194

r9&

20ļ

20& r

2tr

2lĻ

205

60

70

219

222
224

226
22A

23t
234
237

238

24t"

246
248
248
252
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2. sektsioon AgrauĮus (Beauv.) Tzvel.

5. Soo_kastehein _ Agrostis canįna L.
6. Mägi_kastehein _ Agrostis aįneąļįs Schreb.

6. triibus Phaįarįdeae Link
3l. perekond ļõhnhein _ Hierochloä R' Br.

l: Ī'ääne_lõhnhein - Hįerochļoē austraĮįs (Schrad.) Roem.
2. Harilik lõhnhein - HįerochĮoė odorata (L.) Beauv.
3. Harjas_lõhnhein - Hįerochļoė hirta (Schrank) Borb.

32. perekond maarjahein - Anįhoxanthum L.
l. Lõhnav maarjahein - Antho:canthum, odoraturrt, L.

33. perekond päideroog _ Phalaroįdes wolf
l. Päideroog _ Phaįaroįdes arundįnacea (L.) Rausch.

34. perekond paetrohi _ Phaļarįs L.

80 fr l. Kanaari paelrohi _ Phaįarįs canarįensįs L.

?. trii bus PhĮeeae Dumort.

35. perekond hõõlaskastik - Beckmannįa Host
A l. Harilik hõõlaskastik _ Beckmannia eruciformis (L.) Host

36. perekond timut _ Phįeum L.

l. alamperekond Chįlochįoa (Beauv.) Peterm.

l. Loodtimut _ Phįeum phĮeoĮdes (L.) Karst. '.

2. alampenekond Phl.eum

2. Põldtimut _ PhĮeum pratense L. .

.3. Mugultimut - PhĮeutn nodosum L.

37. perekond rebasesaba - Alopecurus L.

l. sektsioon AĮopecurus

l. Mustjas rebasesaba _ AĮopecurus arundįnaceįs Poir,
2. Aas-rebasesaba _ AĮapecurus pratensĮs L.

2. sektsioo,rr AĮope'curium Dumort.

3. Põlvjas rebasesaba _ AĮopecurus genįcuįatul L.
4. Ruuge rebasesaba _ AĮopecurus aequaļįs Sobol.

8. triibus S coįo chįo e ae Tzve|.

90

38. perekond rooghein _ Scoįochįoa Link

l. Rooghein _ Scoļochļoa festucacea (Willd.) Link

9. triibus Poeae
39. perekond aruhein - Festuca L.

l. alamperekond' Drgmantheļe Krecz. et E. Bobr

l. Mets-aruhein _ Festuca aļtįssįma All,.

2. alamperekond Schedonor&s (Beauv.) Peterm.

l. sektsioon BromoĮdes Rouy

2. Suur aruhein - Festuca gigantea (L.) Vill

et Schult.

252
254

257
261

264

268

271

275

278

28t

283
285

288
29ļ

294
296

300

304 r

307
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2. sektsioon Schedonorus

3. Harilįk aruhein * Festuca pratensis Huds.
4. Roog-aruheįn - Festuca arundįnacea Schreb.

3. alamp,erekond Festuca

5. Punane aruhein * Festuca rubra L.
6. Luide-ar,uh'ein - Festuca arenarta Osbeck
7. Kink_aruhein - Festuca trachgphgĮĮa (I-IacIr.) Ī(rajina
B. Liiv-aruhein - Festuca sabulosa (Anderss.) Lindb' fiį.
9. Lamba_aruhein - Festuca ouįna L.

3t7
322
õZõ
326
328

310
3t3

367
370
373
375

40. perekond raihein - LoĮįunL'
l. sektsioon LoĮįum

l. Karjamaa-raihein - Lolįum perenne L.
l00 ąk 2. Itaalia raihein - Loįįum muĮtifĮorum Lam'

2. sektsioon CrepaĮia (Schrank) Dumoft.

3. Uimastav raihein _ LoĮįum temuļenturn L.
4. Lina_raihein _ Loįįum remotum Schrank

lt0

41, p,erekond nurmi,kas.- PoaL.
l. sektsioon Poa

l. Aasnurmikas _ Por pratensĮs L. ..
2. Ligu,n,urmikas - Poa subcaeralea Smith
3. Ahtalehine nurmikas - Poa angustifoĮia L.
4. Alpi nurmikas _ Poa aĮpina L'
5. Säbar n.urmikas - Poa crispa Tbu|r|.

2. sektsioon HomaĮopoa Dumort.

6. Kahar nurmikas - Poa remota Forsell.

3. sektsdoon ochĮopoa (Asch. et Graebn.) Jirās.

7. Murunurmikas - . Poa annua L.

4. sektsioon Coenopoa Hyl.
8. Harilik nurmikas _ Poa trįaįal.įs L.

5. sektsioon SĮenopoa Dumort.

9. Salunurmikas - Poa nelnõraįls L.
10. Soonurmikas - Poa palustris L.
ll. Lapik nurmikas - Poa compressa L.
12. Langi nurmikas - Poa Langeana Reichenb.

42. perekond tarnhein -Catabrosa Beauv.

1. Vesi-tarnhein - Catabrosa aquatica (L.) Beauv.

43. perekond nadahein - PuccįneĮĮįa Par|'
1. sektsioon ParaįochĮoa (Krecz.) Bor.

l. Meri_nadahein - PuccįneĮĮįa marįtįma (Huds.) Parl.
2. sektsioon Puccinelįia

2. Laiuv nadahein - PuccįncįĮįa dįstans (Jacq.) Parl.
3' Rand_nadahein - Puccįnel,Įįa capiĮĮaris (Liljebl.) Jansen

335
337

340
342

348
350
352
354
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360

363

365

õl l

381

383
386
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Į20

ļ30

44. perekond kerahein - DactgĮis L.

ļ' Haiiļik kerahein - Dactglis gĮomerata L.
2. Aschersoni kerahein - Dactųlis poĮggama Horvātovszky

45. perekond sugapea- CgnosurusL.
ļ. Ilarilik sugapea - Cgnosurus crįstatus L.

46' perekond värihein - BrįzaL'
1. Ķeskmine värilrein - Brįza .medįa L.

47. perekond nestik - CįnnaL.
ļ. Laialehine nestik - Cinna ĮatifoĮia (Trevis.) Griseb.

10. triibus S esļerįeae Ķoch

48. perekond lubiķas - Sesįerto Scop.

l. Harilik lubikas - Sesļerįa caeruįea (L.) Ard.

ll. triibus M e'Įįceae Endl.

49 perekond parthein - GĮc cerio R. Br.

l. sektsioon Hgdropoa Dumort.

l. Suur parthein _ GĮgceria mąxįtna (Hartm.) Holmberg .

2. sektsioon Strįatae Church

2. Kahar parthein _ GĮgceria įįthuanįca (Gorski) Gorski

3. sektsioon GĮgceria

3. Hallikas parthein _ GĮgceria decļįnatą B!ēb. .

4. Voldiline parthein - GĮgceria plicata (Fries) Fries
5. Harilik parthein * GĮgceria fĮuitans (L.) R. Br' .

50. perekond helmikas - MeįįcaL.
l. sektsioon Meįįca

1. Longus helmikas - Meįįca nuįans L.

2' sektsioon DaĮgcunl Du,rnort.

2. Ripsmeline helmikas - Melįca ciĮįata L.

|2. Įriibus M oįįnįeae Jiräs.

5l. perekond sinihelmikas - MoĮįnįa Schrank

l. Flariļik siniheļmikas - Moļįnįa caeruĮea (L.) Moench

13. triibus ffardeae A,nderss.

52. perekond jusshein - Nardus L.

l. Jusshein - Nardus strįcta L.

14. triibus .4 rundįneaeDumort.

53. perekond pi1liroog - Phragmįtes Adans.

ļ. Harilik pilliroog - Phragmites austraļis (Cav.) Trin. ex Steud.

15. triibus D ant ho nįe ae Zotov

54. perekond kastekaer - Sieglirugia Bernh.
l. Harilik kastekaer - SiegĮingia decumbens (L.) Bernh.

395

398
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405

391
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410
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416
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16. triibus P ąnįceae R. Br.

55. perekond hirss -PanįcumL.
Harilik hirss _ Panįcum mįįįaceum. L,
Nõiahirss _ Panįcum barbipuĮainatum Nash

56. perekond kukehirss _ Echįnochįoa Beauv'
Tähkjas kukehirss - Echįnochloa crus-gaĮĮi (L.) Beauv.

447
450.

462
465
469

48t

483

489

490 o

xr
57. perekond paelhirss _ DįgįtarįaHall.

l. sektsioon Digitaria

fr l. Verev paeūhirss _ DigĮtarĮa sanguinalĮs (L.) Scop.
2. sektsioon Įschae'mum ohwi

ļ40 Ķ 2. Liiv-paelhirss - Digītaria įschae'munl (Schreb.) Mühl. .

58. perekond kukeleib - Setarįa B,eauv.

l. sektsioon Seįarįa
l. Roheline kukeleib _ Setarįa airidis (L.) Beauv.

Ķ 2. Itaalia kukeleib _ Setarįa itaĮica (L.) Beauv.
Ķ 3. Võõr_kukeleib - Setarįr aertįcįlĮata (L.) Beauv.

2. sektsioon Pennįseįoįdes Tzvel.

x 4. Vesihaljas kukeleib - Setarįa gĮauca (L.) Beauv.

. i7. triibus Andropogone.aeDumort.
59. perekond mai s - Zea L.

A l. Mais - Zea mags L.

44. sELTs VÕHALAADSED - ARALES (SPATHĮFLŽRAE)

l. sugukond võhalised _ Araceae Juss.

ļ. a lamsu gukond P o t ho id e ae Engl.

l. perekond kalmu s - Acorus L.
l. Harilik kalmus - Acorus caĮamus L.

2. alamsugukond CaĮįoideae E'ngl.

2. perekond soovõhk _ c aļĮa L.
l. Soovõhk _ CaįĮa paĮustris L.

2. sugukond temlelised _ Lcmnaceąe' S. F. Gray

l. perekond vesilääts - Spirodela Schleid.
l. Hulgajuurine vesilääts _ SpirodeĮa poĮgrrhiza (L.) Schleid.

2. perekond lemmel _įemna L.
l. alamperekond Lemna

l. Väike lemmel _ Lemna mįnor L.
2. Küürlemmeļ _ Lemna gibba L.

453

456

459

47A

473

487

t50
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2. alamperekond Staurogelon Reichenb.

3. Ristlemme| _ Lemna trįsuįca L'

45. SELTS PANDANILAADSED _ PANDANALTS

1. sugukond jõgitakjalised - Sparganiaceae Rudolphi

l. perekond jõgitakjas _ Spdrganļu.m L.

l. alamperek ond' X arįtlļos par ganium Holmberg

l. Väike jõgitakjas _ Sparganiurn mįnįmum Wallr.
2. Ujuv jõgitakjas - Sparganium gramĮneun Georgi
3. Lamedalehine jõgitakjas - Sparganium angustifoĮium Mī'chx.
4. Liht_jõgitakjas _ Sparganium enļersuftĮ Rehmann
5. Kera_jõgitakjas _ Sparganiun gįotneraturn La'est. ,ex Be'rrrl.

2. alampelekond, SparganĮunl

6. Haruline jõgitakjas _ Sparganium erectum L.
7. Väikeseviljaline jõgitakjas Sparganium microcarpum (Neum.)

Raunk.
8. Põlu-jõgitakjas _ Sparganiun negĮectum Beeby

2. sugukond hundinuialised - Tgphaceae Juss.

l. perekond hundinui - Tgpha L.

l. Laiaļehine hundinui _ Tgpha ĮatifoĮia L.
2. Ahtalehine hundinui _ Tgpha angustifoĮia L.
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EESSONA

<Eesti NSV floora> XI köide on järjekorras viimne. Selles lõpeta.
takse üheiduleheliste klass. Käsitlemisele tulevad seltsid kommeliini_
laadsed, kõrreliseļaadsd, võhalaadsed ja pandanilaadsed väheste . sugu-
kondadega. Kui akad. Grossheimi süsteemi, mille järgi <Eesti NSV
floora> on põhijoontes üles ehitatud, ļineaarseļt kujutada, järgneksid
siin veeĮ seltsid pajulaadsed ja kasuariinilaadsed, kuid esimenę neist

Companulales

Botidoles
Bolonophoroles

Fogoles

Callitrichales

Cgperales
Glumiflorae

l. joon. A. Grossheimi õisiairrrede süsteemi graafiline kujutus. Sisemine ring iähistal:
esimest arenemisastet, keskmine ring - teist arenemisastet, väljaspool ringi on kolmas
arenemisaste. Valgeks on jäetud putuktolmlejad seltsid, ühekordne viirutus märgib
tuultolmlejaid, ristviirutus hįidrofiilseid, must värvus heterotroofseid seltse. IVaga l950)

järgi. ]
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on ilmunud <Eesti NSV floora> VIII köites, teise seltsi esindajaid aga
meil ei leidu. Käesolevas köites esitatud seltsidest kaks - kommeliini_
laadsed ja kõrreliselaadsed - kuuluvad samasse tüvesse IX ja X köites
käsitletavate seltsidega, võhalaadsed ja pandanilaadsed aga koos siin
mittekäsitļetavate palmilaadsete ja pipralaadsetega moodustavad oma-
ette tüve (l. joon.).

Materjali esituses, nomenkļatuurse osa vormistamisel ja käsitleįud
taksonite valikul on järgitud eelmistes köidetes vāljakujunenud tava-
sid.

Põhiline töö oli autorite vahel jaotatud järgmiselt.
Kommeliinilised, võhalised, ja lemlelised - V. Kuusk, bioloogia_

kandidaat, ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi nooremteaāur;
kõrrelised - L. Viljasoo, ENSV TA Zooloogia ja Botaanika lhsti-

tuudi nooremteadur;
jõgitakjalised ja hundinuialised - S. Taļts, bioloogiakandidaat,

endine ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi vanūteadur'
Kõrreļiste üldkuju joonised on valmistatud kserograafi kaasabil,

detailide musfandid' on koostanud' autor. Kõik lēvikuķaįaia ļa valdava
enamiku jooniseid on vormistanud kunstnik G. Muuga.

Köite toimetajaks oli M. Kask.

Liigi nime ees

Selles köites kasutatud märgid'
* ,- juhuslik tulnukliik,

i, * * looduskaitse alla võetud

^ - 
kultuurtaim.

liik,

Liigi kirjelduse ees: . lt _ püsik (mitmeaastane rohttaim),
O - kaheaastane taim,
o - üheaastane taim.



42. SELTS KOMMELIINILAADSED - COMMELINALES
(F.ARI//OSAE p.p.)' 

:

Enamasti maismaal kasvavad rohttaimed, harvemini epifüüdid või
veetaimed. Lehtede aļusel sageli tupp, mõnikord keeleke. Õied on koon-
dunud tipmiseks või lehekaenlas asuvaks ebasarikõisikuks või kobarõisi-
kuks; harva on õied üksikult. Nad on aktinomorfsed või sügomorf,sed,
enamasti mõlemasugulised, valdavalt koļmetised. Õiekate kaheli. Tolmu-
kaid 6 või 3. Sigimik enamasti kolmest viljalehest, ülemine, sünkarpne
kolmepesalinę või parakarpne. Seemnealgmed enamasti atroopsed, kahe-
kordse integumendiga, neid,areneb iga viljalehe juures kas palju või
mõni, harva ainult üks. Vili on kupar, harva marjataoline. Seeme rikka_
liku jahuja endospermiga, mille vastu liibub väike idu.

A. Grossheimi käsituses on selts Farįnosae väga heterogeenne (sisal"
dab putuktolmlejad sugukonnad Bromelįaceae, CommeĮinaceae, Pontede-
riaceae, Cganastraceae ja PhiĮgdraceae ning tuultolmlejad sugukonnad
tap at eaceae, Tlturniaceae, E r iocaulaceae, Xgr idaceae, M ag acaceae, C ent-
roĮepidaceae, FĮageĮlarįacede ja Restionaceae)' Seetõ,ttu on üsna loomu_
lik, et eri teadlased on seltsi mahu suhtes erisugustel seisukohtadel. Nii
näiteks jaotuvad Grossheimi Farįnosae-se|tsi 13 sugukonda A. Engleri
uue <<Syllabus'e> (1964) kohaselt 4 seltsi vahel, A. Tahtadžjani (Tax-
TaĀxffH' l966) järgi koguni 6 seļtsi vahel. Käesolevas on alus,eks võetud
A. Tahtadžjani käsitus, mille kohaselt kommeliinilaadsete seltsi kuuļub
'4 peamiselt lõunapoolkera troopilistel ja subtroopi1istel alade1 levinud
sugukonda (CommeĮinacene' Magacaceae, Xgridaceae ja Rapateaceae),
mis hõlmavad 40-50 perekonda ning ligi l00O liiki.

Kommeliinilaadsed on arenenud liilialaadsetest.

l. sugukond kommeliįnilįsed - Commel.įnaceae R. Br."
Valdavalt mitmeaastased, sageli enam või vähem lihakad, lehistu_

nud sõlmilise varrega rohttaimed. Lehed lihtsad, rööproodsed, alusel
tupega, asetsevad vahelduvalt. Õisiku põhitüüp on monohaasium. Sageli
moodustuvad neist pöörisjad või kobarjad liitõisikud. Õisikud asetsevad

I Koostanud
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tipmiselt või lehekaenlais, on alusel kandelehega või ilma; harva on
õied üksikult. Tavaliselt on õied mõlemasugulised entomofiilsed (harva
kleistogaamsed), aktinomorfsed, harvemini sügomorfsed, kandelehekesega
või ilma. Tupplehti 3; need on enamasti rohelised ja vabad. Kroonlehti
samuti 3 (mõnikord on üks nendest tugevasti redutseerunud), vabad
või aluseļ kokku kasvanud, valged või sinised, harva punased. Tolmukaid
tavaliselt 6, mõnikord pooled neist muutunud staminoodideks või täiesti
redutseerunud, harva esineb ainult üks tolmukas. Sigimik on alumine,
enamasti kolmepesaline, igas pesas üks või mitu atroopset kuni ana-
troopset seemn'ealget. Vili - kupar; harva on vili lihakas ja suletuks jääv.

Sugukond hõlmab umbes 40 troopilist ja subtroopilist perekonda ligi
600 liigiga. Nõukogude Liidu looduslikus flooras on esindatud ainult
kaks perekonda - Aneįįema R. Br. ühe liigiga ja tüüpperekond Comme-
ļįna L' kahe liigiga.

I(ommeliiniliste sugukonna paljusid liike kasvatatakse dekoratiiv-
taimedena. Meilgi on vähenõudliku toataimena hästi tuntud Kesk_Amee-
rikast pärinev rippųv Seebralill ehk <juudihabe> (Zebrina penduĮa
Schnizl.). Ameerikast pärinevat karvaste tolmukaniitidega vir giini a
tradeskantsiat (Tradescantia airginiana L.) (2. joon.) ļ<asvata_
takse meil harva ilutaimena aedades, kust see võib juhuslikult saituda
prügipaikadele. Nii näiteks on A. Remmel lg70. a. leidnud seda liiki
Tartust Tähtvere prügipaigalt.

Sugukonnasisene süstemaatika on paelunud mitmeid teadļasi. Ena_
masti eristatakse sugukonnas kaks triibust - Tradescantįeae ja Comme-
ļįneae. Üksikasjaliku klassifikatsiooni esitas J. P. M. Brenan l966. a.,
eristades sugukonnas l5 gruppi õisiku, õie ja teiste tunnuste alusel'

l. perekond kommeliin - Commeįįnaļ L
Sp. Pl. 40. 1753.

Uhe- kuni mitmeaastased, püstise või maad ligi hoiduva sõlmiļise
varrega' vahelduvate lehtedega, sageli jämedate juurtega rohttaimed.
Õisik lehevastak, suure kandelehega. Õied sügomorfsed. Uks koļmest
tupplehest on pisut suurem kui teised ja asetseb õiepõhjal nendest veidi
eraldi. Kroonlehed vabad, üks kolmest redutseerunud. Kolm tolmukat
normaalselt arenenud (mõnikord üks teistest suurem), vabad, pikkade
tolmukaniitidega; teised kolm tolmukat on muutunud staminoodideks.
Sigimik kolme- või kahepesaline, anatroopsete seemnealgmetega. Kupra
igas pesas areneb üks või kaks seemet.

Vilja iseärasuste alusel eristatakse perekonnas kaks alamperekonda
ja kuus sektsiooni.

150-liigilisest troopikas ja subtroopikas levinud kommeliini perekon-
nast esineb Nõukogude Liidus looduslikult tüüpliik C. communis L. Kaug_
Idas ja C. benghaĮensls L. Kaukaasias.'

I Nimi antud hollandi botaaniku Kaspar Commelini (1667-1731) auks.
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>K l. Harilik kommelįin - CommeĮįna communįs| L. Sp. Pl. 40.
1753; Kuzen. in Fl. URSS 3 :50l' 1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-
Eur. ed. 2.2:406. 1939; Enari et al. Kodum. taim.36. 1943; Wissjul. in
On. VPCP 3 :20. 1950; Gleason, New Britt. et Br. Illustr. Fl. ed. 4.
t:38l. ļ968. - Koltltelzga o6blxHoneHual, cuHeruia3Ka. (3. joon.).

b e

3. joon. Harilik komme-
Liin (CommeĮina commu'
nis); a - taime üldkuju
(orie.)' b - Commelįna-
perekonna õiediagramm.

ļ communįs (lad. k.) - tavaline, harilik.
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4. joon. Hariliku kommeliini (CommeĮina communįS\ leiukoht Eestis.

o. Vars nõrk, harunev, tõusev või lamav, sõlmekohtades sageli juur-
duv, paljas, kuni 70 cm kõrge. Lehed laisüstjad, kuni 8 cm pikad ja 2 cm
laiad, alusel laia kahvatu tupega, tipul teritunud, paljad või 1ühikeste
karvadega hõredalt kaetud. Õisikud arenevad ülemiste lehtede kaenlas.
Õisiku alusel lehetaoline laisüdaja kujuga, terava või teritunud tipuga
kandeleht, mis noorelt õisikuį ümbritseb. Tupplehed kahvaturohelised,
munajad. Kroonlehtedest on kaks sügavsinised, Suured, ümaralt äraspi-
dimunaja naastu ja lühikese pinnukesega; kolmas kroonleht on kahvatu,
teistest palju väiksem, munajassüstjas. Emakas on kolmepesalise sigi-
miku ja kõverdunud kaelaga. Kupar kahepesaiine, kummaski pesas kaks
tumepruuni kortsulise pinnaga seemet.

Juhusliku iulnukana kord leidnud L. Kauer (Enari) Tartu raudtee-
jaamast 1932. aastal (4. joon.). Karantiin-umbrohi.

Üldlevik. Looduslikult esineb Hiina RV-s, Jaapanis ja Kaug-Idas.
Umbrohuna ja tulnuktaimena on levinud Nõukogude Liidus peamiselt
Siberis ja Kaukaasias, peale selle ka Põhja-Ameerikas.

Majanduslik tähtsus. Hariliku kommeliini kroonlehtedest saadakse
eresinist värvi; sel eesmärgil kasvatatakse teda mõnel pool, näit. Jaapa-
nis. Umbrohi.
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43. SELTS KoRRELISELAADSED _ P)ALES (GRAMĮNAĮE's1r

Vdldav enamik kõrrelisi on püsikud, vähemil< ühe- ja kaheaastased
rohttaimed; mõned esindajad on puitunud varrega (kõr.rega). Vartel ja
juurtel teisį<asvu ei toimu. Juhtkimbud on ļ<õrrelistel lihįsa ehitusega,
nn. ļ<innised juhtkimbud, millel puidu- ja niineosa vahel puudub kam-
bium. Need säilitavad taime kogu elu jooksul oma esialgse ehituse.
Juured ja varred jämenevad põhiliselt rakkude su,urenemise teel. Kõr-
reliste vahelduvad lehed on eristunud 2 või 3 osaks: lehetupeks, ena_
masti rööproodseks lineaalseks lehelabaks ning nende piiril olāvaks kee-
lekeseks, mis vahel puudub. Mõnedel troopilistel liikidel on leht laia (kuni
elliptilise) labaga ning arenenud rootsuga. Angoolas kasvav aL PhgĮĮo-
rachįs'e| on lehed nooljad. ohulõhed on kõrrelistel nn. graminoidset tūüpi,
s. t. keskmises, kitsenenud osas on sulgrakkude seinād tugevalt pakie-
nenud ja rakuõõs ahenenud väga kitsaks horisontaalseks valendikuks.
otstes on sulgrakud laienenud ja õhukeste seintega. Nende osade mahu
suurenedes nihkuvad sulgrakkude paksenenud seinad teineteisest eema,le
ja õhulõhe tõmbub sirgeks. Õied on sügomorfsed, enamasti mõlemasugu-
lised; asetsevad ühe_ kuni paljuõielistes osaõisikutes, mis on koondunud
üht või teist iüüpi liitõisikuks. Õiekate on redutseerunud. Tolmukaid on
1-6, erandina palju. Emakkond on parakarpne, kujunenud kolmest vilja-
lehest. Emakasuudme harusid on tavaliselt 2 (bambuselistel 3). SigimiĖus
asetseb üks atroopne kuni hemitroopne (harva kampülotroopne)' ālļu.ru_
natud mikropüüliga seemnealge; integument on kahekordne. Vili on ühe
seemnega, seeme rohke jahuja endospermiga. Idu on sirge ja liibub
küljelt endospermile.

Kõrrelised olid möödunud sajandi teadlaste ja ka A. Grossheimi
varasemates töödes ühendatud lõikheinalis,tega (Cgperaceae) sõkalõie_
ļiste (GĮumif Įorae) seltsiks. Tugevasti redutseerunud õiekatte ja selle
tõttu vähe silmapaistvate õite ning rööproodsete kitsaslineaa1sete või
ruljate lehtede poolest on nimetatud sugukonnad omavahel väliselt võrd_
lemisi sarnased ja enamikust teistest rohttaimedest tugevasti erinevad.
Parasvööime aladel rõhutab nende sarnasust veel metsatute alade hõi_
vamine massvegetatsioonina - lõikheinalised esinevad peamiselt liig-
niisl<etel ja turvastunud, ļ<õrreliselaadsed aga enam mineralisee.rnūja kuivematel pinnastel. Põhiline erinevus kõrreliste ja lõikheinaliste
vahel on nende Seemne ehituses: kõrreliste vili on teris, milles embrüo
asetseb Seemne aļusel ja on ainult ühel küljel endospermiga liitunud;
ļõiļ<heinaliste vili on pähklike, milles embrüo on ümbritsetud endosper-
miga.

A. Grossheimi viimase süsteemi järgi (Vaga, l950) käsitatakse kõr_
reliselaadseid omaette seltsina (GĮumifĮorae), mis se|tsi Farįnosae kaudu
põlvneb liilialaadsetest (Grossheimil LitiifĮorae) ja lõpetab ühe_
iduleheliste ühe haru. Seltsi kuulub ainsana tuultolmlev kõireliste
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,{Granlineae) sugukond. Ka A. .Tahtadžjani (Taxra4xnH, 1966) arvates

on kõrrelised juba seltsis Commeļįnales kujunema hakanud anemofiilse
evoļutsiooni lõpplüli. Kaugemaks eellaseks peab temagi seltsi LįĮįaįes,
vahetuteks ee1lasteks aga tõenäoliselt mingeid väljasurnud esindajaid
sugukonnast FĮageĮĮarįaceae (kuulub Grossheimi järgi suuremahulisse
seļtsi Farjnosae, Ta|ttadŽjani järgi omaette seltsi Restįonaļes). Põhiliselt
samalaadsena kujutab seda skeemi ette ka ungari teadlane R. Soõ (IĪIoo,

l96s). Tema järgi viib üheiduleheliste üks suur fülogeneetiline tņru
seltsist MagnoĮiaĮes seltsi Aļįsrnataįes kaudu seltsini LiliaĮes, kust oma-

korda toimįb korduv harunemine, mille üks suund on CommeĮinaĮ'es

(Restionales) _ PoaĮes.
Enamiku viimase aja autorite hüpoteeside kohaselt on kõrreliseĮaad_

sed monofüleetilise tekkega. Fossiiļseid leide on kriidiajastust triibuste
Bambuseae ja Arundineae kohta.

Seļts Poaļes sisaldab ainsa sugukonna Poaceae e. Gramįneae umbes

700 perekonna ja kuni l0000 liigiga, mis on levinud kogu maakeraļ kõik_

jal, kus kõrgemate taimede elu on võimalik. Enamik liike kasvab troo_

įiti.t.t ja läūistroopilistel aladel.

1. sugukond kõrrelised - Poaceae Barnhart e. Gramineae Juss.1

Ühe- või mitmeaastased enamasti paljad, vahel osaliselt või üleni
karvased rohįtaimed, harvemini puujad või põõsasjad ('peamiseĮt bambu_

seļiste esindajad). Enamikul kõrrelisteļ on embrüos üks juurealge ja ida_

nedes ilmub üks peajuur. Varsti aga tekivad epikotüülis lisajuured, mis
oma arengus peajuure kiiresti ületavad. Viimane hävib ning lisajuur-
test moodustub puhmasjas juuresüsteem. Kõrreliste vars - kõrs (cuĻ

mus) - koosneb ļühikestest jäikadest kõrresõlmedest {nodi) ja pikka-
dest õõnsatest torujatest sõlmevahedest (varrelülidest ehk internoodiu-
midest); harvemini on kõrs säsiga täidetud (triibustel Panįceae ja Andro'
pogoneae). Kõrre kõrgus oleneb liigist, olles 5 cm kuni 4 m (bambuse-

listel kuni 40 m). Kõrreliste. kasv toimub nii tipust kui ka sõlmede pealt

(sõlmevahede aluselt); See on nn. interkalaarne ehk vahekasv. Rohumaa-
viljeluses jaotatakse kõrrelised nende varre harunemise alusel võsundi-
ļisieks ja ,puhmikulisteks, viimased omakorda hõreda- ja tihedapu'hmiku_
ļisteks. Varre harunemine toimub maa all või maapinna kohal võrsumis-
sõļmkonnas. See koosneb lühikeste sõlmevahedega 3-6_st võrsumissõl-
mest, mis on varustatud soomus.jate alalehtede ja juurekimbukestega.

Aiaļehe kaenlas areneb pung ja sellest uus maapealne võsu kas kõrrega
paralleelseļt otse üles (tihedapuhmikulistel) või alusel kaarjalt eemaldu_

nult (hõredapuhmikulistel). Rõhtsalt edasi kasvavatest võsudest kujune_

vad maa-alused risoomid või maapealsed võsundid - stoolonid. Tiheda_

puhmikulisteļ kõrrelistel arenevad uued võrsed aļumiste lehetuppede sees

{intravaginaalselt) püstiselt üles; hõredapuhmikulistel ja võsundi1istel

I Koostanud L. Viljasoo.

23



a
b

c

d

c

b5. joon. Kõrreļiste lehe osad:
a - įeheļaba' b _ keeleke,
c _ kõrva|kesed, d _ ļehe_

tupp. (Hegi järgi.)

6. joon. Kõrreliste õisikuid:
a-pööris,Ö_pööristä_

had,c-tähk.orig.

läbivad need tupe (arenevad eksiravaginaa1selt) ning kasvavad algul
rõhtsalt. Lehelaba on kõrrelistel enamasti kitsaslineaa1ne, rööproodne
(5. joon., a). Leheroots on arenenud kõrt ümbritsevaks avatud, harve-
mini suletud tupeks (aagina; 5. joon., d). Bambuselistel on lehed ellip-
tiļised, arenenud rootsuga. Kõrre aļusel on sageli kimpudena või lehviku-
kujuliselt labata lehetuped; ülemised labaga lehed paiknevad enamastį
kaherealiselt. Leheļaba alus on mõnedel kõrrelistel laienenud kitsasteks
kõrt hõlmavateks väljakasveteks - ļ<õrvakesteks (auriculae; 5. joon., c).
Lehelaba ja tupe piiril asetseb kilejas või nahkjas lise - keeleke (liguĮa;'
5. joon., ü), mis on mõnikord väga lühike või esineb karvaringina, har*
vemini puudub täiesti. oisik on tipmine (harva ļehe kaenlas asetsev) pöö_
ris (panicuĮa; 6. joon., o), pööristähk (spica spuria; 6. joon., ä) tähk
(spica;6. joon., c)' liii'tähk (spica composita), kobar (racernus) või tõlvik
(spadix), mis koosneb ühe- või mitmeõielistest osaõisikutest - pähiku-
test (spicalae). Kõrrelise õisik on ļüli1ise ehitusega. Õisiku varb - pea-
telg (rachis) ei ole õõnes (peale tõlviku). Ta koosneb nagu kõrski sõl-
medest ja sõlmevahedest. Pöörise puhul kinnituvad peatelje sõļmedele
samuti lülilised õisiku harud (kasteheinal, kaeral), täha puhul üksikult
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raotud pähikud (jussheinal), pööristähal lühiraolised pähikud (timutil,
odral). Mitmeõielise pähiku telg (rachiĮĮa;7. joon., pl) on ka 1üļilise ehi_
tusega. Pähiku teljele sõlmekohtadele kinnituvad kõrre1ise õied vaheldu_
valt, kaherealiselt (7. joon., D)' Viljade vaļmides pähiku telg murdub
sõlmede kohalt. Ūheõieļistel pähikutel areneb mõnikord rudimenteerunud
teine õis või selle raoke (pähikutelje iüli). Rudiment võib kujuneda ka
mitmeõielise pähiku tipus.

Pähiku alusel asetseb enamasti kaks liblet (gĮumae; 7. ioon', Įi),
harvemini on neid 3 või 4 või nad puuduvad üldse. Kõrrelise õit (7. joon.,
B, C) ümbritseb kaks sõkalt; neist on välissõkal (paĮea inferior;7. joon.,

Us) Suurem, paksem ja katab servadega õrnemat sisesõkalt (paĮea su-
perior; 7. joon., ss). Sageli on välissõkal ohtega (arista; 7. joon., o) , mis
kinnitub sõkla tipus või seljal ühes või teises kõrguses. ohete kuju võib
oĮla väga mitmesugune, samuti nende pikkus, mis kõigub eri liikidel 0,5
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7. joon. Kõrreliste õie ja pähiku ehitus: .4 - kõrrelise õie teoreetiline diagramm, B -kõrrelise õie empiiriline diagramm, C - kõrrelise õis, D - pähik välisvaates, Ē -pähiku skemaatiline ehitus; lį - libled, os _ välissõkal, ss - siķs,esõį<aļ, p - paislajud,
l - tolmukad, s - sigimik, es - emakasuudmed' pt - pähikutelg, o * ohe. (Engleri

jätgi.)
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ja 50 cm vahel. oied on enamasti mõlemasugulised, harvemini ühesugu-
ļised. Sõkallde vahel on harilikult kaks väikest õrna vaļ,kjat paislāju
(lodicuĮae; 7. joon., p), mille pundudes õied avanevad. Avanenud õies
tulevad nähtavale tolmukad (7. joon., l). Neid on meie liikidel tavali-
selt 3, harva 2 või isegi l. Õie avanedes pikenevad tolmukaniidid kii-
resti; mõnel taksonil (rukis, hõredatähaline nisu) kuni l,5 mm minutis.
Tolmukapead on piklikud kuni lineaalsed. Tolmukotid on üksteisega väga
peene nideme ehk konnektiivi abil ühendatud. Et tolmukaniit kinnitub
allapoole tolmukapea keskkohta, on tolmukapead väga liikuvad (tuul-
tolmlemine). Tolmukotid avanevad pikiprao moodustumise teel; harvemini
tekib tipu lähedal auk, mis hiljem praoks pikeneb. Tolmuterad on peened,
kerajad ja siledad. Neid produtseeritakse rohkesti, Ķõrrelised on va|cla_
valt risttolmlejad. Kleistogaamsed õied on mitmetel kultuurkõrrelistel
(nisuI, odral, kaeral) ja üksikutel looduslikel (metsriisil) ; vastavalt sel-
leļe on nad ka isetolmlejad. Emakas on tavaliseļt kahe emakasuudmega
(7. joon., es), harva on neid üks (jussheinal) või 3_5 (6). Suudmed
asetsevad sigimiku tipus või veidi külģmiselt' Nad on lihtsad, varusta-
tud harunenud ja pikenenud papillidega. Sulgjatel emakasuudmetel aset-
sevad papillid kahe reana, pintslikujulistel igakülgselt ja niitjatel on
pikenenud suudmed kaetud lühikeste papillidega. Sigimik on ülemine,
ühepesaline, ühe seemnealgmega. Kõrrelise vili on üheseemneline mitte-
avanev teris (cargopsis), harvemini pähklike või mari (mõnedel bambu-
selistel). Terįs on sageli sõkaldega kokku kasvanud ja variseb koos
nendega - nn. sõkalteris (enamikul looduslikest kõrrelistest) või on
sõkaldest vaba ._ paljasteris (enamasti aretuse tulemusena kultuurkõr_
relistel). Viljakest (perikarp) on õhuke ja seemnekesta ehk testaga tihe_
dasti liitunud. Suurema osa (keskmiseli 74% kaalust) terisest'hõivab
tärklise- ja toitaineterikas endosperm. Suhteļiselt väike idu asetseb terise
alusel dorsaalsel küljel viltuselt ning on endospermist eraldatud toit-
aineid imava kilbikesega (scūtelĮum). Enamasti areneb kilbikese ja Įdu
vahel idusoomus (epiblast). Terise ventraalsel küljel on punktina või
triibuna seemne kinnituskoht - seemnenaba ehk hiilum. Idanemisel läheb
kilbikese alumise osaga ühenduses olev hüpokotüül üle juuretupeks ehk
koleoriisaks, kust kasvab välja juurekübaraga varustatud peajuur. Hüpo_
kotüülist saavad juba seemnes alguse lisajuured. Hüpokotüüli tipmises
osas vastu kilbikest paikneb mitme lehealgmega idupung. Idanemisel ei
ilmu kõrreliste ainus iduleht mullapinnale, vaid jääb seemnesse' mįļu-
tudes kilbikese osaks' Noori mullapinnale kerkivaid pärislehti katab pealt
õhuke torujas tupp - koleoptiil eh,k singas.

Kõrrelis'te liikide ja vormide rohkus ning tunnuste mitmekesisus on
põhjustanud vajaduse käsitleda sugukonda väiksemate üksuste - alam_
sugukondade, triibuste ja alamtriibuste kaupa. Niisuguste süsteemide loo-
mis,el on teadlased mitmeil erinevail seisukohtadel.

Möödunud sajandil ja käesoleva sajandi algupoolel peeti kõrrelisi
(ja üldse üheidulehelisi) primitiivsemateks õistaimedeks ja paigutati
fülogeneeiilises süsteemis alguse poole. Hiljem jõudsid teadlased järel_
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dusele, et evolutsiooni käigus on kõrreliste kujunemisel minetatud liigne
ning nende praegusaegne lihtne ehitus on ümbritseva keskkonna suhtes
ülimalt otstarbekas. Näivalt primitiivsed anemofiilsed taimed on pika-
ajalise arengu kestel tuletunud kas ļiilia- või konnarohulaadsetest eellas-
test ja seejuures putuktolmlemiseļt üle ļäinud įuultolmļemisele. Evolut_
siooni edasises käigus on õite arv pähikus vähenenud ning osal liikidel
ühesugulised õied asendunud mõlemasugulistega. Õie kujunemise hüpo_
teesidest on kõige tõenäolisem see, mille järgi kõrrelise õis on mitme-
suunalise reduktsiooni teel kujunenud tüüpilisest kolmetisest, viiest rin-
gist koosnevast liilialise õiest. Selle hüpoteesi järgi on õieosade homo-
loogia alusel ļibled ja väļissõkaļ tekkinud õisiku lähedale nihkunud
kõrg- või kandelehtedest. Sisesõkal on tekkinud õiekatįe välimise ringi
kahe alumise lehe kokkukasvamisel, kolmas on redutseerunud (välja
arvatud bambuselistel ja stepirohtudel); mõnedel kõrrelistel puudub sise_
sõkal hoopis. Õiekatte sisemise ringi lehtedest on kaks kujunenud pais-
lajudeks, kolmas redutseerunud' Tolmukate välimine ring on säilinud, sise_
mine redutseerunud (7. joon., A, B ja E).

Kõrreliste sugukonnasisese süsteemi loomisel arvestati varem põhili-
selt pähikute ehitust ja kuju. Viimäsel ajal on püütu.d eri tunnuseid hin-
nata arenguloolisest seisukohast. Järjestuse aluseks kasutatakse nn. pri-
mitiivsustunnuseid, nagu tolmukate, libļede ja paislajude arvukus, pähi-
kute paljuõielisus, sigimiku, paislajude ja terise karvasus, lühike ema_
kakael, väike idu, lisemega varustatud Seeme, lineaalne hiilum, lihtsad
tärklisterad, lühike nahkjas keeleke, arenenud kõrvakesed, väikesed kro-
mosoomid, katkendlik areaal jt. Sageli on ühele liigile või liikide rühmale
omased ühed primitiivsustunnused, teistele aga teised. Primitiivsustun-
nuste väärtust alusena liikide ja perekondade reastamisel algelisemalt
arenenumale hindavad eri autorid erinevalt. Hilisemal ajal loodud või
kohandatud tähtsamatest süsteemidest (Hylander, l953; Pilger, l954;
Tateoka, l957; Prat, l960; Hubbard, l964; Clifford, l965; lĮsefler, l968,
1974) on käesolevas kõrreliste käsitluses kasutatud põhiliselt NSVL Tea_
duste Akadeemia Komarovi-nimelise Botaanika Instituudi teadlase
N. Tsveljovi süsteeme, mis on uusimad ning ajakohaselt põhjendatud'
Tsveljovi järgi jaotuvad kõik Nõukogude Liidus kasvavad kõrrelised
kaheks alamsugukonnaks - Bambusoįdeae Asch. et Graebn. ja Pooi-
deae - ning 28 triibuseks. Neisse kuulub l77 omamaist või introdutsee_
ritud perekonda l0l I laiamahulise liigiga. Eestis on esinda,tud ainult
alamsugukond Pooideae, mida iseloomustavad rohtjas eluvorm, rööp_
roodsed mittevarisevad lehed, mille laba läheb vahetult üle lehetupeks,
l-3 tolmukat ja teris.

Omamaiseid, adventiivseid ja introdutseeritud perekondi on Eestis
seni konstateeritud 59, mis sisaldavad 143 peamiselt kitsamahulist (mo-
notüüpset)' liiki (Tsveljovi järgi 134 liiki).

Rahvamajanduses on kõrrelised taimeriigi tähtsamaid sugukondi nii
toidu- kui ka söödataimedena. Viimastest leiavad eri kasvuvormiga liigid
kindla kasutamisviisi kas karjamaarohuna (peamiselt võsundilised kõrre-
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lised) või niitetaimedena - nn. alus- ja pealiskõrrelistena (võsundilised
ja hõredapuhmikulised). Tihedapuhmikulised kõrrelised on enamasti umb-
rohud või väheväärtuslikud heintaimed. Karjamaade üldsaagist annavad
kõrrelised 25-300/0, stepialadel isegi 80-900/O.

Paljude toiduainete SeaS on leivateravili üks põhilisemaid. Kõrrelisi'
hakati toiduks kasvatama juba põllumajanduse koidikul. Sel1ealaseid
arheoloogilisi leide on peamiselt suurte jõgede, nagu Niiluse, Eufrati,
Tigrise jt. ümbrusest. Tähtsamate kultuurkõrreliste tekketsentriteks loe*
takse aga Hiinat, Kesk-Aasiat, Vahemeremaid, Etioopiat, Kesk- ja
Lõuna-Ameerika,t. Peaaegu igaühes neist on oma spetsiifiline įeivavili.

Maakeral külvatakse käesoļeval ajall üle 700 milj. ha teravilja, mis
on rohkem kui 60% üldisest külvipinnast. Saagilt kuulub praegusajal
esikoht nisule (umbes 360 milj. tonni), teis,eļ kohal on riis (üle 320 milj.
tonni), siis mais (umbes 290 milj. tonni); neile järgnevad oder, kaer
ja hirss. Peale nende kuue tähtsama teravilja, mida kasvatatakse pea-
aegu kõikides maailmajagudes, on mitmeid lokaalse täh'tsusega liike.
Viimaseid kasvatatakse eeskätt subtroopi1istel ja troopilistel aladel.
Teravilja toiteväärtus oleneb peamiselt tärkliserikkusest. Teris sisaldab
keskmiselt 70-8070 süsivesikuid. Ülalloetletud teravilju kasutatakse
suureņal või vähemal määral ka loomasöödaks. Sellena tulevad arvesse
kõrreliste kõik maapealsed osad. Parasvöötme aladel, kohati ka mujal,
annavad kõrrelised põhilise osa loomasöödast, küll jõusöödana, karja-
maarohuna, haljassöödana, silona, kuivheinana jne.

Tähelepandav osa on kõrrelistel ka tööstustoorainena' nagu suhkru-,
siirupi-, tärklise-, piirituse- jne. tööstuses, samuti paberi, mööbli ja muude
tarbeesemete tootmisel.

A1ljärgnevalt iseloomustatakse triibuste kaupa lühidalt mõningaid
üldtuntud kõrrelisi, mida <<Eesti NSV flooras>> põhjalikumalt ei käsitleta.

B ambu s el iste (Bambusoideae) alamsugukonna tähelepanuväär_
semad esindajad jaotuvad mitme triibuse vahel. Triibusesse Shįbataceae
Nakai kuulub perekond le.htbambus (PhgĮlostachgs Sieb. et Zucc.).-
Õisik on hõre pööris, alusel ümbritsetud katusekivide taoliseli asetsevate
kõrglehtedega. Pähikud istuva,d, l-4 õiega. Puituva varrega, mõnikord
35-40 m kõrged. Roidelised varred - kõrred - on lühikeste sõlme-
vahede ja jämedate sõlmedega. Lehed on rootsulised, laba võrkroodne.
Perekonda kuulub 30-40 liiki. Kodumaaks on Himaalaja, Hiina RV,
Jaapan. Nõukogude Liidus Taga.Kaukaasias kasvatatakse 7 või 8 liiki.
Kõrgekasvulised liigid (Ph. bambusoįdes Sieb. et Zlscc., Ph. edul,įs Carr.
jt.) annavad materjali elamute ja sildade ehitamiseks, mööbli jne. val-
mistamiseks, madalakasvulised liigid [Pft. aįĮrea Carr. ex A. et C. Riv',
Ph. fĮexuosa A. et C. Riv., Ph. puberula (Miq.) Makino] aga spordi-
inventari, kerge mööbli ja muude tarbeesemete tootmiseks. Lehekiudu_
dest tehakse matte, köisi, ,paberit. Noored võrsed on kasu'tatavad aedvil_
jana. Seemnedki on söödavad. Kasvatatakse ka dekoratiivtaimedena.
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Troopiliste alade bambuselised kuuluvad triibuse Barnbuseae Trrn.
perekonda Bambusa Schreb. - Õisik hõre, vahel laiuv, lehisiunud või
tähkjas pööris. Kuni 35 m kõrged, puu- või põõsakujulised, harvemini
ronitaimed. Perekonnas on umbes 75 liiki, mis kasvavad looduslikult
peamiselt Hindustanis, Indo-Hiinas ja Hiina RV-s, kultuuris ka Jaapanis,
troopilises Aafrikas ja Ameerikas. Kasutatakse enam-vähem samal ots_

tarbel nagu eelmise perekonna esindajaid. Ehitusmaterjalina Kagu-
Aasias on väga hinnatud B. tul.da Roxb.; kõikjal troopikaŠ ja subtroo-
pikas on kultuuris levinuim B. auĮgaris Schrad., Hiina RV-s ja Jaapanis
kasvatatakse dekoratiiv,taimedena ilusate tihedate okstega kuni 3 m kõr-
gust põõsast B. gĮaucescens (Willd.) Sieb. ex Mu'nro (B' nana Roxb.)'

Kõige külmakindlam bambuseliste liik on triibusesse Arundįnarįeae
Asch. et Graebn. kuuluv Chįmonobambusa quadrangularis (Fenzi) Makino
(Bambusa anguĮata Munro) Taivani saarelt, mida kasvatatakse ka Nõu-
kogude Liidus Musta mere rannikul ja Lääne-Euroopas.

Järgnevad esindajad kuuluvad alamsugukonna Pooįdeae triibustesse.
Väikessetriibusesse orgzeae Dumort. kuulub harilik riis (orgza

satiaa L.) - üheaastane kuni l m kõrgune, laiuva, veidi longus pööri-
sega teravili. Kõrs tugevalt lehistunud, lehed kuni l,5 cm laiused. Hari_
likku riisi tuntakse ainult kultuurtaimena. Kasvatatakse peamiselt sub-

troopikas ja troopikas ajutiselt üleujutatavatel aladel (umbes l35 milj.
hektaril). on andmeid, et Hiinas ja Indias on teda kasvatatud vähemalt
4000-5000 aastat. Saagikuselt ületab riis teised toiduteraviljad peaaegu
kahekordselt. Aretatud on tuhandeid sorte, kuid kohati, nagu Aafrikas,
kasvatatakse ka riisi metsikuid ļiike. Nõukogude Liidus kasvatatakse
riisi Alam-Volga, Lõuna-Ukraina, Kaukaasia, Lõuna_Kasahstani, Kesk-
Aasia ia Primorje aladel.

Triibusesse Stipeae Dumort. kuuļub tuntud perekond stepirohi
(Stipa L.), mis hõlmab ligi 300 liiki. Need on levinud parasvöötmest
troopikani kõigi maailmajagude stepi- ja kõrbealadel, puuduvad aga
täielikult troopilise metsa piirkondades. Nõukogude Liidu kesk- ja lõuna-
rajoonides on per,ekond esindatud umbes 60 liigiga. Paljudel liikideļ
(S. pennata L' s. l., S. turcoma.nįca P. Smirn.) on välissõklal silmaior-
kav 20-50 cm pikkune lihtne või sulgjas, sageli aļusel keerdus ohe.

Enne õitsemist on stepirohi loomasöödana (hobustele, kaamelitele, här-
gadele) keskmise väärtusega, hiljem puitub. Mõned liigid on mürgiste
.alkaloidide sisalduse tõttu mittesöödavad ja isegi ohtlikud, eriti lammas-
teļe. Keerdus ohtega vili tungib läbi villa ja naha, tekitades põletikku.
Mõned liigid on ka tööstusliku tähtsusega, nagu Vahemeremaades levi-
nud half a stepirohi e. eSparto [S. ten'acįssįrna L. (MacrochĮoa
tenacįssįma Kunth)]. Teda eksporditakse peamiselt Inglismaale (üle
2000 tonni aastas). Kasutatakse toorainena tehissiidi, 'naha, jämeda

riide, võrgu, köie, nööri jne. tootmisel. Ta lehtedest saadav kiudaine on
peen ja ühtlane ning sellest toodetakse väga mitmesugust ja hinnalist
paberit. Esparto kodumaal valmistatakse temast jämedat riiet, sandaale,
niinematte, kasutatakse teda katusematerjalina, kütusena ja aluspõhuna.
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Mõned stepirohud (S. puĮcherrįma C. Koch) on oma pikkade, laialt sulg_
jate läikivate ohete tõttu kasutamist leidnud kübarate kaunistamiseki,
mitmed sobivad dekoratiivtaimedeks.

Triibusesse Cortaderįeae Zotov kuuluv pamparohi - Cortad,erįa
seįl.oana (Schult. et Schult. fil.) Asch. et Graebn. ĮC. dioica (Spreng.)
Speg., Ggneriuttt' argenteum Nees] on l-3 {7) m kõrge püsik, mis māo_
dustab jäikadest lehtedest põimunud tihnikuid. Emasõisikud on kuni l m
pikad, laiuvad, hõbedaselt läikivad poörised, isasõisikud kitsamad. Kasvab
Brasiilias, Argentiinas jt Tšiilis. Kultuuris kasvatataks,e ka mujal sub_
troopiļistel ja troopilistel aladel. Nõukogude Liidus Krimmis ja Kaukaa_
sias kasvatatakse ilutaimena, samuti ka Lääne_Euroopas. Sobib kariloo_
madele söõdaks, e,riti tālvel' Talub karjatamist

suurde, mitme alajaotusega triibusesse cgnodontae Dumort. kuulub
monotüüpse perekonna p i i s oni r ohu esindaja Buchįoė dactgĮoides
(Nutt.) Engelm., roomava risoomiga madalakasvuline kahekojaline püsik.
Emasõisik on üheõieliste pähikutega harunenud tähk; isasõisik lühike,
2 või 3 pähikust koosnev, alusel ümbrisetaoliselt liitunud ja vananedes
puituvate libledega. Kserofüüt, mis pärast põuda kiiresti taastub ja see_
tõttu on hinnatud karjamaarohi. Kasvab Põhja-Ameerikas Kanada lõuna_
osast kuni Lõuna-Mehhikoni. Preeria rohukamaras on valitsev taim.

Mitmeid toidutaimi sisaldab triibus paniceae R. Br., kuhu kuulub ka
perekond hiidhirss (Pennisetum Rich.). P. amerįcanum (L.) Schu-
mann ''ĮP. spicatum (L.) Roem. et Schult.] (eesti keeles neegrihirss)
nime all tuntakse peamiselt üheaastasi, saagirikkaid sööda_ jā toiau_
teravilja vorme. Teraviljana kasvatatakse põhiliselt Aafrikas 1ā Indias,
söödataimena väheses ulatuses Ameerika Uhendriikides. Külvipind maa_
ilmas on üle 12 milj. ha. Väärtuslik söõdataim on purpur-hiidhirss
e. elevandirohi (Penniseturn purpureum schumacher), 2-6 m
kõrge püsik kitsa pööristähaga. Tema noori pehmeid õisikuid kasutatakse
ka suppideS nagu aedvilja. Varr,ed (kõrred) sobivad kergete- ehituste
püstitamiseks ning taradeks, samuti paberitööstuses toormateīialiks. Liigi
kodumaaks on troopiline ja Lõuna-Aafrika. Kultiveeritakse veel AlžeeriaĮ,
Indias, Malaias, Ameerika Uhendriikide lõunaosast kuni Brasiiliani ja
Austraalias.

Alljärgnevad liigid kuuluvad suurde, mitmeid tähtsaid perekondi
sisaldavasse triibusess e Andropogoneae Dumort.

suhkruroog (saccltarum officinarum L.) on roomava harunenud
risoomiga püsik. Tihedalt lüliline säsikas ,kõrs on 2_,6 m kõrge ning4-5 cm ļäbimõõdus; lehed 2-5 cm laiad. Püramiidjas pööris meenutaū
pilliroo tihedat õisikut. Tuntud ainult kultuurtaimena. Kāsvatatakse ligi_
kaudu 30 laiuskraadi piires kummalgi pool ekvaatorit umbes 65 milj. ha-I,
peamiselt Indias, Indoneesias, Filipiinidel, Kuubas, Brasiilias ja Ārgen_
tiinas. Umbes pool maailmas tarvitatavast suhkrusi on toodetud suhįru_
roost. Peale suhkru, siirupi ja rummi tootmise sobivad lehed ja varte
jäägid loomasöödaks, samuti paberi ja papi toormaterjaliks.

Harilik sorgo fsorghum uulgare pers. (Andropogon sorghum
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Brot.) J. - Toodud teaduslik nimi tähistab umbes 30-st liigist koosnevat
kollektiivliiki. Üheaastased taimed. Kõrs l50-200 (300) cm kõrge, püs-
tine. Lehed l_7 (l0) cm laiad. Pööris tihe või laiuv, harunenud tuge-
valt, sageli luuataoliselt. Uldiselt jaotaiakse sorgo õisiku kuju järgi kol-
meks peamiseks rühmaks: l) tompja,2) harulise ja 3) longus õisikuga.
Nõukogude Liidus kasvab (peamiselt kultuuris) 7 või 8 sorgo liiki.
Mõnda neist kasvatatakse saagirikka toidu- ja söödateraviljana fS. bico-
Įor (L.) Moench, S. haĮepense (L.) Pers'ļ, teisi tööstuses suhkru toot-
miseks ,fS. saccharatum (L.) Moench convar. saccharatum] või luudaāe
ja harjade valmistamiseks [S. saccharatum convar. technįcum. (Körn.)
Tzvel.]. Sorgo perekonda ku,uļub ka ainul,t kultuurtaimena tuntud d u r -

ra sorgo:[S. durra (Forsk.) Stapf]' millel on tugevam õisik. Kasuta-
takse peamiselt söödataimena, kuid valge terisega sordid sobįvad ka
toiduks. Kasvatatakse Araabia poolsaarel, Aafrikas, Pakistanis, Indias, Sri
Lankas, Jaapanis ja Põhja-Ameerikas. Sellesse perekonda kuulub ka s u -

daani sorgo e. sudaani rohi,[S. sudanense (Piper) Stapf], mis
pärineb Sudaanist Niiluse jõe orust' Erinevalt teistest liikidest on tal
võimsad, sügavale mulda tungivad juured. Kasvatatakse loomasöödaks.
Väga valgurikas, kuid tanniinide sisalduse tõttu ei tarvitata toiduks.
Nõukogude Liidu lõunarajoonides kasvatatakse teda peaaegu kõikjal,
kuid võrdlemisi väikestel pindaladel. Annab 2 või 3 (a) lõikust. Terist
kasutatakse ka kohvi surrogaadina.

PEREKoNDADE MÄÄRAMI,SE TABEt

l
2.

3.

4.

Kõik pähikud ühesuguliste õitega 2

Kõik pähikud mõlemasuguliste või vaheldumisi asetsevate eri-
sugulisteõitega . ļ 3
Isas- ja enraspähikud ühel ja samal taimel eraļdi õisikutes.
Isasõisik - tipmine pööris, emasõisikud _ kaenlasisesed tõlvi-
kud. Lehed üle 4 cm laiad

59. perekond mais - Zea L.

Isas- ja emaspähikud ühes ja samas õisikus, kusjuures isaspähikud
asuvad pöörise alumises osas laiuvatel harudel, emaspähikud üle-
mises osas, õisikutelje ligidal

2. perekond vesiriis _ Zįzanįa L.

Pähikud raotud või väga lühiraolised' Õisik - tähk, liittähk või põö-
ristähk 4
Pähikud selgelt raolised. Õisik - pööris 30
Pähikud asetsevad ühekülgse reana' üheõielised. Lehed niitjad, jäi-
gad. Võrsetel aļusel õlgjad, tihedalt ridamisi asetsevad tuped

52. perekond jusshein - Nardus L.

5Pähikud asetsevad mitmekülgselt, mitte ühe reana
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j
6.

10.

I l.

t2.

Tähkjas õisik külgmiste harudega 7

7' Õisiku harud l0-20 mm pikad, tihedalt, katusekivide taoliselt
kaherealiselt asetsevatę l- või 2-õieliste ohtetute pähikutega, Kee-
leke pikk, lehelaba alusel kõrvakesed

35. perekond hõõlaskastik - Beckmannįa Host

Õisiku harud erineva pikkusega, igakü1gselt as,etsevate l-õieļiste,
enamasti oh,teliste pähikutega. Keeleke ja kõrvakesed puuduvad

56. perekond kukehirss - EchįnochĮoa Beauv.

B. Õisik nutjas või munajas 9

Õisik ruljas, lapik või kandiline . : : . 10

9. Pööristähk munajas, 3-4 cm pikk, valkjasroheline. Lehed 3-l0 cm
laiad; keeļeke kuni 4 mm pikk

34. perekond paelrohi - Phalarįs L.

Pööristähk nutjas, kuni 2 cm pikk, tumevioletjas. Lehed kuni 4 mm
laiad, peait valkja kirmega; keeleke väga iühike

48. perekond lubįkas - Ses/erla Scop.

Tähkjas õisik sõrmjate või külgmiste harudega . 6

Õisik ruljas, nutjas, kahe- või neljatahuline . 8

Õisik sõrmjalt harünenud, 2_6 tähkja haruga, mis on 2-4 mm
laiad. Pähikud ohtetud, asetsevad harudel sageli ühekü1gselt

57. perekond paelhirss - Digitarįa Ha||.

Pähikud õisiku peatelje lülidel ühekaupa l l
Pähikuid õisiku peatelje lülidel kaks või rohkem 22
Õisik enamasti lapik, pähikud kaherealiselt . 12

Õisik ruljas 20
Pähikud kahesugused: ühes reas 3-5-õielised viljuvad pähikud,
nende aluselt väljuvad teise reana sõrmjalt asetsevad viljatud pähi-
kud

45. perekond sugapea - Cgnosurus L.

-:-
ļ3.

Kõik pähikud ühetaolised 13

Pähikud serviti (kitsa küljega) vastu peatelge, ühe kitsa, kõhrja,
alumisest sõklast pikema liblega (välja arvatud tipmine pähik)

40. perekond raihein - Lolįurn L.

Pähikud kahe liblega, laiema küljega vastu õisiku peatelge . |4
|4. oisik munajaspiklik, selgelt lapik. Pähikud väga tihedalt, kahereaļi-

s e l t' p ea a e gu h or i s o n:1' 

ff,ļ :-:lTl"*'ilĮ' l' 
y^n';::, 

r o n G aer tn.
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l5. Taimed pika roomava risoomiga. Libled ebasümmeetrilised (andur
ühel küljel)

5. perekond orashein - Elgtrigla Desv.

Lühikese risoomiga taimed. Libled sümmeetriiised 16
l6. Kõrresõlmed karvased. Lehed harali karvadega. Pähikud 6-l0_

õielised, ruljad, lühikese või sõklast veidi pikema ohtega
3. perekond aruluste - BrachgpodĮum Beauv.

Taimed paljad (vahel kõrresõlmed lühikarvased). Pähikud 2-5-
õielised 17

17. Libled piklikud ning kilejad või naaskeljad_harjasjad . 18
Libled munajad, kõhrjad. Sõklad tipus hambulised või ohtega. Kõr-
vakesed lehelaba alusel ripskarvase servaga

8. perekond nisu - Trįtįcum L.

1B. Libled piklikud ning kilejad, kuni 3 (4) mm pikkuse ohtega. Välis_
sõkla ohe sõkla pikkune või veidi pikem

4. perekond sardhein - EĮgmus L.

Libļed naaskeljad või harjasjad. ohe välissõklast märgatavalt
pikem 19

19. Pähikud kaheõielised, nende va,hel rudimentaarse kolmanda õie raoke.
Kõrvakesed väikesed

9. perekond rukis - Secaįe L.

Pähikud üheõielised, enamasti 3_ (harva 2_) kaupa peatelje järk-
metel; keskmine pähik viljuv, servmised ainult tolmukatega või
rudimendina. Kõrvakesed suured, kõrt poolenisti ümbritsevad (kahe-
realine oder)

ll. perekond oder - Hordeum L.

20. (ll.) Taimed pika roomava risoomiga. Peamiselt umbrohuna, tava-
line

5. perekond orashein _ EĮųtrigia Desv.

Lühikese risoomiga tairned 21
2|' Libled tipus l-4 ohtetaolise hambaga, enamasti puhetunud. Õisik

ruljas, kitsas, jäik. Haruldane tulnukas
7. perekond torupea - AegiĮops L.

Libled kilejad, ovaalsed, tipus kuni 3 (4) mm võiĪūni 1,5 cm pikkuse
ohtega. Väga haruldane tulnukas või kaldavõsastikes sage

4. perekond sardhein - EĮųmus L.

22. (l0') Pähikud raotud, 2- või 3_kaupa peatelje järkmetel, pähikust
pikemate ohetega 23
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ohtetud või pähikust lühemate olretega 24
23. Pähikud raotud, 2- või 3_l<aupa peatelje järkmetel, B-l5 cm pikkuste

ohetega. Lib1ed a1usel vabad. I(ultuur- või tulnuktaimed
ll. perekond oder - Hordeum L.

Pähikud 2-kaupa peatelje järl<metei, 4-7 cm pikkuste ohetega. Lib-
ļed naaske1jad, alusel kokku kasvanud. Haruldased tulnuļ<ad

12. perekond otirik - TaenįatheruLlz Nevski

24. Pähiku alusel 3 liblet, mįllest 2 üiemist peaaegu ühepikkused, kol-
mas, alumine palju lühem. Liblede alusel pälril<ust pikemad jäigad
harjased

58. perekond kukeleib - Setarįa Beauv.

Pähiku alusel 2 ļiblet, harjased puuduvad 25
25. Õisik 0,5-l (l'5) cm läbimõõdus. Pähikud 5 (6) mrn pikad. Niidu-

taimed 26
Õisik üle 1,5 cm läbinrõõdus. Pähikud tavaliselt pikemad kui B mm.
Luitetaimed 29

26. Libled aluse1 üksteisega koļ<ku kasvanud. Välissõkļa seljal ohe;
sisesõkal puudub. Lehelaba alus sageli viltune

37. perekond rebasesaba - AĮopecurus L-

Libled vabad, ei ole alusel omavahel ļiitunud 27
27. Kolmeõieiises pähikus 2 alumist õit sterii1sed, redutseerunud kuni

karvase vä1issõklani (varem on neid arvatud ülemiseks liblepaa_
'riks). Ainult tipmine õis mõļemasuguline, viljuv

32. perekond maarjahein - Anthoxanthum L-

Pähikus kõik õied mõlemasugulised, viljuvad 28
28. Õisik tihe, jäik või eraldub painutamisel ülrsikuteks sagarateks..

Mõlemad libled tugeva andruga, mis pikeneb lühikeseks ohteks.
Välissõkaļ ümbritseb sisesõkalt

36. perekond timut - PhletLm L.

Õisik hõredam, pehme, sageli hõbedaiäikeline. Libled andruta, tömbi
või teritunud tipuga. Välissõkal ei ümbritse sisesõkalt

21. perekond haguhein - KoeĮerįa Pers.

29. Liblecl keskmiselt 1 crrr pikkused. Välissõkla aiusel kuni t/3 või ll,
sõklanį u1atuvad karvad. Pähikuielje pikendus (rudirrr-ent) õiest
pikem, pintseljas. Keeleke l-2 cm pikk

28' perekond luidekaer - AmmopLlįįa Host

Libled |,B-2,7 cm pikad. Välissõkal paadikujuline. Keeleke lühike
10. perekond vareskaer - Legmus Hochst-
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30. (3.) Pähikud üheõielised . 3l
Pähikudkahe_ jarohļ<emaõielised. : . . . 41

3l. Pööris lühikeste harudega, kitsas, tähkjas' Pähikus kaļ<s alurrrist õit
redutseerunud kuni välissõļ<lani (varem peeti neid liblecleks), ainult
tipmine õis viljuv. Tolrnuļ<aid kaks

32. perekond maarjahein - Anthoxanthum L.

Pööris pikkade harudega,. laiuv või sagaraline 32
32' Pööris sagara1ine; hal1ikas-ļilļakas või vaikjas. Liblesid 2, nende

tipus veidi tiivuiine andur. Normaalselt arenenud õie välissõkla
alusel 2 l<arvast, kuni poole sõkļani ulatuvat taandarenenud õite vä_
lissõkait. Lehed alumiselt pinnal,t karedakarvased; keeleke kuni 6 mm
pikk

33. perekond päideroog - Phaįaroldes Wolf

Pööris ühilaselt laiuv. Libled tiivulise andruta, neid 2 võį 3 või nad
puuduvad 33

33. Libļed prruduvad. Sõklad paberjad. Pähikud ovaalsed. Kõrresõļmed
valgekarvased. FIarva iladaias i<aldavees

l. perekond metsriis - Leersįa Swartz

Libļesid2või3 34
34. Liblesid 3. Kultuur- või tulnuktaimed 35

Liblesid 2. Kohalikud taimed 36
35. Pähikud kahekaupa _- üļ<s mõlemasuguline ning raotu, teine ainuit

tolmukatega või steriilne ning 1ühiraoline. Väļissõkal olrtega. Ķee_
ļeke 2,5 nrm pikk. Kasvatatakse vahel katse- ja kooliaedades

perekond sorgo - Sorghum Moench

Pähikud üksiku1t, munajas-el1ipti1ised, ühelt kü1jeit lamedad. Pöö_
ris rohkeõieline, pärast õitsemist longus. Keelekese asemeļ tr<arva_

ring. Prahipaikadel, kasvatatakse katse- ja kooliaedades

55. perekond hirss - Panįcun L.

36.

t1'')ļ -

Pähikud sõklast pikema ohtega 37
Pähikud ohtetud või sõkla pikkusest lühema ohtega 38
Pööris suur, sageli kõrre alumise osa pikkune. ohe kinnitunud sõkla
tipul, umbes,3 korda sõklast pikem, sirge või veidi ļooklev. Peamiselt
teraviljade umbrohi

29. perekond rukkihein - Apera Adans.

Pööris kõrre alumisest osast alati lühem. ohe kinniiunud a1lpooi
sõkļa keskkohta, sõklast umbes 2 korda pikem, põlvjas. Sõkla aļusel
umbes 1/ą sõkla pikĮ<used karvad' Metsataimed

27' perekond kastik - Caļamagrostis Adans.
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38. Sõkļa alusel poole sõkla pikkused või pikemad karvad. Soo- ja liiva-
pinnase taimed

27. perekond kastik - Cąļamagrostis Adans.

Sõkla alus paljas või lühikeste karvadega 39
39. Välissõkal munajas, kõhrjas. Libled seljalt kumerad' Pähikud ovaal-

sed, valkjad, ohtetud. Hõreda laiuva pöörisega metsaiaim

26' perekond saluhein - Mįįįum L-

Välissõkal piklik, kilejas-rohtjas, teritunud tipuga. Libled andruga.
Metsa-, niidu- või sootaimed 40

40. Vä1issõkla tipus lühike sirge ohe. Tolmukaid üks. Pööris peente
harudega, enamasti ühekülgseli longus. Kunrariini lõhnaga. Niiskete
leht- ja segametsade taim, harva esinev

47. perekond nestik _ Cįnna L-

Välissõkal ohtetu või sõkla seIjale kinnitunud ohtega. Tolmukaid
kolm. Pööris püstine

30. perekond kastehein - Agrostis L-

4|. (30.) Sõkla alusel pikad karvad, mis taime õitsemisaja1 sõklast
välja ulaiuvad 42
Sõkla alus lühikarvane või paljas 45

42. Libled 7-ll rooga. Sõklad kõhrjad; sõklal ja ta alusel kuni 5 mm
pikkused pruunid karvad. ohe pikk, valminud viljal pruun, põlvjas'
alusel keerdus

17. perekond kaer - Auena L:

43.

Libled l-5 rooga. Sõklad kilejad-rohtjad, paljad, ohtetud või valkja
ohtega 43
Libled sõka1dest palju pikemad. ohe kinnitunud sõkla seljal või
tipus

27. perekond kastik - Caįamagrostis Adans-

Libled sõkaldest lühemad või peaaegu nende pikkused. Sõkļad ohte-
tud või ohtetaoliselt teritunud tipuga 4+

44. Keeleke kuni 6 mm pikk. Libled 3-5 rooga. Karvad sõkla aluseĮ
keskmiselt I mm pikad

38. perekond rooghein - ScoįochĮoa L\nk

Keelekese asemel karvaring. Libled l-3 rooga. Karvad sõkla aļuseļ
3-5 mm pikad

53. perekond pilliroog - Phragmlles Adans"

45. ohe liigestunud, tipus tõlvjas ja keskel karvaringiga' Õrnad, 15-
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35 cm kõrgused, roosakate lehetuppedega ja hõbehalli või roosaka
pöörisega taimed. Haruldane tulnukas

24. perekond hõberohi - Corgnephorus Beauv.

Liigestumata ohtega või ohtetute pähikutega taimed 46
46. Pähikus 2 alumist õit ainult tolmukatega, kolmas, tipmine õis mõle-

masuguline, viljuv. Kumariini lõhnaga, väriheina meenutavad taimed
3l. perekond lõhnhein - Hįerochloä R. Br.

Pähikus kõik õied mõlemasugulised, viljuvad, või tipmine õis ainuli
tolmukaiega 47

47. Lehelaba alusel ļ<eelekese asemel karvaring 48
Lehelaba alus keelekesega või ilma selleta 49

48. Pööris katkestunud, kitsas, enamasti tumelilla või lillakasroheline'
harva roheline ning laiuv' Pähikud 6-8 mm pikad. Libled kitsad,
pähikutest palju lühemad. Kõrrel ainult alusel üks märgatav sõlm

5l. perekond sinihelmirkas - Moįįnjc Schrank

Pööris vähe harunenųd, väheste piklik-ovaalsete pähikutega, halli_
kasroheļine. Pähikud kuni l cm pikad. Libled kumerad, pähiku pikku_
sed ja seda hõlmavad. Leheįuppede serv ripskarvane. Kõrrel 2 või 3
sõlme märgatavad

54. perekond kastekaer - SiegĮingio Bernh.

49. Libled pähiku pikkused või veidi lühemad 50
Libled pähikust märgatavalt lühemad 59

50. Pööris ovaalne või piklik, tihe, roosakashalļ, pehme. Pähikud muna-
jad, kaheõielised; alumine õis mõlemasuguline, ohteiu, ülemine ainuļt
tolmukatega ja lühikese, tipust kõverdunud või sirge ohtega. Pähikud
varisevad koos libledega. Taimed pehmeka.rvas,ed (vahel hõredalt)

25. perekond ,mesihein - Holcus L.

Pööris hõre, laiuv, mõnikord kitsas, harva tihedate laiuvate Sagara_
tega (DactgĮis'eL). Pähiku varisemisel jäävad libled pähikuteljele
püsima. Taimed paljad või lühikarvased 5l

5l. Pähikud 2-|0 mm pikad 52
Pähikud üle 10 mm pikad 58

52' Pähikud 2-6 mm pikad . 53
Pähikud 6-9 (l0) mm pikad 57

53. Pööris kitsas. Pähikud ohtetud 54
Pööris laiuv, hõre või tihedalt sagaraline. Pähikud ohetega . 55

54. Pööris hõre. Pähikud pruunid või rohekaspruunid, piklikmunajad
(väriheina pähikuid meenutavad), kaheõielised, enamasti reana ühe-
külgselt rippuvad. Lehetuped ja kõrs paljad, karedad. Metsataimed

50. perekond helmikas - Melįca L.

Pööris peaaegu tähkjas, lühikeste harudega, enamasti hõbedase läi_
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l<ega. Lehetuped ja kõrs vähemalt õisiku aius,el ļįįhikarvased. Liivaste
alade taimed

2l. perekond haguhein - I{oeįerįa Pers.

55. Pööris sagaraline. Lühirao1ised pähikud kimpudena pööriseharude
tippudes. Libled ohtetaoĮise teravikuga. Sõklad tipust 1ühiohtelised.
Alumised lehetuped va1kjasrohe1ised, ļ<aheteraļiselt 1apikud

44' perekond kerahein - Dactųlis L'

Pööris laiuv. Libled tipus teritunud. Igas pähikus kaks ohet 56
56. Pööris hõre, lillakasroheline. ohe pähikust välja uļatuv. Lehed niit-

jad, puhasrohelised' Hõremurusa1t kasvav metsātaim
23. perekond võnkvars - LerchenfeĮdĮa Schur

Pööris rohkepähiku1ine' liļļakas või hõbedaselt läikiv. ohe pähiku
pikkune või lühem. Lehed lineaalsed, pealt ja servast väga karedad.
Tihedapuhmikuline niidutaim

22. perekond kastevars - Deschampsia Beauv.

57. (52.) Pööris kollakas või kullakarva. Pähikud kuni 8 mm pikad,
2-4-õie1ise'd, 2_4 ohtega. Lehed pealt pehmekarvased

20. perekond koldkaer - Trįsetum Pers.

Pööris valkjas, harvemini lilļakas või hõbedaselt läikiv. Pähikud kuni
l cm pikad, kaheõielised, enamasti ühe ohtega. Lehed karedad

19. perekond raikaerik - Arrhenatherum Beauv.

58. (5l.) Libied l-3 rooga' Pähikud püstised. Lehed järsuit ahenenud
tipuga. Niidutaimed

lB. perekond kaerand - AaenochĮoa Holub

Libled 5-l l rooga. Pähikud enamasti rippuvad. Kultuurtaimecl ja
umbrohud

17. perekond kaer - Auena L.

59. (49.) Pähikud munajad, läätsjad, peenikeste1 raagude1 rippuvad.
Välissõkal südaja alusega

46. perekond värihein - Brįza L.

Pähikud piklikud, enamasti püstised 60
60. Sõkla alusel kuni l mm pikkused karvad; välissõkla tipus kolnr kiie_

jat hammast või ohtetaoliselt pikenenud rood. Kaldavees kasvav
kõrge taim

38. perekond rooghein _ ScoĮochl.oa Link

3B

Sõkla alus paljas; välissõkļa tipp on ohtetu, ühe ohtega või kahe
hambaga 6l



6l. Pähikud l_3 cm pikad. Välissõkal kileja servata, tipus teritunud
või kahe hambaga, mi1le alusele ļ<innitub oh,e; harvemini ohtetu 62
Pähikud kuni l cm pikad (välja arvatud GĮgceria fĮuttans), vä'lis-
sõkal tipus nürilt teritunud, laia kileja Servaga 65

62. Väļissõkļa seljal andur. 'Pähikud tugevalt 1apikud, ļühiohtelisecļ.
Haruldane tulnukas

13' perekond andrik - Ceratochļoa Beauv.

Välissõkal kumer. Pähikud ruljad või nõrgaĮt lapikud . 63
63. Aiumine lible kolme, ülemine viie rooga. Uheaastased taimed

16. perekond luste - Bromus L.

Alumine lible ühe, ülemine kolme rooga. Püsikud, harvemini ühe-
aastased taimed 64

64. Püsikud, enamasti 50-100 cm kõrgused ja kõrgemad
14. perekond püsikluste - Bromopsls Fourr.

Uheaastased, keskmiseļt 15-40 cm kõrgused taimed. Tulnukad, pea_

miselt raudteedel
15. perekond müürluste _ Anįsantha C. Koch

65. Pööris sagaraline. Lühiraolised pähikud kimpudena pööriseharude
tipus. Sõklad veidi käändunud, lühiohtelised. Tavaline niidutaim või
ha,rva hõredas metsas .ja võsas kasvav

44. perekond ,kerahein - DactųlĮs L.

66.

Pööris ühtlaselt laiuv või kitsas, mõnikord tipust longus. Välissõkal
sirge 66
Välissõka1 andruga, v-kujulise 1äbilõikega, alusel sageli käharate kar_
vadega. Pähikud 3-B nrm pikad, ohtetud

41. perekond nurmįkas - Poa L.

Välissõkal kumer, alusel paljas . 67
67. Pähikud 1-2- (3-) õielised, kuni 3 (3,5) mm pikad. Välissõkal tömbi,

nagu lõigatud tipuga, viie tugevalt eenduva rooga. Lehed nõrgad,
ļamedad, tipus järsult teritunud. Veekogude kallastel, märjal pinnasel
ja madalas vees kasvav taim

42. perekond tarnhein - Catabrosa Beauv.

Pähikud üie 3 mm pikad, rohkemaõielised. Välissõkal tipus teritunud,
ohtega või tömp 68

68. Väļissõkal kileja Servaga' ohtetu . 69
Välissõkal kiieja servata, tipus enamasti ohtega (välja arvatud Fes-
tuca pratensis ja .F. arurldĮnacea)

39. perekond aruhein - Festuca L.

69. Väļissõka1 7 se1ge rooga; 1ibIcd ühe rooga. Lehetuped kinnised; labad
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5-15 mm laiad
taimed

49. perekond parthein - Glgceria R. Br.

Välissõļ<al 5 ebaselge rooga; ļibled l ja 3 rooga. Lehetuped avatud;
labad 2 või 3 (5) mm laiad. Mereranna- ja soolakutaimed

43. perekond nadahein _ Puccineįļįa Parl.

1. triibus riisilised - orgzeae Dumort. observ. Gram. Belg.83,
l35. lB23; Roshev. in Fl. URSS 2 :45. 1934; Tzvel. in Fl. eur. ūRss
1 : 334. t974. - Mitme- või üheaastased vee_ või kaidataimed bambusoid_
sete joontega festukoidset tüüpi 1eheļabaga. Pähikud külgedel,t lapikud,
raolised, üheõielised, koondunud pööriseks. Liblesid võib olīa 4, kuid hari_
likult on neist mõlemad alumised või kõik redutseerunud või puuduvad
hoopis. Välissõkal nahkjas, harilikult suur, viie rooga' ohtetu või sõkla
tiplst lähtuva sirge ohtega. Tolmukaid sageli kuus. Šigimik paljas. Teris
vaba, väikese iduga; hiilum lineaalne, peaaegu terisā pikkune. Tärklis
ļiitteradena. Kromosoomid väikesed; põhiarv x_'12'

l. perekond metsriis _ Leersįaļ Swartz
Prodr. Veg. Ind. Occid. 21. 1788.

Maa-aluse roomava risoomiga ja kuni r,5 cm laiuste lehtedega 30-
l50 cm kõrgused püsikud. Õisik laiuv või kokkutõmbunud harudģa pöö_
ris, mis sageli ei välju või väljub ainult osaliselt ülemise lehe tuįest.
Pähikud 4-6 mm pikad; nendest suudavad valmida tavaļiselt māned
tipmised. Libled ja kaks alumist õit pähikus täielikult redutseerunud.
Ainsa arenenud õie väļissõkal pähiku pikkune, nahkjas_kilejas, viie rooga'
tipus sageli pisut käändunud, pinnalt kaetud väikeste ogakestega. Ühel ja
samaļ taimeļ võib ļeiduda nii kleistogaamseid kui ka hasmogaamseid
õisi, millel tolmukad on erineva Suulusega.

Perekonnas on ligemale 20 liiki; need on levinud kõikides maailma-
jagudes troopilistel, subtroopilistel ja parasvöötme soojematel aladeļ,
kuid puuduvad Arktikas, kõrbetes ja suuremas oSaS taiga piirkondadest.
Nõukogude Liidus, sealhulgas Eestis, esineb ainult tüüpliik L. orgzoides
(L.) Swariz.

l. Jõgi-metsriis - Leersia orgzoides2 (L.) Swartz. Fl. Ind. occid.
t:132. l797; Griseb. in Led. Fļ. Ross. 4:466. lB53; Vilb. Eesti taim. ed.2.
30. 1925; Roshev. et Schischk. in Fļ. URSS 2:48. 1934; Hegi, Illustr. Fļ.
Mitt.-Eur. ed. 2. l:271. 1935; Lavr. in Fl. Į)cr. 2: i08. 1940; Hyļ. Nord.
kärlväx'tfl. l:217. l953; P. Gaļen. in Latv. fļ. l:l4l. l953; Roshev. et

t Saksa apteekri J. D. Leersi (1727-1774) auks, kes kirjutas töö <Flora Herbor_
ncnsis> (1755).

z orgzoides (lad. k.) - riisi- (Orgza\ taoline, riisisarnane.
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8. joon. Jõgi-metsriis (Leersia orazoįdes)i a_taim,b - keeleke, c _ pähil<, d -avatud sõklad. orig.

Schischk. in O.n. JIen. o6.r. I : 106. lg55; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2 : 140. 1963;
Tzve!. in Fl. Eur. URSS l : 335. 1974. - PhaĮarįs orgzoides L. Sp. Pl. 55.
1753. - orgza cĮandestįna A. Br. ex Asch' Fl. Brandenb. l :799. 1864;
Klinge, Fļ. Est-, Liv- u-. Curl. 54. lB82; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur.
Fl. 2 (|):12. lB98+1902. - ,Ileepcn'I pxcoBĮ'1Āuar. (B. joon.)

9ļ. Helerohe1ised taimed võrdlemisi pika roomava, Soomusjate leh-
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tedega ļ<aetud risoomiga. Kõrs 50-100 cm kõrge, alusel harunenud,
peaaegu sile, sõlmede kohalt ļ<arvane. Lehelabad 6-8 (l2\ nrm laiad,
ļ<uni 20 cm pikad, servalt karedad, pinnal ļ<idakesed, mis laba alumiseļ
į<olmandiĮ<ul on suunatud alaspidi, üļemises osas üiespidi. Keeleke 1ühike.
Lelretrrped aiaspidi kidakestest väga karedad, ü1emine tupp puhetunud
ning ümbritseb sageli kogu pöörist või seļle alumist osa. Pööris 5-
l5 cm pikl<, harva laiuv ja tupest täielikrrlt välja ulatuv. Pööriseharud
karedad, peened' Pähikud vall<jad, eliiptilised, üheõielised (kaks alumist
õit täielikult redutseerunud) , 4-5 mm pil<ad ja l,5-2 nm ļaiad, külge-
delt 1amendunud, enamasti a1ati suletud sõkaldega, Seega kleistogaam_
selt õitsev ja viljuv, hasmogaamsed õied aga ei anna vairiinud vilju.
Libied puuduvad. Väļissõkal 4-5 mm pikk, lühidalt teritunud, rliie nõrga
roheka rooga, andruga, nahkjas-läbipaistev, ohtetu, serva1t ja andru1t
lühidalt ripskarvane, pinnalt hõredaįt lühikarvane. Sisesõkal kitsas, pea-
aegu vä1issõkla pikkr-rne, servait ripskarvane. To1mukaid ko1m; 111eisto-
gaamsetel õitel on nende pikkus umbes 0,7 mm, hasmogaamsetęl õiteļ
l,6 mm. Paislajud väil<esed, ovaaised, kilejad, terved. Teris lahtiselt
sõļ<a1dest ümbritsetud, kü1gedelt 1amendunud, 3-5 n-rm pikk, tipuosas
kuni 1 mm lai, aluse suunas sujuvalt ühekülgselt ahenev.

Õitseb juulist oktoobrini. Õisik jääb õiisemise ja viljumise ajai ena_
rnasti üļemisse ļ<õrre1ehetuppe või se1ļest ilmub nähtava1e ainult õisiku
tipmine osa, harva rohkem.

Kasvab veekogude kaldavees. Eestis seni teada kümmekond leiukohta
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9. joon. Jõgi-metsriisi (Leersia orųzoides) leiukohad Eestis.
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l0. joon. Jõgi-metsriisi (Leersia orgzoides) areaa1. [Įleuse.l, Jäger ja Weinerti (l905)
järgi. ]

pulrtaveelistes paisjärvedes ja ļõgedes pean-riselt Lõuna-Eestis. (9. joon.)
Siinse.d leiukohad asuvad liigi areaali loodepiiril.

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas kõikjal, välja arvatud
arktiline, Karjala-Lapi ja Dvinaa-Petšoora valdkond; Ķaukaasias -Ees-Kaukaasia ning Ida- ja Lääne-Taga-Kaukaasia valdkonnas; Kesk-
Aasias Sõrdarja ja Pamiiri-Alai valdkonnas; Kaug-Idas Sahhalinil ja
Ussuurimaal. Skandinaaviamaades (ainult Rootsi ja Soome lõunaosas),

' Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaades, Balkanil, Väike-Aasias,
Jaapanis, Hiina RV-s, Põhja-Ameerikas. (l0. joon.)

Majanduslik tähtsus. Sobib söödataimeks, kuid vähese leviku tõttu
ei oma kuigi suurt tähtsust.

' 2. perekond vesiriis - Zįzaniat L.
Sp. Pl. 991. 1753.

Kõrgekasvulised, võrdlemisi laiade lehiedega veetaimed. Pööris pikk,
ülemises osas kitsas, ligistunud harudega ja ainult viljuvate emasõitega,
alumises osas laiuv, ainult isasõitega. Pähikud üheõielised. Libled vähe
arenenud, kas puuduvad üldse või on pähiku alusel kitsa äärisena. Isas-
õied piklikud, ohtetud\ hgrva lühiohtelised, emasõied sõklast pil<ema
ohtega. Tolmukaid 6, alusel üksteisega kokku kasvanud. Vili pika iduga

zįzanįon (kr. k.) _ mingi kõrrelise urnbrohu nimi Vana-Kreekas.
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1l. joon. Laialehine vesirīis (Ziza-
nia ĮatifoĮia\: a - emaspähik' b _
isaspähik, c - keeleke. Tuskaroora
vesiriis (2. aquatica): d - emas-
pähik, e - isaspähik, f - keeleke.

Orig.

ja suure soomusja epiblastiga. Perekonda kuulub 3liiki, mille kodu-
maaks on Kaug-Ida ja Põhja-Ameerika. Nõukogude Liidus, sealhulgas
Eestis (introdutseeritult), on 2 ļiiki.

Tüüpliik on Z. aquatįcu .L.

ļ. Lehed 2-3 cm laiad. Risoom 2-3 (4) cm läbimõõdus, köiepundart
meenutav veepinnal ujuv põimik. Emasõie ohe sõklast veidi pikem
(11. joon., a)

t. Laialehine vesiriis - Zįzanįa ĮatifoĮia (Griseb.) Stapf

Lehed 0,5-1 cm }aiad. Taimedeļ puudub risoom, nad kinnituvad juur_

tega veekogu põhjamudasse. Emasõie ohe 3-5 korda sõklast pikem
(l l. joon., d)

2. Tuskaroora vesiriis - Zįzanįa aquatica L.
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12. joon. Laiaļehine l,esirįis (ZĮzania ĮatifoĮia). orig.

1. Laialehine vesiriis - Zįzanįa ĮatifoĮia' (Griseb.) Stapf in Kew
Bull. 9:385. 1909; Turcz. in Bull. Soc. Nat. Moscou ll (l) : 105. lB3B,
nom. nud.; Roshev. in Fļ. URSS 2:46. |934i Kask in Eesti taim. määr.
999. 1966, in textu; Tzvel. in Fļ. Eur. URSS t:337. 1974' - IĮgdropgrum'

| ĮaĮifoĮīa (lad. k.) - ļaialehine
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latifoĮiun. Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:466. lB53' - Z' aquatica L. var_
ĮatifolĮa Konrarov in Acta Horti Petrop.20:26l. 190l. - ĮtzIĮaHLIfl Irrl4po-
KoJIįIcTHaf' soĀquolž pHc ĪIĮHpoKo"rrucruuft. (tl. joon., a-c; 12. joon.)

9ļ. Taimed võimsa, kuni 3 (4) cm ļäbimõõdus sõlmilise pruunikas-
kollaka risoomiga, mis ujub veepinnal või on kinnitunud hõljuvas mudas.
Sõlmede kohalt arenevad (eriti vanematel risoomidel) !-2 mm jäme-
dused ja 10-50 cm pikkused pehmed lisajuured ning 4-B cm pikĖused
munajad, lühikeste ristroodudega veidi puhetunud irļorofüllita lehed, mis
alusega ümbritsevad risoomi. Kõrs on l-2 m kõrge, alusel l,5-2 cm
jäme, roheliste puhetunud sõlmevahedega; veest väljaulatuv osa märga_
tava|l peenem' õlgjas, haļlikasroheline, sile. Lehed keskmiselt l m pikād,
l-3 cm laiad, halļikas- kuni kolļakasroheiised, alusei kitsamad, aiumi-
sed põhiliselt paksusi keskroost koosnevad, kõrt hõįmava vaoga, kesk-
ja tipuosas lanredad, paberjad, nõrgalt karedad nagu lehetupedki. Kee-
1eke 1-2 Cm pikk, ieritunud tipuga, kolmnurkjas. Pööris keskmiselt
40-60 cm pikk, alusel rohkete isaspähikutega, laiuv, üļemises osas kit_
SaS ning püstiste harudega, mis kannavad vaid viljuvaid emaspähi-
kuid. Ka alumistel pööriseharudeļ on sageli tipus üksik emaspähik. Pähi_
kud üheõielised, alusel enamasti rudimentaarse liblega, mis sageli esineb
vaid narmastunud äärisena. Isasõie väļissõkal ?-l0 rnm pikk, viie tipu-
osas harjaskarvakestest kareda rooga. miilest keskmine on arenenud
2-5 mm pikkuseks ļ<aredaļ<s ohteks. Tolmukad 5-7 mm pikad, kolla_
sed. Sisesõkal viie rooga, enam-vähem välissõļ<la pikkune. Emasõite välis-
sõkaį 20-25 mm pikk, viie kareda rooga' tipus niisama pika või veidi
ļühema ļ<areda ohtega. Sigirrrik piklik. Eestis varisevad emasõied hari-
likuļt enne valmimist. Vaļminud teris umbes l,5 cm pikk, ruljas, pruun-

Õitseb juuli teisel poqlel ja augustis.
Kasvab järvede ja vaikse vooĮuga jõgede. kallastei ja ļ<aldavees.

Eestis toodud Endla järve TA Tooma Soouuriņise Instituudi direktori
A. Kalmani poolt 1953-1955 aastate paiku riJoomi tükikesena, milļest
umbes l0 aasta jooksul kujunes ligemale 50 m2 suurune tiheda, veepin-
nal hõljuva ning inimest ļ<andva risoomipõimikuga kogumik. 197l. aas-
taks oli see kogumik märgatavalt ļaienenud, kuid keskosas taandarengu
tundemärkidega - osaliselt kõdunema hakkav risoomipõimik oli kohati
vetikatega kattunud, arenenud oli sea1 vaid hõredalt kõrgemaļ<asvulisi
kõrsi. Kogumiku servades aga jätkus lopsakas areng. Esiālgsest kogu-
mikust umbes 50-200 m kaugusel oli järves kujunenud nritu uut 5-20 ln
pikkust nooremat kogumikku. (13. joon.)

Üldlevįk. Nõukogude Liidus on laialehine vesiriis ļevinud põhja-
laiuse 54"-st lõuna pool - Taga-Baikali aladelt Ussuurimaani. Hilise-
matel aegadel introduiseeriti ta ka Nõul<ogude Liidu Euroopa_ossa
Moskva ja Leningradi oblastisse ning Ukraīna NSV-sse. Looduslikult
kasvab ka Hiina RV-s ja Jaapanis; introdutseeritud on ļ<asutustaimena
Indo-Hiinasse, ilutaimena Lääne_Euroopasse.

Majanduslik tähtsus. Hiinas tunnustatud ja hinnatud toidutairrr, mida
kasvatatakse ka kultuuris. Toiduks kasutatakse noort risoomi, mis on
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13. joon. Laiaļehise 'vesiriisi (Zizania Įatifolia) naturalisatSioon Eestis.

meeldiva magusa maitsega, Samuti kõrre alumisi mahļakaid osi. Nälja-
aaStatel söödi ka väljaarenenud kõrsi ja risoome. Teris on leivavi1i. Hii-
nas viljeldakse 1aialehist vesiriisi peamiselt toidutaimena niR-g ,kõrge'
väärtusliku söödataimena hobustele. Hiina medįtsiinis kasutataksd kõrsi,
terist ja juuri mitmesuguste tervisehäirete ja haiguste raviks. Nõukogude
Liidus kasvatatakse laialehist' vesiriisi ondatra toiduks. Massilise esine-
mise korraļ võib ta muutuda Veekogude vooluteede ummistajaks, kuigi
nõrga vooluga ja seisuvetes Soovitatakse teda kasvatada veepuhastajana.

2. Tuskaroora vesiriis - Zįzanįa aquatica' L. Sp. Pl. 99l,' l753,
s. l.; Roshev. in Fl. URSS 2:46. 1934; P. Galen, in Latv. fl. 1:140.'1953;
Roshev. et Schischk. in On. JIen. ,o6.n. t : 105. 1955; Kask in Loodusuur.
Seļtsi Aastar. 48:369. 1955 et in Eesti taim. määr. 999. 1966; Natk.-Iv. in
Liet. fļ. 2: l3B. 1963; Gleason, New B.rįtt. et Br. Iļlustr. Fl. ed' 4. l:202.
1968, p.p.; Tzvel. in Fį. Eur. URSS t:337. 1974, p. p. - IJ,uuaHLIfl BoĀf-

]Hafl, BoĀflHoü pIlc, xauaĀcNIlü p}Ic' TycKapopa. (1l. joon., d-Ī; A. joon.)
o. Haļlikasrohelised veetaimed, mis kollakate, keskmiselt 50 cm

pikkuste, l-3 mm jämeduste, puhmasjalt arenenud lisajur-rrtega veekogu
mudasesse põhja kinnituvad. Kõrred püstised, 70-l50 (200) cm kõrged,
enamasti 5-B mm läbimõõdus, a1umises osaS ümbritsetud siiedate,

I aquqtįcq (ļad. k.) - vesi-, vee-, vees kasvav
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14. joon. Tuskaroora vesirįis (ZĮzania aquatica)' orig

ristroodudest võrkjate tuppedega' Lehed paljad, 0,5-l (t,2) cm ļaiad,
l5-50 (60) cm pikad, sageli ogajalt teritunud tipuga. Alumised rehed
veesisesed, veepinnal ujuva üļemise osaga. Keeleke kesļ<miseļt l cm pikk'
kolmnurkjas, keskel pikalt teritunud tipuga. Pööris 20-.40 cm pikk,
alusel laiuv, ainuļt isaspähikutega, tipmises oSaS pööriseharud peateljele
ligistunud, ainult emaspähikuid kandvad. Lib1ed pähikute aļusel taand-
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arenenud. Isaspähil<u väļissõkal l0-16 mm pikk, ohtetu või 0,l-0,3 mm
pikkuse õrna ohtega, viie kareda rooga, tipus lühikarvane. Tolmukad.
5-B mm pil<ad, kollased. Emasõite välissõkal kuni 20 mm pikk, viie
liareda rooga' tipus l<arvane ja 5_B cm pikkuse kareda ohtega. Sisesõkat
viie rooga, lühiļ<arvase tipuga. Sigimik piklik. Teris keskmiselt l cm
pikk' ruljas, ventraalsel küljel kitsa pikivaoga, haĮlikas_rohekaspruun.

Õitscb augustis.
Kasvab mudase põhjaga vaikse vooluga veekogudes 5-90 cm süga-

VuSeS VeeS. Eestis leidus teda vaid Valga rajoonis Päidlas Kaļme järves,.
įius ta ļ<asvas pideva rõngana pi11iroost järve pool. Seni pole täiesti
selge, ļ<uidas see taim on Kalme järve sattunud' Arvatakse, et ta on,
Heļļenurme mõisniku Middendorffi poolt sajandivahetuseļ introdutseeri_
tud. Viimastel aastatel on ta Kalme järves tõenäolisel,t hävinud.

Uldlevįk. Nõukogude Liidus on tuskaroora vesiriis teada Lenin-
gradi oblastis paaris järves, kuhu meisanduse üliõpilased on ta |9|2.
aastal külvanud, Moskva oblastis, Lätis Babite järves, Leedus, kus ta kas-
vab Alytuse rajoonis ühes järves (külvatud prof' Ivanauskase poolt 1937..

aastal) ja Ķaunase botaanikaaias, Moldaavias jm. Ka Kesk-Euroopas kas-
vatatakse teda peamiselt kalatiikides, kus ta püsib lühikest aega. Pärineb,
Põhj a-Ameerika idaraj oonidest.

Majanduslik tähtsus. Tuskaroora vesiriisi teris sisaldab rohkesti süsi-
vesiļ<uid ja valku, enam-vähem samaväärselt nisuga, ning kõlbab kruu-
pide ja jahu valmistamiseks. Maitselt meenutab osalt riisi, osalt saagot.

15. joon. Tuskaroora vesiriisi (Zizania aquatica\ naturalisatsioon Eestis.
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Laialdaselt on teda toiduna ļ<asutanud indiaanlased ta kodumaal, korja_
tes metsikult kasvavateĮt taimedelt saaki. Loomasöödaļ<s sobib kogu taim.
Terist söövad meeleldi veelinnud, eriti partlased, veeioomadest ondatra.
Taime vegetatiivsed osad ei sisaļda räni, seetõttu söövad nii kari- kui ka
mets1oomad neid isegi veei pärast viljade varisemist. Ka heinana on
tuskaroora vesiriis kõrge söödaväärtuse ja hea söödavusega. Söödana
kasutataļ<se ka õ1gi.

Aastal 1954 organiseeris ENSV TA Zooioogia ja Botaanitr<a Instituut
tuskaroora vesiriisi katselise küivi vaikseveeļistesse nrudase põhjaga vee_
kogudesse, nagu Maardu, Kahala, Mutsina ja Tõhela järve, Maisaļu ja
Kasari jõe kanalisse, Puhtu laiu kaldavette, Taevaskoja Saesaare pais-
järve, Endļa järve idakaļdal asuvatesse rabalaugastessĖ, Tooma Männik-
järve, Tartu botaanikaaia ja Raadi tiiki. l955. aastal leidus kõigis külvi-
kohtades viijuvaid taimi, kuigi vähesel määraļ. Kasari jõe kanaiis o1id
veelinnud vasitärganud taimed hävitanud. Tehti uus külv ka Puhtu ümb_
russe ning Suitsu jõe kanalisse. 1956. aastal vesiriis puudus või esines
kõiuviljadega paljudes kohtades, nagu botaanikaaias, Matsalus ja Puh-
tus. 1957. aastal ieiti ieda Saesaare paisjärves vaid paar tutti, Maardu
järves üks kõrs (ll0 cm kõrge). l95B. aastal puudus ta praktiliselt kõi-
kides külvikohtades. Hävinrise põhjusi pole uuritud. Valminudztēiįse või_
vad hävi'tada niį kaļad kui veelinnud. Tuultoļmļejana vajāĻ see taim
viļjastumiseks nähtavasti tihedamate kooslustena kasvamist. lg59. a. kül-
vatud Valguta Mus,tjärve, kus ta praeguseni püsib. (15. joon.)

N. Tsveljovi järgi esineb meil ssp. angustifoĮia (Hitchc.) Tzvel.

2. triibus Brachųpodieae Harz in Linnaea 43:l5. 1880, s. str.; Roshev.
3naķv, 241. 1937; Tzveļ. in Fl. Eur. URSS t:134. |g74. - Mitme- või
üheaastased taimed festukoidset tüüpi lehelabaga. Ķeeleke väga lühike;
kõrvakesed arenenud. Rohl<eõie1ised ļühiraolised pähikud moodustavad
kitsa kaherealise täha. Õied mõlemasugulised. Libled vabad, andruta, roh-
kete roodudega, sõkaldest lühemad. Sõkļad samuti andruta; välissõkal
7 (9) rooga. Paisiajud enamasti suhteļiseit suured, karvased või ripsme-
ļised. Tolmukaid kolm. Sigimik tipul tįhedalt karvane. Hiilum lineaalne,
pikk. Tärk1isterad lihtsad, mitnresuguSe SuuruSega. Ķromosoomid väi-
kesed; nende arv x:5, 7, 9.

3' perekond aruluste - Bracltgpodįumļ Beauv
Ess. agrostogr. 100. 1812.

Püsikud; metsa- ja puisniidutaimed. Pööristähk hõre, rohļ<eõieliste
lühiraoliste või istuvate ruljate pähikutega. Pähiku telg kergesti murduv;
tipmine õis ainuļt tolmukatega. Libled erineva Suurusega' paljuroodsed,

l Kreekakeelsetest sõnadesl brachgs - lühįke, 'podion - jalake (lühiraoliste pähi-
ķute Jargį).
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rohtjad-nahkjad, seljalt kumerad, välissõkļast lühemad. Välissõkal seijalt
kumer, seitsme rooga' iipus ohtega. Sisesõkļa roodudel ripskarvad. Pais-
1ajud piklikud, hõreda1t ļ<arvased. Teris piklik, 1amedavõitu, sõkaldega
ļiitunud.

Perekonda loetakse 10-30 liiki; nad on levinud Euroopas, Aasia ja
Aafrika parasvöötmes, troopilise Aafrika ning Kesk- ja Lõuna-Ameerika
kõrgmägedes.
. P,erekonna lektotüüp on .B. pinnatum (L.) Beauv.
l. Lühikese risoonriga, väikesi mättaid moodustav salumetsataim.

Õisiku te1g peen, Įongus tipuga. Pähikud ohetega, mis on enam-
vähem vä1issõlria pikkused

1. Mets-aruluste - BrachgpodĮum sgĮaaticum (Huds.) Beauv.

Roonrava risoomiga tainr va1gusl<üį1astes metsades, prrisniitude1 ja
võsastikes. Õisi1< püstine. Pįįhikud ohetega, mis on välissõka1dest
n"rärgatavait 1ühenrad

2. Sulg-aruluste - BrachgpodĮum pinnatum (L.) Beauv.

l. sel<tsioon Leptorachis Nevski in Acta Univ. Asiae Mediae VIIi b.

17:36. 1934 et in Fl. URSS 2:594. 1934' - BreuipocĮium A' et D. Löve
in Boi. Not. l14 (1) :36. l96l. - Lühikese,risoomiga, mättaid moodus-
tavad taimed. Õisikute1g peen, nõrk, longrls. Sõklad pikaohtelised.

1. Mets-aruluste - Brachgpodium sgĮuaticum| (Hlds.) Beauv. Ess.
agrostogr. 101. lBl2; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
Curl.69. 1852; Griseb. in Led. Fl. Ross.4:346. 1853; Asch. et Graebn.
Syn. Mitteleur' Fl. 2 (l) :635. 1898-1902; Nevski in Fļ. URSS 2:594.
l934; Flegi, Illustr. Fļ. Miti'-Eur. ed. 2. | :476' 1935; Lavr. in Fl. Ucr.
2:320. t940; P. Galen. in Latv. fl. 1:23B. 1953; Hyļ. Nord. kärlväxtfl.
l:362. 1953; Roshev. et Schischk. in On. JIeu. o6r. 1:162. 1955; Natk.-Iv.
in Liet. ĪL 2:276' 1963; Tzvel. in Fl. Eur. URSS 1:135. 1974. - Festuca
sgĮuatica Huds. Fl. Angl. 38. 1762, non Vill. - Breaipodium sųĮaatįcum
(Huds.) .li. et D. Löve in Bot. Not. l14 (l):37. 196l. - Exs.: Lippm. et

K. Eichrv. Eesti taimed l, n" 36. 1933. Ķoporxoi;oxxa JlecHafl.
( 16. joon.)

g. Väga lühikese risoomiga, väikeste mätastena kasvavad taimed.
Kõrs 70-100 cm kõrge, peen; kõrresõimedel harali karvad, sageli ka
Į<õrs sõļmede ümbruses lühikarvane. Lehetuped haraii karvadega ja rips-
ļ<arvase Servaga. Lehelabad 5-7 (l0) mm ļaiad, heleda keskrooga, mõle-
mal pinnal pikkade harali karvadega, harvemini alt peaaegu paljad või
hõreda1t lühikarvased, puhasrohelised, pikalt teritunud tipuga, pikad,
nõrgad. Keeļeke kuni 2,5 mm pikk, tipus lõhenenud ja hambuline. Õisik
8-l2 cm pikk, hõre. Pähikud 7-10 õiega, istuvad või kuni l mm pikku-
sel raokeseĻ, l,5-2,5 cm (koos ohtega kuni 3,5 cm) pikad, õisiku teljele

4t

l suĮuaįįcum (lad. k.) - mets-, metsa_, metgas kasvav
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17. joon. Mets-aruļuste (Brachųpodium'sgĮoaticum) leiukohad Eestis.

lrinnitunud vahelduvalt, 1-l,5 cm pikkuste vahedega. Alumine įib1e
7-9 mm, ülemine B,5-l l mm pikk, keskmiselt 0,5 mm (harvemini kuni
l mm) pikkuste karvadega, ohtetaolise tipuga. Välissõkal B-ll,5 mm
pikk, seitsme rooga, 9-15 (lB) mm pikkuse ohtega, servalt ripskarvane,
külgedel ja tipuosas pikakarvane, harva peaaegu paljas. Sisesõkal ena-
masti kuni 2 mm välissõklast lühem, harva peaaegu niisama pikk, kahe
ripskarvase rooga, pinnalt alaspidi lühikarvane, tömbi või veidi sämpu-
nud tipuga. Paislajud ļ<uni 2 mm pikad, hõredalt karvased. Tolmukapead
3-3,5 mm pikad, kollaļ<ad. Sigimik tr<eskmiselt 1 mm pikk, tipus laiem
ja karvane. Teris helepruun, 6-8 mm pikk, ventraalsel kü'ljel alusel
sügav vagu, mis tipu poole iameneb ning lõpeb heledama karvase lise_

mega.
Õitseb juuni keskpaigast augustini.
Kasvab toitaineterikkal pinnasel, peamiselt ojade ja jõgede ääres

varjulistes ja poolvarjulistes leht- ja segametsades, enamasti kevadiste
tulvavete piirkonnas, aga ka huumusrikastel, parasniiskete1 nõlvakute
alustel; peamiselt Lääne-Eestis; ei ole kuigi sage. (l7. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus levinud peamiselt Euroopa-osas. Põhja-
piiriks on põhjalaiuse 60o, seda kõige läänepoolsemas oSaS, s. o. Eestis.
Idas ulatub pidev areaal kiiluna kuni Uraali mäestikuni umbes põhja-
laiuse 55" kohal. Katkendlikult Ees- ja Taga-Kaukaasias, Dagestanis ja
Talõšis. Siberis katkendlikuit obi ja Jenissei ülemjooksu vaheļisel alaļ;
sealt lõuna pool Sõrdarja ja Amudarja jõe ülemjookstrl Tjan_Šani,
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1B. joon. Mets-aruluste (BrachgpodĮuttir:6i'"irļiĮr]) areaal. [Meusel, Jiiger ja Weincrti

Panriiri-Alai ja Turkmeenia mägistel aladel. Skandinaaviamaade lõu-
naosas (Soomes vaid Ahvenamaal), atļantilises, Kesk- ja Lõuna_Euroo_
pas, Põhja-Aafriļ<as, Iraanis, Väike-Aasias üksikute leiukohtadena, sanrttti
Īndo-Himaalajas, Hiina RV-s ja Jaapanis. (1B' joon.)

Liik varieerub peamiselt l<arvastuse poolest. Leningradis leiduva
herbaarmaterjali järgi on N. Tsveljov eristanud Saaremaai alanrliigi ssp.
pubescens (Peterm.) Tzvel., rrrillel lehed ja l<õrte sõlmcalused oūd on
üsna tihedalL karvased, välissõklad nii l<ülgedelt kui ka tipuosast rikka-
1ikumalt karvased ning pähikuteljed suhteliseļt pikakarvased. Tüüp-alam-
liik on hoopis paljam ning ta pähikutelg on lühikeste ogajate lrarvadega.
Ssp. pubescens on ļevinud peamiselt Lääne_ ja Lõuna-Ēuroopas' Nõuko_
gude Liidus esineb Ķrimmis ja KauI<aasias ning termofiilse re1il<tina
rrrujalgi. Tsveljovi arvates on sellise alamliigi esinemine Saaremaal üsna
seaduspärane, sest seal kasvab ka teisi termofiiļseid relikte, nagu Hedera
heĮįx, Taxus baccata, Sorbus arta s. 1. jt.

Eesti kohapealse herbaarmaterjali analüüsimisel leidis L. Viljasoo,
et kõige karvasemaks osutusid Saaremaalt Kuusnõmmelt kogutud taimed.
Nende võrdlemine aga Eesii teistelt aladelt, ka kõige idāpoolsematelt
(Borovnja jõe äärest) kogutud materjaliga ei võimalda eristada Saare-
maa taimi iseseisva taksonina, kuna esineb pidev üleminekute rida tihe-
dakarvastest eksemp1aridest vähekarvasteni, kusjuures varieeruvus on
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märgatav sageli ka ühest ja samast l<ogumikust pärinevate isendite juu-

res. KüSimuSe Võib lahendada vaid detaiļuurimine mitn-rekesisenra mater-
jali alusel.

2. sektsioon Brachųpodium. - Eubrachgpodįum Nevski in Acta Unįv.
Asiae Mediae VIII b. t7:36. 1934 et in Fļ. URSS 2:594. 1934. - Roo_

nrava risoomiga taimed. Õisilru peatelg kaldu või püsti. Sõklad lühiohte-
iised või ohtetr-id.

2. Suļg-aruluste - Brachųpodium pinnatum' (L.) Beauv. Ess.
agrostogr. 155. 1812; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.

Curl.70. 1852; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:345. 1853; Asch. et Graebn.
Syrr. Mitt'eĮeur. Fl. 2 (l) :632. l898-1902; Nevski in Fl. URSS '2:594.
l934; Flegi, Ilļustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. | :474. l935; Lavr. in Fį. Ucr.
2:321. 1940; P. Galen. in Latv. fl. 1:239. l953; Hyļ. Nord. kär1växtf1.

1:361. 1953; Roshev. et Schischk. in Q;r. JIes. o6n. l:262. 1955; Natk.-lv.
in Liet. fL 2:275. 1963; Tzvel. in Fl. Eur. URSS t: 135. 1974, p. p. - Bro-
rnus pinnatlis L. Sp' Pļ. 78. 1753. - ĶoporxorroxKa iI,epl4cTaa. (19. joon.)

2r. Kollakasrohelised taimed roomava risoomiga, mis on tihedalt
kaetud soomusjate lehtedega. Kõrs 50-l30 cm kõrge, püstine, märgata_
valt tüsedam kui eelmisel liigi1, lühikarvaste sõlmedega. Lehetuped
:Sa$eli hõredalt alaspidi lüļrikarvased. Lehelabad 0,5-1 (l'2) cm laiad,
pika1t teritunud tipuga, peaimise pinna roodudel hõredalt pikki karvu
(sageli vaid tipuosas), alumiselt pinnalt alaspidi ļühikarvased, mõni-
kord vaid karedad või üksikute pikkade karvadega. Keeleke kuni 2 mm
pikk, tömp või tipus lõhenenud ja narmastunud. Õisik püstine, 4-10
(l5) cm pikk, 5-l1 pähikuga. Õisiku telg ühelt küljelt (pähikupoolseit)
nõgus, vastaskülg kumer, kantidel udejad ripskarvad. Pähikud |-2 mm
pikkustel lühi1<arvastel raotr<esteļ, l-3 cm pikad, 6-l0 (l2) õiega, rul_
jad, sageli kaarjait kõverdunud. Alumine lib1e kitsaspiklik, 4-6 mm
pikk, viie rooga' ülemine piklikmunajas, 7-9 mm pil<k, serval lühikeste
ripskarvadega, pinnalt (peamise1t tipuosas ja külgedel) hõredalt 1ühiļ<ar-

vane. Väiissõkaļ kuni l cm pikk, seitsme fooga' lühikarvane, l-6 mm
piĮ<kuse ohtega. Sisesõkal enamasti väļissõklast veidi iühem, tömbi või
veidi sämpunud tipuga, roodudel iühikeste ripskarvadega. Sigimik 0,5 mm
pikk, karvase tipuga. Tolmukapead 4-5 mm pikad, kahvatult tellispuna-
sed. Paisļajud 0,5-l mm pikad, hõredalt karvased. Teris roosakasbeež,
5 mm pikk, tipus karvane lise.

Õitseb juunis, juu1is. I(ahjurite rüüste tõttu jõuab vähe viljuda.
Kasvukoha suhtes m,ets-arulustest vähenõudlikum. Kasvab va1gus-

rohketes, enamasti sarapuualusmetsaga segametsades, metsasihtidei, puis-
niitudel, teeäärsete hekkide servades, raiesmikel. Eestis võrdlemisi sage,
(20. joon.)

Üldlevik. Areaali põlrjapiiriks on umbes 60" põhjalaiust. Nõukogude

I pinnatum (lad. k.) - sulgjas.
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20. joon. Sulg-aruluste (Brachgpodium pinnatum) leiukohad Eestis.

21. joon. Sulg-aruluste {Brachgpodium pinnatum\ areaal' [Meusel, Jäger ja Weinerti
(1965) järgi,]



Liidus esineb kogu Euroopa-osaS, uļatudes ida suunas põhjalaiuse 50 ja
60" vahei kuni Baika1ini; kaikend1iku1t Balhaši järvesl" idas ja Tjan-ŠanĮ
mägismaal; enam-vähem Sarnaseļt eelmiss liigiga on ta levinr-rd ka l(au-
kaasia mägismaadel. Põhja1aiuse 60'-st põhja poo1e ulatub ta Lõuna_
Soomes ja Skandinaavia poolsaare kaguosas. Levinud ka Briti saartel,
l<uid Šotimaal vaid üksikutes leiuļ<ohtades. Lõunas on Vahemeri ta leviku
piiriks, kuid ta kasvab Vahemere idarannikul ja saartel. (21. jocn.)

Meiļ esi,neb ssp. pinrtatum, mis varieerub peamiseĮt ohete pikkuse ja
ļ<arvastuse tiheduse poolest.

3. tr'iibus odra1ised - Trįtįceae Dumort. observ. Granr. Bel
82, 91. iB23; Tzvel. in Fl. Eur. URSS 1:136. 1974. - Hordeae Benth. in
Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 29:31. lBSl; Nevski in Fl. URSS 2:590.
1934, p. p. - Mitme_ või üheaastased taimed festukoidset tüüpi lehela-
baga. Ķeeleke väga lühike, jäik; sageii on arenenud kõrvakesed. Pälrikud
rohļ<eõielised, harvemini üheõielised, raotud või peaaegu raotud; nad on
koondunud kahe- või mitmerealiseks tähkjaks õisikuks, laiem külg vastu
õisiku peatelge. Libļesid kaks (harva neid pole), sageli ogateravikuga
või lihtsa ohtega, sõkaldest lühemad. Välissõkal nahkjas, 5 (7) rooga.
Paislajud enamasti suhteliselt suured, karvased või ripsmelised. Tolmu-
kaid koļm. Sigimik tihedalt karvase tipuga. Hiilum lineaalne, pikk. Tärk-
Įisterad 1ihtsad, mitmesuguSe suuruSega. Kromosoomid suured; nende
8.tY X:7 .

4' perekond sardhein - EĮgmust L.
Sp. Pl. 83. 1753, s. str.

Väikeste nrätastena l<asvavad risoomita püsikud. Lehed lamedad,
harva rullunud Servaga' õhukesed, enamasti paljad. Keeieke 0,5-l mm
pikk, 1<õva, tömp, ļ<õrvakesed õrnad. Õisik - pööristäl-rl<, enamasti longus
tipuga, üksikutel ļiikidel püstine; õisikutelg sageli kat'vane' Pähikud
3-7 õiega' külgedelt veidi kokku surutud, peaaegu istuvad, enamasti
ohetega. Libled kitsad, piklikud, laiade roodudevaheciega, sageli 1ühi_
karvased; nende alusel rudimentaarne pähikuraag. Sõkalde aluseļ har_
jaskarvane mõhn - kallus. Välissõkai lühikarvane, harva paljas. Toimu-
Į<ad l;5-3,5 (4) mm pikad. Paislajud väilresed, peaaegu pa1jad või rips-
karvase Servaga. Teris piklil<, ventraa1sel küljel veidi nõgus, karvase
tipuga. Peamiselt metsas ja võsas kasvavad tairrred vähese praliti1ise
väärtusega.

Pcrekonna maht on ebaselge (üri-iberhinnangute tõttu perekondade
Agropgron', Roegneria, Elųmus ja ClineĮgnras osas). Nõukogude Liidus
on N. Tsveljovi järgi 36 liiki. Neist on Eestis kodumaisena üks liik,
teiire on juhus1ik trr1nukas. U1dise1t on iiigid ievįnud mõ1emai poo1keraĮ
peamiselt miitetroopilistel aļadeĮ, aga ka troopilistes mägirajoonides.

Perekonna lektotüüp on E. sįbįrįcus L.
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1. Lehed sageli üle l cm 1aiad, tunrerohelised. Pähikud sõkaldest pil<e_

nrate ohetega. E,nanrasti üļe l n-r kõi'ged ntetsa-, võsa_ ja kaldataimed
1. Koera_sardhein - ELgmtts canįnus (L.) L.

Hallil<asroheliste, 3-7 trlnr 1aiuste lehtedega kr-rni 50 (l00) cm kõr_
gused taiined. Pähikud sõl<aldest ļülremate oheiega (harilikku oras-
heina meenutav, ļiuid risoornita)

2. Õievähene sardhein - Elgmus trachųcauĮtls (Link) Gouļd et Shinners

t. Koera-sardheinļ - EĮųmus canįntLs, (L.) L. Fl. Suec. ed. 2' 39.
1755; Tzvel in Fl. Eur. URSS l : l40. 1974. - Trįtįcum canįnum L. Sp.
Pl. 86. 1753; Griseb. in Led. Fį. Ross.4:340. 1B53; Asch. et Graebn.
Syn. Mitteleur. Fļ. 2 (1) :64l. lB9B-1l902. - Agropgrort' caninum (L.\
Beauv. Ess. agrostogr. 146. 1812; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Į.i-v'- u. Curļ. 36. 1852 Zinnerm. in Hegi, Ilhstr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 1 :

1B8. 1935; P. Galen. in Latv. Ī|. l:240. ļ953; Roshev. et Schischļ<. in @,r.
.l'Ieu. o6.ņ. I: l63. i955; Natli.-Iv. in Liet. fi. 2:2B3. l963. .- Roegneria
canina (L.) Nevsl<i in Acta Univ. Asiae ÄĄediae VIII b. 17:71. 1934 et
in Fļ. URSS 2:617. 1934; Prok. in Fl. Ucr.2:324' 1940; ĻĮyl. Nord.
liäriväxtfl. 1:372. 1953. - E,xs.: Bunge, Fl. exs. Lir,-, Est_ u. Curl., n, 833
{sub Triticum canįnufiĮ\J. - i1lipeüultl< co6a,ļlrü (rrlrpeii co6aųuit, p3lĪ{e_

1lttl co6aul'I, 3jĪ14Į,Iyc coõaurri:r). (22. joon.)
9ļ. Väil<este nrätastena l<asvavad, enamasti üle 1 m kõrged võsun-

diteta tainred' Kõrs võrdļemisi tüse, nelja-viie enamasti tumeda sõi-
ļl]ega. Lehetuped pa1jad, ainuļt sõlmede ļähedal mada1a ļidus karvastu_
_Sega' Lehed 6-l2 illn laiad, sügavrohe1ised, pikalt teritunud tipuga,
rood pealmisel pinnal pii<al<arvased, alumisel enamasti pal jad; nende
aļuseļ väikesed õrnad ļ<õrvakesed. Ķee1eke 1ühike (0,5-l mm), tön-rp,
veidi nahkjas. Õisiļ< - pööristäh1<, haļļiļ<asroheline või 1i1iakas, (10)
15-20 cm pil<k, (l,5-0,B (1) cnr lai, l<aarjalt longus tipirga. Õisil<uteig
pähikupoolseli ltü1jelt nõgus, vastasl<üljelt kumer, lühikarvane kuni pai-
jas. Pähikud rudimentaarsel raokesel, peaaegu istuvacį, 3-6 (7) õiega,
oļreteta kuni l,5 cm pikad, l<innitunud õisiku raoļe vaheldumisi kahereali-
seit, üksteisest l,5-0,5 cm kaugusel (tipus tihedamalt). Pähikuteig iühi_
į<arvane. Libļed karedad, 3-5 rooga, 6-10 mm pil<ad, tiprrs 3-6 mm
pikkuse ohtega, suuruselt teineteisest erinevad.'Välissõkal pa1jas, kitsas_
piklik, kesl<miselt l0 mm pikkune, viie selge rooga ja kuni 15 (20) mm
pikkuse ohtega. Sisesõkal välissõklaga enam-vähem ühepikkune (l0 mm),
rooduciei 1ühikeste ripsl<arvadega. Paislajud õrnad, keeijad, 1igenra1e
1 nrm pikl<used. Toimukapead 2,5-3 mm pikad. Teris 5-6 mm pikk,
pruunikaslilla, piklik, ventraalseļt kiiljelt nõgus, tipus karvase lisemega,
sõka1dega liitunud.

Õitseb juuni teisel poolel, juulis'

ļ Vanemad nimed: koer-orasheįn ja harilik ļ<oeraorashein.
2 canįnus (lad. k.) - l<ocra_.
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22. joon. Koera-sardhein (EĮgmus caninus): a _ iairne üldkuju, b _ pähik, c _
välissõkaļ, d -,ļleeleke, e - ļehe ristlõige. orig.
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23. joon. Koera-sardheina (Eļumus canįnus) leiukohad Eestis.

Kasvab veekogude kaldavõsastikes, aga ka valgusküllastes leht- ja
SegametSadeS paraSniisketel kohtadel. Eestis võrdlemisi harilik kogu
territooriumil, välja arvatud läänesaared. (23. joon.)

Üldlevirk. Nõukogude Liidu Euroopa-osas kõikjal, ulatudes Mur-
manski oblastis katkendlikult üle po1aarjoone; Karjala ANSV-st ja
Ilmeni järve põhjapoolsetelt aladelt (ca 62" põhjalaiust) levib pidevalt
ida suunas kuni Leena jõe ülemjooksuni (ca 55" põhjalaiust). Lõunapool_
setel, Kesk-Aasia aļadel esineb Sõrdarja, Amudarja ja obi ülemjooksul,
samuti Ķaukaasias. Välis-EuroopaS kõikjal, välja arvatud Pürenee ja
Balkani poolsaare lõunaosa; Iraanis ja Väike-Aasia idapoolseteļ aladel.
(24. joon.)

Varieerub peamiselt õisikutelje karvastuse poolest - esineb pidev
üleminek võrdlemisi tihedakarvasest kuni paljani. Viimasel juhul on vaid
õisikutelje roodudel lühikesed ripskarvad ning pähikute aluseļ hõredad
pikemad karvad.

ķ 2. Õievähene safdhein (võsundita orashein) - EĮųmus trachųcau-
125 t (Link) Gould et Shinners in Rhodora 56 : 28. 1954, s. l.; Tzveļ. in
Fl' Eur. URSS 1 : l40' 1974. - E' paucifĮorzs (Schwein.) Gould in Mad-
roflo 9:126. |947,,non Lam. t791. - Trįtįcum paucĮfĮorum Schwein. in

I trachgs (kr. k.) - karedavõitu, cauįįs (kr. k.) _ varreline.
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24. joon. Koera-sardheina (EĮgmus canĮnus) arcaal. [Meusel, Jäger ja WeinerĮi (1965)
jätgi.]

Keat. Narr. Exped. St.-Peter's River 2 :383. 1824. - T. trachgcaulon
Link, Hort. Reg. Bot. Beroļ. 2 : lB9. 1833. - Agropųron tenerum Vasey
in Bot. Gaz. (Chicago) l0 :25B. lBB5. - A. trachųcauĮum (Link) Malte
in Ann. Rep. Nat. Mus. Canada 1930:42. 1932; Gleason, New Britt. et
Br' Iįlusir. trļ. ed' 4'!': |40' l968. - A. paucif Įorzru (Schwein.) Hitchc.
in Amer. Journ. Bot. 21 :132. 1934, non,4. pauciflorum Schur, l85g. -Ęoegneria trachgcauloru (Link) Nevski in Fl. URSS 2 :599. 1934, in textu.

- flltp el'irrliK llIepoxoņ arocre6e,ņ nHut1 (s,rn iuyc UepIIJ aBocre6e,r ķuķr ft , 6ec-
KopHeBļzlļĮHltž nltpež, aMepĮiKaHcKn ü nlrpeI1). (25 joon.)

9ļ. Väiksemate tuttidena kasvavad, harilikku orasheina meenutavad
hallikasrohelised võsunditeta taimed. Kõrs püstine, Sile, kuni l m kõrge.
Lehetuped, eriti alumised, a1aspidi hoiduvatest kidakestest ļ<aredad,
sageli hallikasliilad. Lehelaba d 2-5 mm laiad, lamedad või servalt rul-
ļunud, pikalt teritunud tipuga, kergelt karedad, alusel väikeste kõrvakes-
tega. Õisik - püsiine kitsas pööristähk, 5-10 cm pikk. Pähikud kesk-
miselt l cm pikad, 3- või 4-õielised, haliikasļillad. Libled peaaegu pähiku
pikkused, lineaalsed, enamasti ohtetaoļise1t teritunud tipuga; a1umine
lible B-9 mm pikk, ļ<oļme rooga' ülemine ļ<uni 10 mm pikk, viie rooga.
Välissõkal 7-9 mm pikk, tipus 0,5-1,5 mm pikkuse kareda ohtega,
õlgjas, paljas, seljalt kumer, ka1lusel lühikarvane, viie ebaselge rooga.
Sisesõkaļ veidi lühem, kahe ripskarvase rooga. Tolmukapead umbes 2 mm
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26. joon. Õievähese sardheina (EĮųmus trachgcauĮus\ leiukohad Eestis.

pikad. Teris lillakaspruun, umbes 5 mm pikk, kitsaspiklik, ,tipus karvas,e
lisemega, sõkaldega kokku kasvanud.

Õitseb juunis.
Eestis kogutud tundmatu kõrrelisena kahel korral - l925. a. Võnnu

ümbrusest talu sarapikust ja l958' a. Tapa lähedalt raudteetammilt.
(26. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus kultuurist levinuļt kohatakse siin-seaļ
(Siberi lõunaosas, Ķaug-Idas, Kesk-Aasias, ka Euroopa-osas) peamiselt
teede ja arõkkide ääres' põlluservadel. oma kodumaal - Põhja-Ameeri_
kas - on ta levinud Labradorist ja Alaskast lõunasse kuni Lääne-Virgi-
nia, Missouri, New Mexico ja Californiani ning Mehhikoni.

Majanduslik tähtsus. Kasvatatakse söödataimena igasugusie kari_
loomade jaoks nii Põhja-Ameerikas kui ka Nõukogude Liidus. Venemaaļe
toodi 19l3. aastal Kanadast. Väärtusliku ja saagirohke heintaimena kas_
vatatakse stepi- ja metsastepia1adel võrdlemisi laiait: Lääne- ja Ida-
Siberis, Ķesk- ja Alam-Volga aladel ning Lõuna-Ukrainas' Külvatakse
rrii puhaskultuurina kui ka Segus lutserniga. Kõrgeid saaļ<e (keskmiselt
26 ts, maksimaalselt 66 ts kuivheina hektariļt) saadakse vaid esimesel
kolmel aastal.

Ķäesolev diagnoos on ,koos,tatud Eestist Leitud materjali põhjal, mis
kuulub ilmseļt ssp. tracllgcauįus'e alla'
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5. perekond orashein - EĮgtrigiaļ Desv.
in Nouv. Bull. Soc. Philom' Parįs 2 : 191. 18t0.

Taimed pika risoomiga, hal1iļ<as_ või tuhmrohelised. Lehed pealt
karvased või karedad, alt paljad, lamedad, servalt sageli rullunud. Pöö-
ristähk põhi1iselt püstine. Pähikud istuvad, üksikult peatelje järkņetel,
3-ll õiega, ohtetud, harvemini lühikeste sirgete ohetega. Libled pikli-
kud, andruta, (3) 5-l I ligistunud rooga, siledad; vahel pearood kare,
harva karvane. Välissõkal piklik, viie selge või peaaegu selge rooga',
paljas, harvemini karvane; ta alusel on madal ristivagu ja madal, ümar_
dunud, paljas või peaaegu paljas mõhn - kalļus. Sisesõkla servadel
ripskarvad või tipus pikemad karvad. Tolmukapead 4-7 mm pikad. Teris
piklik, karvase tipuga, ventraalsel küljel sügav vagu.

Perekonna maht on mõnevõrra ebaselge. Varasemad andmed oras-
heinte kohta hõlmavad tavaliselt 3 või 4 perekonna (Agropgron, EĮgtri-
gia, Roegneria ia EĮgmus) liike. N. Tsveljov hindab EĮųtrigia liikide arvu
maailmas 30 lähedale. Nõukogude Liidus kasvab neist 20, millest Eestis
on kaks liiki ja üks stabiilne hübriid. P,erekonna esindajad on levinud
mõlemal poolkeral peamiselt parasvöötmes ja subtroopilistel aladel.

Perekonnas leidub häid söödataimi, mida peetakse võrdväärtuslikuks
timutiga. Kasahstanis, Lõuna-Uraalis, Lääne-Siberis ja mujal leiab hin-
damist luhaniitudel kasvav EĮgtrigia intermedįa (Host) Nevski, eriti
selle alamliik ssp. trichopltora (Link) Ā. et D. Löve. orasheinu kasuta-
takse peamiselt looduslikel rohumaadel, sest nad viljuvad harva ja vähe,
mistõttu on raskusi seemnete saamisega. Vastukaaluks sellele paljune-
vad nad vegeiatiivselt - risoomiga - väga rohkesti. Seļlest tingituna
on nad ka tülikad umbrohud. Üļalnimetatud ļiiki kasutatakse sordiare-
tuses ristamiseks nisuga.

Perekonna tüüpliik on E' repens (L.) Desv. ex Nevski.

LIIKIDE MÄÄRAMIsE TABEL

1. Lehed 4-l0 mm laiad, sinakas-, kollakas_ või tuhmrohelised, ena_
masti lamedad 2
Lehed kuni 5 mm laiad, hallikasrohelised, enamasti rullunud. Tähk
püstine, hele-hallikasroheline. Õisikutelg murdub kuivanuļt üksiku-
teks lülideks. Libled tömbi või sämpunud tipuga

. Rand-orashein - ElųtrĮgia įunceiformis Ā. et D' Löve

2. Lehed 4_7 mm laiad, lihakad, enamasti sįnakasrohelised, aļumised
rullunud, ülemised lamedad. Tähk kaarjalt lookas, kuivanult murdub
võrdlemisi kergesti. Libled teritunud tipuga

Värd_orashein - Elgtrigia \littorea (Schumacher) Hyl.

ļ Nime päritolu ei ole seIge; võib-olla tuletatud mingi kõrrelise nimest eĮgmos
Vana-Kreekas ja sõnast trį - kdrm või nime Trįtįcarn esiosast.
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Lehed 5-l0 mm laiad, kollakas- või tuhmrohelised, lamedad. oisik
püsiine, sitke peateljega. Libļed ogaterava või 1ühiohtelise tipuga

l. Harilik orasheįn * EĮgtrigia repens (L') Desv. ex Nevski

l. sektsioon Elgtrigia. .- Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:145. 1974. -Taime.d pika roomava maa-aluse risoomiga; mättaid harilikuli ei moo_
dusta. Õisil<utelg .ei murdu viljumisel lüiideks. Libled paljad, harva kar_
vased. Välissõkal ohtetu või lühikese sirge ohtega, paljas, harva karvane-

l. Harilik orashein - EĮųtrĮgia repens, (L') Desv. ex Nevski in
Acta Univ. Asiae Mediae VIII b. 17:61' 1934; Desv. in Nouv. Bulļ. Soc.
Philom. Paris 2: 19l. l810 (nomen);Hyl.Nord. kärlväxtfl. l:366. l953.-
E. repens (L.) Nevski ssp. repens: Tzvel. in Fl. Eur. URSS I : 145-
1974. * Tritįcum repens L. Sp. Pl. 86. 1753; Griseb. in Led. Fl. Ross..
4:340. 1853, p. p.; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.2 (l):644,
1898-1902, p,p. - Agropgron repens (L.) Beauv. Ess. agrostogr. 102..
l8l2; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 36. 1852;
Nevski in Fl. URSS 2:652. 1934; Zimmerm. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-
Eur. ed. 2. l:489. 1935; Prok. in Fl. Ucr. 2:346. 1940; P. Galen. in Latv.
ĪĮ. l:24t. 1953; Roshev. et Schischk. in Q;l. Jlerr. o6.rr. l:164. 1955; Natk.-
Iv. in Liet. fl. 2:284. 1963. - ilupeü nolsyvuft. (27. joon')

Į. Tuhm- või kollakasrohelised, harvemini halļikasrohelised taimed
pika risoomiga. Kõrs püstine või alusel tõusev, 20-130 cm kõrge, sile..
Lehetuped paljad, karedad, vahel aiumised karvased. Keeleke lühiļ<e, tömp.
Lehed kuni l0 (12) mm laiad' pealt enamasti hõredalt pikakarvased' aĮt
paljad, tipus karedad, alusel teravatipuliste kitsaste kõrvakesiega. Õisik
püstine, keskmiselt (5) 10 (l5) cm pikk, võrd1emisi tihe, rohe1ine või
tuhmlil1akas. Õisikutelg ļ<antidel ripskarvadega, sageli kumeral kü1je1:

üleni karvane. Pähikud (2) 3-7 õiega, 8-l5 (18) mm pikad. Pähiku_
telg paljas kuni lühikarvane. Libled enamasti viie, sageii ka rohkema
rooga' (5) 6-7 (l0) mm pikad, tipus pikalt teritunud või kuni 3 mrn:
pikkuse ohtega, paljad, vahel tipus karedad. Väļissõkal paljas, harveminį
tipuosas karvane, 7:1c mm pikk, viie rooga, tipus teritunud või kuni
5 (7) mm pikkuse ohtega. Sisesõkal välissõklast veidi lühem, roodudel
ripskarvane. Paislajud piklikud, l-l,5 mm pikad, õhukesed, paljad, har_
vemini üksikute karvadega. Tolmukapead 4-6 mm pikad. Teris 6-7 mrm
pikk, ventraalsel poolel lame, külgedel karvane. Liik viljub harva, seda,
enam paljuneb vegetatiivselt.

Õitseb juunis, juulis, hilisemad võrsed kuni septembrini.

Kasvab peamiselt toitaineterikastel ja kohevatel muldadel. Nähta_
vasii võrdlemisi nõrga konkurentsivõimega, sest harva leidub teda tihe_
das rohustus, küll aga umbrohuna aedades, põldudel ja põllupeenardel,,
teede äärtel, prahipaikadel, hekkides, põõsastes, aga ka veekogude kal-
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lastel ja kaldavõsastikes; mererandadel moodustab vahel suuremaid kogu_
mikke. Eestis sage.

Üldlevik. Levinud kogu Nõukogude Liidus; Kaug_Idas ja Ķamtšatkal
nähtavasti sisseviidult. Euroopas kõikjal, Väike-Aasias' Põhja-Aafrikas,
Iraanis, Mongoolia RV-s; Põhja-Ameerikas peamiselt Euroopast sisse-
viiduna, kuid piki Atlandi põhjarannikut ilmselt ka kodumaisena, Lõuna-
Ameerikas sisseviidult.

Majanduslik tähtsus. Harilik orashein on meie kodumaal tuntud pea-
miseļt tülika umbrohuna' mille pikk risoom mullaharimisel enamasti
tükeldub; seda jõudsamalt taim paljuneb ja vohab. otstarbekas on risoo_
mid võimalikult tervelt mullast välja äestada, kokku riisuda ning ära
põletada. Loomad söövad orasheina meelsasti. Kevadel areneb ta vara-
kult. Hilisema kevadega rannikupiirkondades, kus ta sageli moodustab,
suuremaid kogumikke, kasutatakse teda karjamaarohuna. Ta annab aga
ka küllaļtki kõrgesaagilisi ja väärtuslikku heina. Mahlakad risoomid ja
võsundid sisaldavad 30į puuviljasuhkrut ja 6-8% liimjai süsivesikut
trititsiini. Kesk-Euroopas on teda kasutatud toidutaimena ja rahvamedit-
siinis mitmeks otstarbeks. Suhkrut sisaldavatest risoomidest keedeti sii*
rupit ning aeti ka alkoholi; röstitud risoome kasutati kohvi surrogaadina-
Meditsiinis olid laialt kasutusel kuivaiatud risoomid (Rhizoma grarninis\
nii aperitiivina kui ka rahustina kuseteede haiguste korral, verepuhastina
ja higistina.

Harilik orashein on väga varieeruv. Ta viljub suhteliselt vähe, kuid
see-eest võib seemnest võrsunud taimest jõudsa vegetatiivse paļjunemise.
teel areneda omanäoline kogumik. Erinevused kogūmikkude vaheļ nivel-
1eeruvad edasisel generatiivsel paljunemisel. Keskkonnatingimustest põh_
justatud erinevused jäävad püsima. Näiteks luiteliivade vaesus ja kuivus
tingivad 1ühikese tiheda õisiku ja koļļakasrohelised 1ehed, sooļdunud
pinnas hallikirmelised taimed, adruvallide ja koheva põllumulla lämmas_
tiktrrikkus lopsaka roheluse jne. Vä1istingimustest vähem mõjustatud
on karvastus ja pähikute ohtelisus. Tüüpiiised isendid on enam-vähem
paljad ja ohtetud. Samas leidub kogumikke, mille taimedel on võrdļemisi
tihedalt karvased lehetuped, pikakarvane ļehtede pealmine pind, karvane
õisiku_ või pähikutelg ja võrdlemisi pikaohtelised pähikud. Kõige sage-
damad aga on paljudes variatsioonides vahepealsete tunnustega taimed.
Selline varieeruvuse rohkus ja selle muutlikkus on põhjustanud olukorra,'
kus on raske geograafiliselt väiksemal ja suhteliselt ühtlasel maa-alal
liigisiseseid taksoneid eristada. Seni ei ole see ka ühelgi teadlasel täiesti
vastuvõ'etava1t õnnestunud. Eestis võib siiski täheldada järgmisi se1ge-
mini eristunud ja sagedamini esinevaid teisendeid:

YaĪ. repens - tugeva, pikalt roomava risoomiga rohirohelised tai_
med; tähk enamasti üle 8 cm pikk; pähikud 10-l5 mm pikad, 4-7 õĪega;
välissõkal B-l0 (l2) mm pikk, tipus ohteta või ļühikese ogateravikuga;
väga sage umbrohi põldudel, aedades, teede äärtel;

var. aristq,tum (Dö||) Volkart subvar. uaįįlantįanune Schreb. - ohe
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'l'-3lo välissõkla pikkune; pähikutelg kare või lühikarvane; võrdlenrisi
sage aedades, põõsastes, teede äärtel;

var. marįtįmum Koch et Ziz (var' ĮitoraĮe Lange) - taimed keskmi-
selt 30-50 cm kõrged, hallikasroheļised; kõrred peened, põlvjalt tõus-
vad; lehelabad 3-5 mm laiad, sageli rullunud; tähk 5-7 (l0) cm pikk,
võrdlemisi hõre; pähikud kuni l0 mm pikad, (2) 3 (4) õiega; välissõkal
6-7 (B) mm pikk; tolmukapead 4 mm pikad; mereranna liivastel aladel
ja luideiel sage, sisemaal väga harva.

2. sektsioon Juncea (Prat) Tzvel. in Nov. Syst. Pl. Vasc. (Lenin-
grad) 10:32' |973 et in Fļ. Eur. URSS l:14B. 1974. - Agropgron sect.
ļuncea Prat in Ann. Sci. Nat. (Paris), Bot. t4:234' 1932. - Taimed
lühema roomava maa-aluse risoomiga. Viljumisel murdub õisikutelg
ļülideks. Libļed paljad. Välissõkal ohtetu, paljas.

+ 2. Rand-orashein _ EĮgtrigta junceiformisļ Ā. et D. Löve in
Univ. Appl. Sci. Dep. Agr. Rep. (Reykjavik), Ser. B. 3:106. 1948; Prok.
in Not. Syst. (Leningrad) 16 :63. 1954. - E. juncea (L.) Nevski ssp.
boreo-atļantįca (Simonet et Guinochet) Hyl. Nord. kärlväxtfl. l :368.
1953 et in Bot. Not. 1953 (3) :357. 1953; Tzvel. in Fl. Eur. URSS 1 : 148.
1974' - Trįtįcum junceum L. Cent. Pl. l :6. 1755, į. p.; Griseb. in Led'
Fl. Ross. 4:342. 1853, p.p.; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.2 (l):
662. lB9B-1902, p. p. - Agropņron junceum (L.) Beauv. Ess. agrostogr.
|02. |B|2, p.p.- A. junceum ssp. boreo-atĮanticum Simonet et Guinochet
in Bull. Soc. Bot. Fr. 85 : 176. lB3B. - A. įunceunt alct' Eur. occ.: Wied.
et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 37. 1852; Zrmmerm. in
Hegi, I}lustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2. l:493. 1935; Enarį et al. Kodum. tairn.
72. 1943; P. Galen in Latv. fl. l:24|' 1953; Natk.-Iv. in Liet. Īl.2:2B5.
1963. - A. juncetforme A. et D. Löve, l. c. : 106; Tutin in Claplr., Tutin
et Warb. Fl. Brit. Isl. 1462. 1952. - IluperŽ ceBepoaTJĮaHrĮ,ĮecķįtIä.
(28. joon.)

lļ. Ileįe-ha1likasrohe1ised,taimed tugeva pika harunenud risoomiga.
Kõrs püstine' kaldu või l<aarjalt paindunud,20-60 cm kõrge, paljas,
siļe. Lehed tava1iselt tugevasti ru1lunud, vahel ü1emised kõrrelehed ja
lopsakate vegetatiivsete võrsete lehed ļamedad, sageli kõrrest pikemad,
teravnurkselt ülespidi hoiduvad, 3-4 mm laiad, tömbilt teritunud, pealt
(seest) kareda tipuga. Keeleke väga lühike (l<uni l mm), õhuke, tipus
sakiline; tömp. Tähk püstine või veidi lookas, B-l5 cm pikk, kuivanult
väga kergesti murduva teljega. Pähikuid 4-B (l2), ligistunult vastu
peatelge, |5-25 mm pikad, 3-B õiega. Libled 8-l5 mm pikad, B-l l
rooga, tipus ümaral,t või tömbilt teritunud. Välissõkal l0-l5 mm pikk,
5-l0 ebaselge Īooga' tipus ebasümmeetriliselt paikneva lühikese andruga'
tömbilt teritunud. Sisesõkal välissõkļast veidi ļühem, SerVaS ripskarvane,

t Perekonnanimest ļuncus _ luga ja sõnast formis (lad,. k.) _ kujuline; seega
Įoakujuline, loasarnane.
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28. joon. Rand-orashein
välissõkaļ, d -

Ļ

(EĮgtrigia junceiformĮs): a - taimeüldkuj,u' b _ pähik, c _
keeleke, e' f - lehe ristlõige' c _ viljuv õisik. orig.

da

tömbiks või veidi sämpunud tipuks ahenenud. Paislajud keeljad, urnbes
l,5 mm pikad, tipuosas pikkade pehmete karvadega, aļusel paljad. Tol-
mukapead 6-8 mm pikad. Teris 7_8 mm pikk, helebeež, ļamedalt nõgusa
ventraalse poolega, tipus karvase lisemega.

Õitseb juunis, juulis.
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29..ļoon. Rand-orasheina (EĮgtrigia junceĮ[ortnis\ leiukohad Eestis.
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30. ioon. orasheina (EĮgtrigia\ įiikide areaalid (A. Löve järgi): l - EĮgtrigia iunceĻ" 

Īormis, 2 _ E. me'dįĮerranea, 3 - E. juncea.
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3l. joon. Värd-orashein 
-.(EĮgrrigīa .\ĮĮttorea)i a '-: taime üldkuju, b - pähik, c -väIissõkal,-d - lieeleke, e'_ lehe ristlõige.-oiį.

. Kasvab piki rannaluiteid avakoosrustes, harilikult koos vareskaeraga.
Eestis seni teada vaid Saare- ja Hiiumaar; haruldane. (29. joon.) Esma-
kordselt konstateeriti 1925. a. Hiiumaal Tahkuna poolsaarel.
, Üldlevik. Esineb atlantilises Euroopas, kaasa arvatud Lääne_ ja
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32. joon. Värd-orasheina (ElgtrigĮa \Įittorea! leiukohad Eestis.

Põhjamere rannikud' Leviku põhjapiiriks on Lõuna_Norra, lõunapiiriks
Gibraltari väin; üksikuid leiukohti on ka Loode-Aafrikas. (30. joon.)

Värd-orashein *. EĮgtrigia \Įittorea (Schumacher) Hyl. in Bot.
Not. 1953 (3) :357. 1953. _- E' įuncea ssp. boreo-atįantįca \ E. repens:
Hyl. Nord. kärlväxtfl. l :369. 1953; Tzvel. in Fl. Eur. URSS 1 : l4B.
1974. - E. junceiformis \ E. repens: Roos et Viljasoo in Eesti Loodus
II' t6 (3) : l39. 1973. - Trįtįcum įįttoreum Schumacher, Enum. Pl. Saeļl.
2:38' lB03. - flu,peü npļ.IMopcKI4üĪ. (3l. joon.)

9ļ' Pika harunenud risoomiga lopsakas sinakasroheline taim. Kõrs
40-80 cm kõrge, püstine või alusel tõusev, paljas, siļe. Lehelabad veidi
lihakad, haprad, kuni 8 (l0) mm laiad, karedad, nende alusel väikesed
kõrvakesed. Keeleke lühike, tömp. Tähk l5-25 cm pikk, enamasti kaar_
jalt lookas, kuivanult võrdlemisi kergesti murduv. Pähikud 2-2,5 cm
pikad, 6-8 õiega, peateljele ligistunud. Libled 8-l5 mm pikad, teritunud
tipuga, enamasti viie rooga. Välissõkal viie ebaselge rooga' tipus tömbilt
teritunud, lühikese andurjalt kulgeva ogatipuga. Tolmukapead kuni 6-
7 mm pikad, kitsad, enamasti kõlud. Uldiselt steriilne.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab mereäärsetel liivasteļ randadeļ läänesaartel ja mandri lääne_

osas, sageli koos hariliku orasheinaga. (32. joon.) Eesiis ühetüübilisena,
nähtavasti vegetatiivselt paljunev ja leviv. Leiti esmakordselt (K. R. Kupf_
fer) 1903. a. Hiiumaalt Tahkuna poolsaarelt
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Ülitlevik. Samatüübilisena võrdļemisi sage Eesti, Läti ja Leedu lii-
vastel mererandadel. Seni on teada veel Lõuna-Rootsist, Taanist ning
Poola RV ja Saksa DV põhjarannikult.

Kirjeldatud värd_orashein on nähtavasti ühe vitaalse värra vegeta_

tiivselt įaljunenud järglaskond - kloon, mis levib peamiselt risoomidega
ja merd kaudu. Väliselt on ta samades tingimustes kasvanud vanematest
jõrli..*, lopsakam, ilmutades heteroosi tunnuseid. Ta kujunemine aegade

jooksul iseieisvaks liigiks näib küsitavana. Vegetatiivsete osade lop-

ļakuse ja hapruse põhjuseks võib olla kahetüübiliste (vanemate) kudede

į<okkusobimatus. Taime hübriidne päritolu on tõestatud morfoļoogi1iste

tttnnuste, steriiļsuse ning kahe vanema vahepealse kromosoomide arvuga'

6. perekond kammhein - Agropųront Gaertn'
in Novi Comment. Acad. Sci. Petrop. ta (1) :539' 1770' s' str'

Roomava risoomiga või tihedaid mättaid moodustavad püsikud. Le-

hed 2-5 (9) mm laiād, lamedad või rullunud, ühelt või mõlemalt pin-

nalt karvased, harvemini paljad. Õisik piklik või munajas, tihe, kamjalt,

märgatavalt rööbiti aset.evāte pähikutega. Pähikud ühekaupa peä-

teljū istuvad, 3-10_õielised, ohteiud või lühiohtelised. Libled paadikuju-

lisĮd, seljal andruga, vähemärgatavate külgroodudega, paljad või andrul

ripskarvased. Välissõkal teritunud tipuga või lühiohteline, seljal andruga'

Sisesõkal kaheharnbalise tipuga, roodudel ripskarvane. Tolmukad sise-

sõklast veidi lühemad. Teris piklik, karvase tipuga, ventraaĮsel kü1jel

vaoga.-Perekond sisaldab l5 enam-vähem ļ<serof iilset, peamiselt stepi_, metsa_

stepi- ja poolkõrbealadel kasvavat liiki. Et enamik liike on koondunud

aaļla Ļ"sk.uioonidesse, peetakse seda piirkonda perekonna tekketsent_

riks. Levila hālmab peamiselt Euraasia, üks liik esineb Austraalias' Kana_

dasse ja USA-sse on mõni liik viidud kasvatamiseks söödataimena' Nõu_

kogudĖ Liidus on konstateeritud l<ümmekond liiki, nendest esineb Eestis

haiva kasvatatavate kultuurtaimedena või tuļnukatena paar liiki.
Mõned taksonid ĮA. cristatum (L.) Beauv. var. pectinatum (Marsch.'

Bieb.) Tzve:.., A. desertorum (Fisclr. ex Link) Schult. et Schuļt. fil.'

A. frägiĮe (Roth) Ca,ndargY var. sibiricum (Wi1ld.) Tzvel. jt.] on kõrge

soodavaartusega. Loomad söövad neid meeļsasti. Ka heinasaagid on

rahuldavad kuni head. Söödataimedena peetakse neid perspektiivseteks

eriti kuivadel ja sooldunud pinnastel.
Perekonna lektotüüp on A. crįstatum (L') Beauv'

x l. HariliĮ< kammheinz - Agropųron cristatum\ (L.) Beauv. Ess.

agrostogr. 146. 1812, s. ļ.; Nevski in Fl. URSS 2:66l. t934, s. str.; Zim_

*-..1ņ. ir Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. t:494. 1935, s. l.; Enari et

74

1 agrįos (kr. k.) _ metsik, pgros (kr. k.) nisu; seega metsik nisu.
2 Vanemad nįmed: ida-orashein ja kamjas orashcin.
s crįstatun (lad. k.) - kamjas, sugajās; pähikuie asetuse järgi'
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33. joon, Harilik' kammhein (Agropgron crįstataru var. įmbrįcat'unū: a - taime üld-.kuju, b - pähū,'c-_ väįissõkat, d - ū".iār.ā.- õ.ig.

al. Kodum. taim. 372. 1943, s. l.; Hyl. Nord. kärlväxtfļ, l :365. 1953, s. i.;
Tzvel. in Fl. Eur. URSS I : 151. 1974. - A. pectinatum (Marsch.-Bieb,)
Beauv. Ess. agrostogr. 146. l8l2. - A. pectiniforme toem. et Schult. in
L. Syst. Veg. ed. nov. 2 :758. 1Bl7; Nevski in Fl. URSS 2 :659. l9B4;,

75



34. joon. Harilik kammhein (Agropgron cris-
tatum var. pe'ctinatum): a - taime üldkuju,
b - pähik, c - välissõkal, d _ keeleke,

e - lehe ristlõige. orig.

c M
b

M
ilililW d

e

a

Prok. in Fl. Ucr. 2:355.1940; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2:2B7.1963. - A. įmb'
rįcaturn Roem. et Schult. in L. Syst' Veg. ed. nov. 2:757. l9l7; Nevski

in Fl. URSS 2:660. 1934; Prok. in Fl. IJcr.2:357. 1940. _ Bromus crįs'
tatus L. Sp. Pl. 7B. |753. - Trįtįcum crįstatum (L.) Schreb. Beschr. Gräs.

2:12. 1Bl0; Griseb, in Led. Fl. Ross. 4:337. 1853, s. 1.; Asch. et Graebn.

Syn. Mitteleur. Fl. 2 (1) :668. 1898-1902. - T. pectinaturz Marsch.-Bieb.

Fl: Taur._Cauc. 1 :87. 1B0B. - Xurggķ rpe6euuarltü. (33. ja 34. joon.)
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9Į. Väiksemate puhmastena või hõremurusalt kasvavad taįmed. Kõr-
red 25-80 cm kõrged, püstised või alusel tõusvad, õisiku all sageli kare-
dad või 1ühikarvased. Alumistei lehetuppedel enamasti hõredalt haraļi
l<arvu, harvemini on nad paljad. Keeleke 0,5-l mm pikk, nahkjas, mõni-
kord on tipus lühikesi ripskarvu. Lehelabad 1,5-5 (B) mm ļaiad,'sageli
servadest sisse ru1ļunud, pealt pikkade hara1i karvadega, alt paljād.
Õisik tihe, piklikmunajas, lapik, ļ,5-6 cm pikk ja l-2,5 cm lai. Pähikud
asetsevad õisikuteljel peaaegu horisontaalselt ega kata üksteist. Nad on
halļikasrohe1ised, harvemini lillakad, väga 1ühikeste internoodiumidega,
3-lO-õielised. Libled munajad, ebavõrdsete l<ülgedega, keskmiselt 5 mm
pikad, andrul pikkade kõverdunud karvadega (harvemini karvadeta),
2-3 mm pikkuse ohtega ja sageli käändunud tipuga. Välissõkal kuni
7 mm pikk, 3-4 mm pikkuse ohtega, pinnal käharalt harali karvadega
või paljas. Sisesõkal välissõklast veidi lühem, kaheharulise tipuga, mõni-
kord roodudel ripskarvane. Paislajud, umbes 0,5 mm pikad, karvased.
Tolmukapead 4-4,5 mm pikad. Teris 5-6 mm pikk, beež, ventraalsel
küljel lamedalt nõgus, tipus karvane lise.

Õitseb juunis, juulis.
Ķasvab kergetel 1iivasteļ muldadel. Eestis haruldase raudteetu1nu-

kana konstateeritud alates 1940-ndatest aasta,test. (35. joon.)
Üldlevi,k. Nõukogude Liidus Euroopa-osa stepialadel, Siberis, Kesk-

Aasia idaosas, Kaukaasias; Baltikumis ja Kaug-Idas tulnukana. Kesk-
Euroopas, Vahemeremaade idaosas, Väike-Aasias, Iraanis, Mongoolia
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35. joon. Hariliku kammheina (Agropgron cristatum) leiukohad Eestis.
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RV-s, Jaapanis, Hiina RV-s; introdutseerituna ja tulnukana ka niujal,
näit. Põhj a-Ameerikas.

Majanduslik tähtsus. Stepialadel on harilik kammhein hinnatud väär-
tusliku kuivakindla söödataimena. Kultuuris kasvatama hakati teda esma-
kordselt Põhja-Ameerikas l906. aastal. Nõukogude Liidus on ta kui-
vadel aladel laialt kasvatatav, Aretus_ ja katsejaamade andmetel püsib
ta saagikindlana rohumaadel 4 võį 5 aasta,t. Kuivheinasaak on keskmine
(12-27 ts hektarilt), kuid hein on väärtuslik ja hästi söödav.

Polütüüpne A. crįstatun s. l. on üsna varieeruv takson, mida juba
rnöödunud sajandi algusest peale on jaotatud monotüüpseteks liikideks,
aļamliikideks ja varieteetideks. Ka Eestist kogutud taimed ei ole ühe-
tüübilised. olemasoleva herbaarmaterjali järgi on meil esinenud järg-
rnised taksonid:

vat. įmbrįcatunl (Roem. et Schult.) Kryl. 'fA. imbricolam Roem. et
Schuļt., A. crįstatun (L') Beauv.'ssp. pectinatum (Marsch._Bieb.) Tzvel-
var' įmbrįcatum (Roem. et Schult.) Kryl.] - pähikud enam-vähem kar-
vased (33. joon.); kogutud näit. Tapa ja Tartu raudteejaamast;

v ar. pe ctinatum (M'ar sch.-Bieb.) Tzvel. ĮT r iticum p ectinat um Marsch.-
Bieb., 4. cristatum (L.) Beauv. ssp. pectinatum (Marsch.-Bieb,) Tzvel.
var' pectinatum] -_ pähikud paljad; kõik või peaaegu kõik (peale kõige
alumiste) lehetuped paljad (34. joon'); kogutud näit. Nõmme ja Tartu
raudteejaamast.

7. perekond torupea -AegiĮops| L.
Sp. Pl. 1050. 1753.

Üheaastased, enamasti risoomita, hõremurusalt kasvavad taimed.
Kõrred alusel enamasti põlvjalt või kaarjalt tõusvad. Lehed kitsad. Õisik
_ tähk, piklik-ruljas või munajas, tipmised l-3 pähikut sageli steriil-
sed. Pähikud kolme- või rohkemaõielised. Libled kõhrjad, paljuroodsed'
tipus 2_4 hamba või ohtega, harvemini terveservalised või ühe ohtega'
ebavõrdsete, ainult tipmisel pähikul korrapäraste külgedega, Sõklad
paberjad, üle libļede ulatuvad osad enamasti nahkjas-kõhrjad, viie rooga,.
nõrga andruga või kumerad, tipus l-3 hamba või ohtega.

Perekonda kuulub umbes 20 liiki, mis on levinud Vahemere- ja Musta
mere äärsetel aladel, Kaukaasias ja Kesk-Aasias.

Lektotüüp on A' ouata L.
Perekond AegiĮops on tüüpiline liik Urg-Vahemere alaļt, oletatavasti

tekkinud juba neogeeni algul. Vähespetsialiseerunud perekondade ĘĮų-
mrĮS'e ja EĮgtrigia'ga on ta suguluses monotüüpse perekonna Amblgopg-
runt kaudu.

* l. Ruljas torupea - Aegilops cglindrica2 Host, Gram. Austr. 2:6.

Į aigiĮops (kr. k.) - tõenäoliseit ühe metsiku kaeraliigi nimi vanakreeklastel.
2 cgĮindrica (lad. k.) _ silinderjas, ruljas; õisiku kuju järgi.

7B



c

36. joon. Ruljas iolupea (Aegilops cglindrica)'. a - taime üldkuju, b - õisiktr osa
pähikutega, c - välissõka|, d - keeleke. orig.

1802; Asch. et Graebn.Syn.Mitteleur. Fl. 2 (l) :710. lB9B-1902; Vilb.
Eesti taim. ed.2.43' 1925; Nevski in Fļ. URSS 2:67l. 1934; Zimmerm.
in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed. 2.2:500' 1935, in textu; Lavr. in Fl.
įJcr.2:369' 1940; Tzvel. in Fl. Eur. URSS 1:l55. 1974. - A. caudata

a

d

I
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Griseb. in Led. Fl.Ross. 4:326' l853, non L. - 3rn.rroĪĪc ĮIlĮH.HĀpr,tĮ{e-
cxuü. (36. joon.)

o. Taimed sageli rohkete, kuni 50 cm kõrguste sihvakate püstiste,
alusel kaarjalt või põlvjalt tõusvate kõrtega. Lehed 2-3 mm laiad, pal-
jad, tipuosas karedad või üksikute karvadega. Keeļeke 1ühike, tömp.
Õisik ļ<uni 12 cm pikk, 0,3 (0,4) cm läbimõõdus, ruljas, tipus ahenev.
Pähikuid õisikus 6 või 7 (ll), tavaliselt alumised (l või 2) degeneree-
runud. Pähikud 3 või 4 õiega, enam-vähem õisiku,telje 1ülide pikkused.
Libled piklikud, T-9 rooga, kar,edad,6-10 mm pikad, tipus kahe ham-
baga - üks kolmnurkne, tömp ja lühike, teine ogajas, harvemini olrtena-
Tipmistel pähikutel on hambakeste vaheļt arene,nud 3-7 cm pikkused
ohted. Külgmiste pähikute välissõkaļ tipus kahehambaline, tipmisel pähi_
kul peal'e selļe veel pikk ohe. Sisesõkal tipus kahehambaļine, roodudeį
ripskarva'ne, välispinnal,t hõredaļt lühikarvane. Teris piklik-ovaalne, vent-
raalsel külje1 vaoga, tipuosas karvane.

Oitseb juunis.
Kasvab kuivadel liivastel muldadel. Eestis harva, peamiselt raudtee-

tulnukana. Leitud l903. ja l905. aastal Võrust, 1963. a. Sonda ja 1964. a-
Tapa raudteejaamast. (37. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Dnepri jõe kesk- ja alamjooksul ning
Doni jõe alamjooksul, Krimmis, Kaukaasias, Kesk-Aasias lõunapoolsetel
aladel - Pamiiri-Alai ja Tjan_Šani mägedes ning Sõrdarja jõgikonnas.
Lääne-Euroopas levinud kesk_ ja lõunaosas, Balkanil, Väike-Aasias.
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37. joon. Rulja torupea (AegiĮops cgĮindrica) leiukohad Eestis



8. perekond nisu - Trįtįcum| L
Sp. PI.85.1753.

Taimed üheaastased või talvituvad üheaastased. Kõrs paljas, ainult
sõlmede ümbruses vahel lühikarvane' kuni 70 (150) cm kõrge. Lehetuped
paljad, karedad või lühikarvased. Lehelabad laiuselt väga varieeruvad,
sageli lühikarvased. Keeleke lühike, tömp. Kõrvakesed arenenud, karvased..
Pööristähk hõre kuni väga tihe. Õisikutelg kultuurvormidel sitke, metsi_
kutel sageli Į<ergesti murduv. Alumised pähikud ülemistest enamasti väik_
semad, ohtetud. Pähikud õisikutelje lülidel üksikult, 2-5 õiega, millest
l-3 alumist viljuvad, ülemised aga on enamasti steriilsed. Paljasteristel
nisudel jäävad valminult sõklad ja libled õisikute1jele, varisevad vaid
terised, sõkalnisudel variseb pähik tervenisti. Libled nõrgalt võivunud"
munajad, sageli ebasümmeetriliste külgedega, tömbid, ühe või kahe ham_
baga, vähemärgatava või tugeva andruga kuni tiivulised, tugevad, jäigad
või painduvad, paljad või andrul karvakestega. Välissõkal dorsaalsel kül_
jel kumer, kolme_ kuni paljuroodne, iipus hambuline või ohtega. Sigimik
külgedel karvane, emakakaelata sulgjate suudmetega. Tolmukaid kolm"
kollased, roostekarva või lillad. Teris mõhkjas või külgedelt kokku suru_
tud, ventraalsel poolel sügava Vaoga' sõkaldest vaba, tipus hõredalt kar_
vane' sisesõklast lühem, kollakas, punakas või pruunikas. Nisud on ise_
tolmlejad.

Perekonda kuulub 25-30 liiki, mis peamiselt viljuvate õite arvu ja
sisesõkla konsistentsi alusel on jaotatud kolmeks sektsiooniks. Enamik
nisuliike on kuļtuurtaimed, metsikuid on teada ainuļt 4 liiki. Kõikidel
kultuurliikideļ on rohkesti aretustüüp.e ja sorte. Aretustöös kasutatakse
sageli ka metsi,kuid taksoneid.

Põllumajanduslikult väärtuslik nisu tekkis kauges minevikus arva-
tavasti metsiku, kitsatiivaliste kilejate libledega diploidse tüübi ristumi-
sel lähedaste perekondade - Aegilops ja Dasgpgruftį - liikidega. Hüb-
riid stabiliseerus. Tekkis suhteliseļt nõrgalt spetsialiseerunud nisu tüüp,
mis kohastus järgnevas evolutsioonis, andes aretuseks ja valikuks sobiva
rn ater j ali.

N. Vavilovi järgi on nisu tekke ļähtetsentriks sektsiooni Monococcon.
esindajatel Väike-Aasia ja Balkan; sektsiooni Tritįcun (peamiselt Dįcoc-
con-Iiibi) ürgkodumaaks on Aafrika kirdeosa mägirajoonid, Palestiina,
Süüria, Edela-Aasia ja Taga-Ķaukaasia; T. speĮta pärineb Aasia lääne_
osa st.

Umbes 5000 a. vanuseid arheoloogilisi leide on Vana-Egiptusest,
Babülooniast, Väike-Aasiast, umbes 3000 a. vanuseid Hiinast. Euroopast
on leide kiviajast. Nisu polümorfism on kindlaks tehtud juba nooremast.
kiviajast pärinevate leidude põhjal.

Ka ļ<äesoleval ajal on teada nisu ja torupea liikide spontaanseid
hübriide. Perekondadevahelisi hübriide on õnnestunud saada eksperimen_

t Trįtįcum (lad. k.) - nisu nimi r,anaroomlastel.
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o - taimc iilcll<uju, b - pĮilrik, c - keeleke.
Orig.

38. joon. Speltanisu (Triticutn speĮta)



taalselt AegiĮops'i' Legntus'e, Dasgpgrunl'i, Secale ja EĮųtrigĮa liikidega.
Nisu ja orasheina (EĮgtrigia) hübriide on tulemusrikkaļt kasutatud ka
aretustöös.

Nisu kasvatatakse kõigis rnaailnrajagudes. Rohkem on levinud tärk_
liserikas, ohtetu või õisikust lühemate harali ohetega harilik ehli
pehme nisu (7. aestiaurn L.) ja valgurikkam (teris klaasja konsis-
tentsiga), õisikust enamasti pikemate ligistunud ohetega ning kuivakind-
lamatė sortidega kõva nisu (T. durum Desf.). Nõukogude Liidus on
enam levinud pehme nisu. Pideva sordiaretuse tulemusena on siin saadud
maailma parimaid sorte.

Eestis kasvatatakse peamiselt harilikku ehk pehmet nisu. Juhusliku
tulnukana on leitud speltanisu.

Perekonna lektoiüüp on T' aestįuum L.

l. Pööristähk tihe, sitke, painduv. Valminud teris eraldub sõkaldest
kerņsti 

2. Harilik nisu _ Trįtįcum aestįaum L.

Pööristähk hõredam kui eeļmisel liigil, murduv. Vaļminud vili variseb
koos pähikuga ning sellest ülalpool asuva õisikutelje lüliga. Teris'
tugevalt sõkaldest ümbritsetud

l' Speltanisu - Trįticum speĮtā L'

A, * l. Speltanisu - Trįtįcum spelta'L.Sp.Pl.86. 1753; Asch. et
Graebn. Syn Mitteleur. Fļ. 2 (1):676. lB9B-l902; Vilb. Eesti taim. ed.

2.44' |92+; Nevski in Fl. URSS 2:687. |934; Zimņerm. in Hegi, Illustr.
Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. l :502. l935; Hyl. Nord. kärlväxtf l. 1 :364. l953;
Tzvel. in Fl. Eur. URSS l : l60. 1974. - llru'euurļa cIĪeJIbTa. (38. joon.)

o - talvituv üheaastane. Kõrs õõnes, 60-120 (l50) cm kõrge,
enamasti haļlil<asroheline, paljas, sile' Lehed sageli üle l cm laiad, pal-
jad, harvemini hajusalt karvased' Pööristähk sale, võrdlemisi hõre, kuni
15 (17) cm pikk, enam-vähent neljakandiline, valminult murduv. Pähikud
l-l,5 cm pikad, viieõielised, seesmiselt küljelt võlvunud, algul hele-ha1-

1ikasrohelised, hiljem õlglrollased, valkjad, pruunikad või mustjassina-
kad; viljuvad 2 alumist õit, varisevad terveļt koos pähikust ülalpool aset-

seva õisikutelje lüliga. Libļed kuni 1 cm pikad, mu'najasrombjad, vähe_
arenenud andruga, tipus iömbid, ļühikese tömbi hambaga, mille kõrval
sõkla välisküljel on teine väiksem tömp hanrbake. Välissõkal munajas,
9 rooga, tipus tömp, ohtetu, pika ohtega või ohtetaolise tipuga. Sise-
sõkal väļissõklast õhem. Teris B-9 mm pikk, külgedelt veidi kokku suru-
tud, ventraalse1 küljel kitsa vaoga, kahvatupunakas, sõkaldest ümbrit-
setud.

Oltseb Juunts.
Kasvab märksa ļ<uivematel kohtadel ja l<ergemateļ muldadeļ kui hari-

6t

I speĮta (lad. k.) - mingi kõrrelise nimi 3. sajandist e. m. a
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39. joon. Flarilik nīsu (Triticum aestiuutn\: a - taime iildkujLt, b - pähik, c - keeleke
(a ja c orig.).



lik nisu; kaltsįfiilne. Eestis kasvatatakse katseaedades. Juhusliku tulnu-
kana leitud ka raudteelt.

Üldlevik. Speltanisu tuntakse vaid kuļtuurtaimena, mis on ļevinud
peamiselt Lõuna-Euroopas. Varasematel aegadel on seda liiki aretusma-

terja1ina introdutseeritud pa1judesse sordiaretusjaamadesse. Kõige roh-

kem on teda kasvatatud Saksa FV loodeosas, ka Prantsusmaal ja Bel-
gias. Kasvatatakse peamiSelt talisorte, mis vaļmivad harilikust nisust
märksh varem.

Majanduslik tähtsus. Läänepoolsetes Ees-Alpides, Baieris (Švaabis)
ja Württembergi ümbruses oli ta endisteļ aegadel peamine toiduteravili.
Koristati sirbiga, piimküpsena, kuivatati võrdlemisi kuumas ja teris va-

bastati vastavates Veskites pähikutesi. Võrdļemisi madalasaagiline, hai_

gustele vastuvõtlik. Terist kasutati toiduks peamiseļt suppide ja muude
jahutoitudena. Ķüņsetusomadu'sed olid kehvad. Kasutati ka sigade

söödana.

A 2. Harilik nisu e' pehme nisu - Trįtįcurn aestįaum ' L. Sp. Pļ. 85'

1753; Nevski in Fl. URSS 2:687. 1934; Lavr. in Fl. Ucr. 2:372. t940;
P. Gaļen. in Latv. Ī|. |:243. 1953; Hyl. Nord. kärlväxtfl' l:363. 1953;

Roshev. et Schischk. in on. JIeu. o6.rr. l : 166. 1955; Na'tk.-Iv. in Liet. fļ.
2:290. 1963; Tzvel. i'n Fl. Eur. URSS l:160. |974. - T. satįaurnLam.
Fl. Fr. 3:625. 1778; Asch. et Graebn. Sy'n. Mitteleur. FL 2 (l) :676.

1898-1902. - T. uulgare Viļl. His't. Pl. Dauph' 2 : l53. 1787; Klinge, Fl.
Est_, Liv- u. Curl.90. 1882; Zi'mmerm. in Hegi, Iļļustr. Fl.Mitt._Eur. ed.2.
1 :505. t935. - fĪureunqa JIeTHgfl' II. MflrKafl' (39. joon.)

o - talvituv üheaastane. Kõrs 70-|70 cm kõrge' õõnes, suhteliselt
õhukeste seintega ning enamasti paljaste sõlmedega. Lehetuped pal-
jad või nõrgalt karedad. Lehelabad lamedād, kuni 1 cm laiad, paljad või
kergelt karvased. Pööristähl< piklik, võrdlemisi hõre kuni tihe, ļäbilõikes
nelinurkjas või veidi lapik, tipus ahenev, sitke peateljega. Pähikud kesk_

miselt l-1,3 cm pikad, Z-B-Oielised, umbes niisama laiad kui pikad,

ohtetud või ohtelised, tipmine pähik steriilne. Libļed umbes 7-9 mm

pikad, munajad või piklikmunajad, ainuļt ülemises osas lameda andruga,

mis tipus piĮ<eneb tömbiks hambakeseks või lühikeseks ohteks. Välissõkal
ligemale 10 mm pikk' ohtetu või harali hoiduvate, sageli üle l0 cm pik-

kade ohetega. Sisesõkal kilejas-nahkjas, välissõkļast veidi lühem. Teris
6-8 mm pikk, kumer või külgedelt veidi kokku surutud, jahukas'

Õitseb juunis, viljub juuli lõpus, augustis.
Eestis kasvatatakse nisu viljakal, savikal pinnasel. Pehme nisu on

tootmises ja aretuses põhiliik. Kasvatatakse nii suvi- kui talisorte. Rajoo_

nitud sordid (l976. aastaks) on järgmised: taļinisul ülevabariigiļiselt
,Mironovskaja 808, (1969. aastast) ja 'universaal' (1960. aastast), suvi-
nisul ülevabariigiliselt 'Leningradka'. Hektarisaak on Eestis umbes 20 ts.

Ūldlevik. Paljude kohastatud sortidena (teisendeid enam kui 250)

ļ aestįuurrt (lad. k.) - suvi-, suvine.
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40. joon. Hariįiku nisu (Triticum aestiaum\ viljelusalad Nõukogude Liidus. IBahtejevi
(l960) järgi.]

levinud kogu maakeral peamiselt paras- (põhjas kuni põhjalaiuse 64"-ni)
ja subtroopilistes vöötmetes' Maakera külvipinnast kasutatakse unrbes,

'/o nisu tootmiseks. Soojematel aļadel on ta peamine leivaviļi. l97l. aasta
andmetel toodeti nisu ligi 354 milj. tonni, sellest Nõukogude Liidus ligī
99 milj. tonni. Rahvusvaheļise standardi kohaselt peab nisu sisaldama
l2,50l0 valku. Nõukogude Liidu paremais sortides aga on kuni 26% valku-
(40. joon.)

Majanduslik tähtsus. Terisesi valmistatakse jahu, mannat, 1<ruupe,
tärklist, piiritusi. Aganaid, põhku, kliisid, terist ning haljasmassi ļ<asu-
tatakse loomasöödaks, õlgi katusematerjalina, punumistöödeks, paberi
tootmiseks. Kliidest valmistatakse ravimpreparaate lihaste atroofia vastu-
Nisuidudest pressitud õli tarvitatakse nahka pehmendava vahendina ja ka
seebi l<eetmiseks.

9. perekond rukis - Secaįet L.
Sp. Pl. 84. 1753.

Püsikud, talvituvad üheaastased ja üheaastased iaimed kuni 2 (3) rn
kõrguste püstiste või põlvjalt tõusvate kõrtega. Lehed keskmiselt l cnr
laiad. Keeleke tipus tömp, narmastunud. Lehelaba aluse1 lrõrvai<esed.
Pööristähk kaherealine, püstine või lraarjalt longus, lapik, vintske, metsi-
kutel ļiikidel murduva, kareda või karvase peateljega, steriilse tipmise
pähikuga või selļeta. Pähikud üksikult peatelje lüiidel, istuvad, 2-4-õie-
lised. Libled naaskeljad, sõkaldest lühemad, harva pikemad, kareda ancį_
ruga. Väiissõkal ebasümmeetriliste külgedega, teravalt ripskarvase and_
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t SecaĮe (lad. k.) - rukki nimi vanaroomlastel.



ruga, aheneb tipus pikaks sirgeks ohteks. Kultuurvormidel ei ole teris

sõĮaldega liitunud, ān külgedelt nõrgalt kokku surutud, tipus karvane,

sügava vaoga ventraalsel küljel' Risitolmleja'" 
Perekond sisaldab 6-8 liiki (koos alamlii,kidega üle 10 taksoni)'

,mille ürg-ļähtetsentriks loetakse Väike-Aasiat. Enamik liike on võrdlemisi

kserofii1šed ning levinud Lõuna-Euroopast kuni Kesk_Aasia mägismaani'

Majandusliįku taht.rst omab ainult kultuurtaimena tuntud harilik

rukis.
Arheoloogilisi leide esineb pronksiajast'
Perekonna lektotüüp on S. cereaĮ'e L'

A l. Harilik rukis - Se)lcaįe cereale'L.Sp.Pl.84. 1753; Asch. et

Graebn. syn. Mitteleur. Fl. 2 (l) :715. lBgB-1902; Nevski in Fl. URSS

2:667' 1934;Zļmmerm' in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2. |:496. 1935;

Lavr. in Fl' Ucr.2:366. 1940; P. Galen. in Latv. ĪL l:242- 1953; Hyl.

Nord. kärlväxtfl. t:362. 1953; Roshev. et Schischk' in o'rr' JIerr' o6n'

t:165. 1955; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2:288. 1963; Tzvel. in Fl. Eur. URSS

1:16l. lg74' - Trįtįcum cereale (L.) Salisb. Prodr. 27. |796; Ķlinge, Fl.

Est-, Liv- u. Curl. 90. 1882. - Poxķ [oceBHafl' (4l' joon')

o - talvituv üheaas,tane. Kõrs 60-150 (200) cm kõrge, püstine,

ülaosas on võrdļemisi tihddalt haraļi karvu. Leheļabad lamedad, keskmi_

selt l cm laiad, paljad, sinaka kirmega. Keeleke l-3 mm pikk, tömp.

Kõrvakesed väikesed, valkjad. Pööristähk 5-l5 cm pikk, kuni l,2 cm lai,

sitke peateljega, kaarjalt longus, ilma tipmise pähikuta. Pähikud istu-

vad, enamaļti ķut"-, harvemini kolmeõieļised, millest kaks on mõlema_

sugulised, tipmine aga ainult tolmukatega. Libled naaskeļjad, ühe rooga,

ķuĮi t .* įikrd, tiįus sageli umbes l mm pikkuseks ohteks ahenenud,

paljad, andiu1 karedad. Väļissõkal kuni lB mm pikk, 3 (5) selge rooga,

seljal tefava, kamjalt ripskarvase andruga, aheneb tipus 2-B cm pikku-

seĖs karedaks ohteks. Šisesõkal tipus kahehambaline, roodudel lühikes_

test karvadest kare ja tipuosas ripskarvane. Paislajud ļ<arvased' Tolmuka_

peade pikkus 9-ll nrm. Vili 5-9 mm pikk, kollakaspruun või hallikas_

ioheļinį, vaba, seljal vaoga, umbes poo1e sisesõk1a pikkune.

Õitseb juunis.

Soojuse ja mullastiku suhtes nisust märgatavalt vähenõudlikum'

kuid ļumevaest ja külma talve talub halvasti. Eestis peamine ļeivavili.

Ęajoonitud sordid Eestis: 'Jõgeva hämarik' - kogu vabariigi ulatuses;

'Cāndor' ja'Selma' - kasvatamiseks kõrgel agrofoonil'
Üldlevįk. Tuntud ainult kultuurtaimena' Kasvatatakse kogu maakeral

metsa_ ja metsastepialadel, põhjas kuni põhjalaiuse 70"-ni, ning mäesti_

kes. Peāmise leivaįiljana kasvatatav Kesk_ ja Põhja_Euroopas, Siberis,

Ees- ja Kesk-Aasias, Põhja-Aafrikas, Kapimaal ning Põhja-Ameerikas;

r,ähesįl määral atlantilises Euroopas, Lõuna-Ameerikas ja Austraalias.

'l cereaĮe (lad. k.) - vanafoomlaste teraviljakasvatuse jumalanna Cerese järgi,
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4l. joon. Hariļįk_rukis. (Secale cereaĮe).. ^a.- taime üldkuju, & - pähik, c - keeleke
Orig.

Majanduslik 'tähtsus. Ķogu maakeral kasvatatakse rukist umbes l?
milj. ha_l (1972. a. andmeiļ), Nõukogude Liidus B milj. ha_l (1972. a.
andmeil). Valdavalt kasvatatakse saagirikkamaid talvituĻaid sorte, Sibe-
ris sageli suviteraviljana. Leivaviljana on rukis Nõukogude Liidus teišel
koha1; senised keskmised hektarisaagid on l2-13 ts. 1Įz. joon.) Terisest
valmistatakse 1iht-, kroov_ ja püülijahu, kliidest A-, B-, C- ja E_vitamiini
ning idudest D-vitamiini. Purustatud terad, kliid ja jahu on kasutatavad

B8
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42' joon' Hariliku rukki (SecaĮe ,rffę{u)) 
i;lj;lļ'",ro 

Nõukogude Liidus. [Bahtejevi

söödakontsentraadina. Teris sobib ka piirituse ja tärklise tootmiseks.
Noorelt on ruļ<is kasutatav haljassöödaks, samuti ka heina tootmiseks.
Õlgi iarvitatakse aluspõhuna, katusematerjalina, paberi tootmiseks, punu-
mistöödeks. Märgadel suvedel ja halvasti hooldatud rukkil areneb įerise
asemel sageli tumelilla või must sarvetaoline, terisest palju suurem moo_
dustis - tungaltera (Clauiceps purpurea). Tungalteia įisaldab umbes
35% õli, valku, värvaineid ja mitmeid mürgiseid ühendeid. Kasutatakse
meditsiinis ravimite tootmise'ks, samuti ka 

-rahva,m,editsiinis. 
l7. sajandiĮ

hakati Euroopas tungaltera meditsiini seisukohalt uurima. Teda kasuta-
takse pulbrina, teena, eks,traktidena, tinktuuridena. Keskajast on teada
ļaastavaid ja massilisi haigusi tungalteraga risustatud jahu toiduks tarvi-
tamise tagajärjel.

suvi- ja talirukis ei ole taksonoomirisert eristatavad, sest nad on
seotud pidevate üleminekutega. Jaaniįukki nime all kasutataļ<se
Kesk-Euroopas tugevalt võrsuvaid ta1vituvaid sorte. Neid ki]ļvatakse
kesksuvel, jaanipäeva paiku. Haljasmass koristatakse sügisel (enne vil_
jumist) heina ,tootmiseks. Tüükast võrsunud oras jäetakse talvituma ning
järgmisel sügisel annab see suhteliselt madala terasaagi.

l0. perekond vareskaer - Leųmusl Hochst.
in Flora (Regensb.) 3l:118. 1B4B. - EĮgmus L. Sp. Pl. 83. 1753, p.p.

Ęoomava risoomiga või hõremurusalt kasvavad püsikud. Lehed 0,5-
1,5 cm laiad, jäigad, sageli rulļunud, sinakad või hallikad, alt siledad.

I EĮgmus'e anagramm.
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Keeleke enamasti lühike, tömp. Pööristähk murduva peateljega, harva

vintske. Pähikud 2-l2-õielised, kahe' või kolnrekaupa õisikutelje lülidel,
istuvad või väga ļühiraolised. Libled lailineaalsed kuni naaskeljad, 3-.Ķ
rooga, siledad, paljad või seljalt karvased. Sõkļad enamasti karvased,.

teritunud. Teris lineaaļne kuni piklik, ventraalsel küljel renjaS.

Perekond sisaldab ligemala 50 liiki, mis on ļevinud peamiselt põhja-

poolkera parasvöötme- ja subtroopilistel aladel, mõned neist ka Lõuna-

įmeerikas. Perekonna tekkeįsentriks peetakse Urg-Vahemere-äärseid ida-
poolseid alasid. Primitiivsemad on litoraalse sektsiooni Leym.us esinda-
jad. Selle sektsiooni liikide ristumisel Aasia ariidsetes rajoonides juba

įaleoliitikumis formeerunud perekondade Agropgron ja Psathgrostachgs'
īiit id.gu tekkis rida hübriidse päritoluga kserofiilseid liike, mis kasvavad
steppides ja solontšakkideļ. Käesoļeval ajal on nad levinud Musta mere'

ümbrusest Mongoolia RV ja lda-Siberini. Nõukogude Liidus esineb 22

liiki, neist Eestis ainult perekonna tüüpliik L. arenarįus (L.) Hochst.

Majandusliku tähtsusega on peamiselt vegetatiivselt paljunev Leg-
mus ramosus (Trin.) Tzvel. (EĮgmus įrįnįį Meld ). Esmaklassilise sööda-

taimena ja kõrgete saakide (heina kuni 12 ts/ha) poolest on ta hinnatud
kasvatamiseks kastanmuldadel. Roomava risoomiga liike kasutatakse
ļiivade kinnistamiseks, noorena loomasöödaks. Mõnede liikide teris on
kasutatav ka leivaviljana ,fL. rdcemosus (Lam.) Tzvel., L. arenarius (L.)

Hochst' jt.ļ.

l. Liiv-vareskaer - Legmus arenarįus ' (L.) Hochst. in Flora (Re-
gensb.) 3l:llB. 1848; Natk.-Iv. in Liet. fļ. 2:29B. 1963; Tzvel. in Fl. Eur'
Ūąss l : l63. lg74' - EĮgmus arenürįus L. Sp. pl. 83. 1753; Wied. et Web-

Beschr. phan. Gew' Esth-, Liv- u. Curļ. 37. 1852; Griseb. in Led. Fl. Ross-
4 :331. tB53; Nevski in Fl. URSS 2 :695. 1934; Zimmerm. in Hegi, Illustr.
Fl' Mitt.-Eur. ed. 2. l :5l9. 1935; P, Gaļen. in Latv. f|. l:244. 1953; Hyl_

Nord. kärlväxtfl. t:370. l953; Roshev. et Schischk. in On.Jlerr.o6"ņ't:|67''
1955. - Hordeum arenarįunl (L.) Asch. Fl. Brandenb. 1 : 874. tB64; Asch"
et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (1) :746. lB98-l902.- Konocnltķ ilecĮĮa-

ultü, nolocneIĮ [ecqaHlrrä. (43. joon.)
9ļ. Roomava risoomiga hele-' halļikas- või sinakasrohelised taimed.

Ķõrs tugev, jäik, püstine või kaarjalt tõusev, 60-120 cm kõrge, sile,'

paljas. Lehetuped paljad. Lehelabad lamedad või ru1lunud servadega,.

heleda sinaka vahakirmega, jäigad, tugevate roodudega, pealt tihedalt.

kaetud väga lühikeste karvadega ja nõrgalt karedad, alt paljad, kuni
l cm laiad, alusel väikeste kõrvakestega. Keeleke lühikese äärisena. Pöö-
ristähk jäigalt püstine, 15-25 cm pikk, kuni 2,5 cm lai. Pähikud 2-3 cm"

pikad, 3-5-õielised, karvase raoga, kahe- või kolmekaupa õisikutelje
lülideļ; tipmine õis ainult tolmukatega. Libļed kitsaspiklikud, (l5) 2U

(30) mm pikad, 2-3 mm laiad, andrul ja tipuosas karvased, 3-5 rooga*

tugeva keskrooga. Välissõkal 15-20 mm pikk, paadikujuline, 5_7 rooga,
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44. joon. Liiv-vareskaera (Legmus arenarius) leiukohad Eestis.

45. joon. Liiv-vareskaera (Legmus arenarįus) areaal. [Meusel, Jäger ja Weinerti (ļ965}
järgi.]
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teritunud tipuga, tihedalt pehmekarvane. Sisesõkal peaaegu välissõkla
pikkune, ļühikarvane, tipus kahehamba1ine, roodudel ripskarvane. Pais-
lajud kuni 3 mm pikad, keeljad, karvased. Tolmukad 5-7 mm pikad..
Sigimik umbes I mm pikkune, pikakarvane. Teris 5-6 mm, koos karvase
lisemega 7-B mm pikk, ventraalsel küljel 1amedalt nõgus.

Õitseb mai lõpust juulini, üksikuid hilissügiseni.
Kasvab mereranna luiteliivadel. Ka sisemaal lahtiste liivade kinnis-

tamiseks edukalt kasutatud. Levinud samuti raudteede kuivadel nõlvadel,.
laiguti tihedate kogumikkudena. Liivastel mererandadel sage, sisemaal
esineb kohati. (44. joon.)

Ūldlevik. Nõukogude Liidus levinud Barentsi ļa Läänemere ranni-
ļ<uil - Novaja Zem|ja lõunaosast Kaliningradi oblastini. Üldlevik hõl-
mab peale selle Skandinaavia, Briti saared ning Põhjamere rannikud,.
kaasa arvatud Loode-Prantsusmaa. Uksikud leiukohad sisemaal ulatuvad
Kesk- ja Lõuna_Euroopas kuni Aadria mere põhjarannikuni. (45. joon.)

Majanduslik tähtsus. Kasutatakse tuiskliivade kinnistamiseks. Noo_
rena sobib loomasöödaks. Tarvitusel ka toorainena paberi tootmiseļ. Kõr-
red ja sitked ļehed sobivad korvide, mattide, märsside jne. punumiseks.

11. perekond oder - Hordeurnt L.
Sp. Pl. 84. 1753.

{Jheaastased, üheaastased talvituvad või mitmeaastased taimed. Lehe-
ļabad 2-|0 mm laiad, lamedad (looduslikel liikidel sageli rullunud),.
paljad või karvased, nende aļusel enamasti hästi arenenud kõrvakesed.
Pööristähk võrdlemisi tihe, ilma tipmise pähikuta, enamasti murduva,.
harvemini sitke peateljega. Pähikud üheõielised, rudimentaarse teise
õiega, (kahe_) kolme- (kuue-) kaupa õisikutelje lülidel; keskmine pähik
raotu, viljuv, külgmised lühikestel raagudel, ainult tolmukatega või are-
nemata, harva kõik kolm pähikut viljuvad. Libled enam-vähem ühesuuru_
sed, kitsad, naaskeljad või harjasjad, alusel sageli laienenud. Välissõkal
rliie rooga, pikaohteline. Paislajud viltuselt munajad või piklikud, liha-
kad, käharate või ripsjate karvadega. Teris piklik, ventraalsel küljel laia
Vaoga' sõkaldega kokku kasvanud.

Perekond hõlmab ligemale 25 |iiki, mis on jaotatud kaheks a|am-
perekonnaks. Alamperekond Hordeastrum koosneb peamiselt looduslikest
liikidest; neist on kõige primitiivsemad ning teistest erinevamad sektsi-
ooniks Stenostachys eraldatud püsikud. Need on kõige enam spetsialisee-
runud liigid ja levinud kogu maakeral holarktilistel aladel. Algsed liigid
įgkkisid a,rvatavasti paleogeeni algu1 põhjapoo1kera ürgsetel (epikonti'nen_
taalsetel) sooldunud rannaniitudel. Kõigi teiste sektsioonide liikmed onl
tekkinud Urg-Vahemere ümbruses ja formeerunud samuti paleogeenis-
Käesoleval ajal on nad levinud Euraasias ja Põhja-Aafrikas.

Nõukogude Liidus esineb 13 liiki, nendest on Eestis kuituur_ või

I Hordeum (lad. k.) - odra nimi vanaroomlastel
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adventiivtaimedena konstateeritud 5 liiki. Praktilist väärtust toidu_ ja
söödateraviljana omavad paar-kolm ainult kultuurtaimedena tuntud liiki
ning metsikutest liikidest H. breaįsubuįatum (Trin.) Link; viimane on
ļevinud Euroopa kaguosast Kaug-Idani ja moodustab sooļdunud aladel
.kohati tihedaid rohustuid. Loomasöödaks annab ta keskmise väärtusega
heina.

Perekonna lektotüüp on H. auĮgare L'

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l. Püsik. Pööristähk sale, kaarjalt longus, kuni 8 mm lai, väga pee-

. 
nik':t'' läikivate' kuni B " ''T''l'";ffj::"j'";::är-* įubatum L.

Uheaastased taimed. Pööristähk püstine; tulnukatel kuni 4 cm pik-
kuste, kultuurtaimedeļ üļe l0 cm pikkuste ohetega 2

2. Välissõklad kuni 4 cm pikkuste tüsedate ohetega; ka libled pikaohie-
lised. Tulnukad 3
Vä1issõkaļde ohted ü1e l0 cnr pikad; iibied ohtetud või iühiolrteļised.
Kultuurtaimed 4

3. Keskmiste (viljuvate) pähikute libled harjasjate ripskarvaoega. Tähk
kuni 9 cm pikk, murduva peateljega

3. Sinkjas oder - Hordeum gĮaucum Steud.

Keskmiste pähikute ļibled karedad või lühiļ<este harjaskarvadega.
Pööristähk l,5-3 (5) cm pikk, vintske või raskesti murduva pea-
te,jega 

: o rrāl',:^- ^,{^-2' Põlvjas oder - Iļordeum geni,cuĮatun'l AIlr.

4. Pööristähļr lapik. Külgmįsed pähikud viĮjatrrd ja ohtetud
4. Kaherealine oder - Hordeurn dįstįchum L.

Pööristähk ne1ja_ või ļ<uuekandiline. Külgmised pähikud viljuvad,
pikaohtelised

5. Harilik oder - Hordeunt aulgare L.

l. alamperekond Hordeastrum (Dö1|) Rouy, Fļ. Fr. 14 346. 1913. -Hordeurn |' Hordeastrum Döll, Fl. Baden |:l|7. lB57. - Enamasti
püsikud (harvemini üheaastased). Õisikutelje lülide teravad külgroided
karedavõitu või ripsmelised. Välissõkal kuni 3,5 (4) cm pikkuse
ohtega.

l. sektsioon Stenostachys Nevski in Acta Univ. Asiae Mediae VIII b.
'l7:40. 1934 et in Fl. URSS 2:723. 1934. - Püsikud. Tähk kitsasline_
aalne. Kõik libļed harjasjad'
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46. joon' Lakkoder (IĮordeumiroorul;.rln;8:,Į].,rrrd, b - pähik, c _ sõkal, d _*

A l. Lakkoder - Hordeum įubatum ' L' Sp. Pļ. 85. 1753; Griseb.
in Led. Fl. Ross. 4:329. 1853; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l) ;

740. 1898-1902; Zimmerm. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.'Eur. ed. 2. I :509-
l935, in textu; Lepik, Kodum. kõrrel. rnäär. 69. l935; Hyl. Nord. kärlväxtfl-
1 :385. 1953; Tzvel. in Fl. Eur. URSS l : 168. |974. - Crįtesįon jubatum

1 jubaįum (lad. k.) - hobuse laka taoline.
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47. joon. Lakkodra (Hordeum jubatumJ ļeiukohad Eestis.

(L.) Nevski in Fl. URSS 2:72|. ļ934. - .fl.{Į,leHl rpunacruü (xpuresuoH
rpr.rnacrln:r) . (46. joon.)

9ļ. Hõremurusalt kasvavad, võrdlemisi ohtralt võrsuvad taimed. Kõrs
põlvjalt tõusev,20-50 cm kõrge, peen, paljas, sile. Lehetuped veidi
puhetunud. Lehelabad kuni 3,5 mm laiad, lamedad, karedad, tipus sageli
karvased. Keeleke peaaegu puudub. Pööristähk oheteta, 3-7 cm pikk, kuni
B mm lai, võrdle,misi tįhe, väga kergesti murduva ,teljega, enamasti kaar-
jalt lookas, heleroheļine või liļlakas. Pähikud peateije ļülidel kolmekaupa,
nendest keskmine raotu, viljuv, külgmised lühiraolised, rudimentaarsete
õitega - vaid ko1me ohtena. Libled 3,5-7,5 cm pikad, juusjad, teravalt
karedad, harali. Välissõkal paljas, kuni 5,5 mm pikk, kuni 5 (9) cm
pikkuse ohtega. Teris kitsaspiklik, ventraalsel kü1jel vaoga.

Õitseb juulis, augustis.
Mullastiku suhtes võrdlemisi vähenõudlik. Eestis kasvatatakse deko_

ratiivtaimena kohati aedades. Harva metsistunult prahipaikadel ja ela-
mute ümbruses. (47. joon.)

Üldlevik. Pärineb Põhja-Ameerikast. Sissetoodult levinud Nõukogude
Liidus kohati niitudel, teede äärtel, prahipaikadel jne. Euroopa-osast kuni
Ķaug-Idani, harva ka arkiilistel aladel' Esineb sisseviiduit ka atlantilises
Euroopas.

Majanduslik tähtsus. Ilutaimena hinnatud eriti Kesk-Euroopa maades.
Sobib nii kimpudesse kui ka kasvatamiseks iluväljakuil.
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2. Sektsioon Hordeastrum. - Döll, Fl. Baden 1:|17. 1857. - Ühe_

aastased taimed. Tähk lailineaalne või piklik' Mõlemasugulised õied kit-
sassüstjate, oheteks ahenevate lib1edega.

* 2' Põlvjas oder - Hordeurrl genicuĮatum' All. F'i. Pedenr. 2:259.
1785. - H. hgstrix Roth, Cataļecta Bot. l:23. |797; Nevsļ<i in Fl. URSS
2:727.1934, p.p.; Lavr. in Fl. Ucr.2:383. 1940; Remmel in Tartu Riikl.
Ulik. Toim. 136, bot. 6:48. 1963. - H' gussoneanum Par|' F.l. Paļerm.
l:246. 1845. - ? H. pratense L. "y. desertorurn Griseb. in Led. Fl. Ross.
4:329. lB53. - H. marįnum Huds. ssp. GussoneanįĮm (Parl.) Theļl.
in Viert. Naturf. Ges. Zürich 52 (3-4):44l. l90B; Asch. et Graebn. Syn.
Mitteļeur. Fl. 2 (|) :737 (H. maritimurn B. H' Gussoneanum); Zimmerrn'
in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 1 : 516. 1935; Tzvel. i,n Fl. Eur.
URSS l:169. |974. - H. marįnum Huds. var. gussoneanum (Parl.) HyĮ.
Nord. kärlväxtfl. t :385. 1953. - fl.IįaeHl lyccoua, g. ķoneH'larltü. (48.

joon.)
o. Hallikasrohelised, kuni 20 cm kõrguste rohkete peente põlvjalt

I

48. joon. Põlvjas oder (Hordeum genĮcuĮatum\: a
keeleke. Orig.

_ taime ūldkuju, ü _ pähik' c _

l genĮcuĮatum (lad. k.) - põlvjas.
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tõusvate kõrtega taimed. Lehetuped puhetunud, ülemised enam-väherrr'
paljad, alumised pehmekarvased. Lehelabad 2-3 mm laiad, mõlemalt
pinnali pehmekarvased. Keeleke kuni l mm pikk' tömp, sakiliste Serva-
dega. Kõrvaļ<esed väikesed, heledad. Pööristähk l,5-3 cm pikk, ltoos,
ohetega keskmiselt l (l,5) cm 1ai. Pähikud kolmekaupa õisiku peatelje
lülidel, ļ<eskmine neist raotu, viljuv, kaks külgmist ļühikestel raagudel,,
viljatud. Libled B-12 (20) mm pikad, ohtetaolised, karedad, alusel veidi
laienenud. Välissõkaļ 3-4 (5) mm pikk, l0-l2 (20) mrrr pikkuse ohtega'
paljas, seljali kumer, tipuosas andruga. Sisesõkal 2-3 mm pikl<' tipus
kaheharuline, kare. Paislajud keeljad, l mm pikkused, õhukesed, paljad.
Tolmukad umbes l mm pikad. Teris ļ<itsaspiklik, beež, 3-4 mm pikk,
tipus karvase lisemega' peaaegu ruljas, ventraaļsel küljel kitsa vaoga.

Õitseb mai iõpust sügiseni.
Eestis haruldase raudteetulnukana; leidnud A. Remmel 1958. a. Tar-

tus. (49. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas Alam-Doni aladel ja Krim-

mis, Ķaukaasias põhja-, ida- ja lõunaosas, Kesk_Aasias. Kesk- ja atlan-
tilises Euroopas, Väike_Aasias ning lraanis; tuļnukana ka mujal.

* 3. Sinkįas oder (müüroder) - Hordeum gĮaucum' Steud. Syn_
Pl. Glum. |:352. 1854' - H' murįnum L. Sp. Pl. 85. 1753, p' p.; Griseb.

49. joon. Põlvja odra (Hordeum genicuĮaturrl\ leiukoht Eestis.
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50. joon. Sinkjas od,et (Hordeurn gļaucun\: a _ taime üldkuju, b _ pähik, c _ koeleke.
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in Led. Fl. Ross. 4:328. 1853, p. p.; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl,
2 (|) :73B' 1898-1902, p'p.; Zimmerm. in Hegi' Iļlustr. Fl. Mitt.-Eur-
ed. 2. t:514. 1935, p. p.; Lepik, Kodum. kõrrel. määr. 69, l935, p. p.;
Natk._Iv. in Liet. Īl' 2:294' 1963, p. p. - H' murįnum L. ssp. glaucum
(Steud.) Tzvel. in Nov. Syst. Pl. Vasc. (Leningrad) S : 67. 1971 et in
Fļ. Eur. URSS | : l70. |974. - fl'{ĪvreĮĪl cltsHü. (50. joon.)

o - taļvituv ülreaasta,ne. Rohkeie kõrtega helerohelised taimed.
Kõrred põlvjalt tõusvad, kuni 30 (40) cm kõrged, paljad. Lehetuped
puh,etunud, sageli õisikut hõlmavad. Leheļabad kuni 4 mm 1aiad, paljad,
tipus sageli karvased. Ķeeleke lühike. Kõrvakesed väikes,ed, heledad.
Pööristähk 4-7 (9) cm pikk, kuni 6 mm lai. Pähikud kolmekaupa
õisiku peatelje lülidel, umbes l3 mm pikad; külgmised, ainuļt tolmuka_
tega pähikud lühikesteļ raokestel, keskmine pähik viljuv,'raotu. Viljuval
pähikul libled kuni 2,5 cm pikad, alusel kuni 0,7 mm 1aiad, karedate
roodudega, servades ripskarvadega, ahenevad tipus peeneks ohteks-
Külgmiste pähikute libled teineteisest erinevad: välimine (alumine) alu_
sel veidi laienenud ja külgedel ripskarvane, seesmine (ülemine) rips-
karvadeta, ohtetaoliseks redutseerunud. Viljuva pähiku välissõkaļ kuni
9 (ll) mm pikk, ligemale 3 (4) cm pikkuse ohtega. Külgmistel pähiku-
tel välissõkal 12-14 mm pikk, külgedelt karvane, seljalt paljas, 4 cm
pikkuse ohtega. Tolmukad umbes I mm pikad.

Õitseb juunist augustini.
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Eestis haruldase tulnukana; leitud Tallinn-Ķopli raudteejaamast
(4. Remmel 1967. a.). (51. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Volga ülemjooksul (tulnukana), Krim_
mis, Ķaukaasias ja Kesk-Aasias. Idapoolsetes Vahemeremaades, Iraanis,
Väike-Aasias, Himaalajas. Tulnukana Põhja-Ameerikas ja mujal.

2. alamperekond Hordeum. _ Üheaastased, sageli kultuurtaimed.
Õisikutelje tömbivõitu külgroided tihedalt karvased. Välissõkal kuni (l8)
20 cm pikkuse, alusel ļaienenud ohtega.

^ 
4. Kaherealine e. kahetahuline oder _ Hordeum dįstįchon| L.

Sp' Pl. 85. l753; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:327. lB53 (distĮchum);
Ķlinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl. 90. 1BB2; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur.
Fl.2 (l):724. lB9B-1902; Nevski in Fl. URSS 2:728. 1934; Zimmerm.
in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2. l:511. 1935; Lavr. in Fl. Ucr. 2:385.
1940; P. Gaļen. in Latv. Ī|. l:245. 1953; Hyl. Nord. kärlväxtfl. 1:384.
1953; Roshev. et Schischk. in Ol. JIen. o6.ņ. 1:t67. 1955; Natk._Iv. in
Liet. fl. 2:296. 1963; Tzvel. in Fl. Eur. URSS. l:170. |974. - H' uuĻ
gare L. ssp. distichurn Koern. in Koern. et Werner, Handb. Getreideb.
l:l47. lB55, p.P' - fl,{Įaegl 4rypx4uuü. (52. joon.)

o' Kõrs 50-120 cm kõrge, sile. Lehetuped paljad, sõlmevahedest
lühemad. Lehelabad lamedad, mõlemalt pinnalt karedad, kuni 12 mm
laiad, pikalt teritunud tipuga, alusel 1aiade, sirp jate, kõrt hõlmavate
kõrvakestega. Keeleke enamasti kitsa äärisena või kuni 2 mm pikk, tömp.
Pööristähk heleroheįine, alusel sageli kollakas, ligemale |2 cm pikk ja
oheteta 7-B mm lai, sitke peateljega, mõnel sordil tipus veidi longu
hoidev, lapik. Pähikud kolmekaupa õisiku peatelje lülidel; kaks külgmist
pähikut ainult tolmukatega, viljatud ja ohtetud, tipus veidi teritunud
sõklaga. LibĮed külgmistel pähikutel naaskeljad, keskmisel, viljuval
pähikul alusel laienenud, ļühikarvased, tipus arenenud peeneks karedaks
ohteks, 9-l2 mm pikad. Välissõkal viljuval pähikul lai-elliptiline, kahe
külgmise, vahel ka kolmanda, keskmise andruga, paljas, tipus teravalt
kareda, kuni 15 (lB) cm pikkuse ohtega. Tolmukapead umbes 3-4 mm
pikad. Teris sõkaldega kokku kasvanud, ovaalne, 8-l0 mm pikk, tipus
lühikese karvase lisemega, ruljas, külgedelt veidi kokku surutud, vent-
raalsel küljel kitsa vaoga:

Õitseb juunis, viljad valmivad juuĮi Įõpuks, augustiks.
Eeļistab savikat mulda. optimaalne on pH 6,5. Eestis kasvatatakse

kahereaļist otra peamiselt õlleodraks, seetõttu ka tunduvalt vähemal
pindalal kui hari1ikku otra. Õlļeotra kasvatatakse ainult sel1eks ettenäh-
tud majandites, olenevalt mulļastikust ja majanduslikest kaa1utlustest.
1976' aastaks rajoonitud sordid on näit. 'Maja' (Taani sort; rajoonitud
1949. aastast) ja 'Domen' (Norra sort; rajoonitud 1964. aastast).

Üldlevik. Tuntud ainult kultuurtaimena. Nõukogude Liidus kasvata_

I dįstįclton (kr. k.) - kaherealine.
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takse kaherealist otra enam või vähem samades piirkondades kus hari-
likku otragi (vt. 54. joon.), kuid üldiselt vähem. Õlleodra peamiseks
kasvatuspiirkonnaks on Euroopa-osa. Õlleodrale sobivamaid kliima- ja
mullastikutingimusi leidub Valgevenes. Võrdlemisi edukalt kasvatatakse
teda ka Siberi lõunapoolsetes rajoonides, rohkem lääneosas, vähemaļ
määral ida suunas kuni Baikaļi aladeni, ning Kesk-Aasias. Sööda_ ja
kohati toiduteraviljana viljeldakse kaherealisį otra peamiseļt mäestikes
ja ka põhjapoolsetel aladel, Euroopa-osas kuni põhjalaiuse 70"-ni. Väļ-
jaspool Nõukogude Liitu kasvatatakse kaherealist otra paras- ja sub_

troopi1istes vöötmetes kogu maakeraĮ, põhi,liselt Lääne-Euroopas ja
Põhja-Ameerikas.

Majanduslik tähtsus. Õlleodra kasvatamisel tõstavad kaali- ja fos-
forväetised terise kvaliteeti; liigne ļänrmastik aga ei ole soovitav. Hea
õlleodra saamiseks on aretatud sellekohased sordid. Need vaļitakse vas_
tavalt geograafilistole tingimusteįe ja toodetava õlle margile. Õlleodral
peab teris olema ühtlase Suurusega (ühtlaselt idanev), valkjaskoilakas
õrna läikega, hästi lõhnav, jäme ja jahukas, valgusisaldus mitte üle
9-l2olo.

A 5. Harilik oder _ Hordeum aulgarę ' L. Sp. Pl. 84. 1753; I(linge,
Fl. Est-, Liv- u. Curl.90. 1BB2; Nevski in Fl. URSS 2:728. 1934; Lavr.
in Fl. |Jcr' 2:3B5. 1940; P. Galen. in Latv. Īl, l:246. 1953; Hyl. Nord.
kärlväxtfl. 1 :3B3. 1953; Roshev. et Schischk. in o.rr. JIeH. o6.rr. 1 : l67.
1955; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2 :294. 1963; Tzvel. in Fl. Eur. URSS I : 170.

1974. - H. polgstichon Hal|er in Novi Comment. Gotting. 6: 5. 1776;
Zļmmerm. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. l:5I2. 1935. - H. satį-
uum fPers. Syn. Pl. 1 : l08. l805, in syn.] Jess. Deutschl. Gräs. 200.

1863; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l):723. lBgB-1902. -
fl,iĮ,IeHL o6ltxHoseIrHalü', fl'. uuoropx4ultü. (53. joon.)

o, o. Kuni l20 cm kõrguse kõrrega taim. Pööristähk 4-l0 cm
pikk, kuni l,5 cm lai, peaaegu neljakandiline. Kõik kolmekaupa õisiku-
telje lülidel asetsevad pähikud enam-vähem raotud, viljuvad. Keskmine
pähik sageli külgmistest veidi tüsedam ning pikema ohtega. Muus osas
sarnaneb kaherea1ise odraga. Isetolm,leja - ,tolmleb juba siis, kui üle-
mine leheiupp arenenud õisikut veel ümbritseb.

Õitseb juunis, viljub augustis.
Eelistab savikat mulda. Niiskuse ja temperatuuri suhtes vähenõud-

lik, kuid talle on sobivamad jahe juuni- ja juulikuu. Eestis kasvatatakse
peamiselt söödateraviljana enam või vältem kõikides majandites. Rajoo_
nitud sordid on kogu territooriumil kasvatamiseks näit. 'otra' (Soome
sort; 1970. aastast) ja 'Wing'. Odra keskmine saagikus Eestis on 27-
28 ts/ha.

Üldlevįk. Tuntud vaid kultuurtaimena. Mullastiku ja kiiima suhtes
vähenõudlik, samuti nagu eespool kirjeldatud liik. otra kasvatatakse

į uuĮgare (lad. k.) - harilik, tavaline.
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54. joon. Hariliku odra (Hordeum o.ųĮ-gqre)'viljelusala Nõukogude Liidus. IBahtejevi
(1960) järgi.]

kogu maakeral põllumajanduslikes piinkondades, peamiselt aga 40_70.
põhjalaiusel. (54. joon.) Suhteliselt lühikese vegetatsiooniperioodi tõttu
on ta kasvatatav ka polaaraladel ja kõrgmägedes. Subtroopilistel aladel
on talisordid saagirikkamad.

Majanduslik täįrtsus. lg70. a. andmeil kasvatatakse otra kogu maa-
keral rohkem kui 78 milj. hektaril, Nõukogude Liidus 21,3 milj. ja USA-s
3,B milj. hektaril. Aretatud on üle 1000 sordi. Toiduteraviljana kasuta-
takse otra peamiselt tangude ja kruupidena, vähem jahuna, kohvi surro_
gaadina, õlle ja piirituse tootmiseks ning Įinnaseekstrakti ja imikutoidu
valmistamis'eks (sisaldab Bz-vitamiini). Tööstuslikult toodetakse odrast
veel piimhapet ja medikamente. Rahvameditsiinis on kasutatud linnaseid
silmade <<odraiva> raviks ja teradest keedetud ning meega segatud lima
mao- ja sooltehaiguste ravimina. Suhteļiselt valgurikkam harilik oder
on hinnatud söödateraviljana, eriti sigadele, ka1adele ja veoloomadele.
Põhku kasutatakse paberi tootmiseks, allapanuks, kohati kütteks, odra-
ohteid nä1kjate tõrjeks.

Kultuurotradele ļähedane ļiik on Kaukaasias ja Kesk-Aasias levinud
looduslikult kasvav H. spontaneum C. Koch. Kaherealine ja harilik oder \
on teineteisele lähedased, kuid aĮgselt eri suundades arenenud ja areta-
tud taksonid. Mõlemad liigid on väga vormirohked. N. Vavilov on eral_
danud kaks peamist otrade lähtetsentrit: Kagu_Aasia, kust pärinevad
peamisel,t lühiohtelised, ohtetud ning paljasteriselised teiserndid, ja Abes-
siinia-Aafrika, kust pärinevad sõkalteriselised, suurte sõkaldega ja kar_
vaste sõkaldega teisendid. Kultuurotrade päritolu on tõenäoliselt polü_
füleetiline. Lõuna-Euroopas ja Egiptuses olid nad tuntud juba nooremal
kiviajal.
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55. joon. Saluodrik (o",o"?#rĮ:uf!r,'"fror!\i".t* 
31,,ä: 

üldkuju, & - pähik' c _

otradele ja odrikutele on ļähedane monotüüpse perekonna HordeĮųntus esindaja

saluodrik _ H. europaeus (L.) Harz ĮEĮgnus europaeus L., Cuaįera europaea (L.\

Köļer]. See on rohiroheline tihemurusaļt kasvav taim. KõrS 60-120 cm kõrge, aluselt

kaarjālt tõusev, paljas, sõlmede kohalt alaspidikarvane, õisiku alt kare. Lehetuped harali'

karvāsed, üļemine sageli veidi puhetunud. Keeleke kuni'l mm pikk, kõhrja äärisena.

Lehelabad sageli üle l cm laiad, ļamedad, pealt paljad, tugevasti karedad või hajusalt

haralikarvased, aļusel sirpjate kõrvakestega. Õisik 5-8 cm pikk, vahel harva pikem,
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56. joon. Saluodriku (HordeĮgmus europaeus) areaal. lMeusel, Jäger ja Weinerti (1965)
järgi.]

umbes 1 cm lai. Pähikud rohelised, t0-l4 mm pikad, üheõielised. Libled 10_12 cm
pikad, alusel teineteisega ļiitunud, tipus umbes niisama pika või veidi lühema ohtega,
paljad, ühe harjaskarvase rooga. Välissõkaļ 9-13 mm pikk, tipuosas hõredalt lühikar-
vane ja sõklast sageli 2-3-kordseļt pikema ohtega. Sisesõkal 8-10 mm pikk, kahe
palja, ainult tipus lühikarvase andruga. Tolmukapead umbes 3 mm pikad, kahvatukolla_
sed. Teris 6-8 mm pikk, helepruun, paljas, tipus karvase lisemega, ventraalsel küljel
vaoga. (55. joon.) Oitseb juulis, augustis. Saluodrik kasvab varjukates leht- ja sega-
metsades, peamiseli Euroopa keskosas. (56. joon.) Eestis pole teda seni leitud, kuid ta
esinemine siin on väga tõenäoline. Kasvamiseks sobivaid Įeht- ja segametsi leidub näi-
teks Saaremaal, Audru ja Tõstamaa vahelisel alal ning Ķilingi-Nõmmest edela pool.
Nimetatud alad paiknevad ka võrdlemisi lähedal liigi leiukohtadele Dundaga ligidal
Läti NSV-s' Rootsi idarannikul ja Gotlandi saarel.

t2. perekond odrik _ Taenį.atherulat Nevsl<i
in Acta Univ. Asiae Mediae VIIĪ b, t7 : 38. 1934.

Uheaastased, puhmasjalt võrsuvad taimed. Lehed võrdlemisi kitsad,
sageli rullunud ja peali karvased. Pööristähk sitke peateljega, laiuvate
ohetega. Pähikud kahekaupa õisikutelje įü1ideļ, üheõielised teise õie

rudimendiga, raotud. Libled naaskeļjad, jäigad, alusel laienenud. Välis-
sõkal piklik, pika, alusel laienenud ohtega. Pais1ajud suhteliselt suured,.

enamasti üle l mm pikad' õhukesed' kahe keelja lrõlmaga. Tolmukapeadl

ļ Kreeļ<aļ<eelsetest sõnadesl įaenįa - lint, aįher - olre; laienenud alusega ohtē

iärgi
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0,5-l,5 mm pikad, sageli lįllad või pruunikad. Teris kitsaspiklik, võrtl-
lemisi lameda ventraalse küljega, 5-l0 mm pikk. Hiilum peaaegu terise
pikkune.

Perekond on oligotüüpne, pärineb Vahemeremaadest. S. Nevski poolt
sellesse eraldatud 3 įiiki on triibuses Trįtįceae osutunud kõige enam
spetsialiseerunuiks. Nõukogude Liidus, sealhulgas Eestis (leitud tulnu_
katena), on levinud kaks ļiiki. odrikutele lähedaim on monotüüpne pere-
kond HordeĮgmus (Jess.) Harz.

Perekonna tüüpliik on T. crįnįtum (Schreb.) Nevski.

l. Välissõkal paljas, tipuosas roodudel hõredalt ripskarvane. Välis_
sõkalde ohted 6-l0 (l2) cm pikad, helerohelised, tipuosas ülespidi
harali

l' Hatune odrik - Taenįatherum crįnįtum (Schreb.) Nevski
Välissõkal üļeni lühikarvane, kare, 'tipuosas pikemate karvadega.
Välissõkalde ohted 4-7 cm pikad, lillakad, käändunuįt harali

2. Kare odrik - TaenįatheruīrL asperuffĮ (Simonk.) Nevski

* l. Hatune odrik - Taeniaįherum crįnįtum' (Schreb.) Nevski in
Acta Univ. Asiae Mediae VIII b, 17:39. 1934 et in Fl. URSS 2:719.
1934; Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:171. |974. - EĮųrnus crįnįtus Schreb.
Beschr. Gräs. 2 : 15. |772; Griseb. in Led. Fl. Ross, 4 :329. ļB53. -Hordeurrl crinįtum Desf. Fl. Atl. l: l13. l79B; Asch. et Graebn. Syn.
Mitteleur. Fl. 2 (I) :744. 1B98-l902. - JIegroocrgaK ĀJIHHHosoIocHü.
(57.' joon.)

o. Väikeste tuttidena kasvavad taimed mitme viljuva kõrrega' Kõrs
kuni 40 cm kõrge, jäigalt püstine, paljas. Lehetuped paljad, harvemini
hõredalt karvased, veidi puhetunud. Lehelabad l-3 mm laiad, enamasti
rullunud, pealt karvased, alt paljad, servast (peamiselt laba alusel)
sageli ripskarvased; kõrvakesed väikesed. Keeleke kuni 1 mm pikk, tömp'
õhuke. Pööristähk 2-6 'cm, koos ohetega kuni 12 cm pikk, hele- või
oļiivikasroheline, võrdlemisi tihe. Õisiku telg paljas, vahel kantidel hõre-
dalt kidakesi. Libled 2-2,7 cm pikad, harjasjad, alusel veidi iaienenud.
Välissõkal 7-|0 mm pikk, vähemärgatavate, sageli lillakate roodudega,
paljas, ülaosas roodudel ripskarvane; tipus aheneb 6-l0 cm pikkuseks
alusel laienenud ohteks. Tolmukapead I-2 mm pikad, enamasti lillad.
Paislajud kuni 2 mm pikad, peaaegu paljad.

Õitseb juunis, juulis.

Kasvab kergeĮ klibusel mullal. Eestis raudteetulnukana kord (1963.

aastal) leitud Sonda jaama lähedaļt. (58. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Krimmis, Ida- la Taga-Kaukaasias,
Kesk_Aasia lõunaosas idapikkuste 55 ja 75" vahel kõrbealal ja mägis-
maal. Idapoolsetes Vahemeremaades, Balkanįl, Ees-Aasias, Afgariistanis.

r08

l crįnįtum (lad. k.) _ hatune.
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58. joon. Flatuse odriku (Taenįaįlterum crinitum) leiukoht Eestis

* 2. Kare odrik - T'aenįatherum asperumļ (Simonk.) Nevski in'
Acta į;niv. Asiae Mediae VIII b. 17:39. 1934 et in Fl. URSS 2:7lg.
1934; Tzvel. in Fļ. Errr. URSS l : |72. 1974. - Cuaįera Caput-medusae'
vaf. aspere Simonk. in Term.-Tud' Közl. 29:230. lB97. - EĮgmus crini-
tus var' mįnor Velen. Suppl. Fl. Bulgar' 30l. 1B9B. - Hordeum asperum'
(Simonk.) Degen ex Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l):7aa.
l898-l902. - JIegroocTHHK mepoxonarltü. (59. joon.)

o. Puhmasjalt võrsuvad, mitme õisikut kandva kõrrega ha1,liļ<as-

roheļised taimed. Ķõrs peen, püstine või põlvjalt tõusev, kuni 30 (40) cm:

kõrge, paljas, siie. Lehetuped pa1jad, veidi puhetunud, sageli ļillakad.
Lehelabad l-3 mm ļaiad, paljad või tipuosas pealt hõredaļt iühikar-
vased, a1use1 väikeste kõrvalrestega. Keeleke 0,7 ( 1) rnm pikk, tömp.
Pööristähk tjhe, 2-4 cnr (ohteta) pikk, hallikas- või veidi lillakasrohe-
line, palja või veidi kareda peateljega. Pähikud kahekaupa. Libledl
2-3,5 mm .pikad, naasl<eljad. Välissõkaļ kuni 7 mm pikk, üleni lühikes-
test karvadest kare, üļaosas pikemate karvadega, vähemärgatavate roo-
dudega, tipus aheneb kuni 7 cm piĮ<aks, ļaiuvaļt käändLrnud ļ<aredaks.
ohteks. Muus osas sarnaneb eelmise liigiga.

Õitseb juunis.
Kasvab kuivadel nõlvadel, vahel ļ<a teede äärtel ja unrbrohuna põl-

il0

ļ asperum (latl. k.) - kare.
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59. joon. Kare odrik (Taeniatherurn asperum)i a - taime üldkuju, b - pähik, c -väļ'issõkal, d _ keeļeke. orig.

dudel. Eestis raudteetulnukana kord (1963. aastal) leitud Sonda jaama
ļähedalt. (60. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Musta mere ümbruses, Krimmis ja Kau-
Į<aasias, Kesk-Aasias Pamiiri-Alai ja Turkmeenia mägedes. Kesk-
Euroopas, Balkanil ja Väike-Aasias.

4. triibus Bromeae Dumort. Observ. Gram. Belg. 92, 115. 1823, s.

str.; Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:173. 1974. - Festuceae auct.: Roshev.
in Fļ. URSS 2:29|' 1934, p. p. - Mitme- või üheaastased taimed festu_

koidset tüüpi lehelabaga. Lehetupp kogu ulatuses suletud; l<eeleke väga
lühike, sageli nahkjas; kõrvakesed arenenud. Kolme- kuni paljuõielised
.pähikud koondunud ļaiuvaļ<s kuni kobar jaks pööriseks. Libļed tihedalt

lll
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60. joon. Kareda odriku (Taeniatherum asperum\ leiukoht Eestis

as'etsevad, ļrolme- kuni paljuroodsed, seljaļ ümardunud, ohtega või iįma.
Välissõkal nahkjas, 5-9 (13) rooga, ohteline või ohtetu. Paislajud ena-
masti suhteliselt suuted, karvased või ripsmelised. Tolmukaid valdavalt
kolm. Sigimik tipul tihedalt karvane. Hiilum Įineaalne, pikk. Tärklis-
terad lihtsad, mitmesuguse SuuruSega. Ķromosoomid kaunis suured;,
nende āfV X:7.

13. perekond andrik - CeratochįoaI Bealv.
Ess. agrosiogr. 75. 1812. - Bromus L. s,ect. Ceratochloa (Beauv.) Griseb. in Led. Fl-

Ross. 4:360. 1853.

Väiksemate mätastena kasvavad, enamasti risoomita üheaastased,
või püsikud. Lehed 3-B mm laiad, pikalt teritunud tipuga. Õisik -laiuv pööris. Pähikud külgedelt kokku surutud, paljuõielised, mõlema-
suguliste õitega. Libled enam või vähem ühesuurused, alumine viie, üle_
mine 7-9 looga. Välissõkaļ teritunud iipuga, ohtetu või lühiohteline,
seljal andruga. Sisesõkal kahe kareda või lühiripskarvase andruga, vä-
lissõklast lühem. Emakakaelu hariliku,lt ļ<olm, harva kaks. Tolmuīapead
l-3 mm pikad, enamasti koļlased. Teris kitsaspiklik, renjas, tipus kol-
mehõlmaline, üleni või ainult tipus karvane. Hiilum peaaegu terise pik*
kune.

tt2

I keros (kr. k.) : sarv, chĮoa (kr. k.) - rohi
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6l. joon. Lapik andrik (CeratochĮoa cathartiia)'. d' _ taime ülerrine osa, l - päh,ik,
c * väļisrsõkal, d - keeleke. orig.

Perekonda kuuluvad l0-15 ,liiki on levinud Ameerikas mittetroopi-
listel aladel ja mägedes. Mõned liigid on tuntud heade söödataimedena
ning sellistena introdutseeritud paljudesse teistesse maadesse.

Perekonna tüüpliik on c. unįoĮoįdes (Willd.) Beauv'

)k 1. Lapik andri'k _ CeratochĮoa catllartical (Yahl) H,erter in Rev.
Südamer. Bot. 6 : l44. 1940; Tzvel. Poaceae URSS 208. 1976. - Bromus

t cathartįca (lad. k.) _ puhastav, ļahtįstav

8 Eesti Nsv floorį xĮ ll3



cathartįcusVahl, Symb. Bot.2 :22. |79l. - B. unįoĮoįdes Kunth i'n Hurrnb.,

BonpĮ. ert Kunt,h, Nov. Gen. Sp. l : l5. l8l5, non B. unįoįoįdes' (Wilļd.)

Rasp. 1825; Enari et al. Kodum. taim. 70. 1943. - B. Haenheanus
(C. Presl) Ķunth, Enum. Fļ. 1 :416. lB33 - Porosilķ c.ņa6ure.nlglttä.

(61. joon.)
o-9ļ' Väikeste puhmastena kasvavad taimed mitme viljuva, 30_

B0 cm kõrguse, enam või vähem püstise l<õrrega. Alumised iehetuped

pehmete harali karvadega, ülemised paljad. Lehelabad 2-5 (7) mm

laiad, karedad, tipuosas roodudel pehmekarvased. Keeleke kuni 6 mm

pikk, piklik. Õisik |5-25 cm pikk, valminult kolrku tõmbunud, sageĮi

tipust 1ongus, pikkade karedate vähesepähikuliste harudega. Pähikud
piklikud, tugevalt lapikud, äraspidimunajad, (l,5) 2-3 cm pikad, 3-l0
õiega, valkjasroheiised. Libied ebavõrdsed,6-8 (l5) n-rm pikad, teri-

tunud, aiumine 5-7, üļemine 7-9 rooga. Välissõkal 15-22 rrm pikk,
g rooga, seljal terava andruga, munajaspiklik, tipus teritunud, alumistel
õitel ohtetaolise teravikuga, ülemistei l-4 (6) mm pikkuse ohtega. Sise-

sõkal väļissõklast lühem. Tolmukapead kuni l mm pikad, kollased. Vili
7-B mm pikk, piklil<, tipus karvane, ļ<oļme lühikese hõlmaga, sügava
ventraalse vaoga ja lineaalse, peaaegu terise pikkuse hiiiumiga.

Õitseb augustis.
E'estis varem kasvatlatud katseaedades; näit. kogutud l949. a. kul_

tuurist Jõgeva sordiaretusjaamast. Harva on 1eitud tulnukana, näit.
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62. joon. Lapiku andriku (CeratochĮoa cathartica) leiukohad Eestis.



1920-ndail aastail Tartust Raadilt ja hiljem mujaltki. (62. joon.)
Üldlevik. Liigi kodumaa on Lõuna-Ameerika (Kolumbiast kuni Ma-

galhāesi väinani). Kultuuristamiseks on viidud paijudesse maadesse.
Nõukogude Liidus viljeldakse peamiselt Musta mere ünrbruses.. Metsistu_
nulį või tulnukana on leitud seaii, Volga-Doni valdkonnrast jnr.

Majanduslik tähtsus. Hea söödataim. Kasvatatakse peamiselt ühe_
aastasena; oma kodumaal on püsik.

Erineb võrdlemisi vähe lähedasest liigist C. unįoįoįdes (Willd.)
Beauv. Viimase märgatavamad eristustunnused on järgmised: kasvuļt
madalam (kuni 60 cm kõrge) ja kitsamate (kuni 4 mm laiuste) įehte_
dega; välissõkal l4-17 mm pikk' ll-l3 rooga, ohtetu, roodudel ja and-
rul ripskarvane. Sageli, eriti praktikas, käsitletakse mõlemat liiļ<i koos
Bromus unįoįoįdes'e või CeratochĮoa unįoįoįdes'e nįme alļ.

|4. perekond püsikluste - Bromopsisl Fourr.
įn Ann. Soc. Linn. Lyorr. N. S. 17:187. 1869; Tzvel. in Fl. Eur. URSS 1 :1?4. 1974. _
Zerna Panz. in Denkschr. Akad. Wiss. München 4:296. 1814, nom. illeg., p. min. p. -Bromus L. subgen. Zerna (Panz.) Asch. Fl. Brandenb. I :895. 1864.

Mätastena kasvavad või roomava risoomiga püsikud. Lehed 3-
l2 mm laiad, sageli pealt või mõļemalt pinnalt karvased, harva paljad.
Pööris kuni 25 cm pikk, enamasti laiuv, püstine, vahel tipus longus,
karedate harudega. Pähikud tipus ahenenud, harvemini aga veidi laie_
nenud, kuni l2 õiega. Alumine Įible ühe, ülemine kolme fooga. Välissõkal
5-7 rooga, sirge või veidi käändunud ohtega, mis enamasti ei ületa
sõkla pikkust; harvemini ohtetu. Paislajud nahkjad, äraspidimunajad.
Teris sõkaldega kokku kasvanud, 'lineaalpiklik, vaoga ventraalsel küljel,
millel kogu pikkuses hiilum.

Perekond hõlmab ligemale 500 liiki; need on levinud mittetroopilis_
tes vöötmetes (troopikas vaid mägedes) mõlemaļ poolkeral. Enamikus
on nad metsa- ja niidutaimed. Perekonna Bromopsis 6-10 liiki kas-
vab Põhja-Ameerikas; teised on levinud peamiselt Euraasias. Nõuko_
gude Liidus esineb l5 liiki, nendest Eestis 4liiki.

Mõned liigid (ka Eestis kasvavad) omavad tähtsust söödataime-
dena.

Perekonna lektotüüp on B. ramosa (Huds.) Holub.

t Taimeperekonna Bromus nimest ja kreekakeelsest ļiitest ops, mis tģhendab sar-
nasust.
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LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l. Pähikud sõkalde pikkuste või pikemate ohetega. Pööris tipust kaar_
jalt longus. Lehetuped ja kõrresõlmed pikakarvased

l. Varju-püsikluste _ Bromopsis Benehenįį (Lange) Holub

Pähikud ohtetud või sõkaldest lühemate ohetega. Pööris püstine 2
2. Pähikud ohtetud või |-2 (3) mm pikkuste oheiega. Taimed pika

roomava risoomiga
4. ohtetu püsikluste _ Bromopsįs įnermįs (Leyss.) Holub

Ö

Pähikud keskmiselt poole sõkla pikkuste ohetega. Taimed murusalt
kasvavad
Juurmised vanad lehetuped võrkkiudsed. Sõklad karvased

3. Võrkjas püsikluste - Bromopsis riparia (Rehmann) Holub

Juurmised vanad lehetuped pikikiudsed või terved. Sõklad pa,ljad
või ainult alusel hõredalt karvased

2. Püstine püsilkluste _ Bromopsįs erecta (Huds.) Fourr.

l. Varju-püsikluste (varjuluste) - Bromopsįs Benekenįįl (Lange)
Holub in Folia Geobot. Phytotax. (Praha) 8 (2) :167. 1973. - Bromus
ranlosus Huds. Fl. Angl. 40. 1762, p. p. - B. asper Mur'r. Prodr. Stii,rp.

Gotting. 42. 1770, p. p.; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv.
u. Curl. 74. lB52; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:356. 1853, p. p. - .8. Bene'
h,eni (Lange) Trimen in Journ. Bot. (London) t0 :333. lB72; Nevski et

Socz. in trI. URSS 2:558. 1934; Lavr. in Fl. Ucr. 2:295. 1940; P. Galen.
in Latv. Īl' t:22B. 1953; Hyl. Nord. kärlväxtil. 1:350. 1953; Roshev. et

Schischk. in O.rr. JIen. o6n. 1:158. 1955; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2:261.
1963. - B. ramosus Huds. ssp. Benekeni (Lange) Asch. et Graebn. Syn.
Mitteleur. Fl. 2 (l) :576. 1898-1902 (8. ramosus B. Benekeni); Hegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 1 :459. l935. - Schedonorus Benekenį Lange,
Fl' Dan. 48 :5. 1B7l . _ Zerna Benekenį (Lange) Lindm. Svensk Fane-
rogam,fl. 10l. l9l8. _ Bromopsįs rdmosa (Huds.) Holub ssp. benekenii
(Lange) Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:175. 1974. Exs.: Lippm. et

K' Eichw. Eesti taimed l, n" 35. 1935. _ KocrpeĪĮ EeHexerra, xoctėp
Eegeķeua (sepxa Eenexeua). (63. joon.)

ų. Ilma roomava risoomita, väiksemate mätastena kasvavad sügav-
rohelised sihvakad salumetsataimed. Kõrs kuni l50 cm kõrge, püstine
või alusel veidi tõusev, udejate lühikarvadega, sõlmede kohal alaspidi
või harali pikad karvad. Üļemised lehetuped lühikarvased või peaaegu
paljad, alumised harali või a1aspidi pikakarvased, sageli peeipunase

I Saksa apteekri Ferdinand Benekeni (1800-1859) auks, kes esimesena eristas ja

kirjeldas (sks. keeles) antud taksoni Bromūs seiotįnus'e nime all. Ķirjeldus ei vasta
nomenklatuuri reeglitele.
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63. ioon. Varju-püsikluste (Bromopsis Benekenii): 4 - taime üldkuju, b - pähik otse'- ja külgvaates' c _ väļissõkal, d _ keeleke. orig.

varjundiga. Lehelabad B-l l mm laiad, alumised üleni või ainult pealt
pikakarvased, ülemised pinnalt paljad või hõredalt pikkade karvadega,
.eriti lehe alusel, Servas pikkade õrnade ripskarvadega. Keeleke õrn, kile-
jas, 3-.-4 (5) mm pikk, tipus narmastunud. Kõrvakesed sirpjad' paljad.
Pööris |O;2.0 cm .piķk, hõre, kaarjalt longus, pikkade, karedate ühe_

ll7



külgselrt rippuvarte harudega. Pähikud nii enn'e kui pärast õitsemist
kitsassüstjad, |B-22 mm (koos ohetega sageli üle 30 mrrr) pikad, 5_9
õiega, rohelised' Alumine libļe 7-8 mrm, üle,mine u,mbes l0 mm pikk,
mõļemad kareda andurja keskrooga. Välissõkal kitsaspiklik, kõige laiem
allpooļ keskkohta, ll-l3 mm pikk, külgedelt hõredalt pikakarvane, tipus
sõkļast enamasti pikema ohtega. Sisesõkal B-9 mm pikk, roodudel ude-
jate ripskarvadega. Paislajud 0,5 mm pikad, ovaalsed, paljad. Tolmuka-
pead 1igemale 3 mm pikad. Teris pruunikasroheline, ventraalsel küljel
ļamedaļt nõgus, B-9 mm pikk' tipus kuni t mm pikkuse karvase lise_
mega.

Õitseb juuni lõpus, juulis.
Kasvab varjukates saļumetsades, toitaineterikkaļ pinnasel. Eestis

esineb harva - enamasti tammede, pärnade, .r.rprrā" jm. laiaiehise
salumetsa fragmentide alustaimestikus. (64. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus kulgeb pideva areaali põhjapiir Lõuna-
Leedust ida poole kuni Moskva oblastini, hõlmates Volga ja Doni ülem_
jooksu; osaareaal on Kaukaasias ja üksikuid 1eiukohti Kesk_Venemaa
idaosas, obi jõe ülemjooksul ning Kesk_Aasias Sõrdarja ja Amudarja
jõgikonnas. Väļis-EuroopaS Lõuna-Skandinaaviast kuni Lõuna_Prantsus_
maani ja Bulgaaria RV-ni. Väheseid leiukohti Aafrika põhjaranniku1.
Levila põhjapoolsemateks eeipostideks on üksikud leiukohad Norra lää_
neranniļ<uļ ning Lõuna_Soomes. (65. joon.)
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64. joon. Varju_püsikluste (Bromopsįs Benehenįj) leiukohad Eestis.
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65. joon. Varju-püsikluste (Bromop''črnį€irf{!ļĮ\ areaal. IMeusel, Jäger ja Weinerti

Eestis haruļdase saļumetsataimena on varju-püsikluste kõikides oma

ļeiukohtades võrdlemisi ühtlaste tunnustega. Läänepoolse levikuga lähe_

dasest taksonist - B. ramosa (Huds.) Holub (8. ramosa ssp. ramosa)

erineb ta külļaltki silmatorkavate väļistunnuste poolest. B' ramosa pöö'

ris on õitsemisajal ja pärast seda peaaegu horisontaa'lselt laiuvate haru_

dega. Alumisi pāöriseharusid on l või 2, need harunevad omakorda pea_

miselt distaalses osas ja on 5-9 pähikuga (B. Benekenii'l 1-3 pähi-

kuga). Kõik lehetuped on võrdlemisi tihedalt kaetud 3-4 mm pikkuste

trĮäa.gu. Välissõįla laiem koht on ülalpool keskkohta. Taimed on kõr-

gemakaĻulised. Seni seda taksonit Eestist 1eitud ei ole. Mei1e kõige

Iäh"dr..*ud teadaolevad leiud on Leedust ja Lõuna-Rootsist.

2' Püstine püsikluste (püstine luste) - Brornopsįs erecįat 1Huds.)

Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon' N' S. 17:lB7. 1869; Tzvel. in Fļ. Eur.

URSS I : 176. 1974. - Bromus erectus Huds. Fl. Angl. 49. 1762; Griseb.

in Led. Fl. Ross. 4:356. 1853; Vilb. Eesti taim. ed' 2' 4l' 1925; Hyl' Nord'

kärlväxtfl. 1:35l. 1953; P. Galen. in Latv. fl. l:230. l953; Natk.-Iv. in

Liet. fl. 2:262' l963; Tzvėl. in <D.rr. Jlerr. o6.ņ. 4:326. l965, in Add. -
B. erectus Huds. ssp. erl-erectus Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fļ.

2 (l):5B5. l89s-l902 (B. erectus H. B. etL-erectus); Hegi, I1ļustr. Fļ.

I erecta (lad. k.) - püstine.
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66. joon. Püstine püsikluste"!ii!ä,urJl"r rr!'Iļ","'!u;3iņ. u'our,u, b _ pähik, c _



Mitt.-Eur. ed. 2. I :461. 1935. - Zerna erecta (Huds.) S. F. Gray, Nat.
Arr. Brit' Pl' 2: l16. 1B2l. - Kocrpeņ nplltolä, xocrėp lpaiuoü (sepua
uprnran). (66. joon.)

E. Väikeste puhmastena kasvavad taimed lüheldase risoomiga. Ķõrs
60-70 (100) cm kõrge, püstine, paljas, ainult sõlmede kohalt lühikar-
vane. Alumised lehetuped hõredate alaspidi või harali karvadega, üle_

mised enamasti paljad. Vanad lehetuped kõrre aļusel terved või pikikiu-
dudeks rebenenud, kuid mitte võrkkiudsed (mitte ristroodudega nagu
võrkjal püsiklustel). Lehelabad lamedad või nõrgalt rulļunud, hõredaļt
pikakarvased või paljad, ServaS sageli ripskarvased; varrelehed kuni
3 mm laiad, juurmised kitsamad ja enamasti kokku rullunud. Keeleke
kuni 2 mm pikk, tipus rebenenud, tömp' servas ripsmeline. Pööris 7-|0
(ll) cm pikk, püstine, kitsas, üļessuunatud vähesepähikuliste karedate
harudega. Pähikud 20-25 (30) mm pikad, 5-l0 õiega, lillakirjud või
punaka varjundiga. Libļed paljad, andrul karedad; alumine lible (6)

7-8 mm, ülemine 8-9 mm pikk. Välissõkaļ 10-11 (l3) mm pikk,5-7
kareda või lühikarvase rooga, koļlaka kileja servaga, kuni 3-4 (6) mm
pikkuse sirge ohtega. Sisesõkal veidi lühem, roodudel ripskarvane. Pais-
lajud pa1jad, õhukesed, umbes 0,5 mm pikad. Tolmukapead oranžid,
kuni 7 mm pikad. Teris kuni l0 mm pikk, enamasti paljas.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab peamiselt lubjarikkal pinnasel. Eestis harva kogumikkudena

loodudel, parkides, raudteede ja maanteede servaļ. (67. joon.)
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67. joon. Püstise püsikluste (Brornopsis erecta) leiukohad Eestis.
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68. jooh. Püstise püsikluste (Bromopsis erecta) areaal; ringidega näidatud sünantroopsed
ļeiukohad. [Meusel, Jäger ja Weinerti ( l965) järgi.]

Ūldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas peamise1t Karpaatides;
Baltikumis, Leningradi oblastis ja mujal üksikuid 1eiukohti. Põhiliselt
levinud Välis-Euroopas; hajusalt leidub liiki Põhja-Aafrikas. (68. joon.)

Majanduslik tähtsus. Eeskätt Kesk-Euroopa, maades hinnatud sööda-
taim. Kasutatakse nii looduslikelt kui ka kuituurrohumaadelt.

I(irjeldatud liik on ļähedane võrkjale püsiklustele ja ü1diselt sellega
Sarl1ane. Põhi1iseks eristustunnuseks on juurmiste vanade lehetuppede
struktuur. Püstisel püsiklusiel on need kas terved või 1ihtsalt narmastu-
nud (ilma ristroodrrdeta). Võrkjal püsiklustel ja selle lähedastel (alam)-
ļiikidel on juurmised 1ehetuped võrkkiudsed (nrärgatavate ristroodude_
ga)' Peale selle on võrkjal püsiklustel 1aiuvam pööris, sõklad karvased
ja vegetatiivsed osad märksa karvasemad. Mõlemal liigil on kirjeidatud
hulgaiiselt liigisiseseid taksoneid, mis sageli on nendevaheliste ülemine-
vątā tunnustega. Kirjeldatud ļiike on Eestis, p,alju eemal oma pideva are-
aali põhjapiirist, konstateeritud ainult üksikleidudena, selle tõttu on siin

, nend,e valheĮ<orra ja 1iigisises,te 'taksonite piiritlemine võimalik vaid võr-
: reļduna kogu areaali ulatuses kasvava ,iüüpi1ise m,aterja1iga

3' Võrkjas püsikluste (võrkjas luste) Bromopsis ripariaI
(Ęehnrann) Holub in Folia Geobot' Phytotax. (Praha) 8 (2) : l69.
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69. joon' Võrkjas püsikluste 
Ļun{i"::'!:'',';'!r'iļ;rrf'":oĘme 

üldkuju, b _ pähik, c _



1973. - Bromus riparius Rehmann Ein. Not. Veg. Gest. Schwarz. Mee-
res 83. lB72; Nevski et Socz. in Fl. URSS 2 :566. 1934, p. p.; Lavr. in
Fl. Ucr.2:299. 1940; Tzvel. in O.r. JIes. o6"rr.4:326. 1965, in Add. -Zerna riparia (Rehmann) Nevski in Acta Univ. Asiae Mediae VIII b.
l7:|7. 1934, p.p'; Vilj. in Taim. välim. 456. 1972. - Bromopsis riparia
(Rehm.; Hoļub ssp. riparia: Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:176. |974. -Kocrpeų 6eperoaot1, xocrėp 6eperonoü (seprra 6eperonax). (69. joon.)

Į. Kogumikkudena kasva.vad lüheldase risoomiga halĮikasrohelised
taimed. Kõrs 30-95 cm kõrge, paljas, sõlmede kohal alaspidi või harali
karvadega, alusel võrkkiudselt lagunenud vanade tuppedega. Aļumised
1ehetuped haraļikarvased, ülemised enamasti paljad või hõredalt pika-
karvased. Lehelabad 3-B mm laiad, mõlemalt pinnalt haralikarvased.
Keeļeke kuni l mm pikk, lõhenenud. Pööris l0-l7 cm pikk, püstine,
laiuv, hõre, karedate harudega. Pähikud kollakad, sageli kergelt lillakad,
25-35 mm pikkused, 6-9 õiega, karrvase ieljega. Libled roodudel
lühikarvased või peaaegu paljad; a'lumine lible 9-ll mm, üļemine l1-
l3 mm pikk. Välissõkal tipus terve või lühidaļt kaheks kilejaks tipmeks
lõhenenud, |2-15 mm pikk, kas üleni või vähemalt külgedelt karvane,
tipus 5-B mm pikkuse ohtega. Sisesõkal 9-1l mm pikk, roodudel rips-
karvane. Paislajud 0,5 mm pikad, paljad, teravalt kolmnurkjad, õhuke-
sed. Tolmukapead oranžid, 6-8 mm pikad. Teris 8-l0 mm pikk, hele-
pruun, lame, külgedelt hajusalt lühikarvane.
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70. joon .Võrkja püsikluste (Bromopsis riparia) ieiukohad Eestis.



Õitseb juunis.
Kasvab kergel kuival mullal. Eestis esineb võrdlemisi harva. Tuļnu-

kana kohastunud peamiselt raudteede rohtunud serva_aladele ja teeäär-
tele. Senistest leidudest Eestis on vanim möödunud sajandi lõpust Hiiu_
maalt, Ristnast. Leiud 1957'-1970. aastast on Võru, Kehra ja orava
raudteejaama lähedaļt raudteelt ning Tallinna ümbrusest tee äärest.
(70. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Valgevenest ja Ukrainast ida suunaS
Lõuna-Uraalini ja lõuna Suunas Musta mereni; Kaukaasias. Kesk-Euroo_
pas.

Majanduslik tähtsus. Stepialadel vähenõudliku ja väärtusļiku sööda_
taimena võrdväärne ohtetu püsiklustega. Loomad söövad teda meelsasti.
Kesk-Venemaa1 söödakuļtuurina kasvatatav

4. ohtetu püsikluste (ohtetu luste) - Bromopsįs inermįs ļ (Leyss.)
Holub in Folia Geobot. Phytotax. (Praha) 8 (2) : 167. 1973; Tzveļ. in
Fl. Eur. URSS t:17B. lg74. - Bromus įnermįs L'eyss. Fļ. Hal. 16. 176l;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 73. 1852; Griseb.
in Led. Fl.Ross.4:357. lB53; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.2
(l) :589. 1898-1902; p.p.; Nevski et Socz. in Fl. URSS 2:558. 1934;
Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2. l:462. 1935; Lavr. in Fl. Ucr.2:296.
1940; P. Galen. in Latv. fl. l :230. 1953; Hyl. Nord. kärlväxifl. 1 : 35l.
1953; Roshev. et Schischk. in Or. JIen. o6r. 1 : 159. 1955; Natk.-Iv. in
Liet. fl. 2:264' 1963. - Zerna įnermįs (Leyss.) Lindm. Svensk Fane_
rogamfl. l0l. l9lB. Kocrpeq 6eeocruü, xocrėp 6eeocrHįI (aep'rra
6esocrax). (71. joon.)

į. Koļlakas_ kuni hallikasrohelised taimed roomava harunenud.
risoomiga ja rohkete vegetatiivsete võsudega. Kõrs 50-90 (l30) cm
kõrge, paljas, harva sõlmede all lühikarvane. Lehetuped paljad, harva
alumised haralikarvased. Lehelabad lamedad, 4-10 mm laiad, paljad
või pealt hõredalt karvased, servadel ja roodudel karedad. Ķeeleke l-
2 mm pikk, lõhenenud. Pööris l0 (l5) cm pikk, enne ja pärast õitsemist
püstiste harudega, sageli tipuosas tihedam, äraspidimunaja kujuga.
Pähikud l,5-3 grn ,pikkused, kuni 5 rmrrn Įaiused, 5-ļ0 (l2) õiega,
kareda või lühikarvase raoga, kaihvaturohelised või hallikaslillad, valmi_
nult helepruunid. Libled paljad, roodudel karedad, alumine 6-7 mm,
ülemine kuni 9 mm pikk. Välissõkal 5-7 rooga, l0-L2 mm pikk, lühi-
dalt kahehambalise või terve tip.u,ga, ohtetu, harvemini kuni 2,5 (3) mm
pikkuse ohtega, paljas, harva alumises osas lidus karvadega. Sisesõkal
välissõklast veidi lühem, roodudel ripskarvane. Paislajud umbes 0,3 mm
pikad, õhukesed. Tolmukapead oranžid, kuni 5,5 mm pikad. Teris umbes
6 mm pikk, piklik-ovaalne, alusel ahenev, kohvi- kuni tumepruun, vent-
raalselt küljelt lame, sellel hii1um tumepruuni pikitriibuna.

Õitseb juunis, juulis.

| įnermįs (lad. k.) - ohtetu.
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72. joon. ohtetu püsikluste (Bromopsis inermis) leiukohad Eestis.

Kasvab kerge1 koheval toitaineterikļ<al mu1lal jõgede ja kanalite
kallastel, metsaservadel, teeäärtel. omaette levikuala moodustavad raud-
teeäärsed rohtunud ribad, kus ta võib-olla Sageļi kasvab perioodilise tul-
nukana. Mujal Eestis kohati. (72. joon.)

ÜIdlevik. Urgselt levinud Euraasia parasvöötmeS, on liik kergesti
edasikantavana laialdaselt kohastunud põhjapoolkera paras- ja subtroo-
pilises vöötmes. Nõukogude Liidu Euroopa-oSaS, eSineb kõikjal, kohati
ka polaarjoonest põhja pool; Lääne-Siberis Suurel alal, ulatudes kiiluna
Jenissei ja Leena ülerrrjooksuni; Kesk-Aasias Amudarja ja., Sõrdarja
ülemjooksul ning Balhaši järvest ida pool mägistel aļade1. Atlantiļises
ja Kesk-Euroopas, Skandinaaviamaades katkendiikult. Põhja-Ameerikas
tulnukana ja sisseviiduna peamiselt Kanadasse ja Alaskasse kuni polaar-
jooneni. (73. joon.)

Majanduslik tähtsus. Vähenõudlik ja võrdlemisi' saagikas sööda.
taim; kuiva_ ja külmakindel, seenhaiguste suhtes resistentne. Puitub kii-
resti, seepärast annab väärtuslikuma saagi varasel koristamisel. Nii 1oo-

duslikel kui ka kultuurrohumaadel kasutatav peamiselt sademetevaese-
matel, aga ka külmematel aladel Kesk_Venemaal, Lääne-Siberis, Lääne.l
Euroopas ja Põhja-Ameerikas. Suhteliselt saagirikas ka arktiļistel aladel
(Hibiinides). Kultuurniidul püsib la 5-7 aastat, kuid suuremad saagid
(kuni 50 ts kuivheina hektarilt) saadakse 2. ja 3. aastaļ. Eestis on ta
vähem levinud. Tooma lruivendatud soode kultuurniitudel kasutati äda_
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73. joon. ohtetu püsikluste (Bromopsis įnermĮs) areaal. IMeusel, Jäger ja Weinerti
(1965) järgi.]

lat karjamaarohuna. Ilmnes, et kariloomad eelistasid teistele taimedele
ohtetut püsiklustet, mille laigud söödi ja tallati mullani. Püsiklusterik-
kad heinalaod aga kippusid meie oludes talvel teistest kergemini halli-
tama (iolmama). Kasvatamiseks on Eestis praegu rajoonitud sort 'Le-
his' ('Jõgev a 54') .

ohtetu püsikluste on Eestis võrdlemisi varieeruv. Herbaarmaterjali
hulgas oli tüüpilisi taimi vähem kui pool. Teisendite levik ei ole lokali_
seerunud ega oĮene kasvukohatingimustest. Meil ,on konsĖateeritud:

var. arįstata (Schur) Tzvel. in Fl. Eur. URSS l : l79' 1974 (Bromus
įnermįs a. arįstatus Schur, Enum. Pl. Transs. 805. 1866) _ välissõkal
1,5-3,5 (4) mm pikkuse ohtega (umbes veerand uuritud materjalist);

var. hįrta (Drob.) Tzvel. in Fl. Eur. URSS l : l79. |974 (Bromus
įnermįs var' hįrtus Drob. in Trav. Mus. Bot. Acad. Pėtersb. 12:225.
l9l4) - välisŠõkal aluselt kuni pooleni (või üleni) lühikarvane;

var' įnermįs - taimed ohtetud, paljad;
var. peĮlita (Beck) Tzvel' in Fl. Eur. URSS t: l79. |974 (Bromus

įnermįs õ. peĮĮitus Beck, Fl. Nieder-Österr. l : 106' 1890) - alumiste leh-
tede tuped ja labad karvased.
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l5. perekond müürluste - Anįsantlia' C. Koch
in Linnaea 2t:394. 1848. - Bromus L. subgen. StenobromLLs (Griseb.) Krecz. et Vved.

in Fļ. URSS 2 :568. 1934.

Väikeste puhmastena kasvavad üheaastased või üheaastased taļvi-
tuvad taimed. Keeļeke võrdlemisi pikk, lõhenenud. Pööris 3-25 cm pikk.
Pähikud'tipu poole laienevad' pikaohtelised, 4-10 õiega, milļest ülemi-
sed on harilikult nõrgalt arenenud. Liblede andrud pikkadest karvadest
kamjalt ripsrr-re1ised, alumine ühe, ülemine koļme rooga. Välissõkal
enamasti endast pikema, sirge või veidi käändunud ohtega. Tolmuka-
pead kesl<miselt 0,7-l mm pikad.

Perekonda kuulub umbes kümmekond ļiiki; need on peamiseļt Eur-
aasias levinud kserofiilsed taimed. Nõukogude Liidus on 6 liiki, millest
Eestis on tulnukatena leitud 2 liiki.

Perekonna tüüpliik on A. tectorum (L.) Nevski.

1. Kõrs pöörise al1 ļühikarvane' Pööris ühekülgseli rippuvate haru-
dega. ohe enam-vähem sõkla pikkune

2' Harilik müįirluste - Anįsantha tectorum (L.) Nevski

Kõrs paljas
last pikem

Pööris laiuv, igakülgselt rippuvate harudega. ohe sõk_

l. Kahar müürluste - Anįsantha sterįįįs (L.) Nevski

* l. Kahar müürluste (kahar luste) - Anįsantha sterįĮįs' [L.)
Nevski in Acta Univ. Asiae Mediae VIII b. t7:20. 1934; Tzvel. in Fl.
Eur. URSS l:l85. 1974. - Bromus sterįl.įs L. Sp. PI. 77. 1753; Wied.
et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curļ.7l. 1852; Griseb. in Led.
'Fl. Ross. 4:359. lB53; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fļ. 2 (l) :592.
1898-1902; Krecz. et Vved' in Fl' URSS 2:57l. 1934; Hegi, Iļlustr. Fl.
Mitt.-Eur. ed. 2. l:464. 1935; Lavr. in Fl. Ucr. 2 :303. 1940; P. Galen.
in Latv. fl. l:23l. l953; Hyl. Nord. kärlväxtfl. 1:353. l953; Natk.-Iv.
in Liet' fI.2:265. l963. - HeparHoqneTHHK 6ecunoĀHut?, xocrėp 6ec-
nloĀtluIž (aHusaHra 6ecnloĀuag). (74. joon.)

o. Väheste viljuvate kõrtega helerohelised taimed. Kõrs 30_60
(l00) cm kõrge, paljas, püstine või alusel tõusev. Lehetuped pehme-
karvased. Lehelabad 2-4 mm laiad, servas nõrgalt karedad, pinnalt
pehmekarvased või peaaegu paljad. Keeleke umbes 4 mnt pikk, sügavalt
narmastunud. Pööris sageli üle 20 cm pikk, laiuv, igakülgselt rippuvate
karedate, väheseid pähikuid kandvate harudega. Pähikud l5-35 mm
pikad, 4_6 õiega, kiiljad,. rohelised, vaļminuļt lillakaspruunid. Libled
l0-l5 mm pikad, kitsa kileja Servaga ja ohteta'olise tipuga. Välissõkaļ
kitsas, naaskeljas, tugevate karedate roodudega, l5 mm pikk, kuni

l Kreekakeelsetest sõnadest anįsos - ebavõrdne, anthos _ õis.
2 sterįįįs (lad. k.) - viljaiu.

9 Eesti NSV floora XĪ r29
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75. joon. Kahara müürluste (Anisantlta sterĮĮis) lciukohad Ecstįs

30 mm pikkuse sirge ohtega. Sisesõkal veidi lühem. Tolmukapead ktrni
l (1'5) mm pikad, oranžid. Terise ventraalsel küljel sügav vagu.

Õitseb juunis.
Kasvab raudteedel ja risustatud kohtadel. Eestis kirjanduse andme-

tel leitud möödunud sajandil Pärnust sadama territooriumilt ja Tartust;
käesoleva sajandi algul kogutud Võrust raudteelt. (75. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas Musta mere äärsetel ala_
del, ulatudes põhja poole kuni Dnepri ja Doni keskjooksuni; Kaukaasias;
Kesk-Aasias Araali ja Kaspia mere vahelisel alal, Tjan-Šani mägismaal,
Pamiiris ja Balhaši järve madalikuļ. Liik on levinud peamiselt Euroo-
PäS, aļates Lõuna-Skandinaaviast lõuna poole kuni Vahemereni, Ees_
Aasias, Iraanis; Hiina RV-s ja Himaalaja mägismaal tulnukana.

ķ 2. tlarilik müürluste (müürluste) - Anisantha tectorum| (L.)
Nevski in Acta Univ. Asiae Mediae VIII b. 17:20,22. 1934; Tzvel. in
Fl. Eur. URSS l: l85. 1974' - Bromus tectorurn L. Sp. PĮ. 77. 1753
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 70. 1852; Griseb.
in Led. Fl. Ross. 4 :359. 1853; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2
(l):593. lBgB-1902; Krecz. et Vved. in Fl. URSS 2:573. 1934; Hegi,
Iliustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. l:463. 1935; Lavr. in Fl. tJcr.2:304. 1940;
P. Galen. in Latv. fl. l : 23l. 1953; Hyl. Nord. kärlväxtfl. l :352. 1953;

.qį

ļ tectum (lad. k.) - katus; tectorum - katus(t)el kasvav
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76. joon' Harilik müürļuste (Anisantha tectorum\; a - taime üldkuju, b - pähik'
c _ välissõka|, d _ keeleke. orig.

Roshev. et Schischk. in o.l. JIeg. o6;l. 1 : l59. 1955; Natk.-Iv. in Liet. fļ"
2:266. 1963. - HepanuoņneTHlįK KpoBeJIbHbIü, xocrėp xpoae.lluuft (auu-
saHra KpoBeJIbHaff). (76. joon.)

o. Rohkete viljuvate kõrtega, puhmasjalt võrsuvad, hele_ kuni
(valminult) lillakasrohelised taimed. Kõrs l0-40 (60) cm kõrge, õisiku
alt 1ühikarvane, peen, alusel põlvja1t tõusev. Leheiuped lühikarvased,
alumised võrdlemisi pikkade alaspidi suunatud karvadega. Lehe1abad
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enamasti kuni 3 mm laiad, harva laiemad, lühikarvased, alusel ja servas
ning tupe ülemises ,osas sageli ;hõredaļ't pikki karvu. Keel'eke kuni 3 'm'm

pikk, tipus sügavalt lõhenenud. Pööris 5-l0 (l5) cm pikk, tihe, ühe-
külgselt rippuv. Pööriseharud väga peened, karvased, harva peaaegu
paljad. Pähikud l0-15 (20) mm pikad,4 või 5 (l0) õiega, kiiljad, noo-

relt rohelised, valminult tume-punakasliliad. Pähikus ainult l või 2 alu-
mist õit viljuvad ning välis- ja sisesõklaga' ülemised õied steriilsed ning
ai,nult väĮissõklaga. Lirbled B-12 m,m pikad, kileja servaga' ogaja tipuga.
Väļissõkal umbes 12 mm pikk, kitsaspiklik, karvane või kare, selgete
roodudega ja laia kileja Servaga. ohe umbes sõkla pikkune või pikem.
Sisesõkal välissõklast veidi lüherm, ro'odudel pikkade (kuni l m'm) nips-
karvadega, pinnalt lühikarvane. Tolmukapead kollased või ļillakad,
0,6-0,8 mm pikad, ovaalsed. Teris 7-B mm pikk, lillakaspruun, tipus
karvase lisemega, variseb koos sõkalde ja sageli koos pähiku üļemise
steriilse osaga.

Õitseb põhi1iselt juunis, hi1isemad külgvõrsed kuni sügiseni.
Kasvab kuival kergel mullal. Eestis tulnukana peamiselt raudteedel

j a laoplatsidel, harvemini teede äärtel, prahipaikadel, müüridel. (77 .

joon.) Ķirjanduse andmetel esineb meil hiljemalt möödunud sajandi
I poolestt alates; erilti sag,eli kogutud ,kä,esolwa saj,andi 30-ndatel aastatel
Valga-Petseri rau dteelt.

Üldlevi'k. Nõukogude Liidu Euroopa-osas keskrajoonidest lõuna
poole kõikjal; Kaukaasias; Kesk-Aasias levinud Kaspia-Araali ümbru-
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77. joon. Hariliku müürļuste (Anisantha tectorwn\ leiukohad Eestis.
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78. joon. FIariļiku müürluste (Anisantha-'tectorum\ areaal. IMeusel, Jäger ja Weinerti
(1965) jätgi.]

sest lõunapooļsetesse rajoonidesse kuni idas Tjan-Šani mägismaani.
Atļanti1ises ja Lõuna-Euroopas, Lõuna_Skandinaavias, Ees-Aasias,
Põhja-Aafrikas. Tulnukana Baltil<umi kesk- ja põhjaosas, Lõuna_Soomes
ja Skandinaavia keskosas. (78. joon.)

l6. perekond luste - BromusĮ L
Sp. Pl. 76. 1753, s. sįr.

Uheaastased, kesl<mise Suurusega (harva üle 1 m kõrged), enamasti
l<serofiilsed taimed. Lehed kitsad: 3-5 mm, harva kuni l0 mm laiad.
Pööris tihe, 2-30 cm pi1<1<, pikkade või kuni pähiku pil<kuste harudega.
Pähikud 6-20 õiega, tipus ahenevad. Alumine ļible 3-5, ülemine 5-7
rooga. Väiissõkal 6-15 mm pikk, andruta, 7-ll rooga, suhteliseit lühi-
kese, harva sõklast pikema (kuni 20 mm) sirge või keerdus, enamasti
käändunud ohtega. Paislajud puhetunud, ellipii1ised, hõredalt karvased
või paljad. Teris sõkaldega kokl<u kasvanud.

Perekond hõļmab umbes 25 liiki, millest Suurem osa on stepi_ ja
kõrbealade efemeerid ning pärinevad Vahemeremaadest. Levinud pea_
miselt Euraasias ja Aafrikas. Kunagiste tuļnukatena on paljud liigid
Ameerikas, Austraalias ja Uus_Meremaal ļ<ohastunud ja levinud. Nõu-

I brornos (kr. k.) - kaera nimi vanakreeklastel; võib olla ka sõnasl broma
(kr. k.) - toit, söök.
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kogude Liidus esinevast l7 liigist on Eestis leitud l0; neist on 3 liiļ<i
aļati meie lloora koosseisu kuulunud, 7 aga levinud peamiselt raudteetuļ-
nukatena' Mõned liigid omavad tähtsust söödataimedena.

Perekonna lektotiiüp on B. secal,įnus L'

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l. Tolmukapead 2,5-4 (4,5) mm pikad. Pähikud 1,5-2,5 cm pikad,
lillakirjud, sirgete ohetega

1. Põldluste - Bromus araensįs L.

Tolmulrapead kuni 2,5 mm pikad. Pähikud rohelised või hallikasrohe-
lised; kui lillakirjud, siis 3-5 cm pikad . 2

2. Lehed ja lehetuped paljad, harva aļumised karedad. Vaļminud
pähikuiel sõkļad ruljalt keerdus, ei kata üksteist kaiusekivide tao-
ļiselt

5. Rukkiluste - Bromus secalįruls L.

Lehed ja lehetuped ļ<arvased või karedad. Sõklad pähikrrs l<atavad
üksteistkatusekividetaoliselt

3. Pööris tihe, pähikuraod pähikusi lühemad 4
Pööris hõre, pähikuraod (vähemalt alumised) pähikust pikemad või
selie pikkused 6

4. Viljunud pähikutel ohted sirged, püstised
4. Fehme luste - Bromus moįlį,s L.

Viljunud pähikutel ohied väljapoole käändunud, sageli horisontaal_
selt 5

5. Pähikud l,5-2 cm pikad. Kõik välissõklad ühe ohtega

B. Luudjas luste - Bromus scoparius L.

Pähikud 2-4 cm pikad. Tipmised õied kolme ohtega, millest kesļ<_

mine pikk, käändunud, külgmised kõrgemad, sirged
l0. Suuretähaline luste - Bromus lanceoįatus Roth

6. Pähikud 3-4,5 cm pikad. Libled 9-13 mm pikad. Välissõkal 12-
lB mm pikk, selle tipus kaks ļ<uni 4 mm pikkust ohtetaolist kilejat
hambakest

9. Teravahambaline luste - Bromus oxgodon Schrenļ<

Pähikud väiksemad. Libled kuni 7 mm pikad 7
7. ohted sirged, püstised 8

ohted viljuvatel pähikutel väljapoole käändunud 9
8. Välissõļ<al umbes 7 mm pikk, nurkjalt käändunud servadega. Sise-

sõkal enam-vähem välissõkla pikkune. olhe kuni 6 ,mm pikk
2. Kobarluste - Bromus racemosus L.
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Välissõkal umbes 9 nrm pilrk, kaarja Servaga. Sisesõļ<al märgatavalt
ļühem kui väļissõļ<al. ohe kuni l0 mm pikk

3. Aasluste - .Bromus commutatus Schrad.

9. Pööris 3-7 (9) pähiļ<uga. Pööriseharud lihtsad, enamasti ühe pähi_
kuga

7. Longus luste - Bromus squarrosus L.

Pööris sageli rohkema kui l0 pähikuga. Pööriseharud enamasti oma-
korda harunenud, l_5 pähikuga

6. Laiuv luste - Bromus japonicus Thunb.

1. sektsioon Bromas. - Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:180. 1974. -Välissõkal piklik- või äraspidimunajas, harilil<ult nahkjas, tipus tömpu-
nud või kahe märgatava hambakesega, aļati ühe ohtega. Pähikud külge-
deļt mõõdukalt kokku surutud.

l. rida Macrantherae Krecz. et Vved. in Fļ. URSS 2:576. 1934. -Õisik ļaiuv, pikkade pööriseharudega. Pähikud kitsad, süstjad. Libled
ja sõklad süstjad või pikliksüstjad. Tolmukapead 4 mm pikad, lineaalsed.

l. Põldluste - Bromus aruensįs| L. Sp. PI.77. 1753; Wied. et
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 78. lB52; Griseb. in Led.
Fl.Ross. 4:362. 1853; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l) :607.
1898-1902; Ķrecz. et Vved. in Fl.'URSS 2:576. 1934; Hegi, Illustr. Fl.
Mitt.-Eur. ed.2. l:467. 1935; Lavr. in Fl. Ucr. 2:307. 1940; p. Galen.
in Latv. fl. l :233. 1953; Hyl. Nord. kärlväxtfl. 1 :354. 1953; Roshev.
et Schischk. in O.rr. .IIeH. o6;r. 1:160. 1955; Natk.-lv. in Liet. fl. 2:267.
1963; Tzvel. in Fļ' Eur. URSS l : l80. 1974. - Kocrėp noĮesoft.
(79. joon.)

o, o. Väikeste tuttidena kasvavad hallikas_ või lillakasrohelised
taimed mitme viljuva kõrrega. Kõrs püstine või aluseļ tõusev, 20-70
(l00) cm kõrge, peen, vaoline' enamaSti li.llakas, paljas. Lehetuped vao_
lised, alaspidi suunatud hara1i karvadega; aļumised tuped sageli tihe-
daļt, üļemised hõredamaļ,t karvased või paljad. Kõ,rresõlmed alaspidi
suunatud jäikade karvadega. Lehelabad helerohelised või hallikad, 2-
6 mm laiad, pealt pikkade, aįt lühemate karvadega. Keeleke õrn, valge,
|-2,5 mm pikk, pealt 1ühikarvane, tipus narmastunud. Pööris laiuv,
7-l2 (17) cm pikk, pikkade peente, pähikute alusel jämenenud karedate
harudega. Pähikud 15-20 (25) mm pikad,6-8 (l0) õiega, noorelt rohe_
lised, hiljem lilļakad või ļilļakirjud. Libled teritunud tipuga, paljad, alu-
mine 4_5 mm pikk, kolme rooga, ülemine 5,5-6,5 (7) mm pikk, viie
rooga. Välissõkal kileja äärisega, tipus sageli kare, kaarjalt ahenenud,
5-7 rooga, keskmiselt 7 mm pikk. ohe tavaliselt sõklast veidi pikem,
ülemistel õitel 8-9 mm pikk, kinnitunud veidi allpooļ lühidalt kaheks
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79. joon. PõldĪuste (Bromus ,:ZĘ:i,'\,j 
į.iäįT.,i,lgr:r, 

ū - pähikud, c - välis

lõhenenud tippu. SisesõkaĪ välissõkla pikkune või veidi lühem, tömbi,
sageli ebakorrapäraselt narmastunud tipuga, kahe ripskarvase rooga.
Tolmukapead enamasti oranžkollas'ed, 2,5-4 (4'5) mm pikad. Teris sõkaļ-
dega kokku kasvanud.

Õitseb mai lõpust juuli keskpaigani.
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80' joon. Põldļuste (Bromus aroensis) 1eiukohad Eestis.

Kasvab kuival kergel mul1al, teede äärtel, raudteedei, teraviljapõl_
dudeļ' Eestis võrdlemisi harva. (B0. joon.)

Uldlevik. Nõukogude Liidus peaaegu kogu territooriumiļ, Arl<tika

kaasa arvatud. Välis-Euroopas ja Väike-Aasias.
Majanduslik tähtsus. Umbrohuna teraviljapõ1dude1.

2. rlda Commutatae Krecz. et Vved. in Fl. URSS 2:579. 1934. -
Pööris võrdlemisi kompaktne, lüheldaste püstiste harudega. Pähikute
oh,ted kõigil õiteļ enam-vähem'ühepikkused. Tolmukapead ligi 2 (3) mm
pika d.

* 2. Kobarluste - Bromus racemosus ' L. Sp. Pl. ed. 2. 114. 1762;

Wied. et Web. Beschr. phan. Gerv. Esth-, Liv- u. Curl. 72. lB52; Griseb.
in Led. Fl. Ross. 4:362. lB53; Asch. et Graebn. Syn. Miiteleur. Fl.2 (l) :

613. lBgB-1902; Krecz. et Vved. in Fl. URSS 2:579' 1934; FIegi, Illustr.
Fl. Mitt.-Eur. ed.2. t:468. 1935; P. Galen. in Latv. Ī|. |:234. 1953; Hyl.
Nord. kärlväxtfl' l:356. l953; Natk._Iv. in Liet. ĪĮ. 2:269' 1963; Tzvel.
in Fl. Eur. URSS Ī : lB0. 1974. - Kocrėp KHcTeBļįĀHbIfi, x. xltcrncrltü'
(Bl. joon.)

o, o. Väheste viljuvate kõrtega koliakasrohelised taimed, I(õrs
20-70 cm kõrge' püstine või põlvjalt tõusev. Lehetuped lühikestest aļas-

r38

I racemosus (lad. k.) - kobar-, kobarjas.
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8ļ joon. Kobarlusle ([3ronus ,J:;#,"';'L 
?.*#,%..,äldkuju, 

b - pähik, c - välis

pidi karvadest karedad. Lehelabad kuni 4 mm laiad, enamasti servast
ripskarvased, harva üleni karvased. Keeleļ<e lühike, harva kuni 2 mm
pikk, narmastunud tipuga. Pööris 3-l0 cm pikk, püstine, pärast õitse-
rnist kokļ<u tõmbunud, harva veidi longus, lühikeste, umbes 3 cm
pikkusie harrrdega. Pähikud kesļ<miselt l,5 cm pikad, kolļakashallid,
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vahel lil1aļ<ad, 1ühikeste, l<uni l mm pikkuste 1ülidega. A1umine lible
ligema1e 6 mm pikk, ülemine umbes 7 mm pikk, äraspidimunajas, terava
tipuga' Vä1issõļ<al 1igikaudu 7 mm pikk, vähen-rärgatavate roodudega,
peaaegu paljas, kaarjate külgedega, lühikese kaheharuļise tipuga. Sise-

sõka1 välissõklast veidi lühem, piklik-äraspidimunajas. o,he sirge, kuni
6 mm p'ikk, al,urmisteĮ õitel ļühem. Tolmukapead 2-2,5 mm pikad. Teris
umbes 5 mm pikk, siseküljelt lame.

Õitseb juunis.
Kasvab toitaineteriļ<ka1 niiskemal pinnasel, teede äärte1, prahi,pai-

kadel. Eestis haruldane tulnukas. Ķirjanduse (Wied. et Web. 1. c.) and_

metel esinenud möödunud sajandil Laekvere ümbruses, G. Vilbaste kar_

toteegi järgi 1924. a. Tartu raudteejaamas. (B2. joon.)

Uldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas Lõuna-Leedus, Ķaspia
mere äärsetel aladel ja Vo1ga deltas; Kaukaasias; Kesļr-Aasias. Sisse_

toodult Baltikumis ja Laadoga-Iļmeni valdkonnas. Skandinaaviamaade
lõunaosas, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaades, Väike-
Aasias, Iraanis. Sisseviidult ka teistes maades.

* 3. A,asluste - Bromus commutatusr Schrad. Fl. Germ. t :353.

1806; 'Wied. et Web. Besc,hr. p,han. Gew. Es,įh-, Liv- u' Curl. 72. lB52;

82. joon. Kobarluste (Bromus racemosus) leiukohad Eestis.
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83. joon. Aasluste (Bromus commutalus): ? 
='taime. 

üldkuju, b _ pähik, c _ välis-
sõkal, d _ keeleke. orig.



Asch. et Graebn. Syn. Mitteļeur. Fl. 2 (l) :6t7. lB98-1902; Krecz. et
Vved. in Fl. URSS 2:579. 1934; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2. t:470.
1935; Lavr. in Fļ. Ucr.2:312' 1940; P. Galen. in Latv' fl. l:235. 1953;
Hyl. Nord. kärlväxtfl. |:357. l953; Natk._Iv. in Liet. fļ. 2:270. l963;'
Tzvel. in On. JIeH. o6n. 4:325. 1965, in Add. et in Fl. Eur. URSS l:igl.
1974. - Kocrēp nepeMeHĮIllBlrrl. (B3. joon.)

o, o. Väheste viljuvate kõrtega hallikasroheļised taimed. Kõrs
30_90 cm kõrge, püstine või alusel põlvjali tõusev. Alumised lehetuped
lüļrikarvased, ülemised kaņedad. Lehela,bad kuni 4 (5) mm 1aiad, karva-
sed. Keeleke ļ<uni 2 mm pikk, tömp või nõrgalt teritunud. Pööris 7-l5
(20) cm pikk, laiuv, hõre, peente pikkade (kuni 7 cm) karedate haru_
dega, mis pärast õitsemist on harali, sageli longus. Pähikud l,5-2 cm
pikad, 5-l0 õiega; pähikutelje lülid kuni 2 mm įlt<t<used. Libled erineva
pikkusega, teritunud tipuga, alumine kuni 5 mm, ülemine kuni 7 mmpikk. Vä1issõkal pärgamentjas, vähemärgatavate roodudega, hallikas,
sageli punaka varjundiga, 9-1O mm pikk, enam-vähem pāljr., roodu*
del kare, servades nurkjalt käändunud, tipus terve. Sisesõkal välissõk-
last märgatavalt lühem. ohe ülemistel õitel enam_vähem välissõkla pik-
kune, alumistel lühem, sirge. Tolmukapead |,5-2 mm pikad. Teris įm-
bes 7 mm pikk, siseküljelt lamedalt õõnes.

Õitseb juunis.
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84. joon. Aasluste (Brornus commutatus) leiukohad ,Eestis.



Ķasvab niiskematel ļ<ohtadel savikal pinnasel teeäärtel, prahipail<a_
deļ. Eestis tulnukana, harva. Sajandivahetusel leitud Saaremaalt Pöide
kiriļ<u juurest ning 19. sajandil Tartust ja Muhust Hellamaa 1ähedalt.
(84. joon.)

Üļdlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa lõunapoolsetel a1adeļ
Dnepri jõgikonnas, Ķrimmis ja Ķaul<aasias (välja arvatud Taga-Kau_
kaasia). Atlantilises ja Lõuna-Euroopas (tulnukana Euroopa põhjapool-
.setel aladel), Vahemeremaades, Väike_Aasias, Iraanis.

4' Pehme luste - Bromus molĮįs ' L. Sp. Pl. ed. 2. |l2. t762; Wied.
et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 72. 1852; Griseb. in
Led. Fl. Ross.4:36l. lB53; Krecz. et Vved. in Fļ. URSS 2:579. 1934;
Hegi, Ilļustr. Fi. Mitt.-Eur. ed. 2. 1 :469. l935, p' min. p.; Lavr. in
Fļ. Ucr' 2 :314' l940; P. Gaļen in Latv. fl. l :235' l953; Roshev'
.et Schischk. in @n. Jlerr. o6"ņ. l:161. l955; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2:270'
1963; Tzvel. in Fl. Eur. URSS I : l8l . 1974. - B. hordeaceus L. Sp.
pl. 77. 1753, p. p.; Asch. et Graebn. 2 (l) : 615. 1B9B-1902, p. p.;
Ilyl. Nord. kärlväxtfl. I :35Bl l953, p' P. - Kocrėp ulrxuil. (B5. joon.)

o. Hallikasrohelised pehmekarvased rohttaimed ühe kuni mitme
viljuva kõrrega. Ķõrs (10) 20-60 (100) cm kõrge, peen, tihedait aias_
pidi lühikarvane, pikakarvaste sõlmedega, püstine. Lehetuped haralikar-
vased. Lehelabad kuni 5 mm laiad, pealt pikakarvased, ali lühemate
haraļi karvadega. Ķeeleke valge, l-2 mm pikk, laieneva narmastunud
tömbi tipuga. Pööris enamasti ovaalse kujuga, l-12 (lB) cm pikk, tihe,
peate1jele ligistunud lühikeste harudega, hallroheline, püstine; pähikuid
pöörises enamasti rolr,kesti, hal'bade kasvutingimuste kor,ra1 aga ainu1t
üks või kaks. Pähikud l2-l,B (22) mm pikad, 8-13 õiega, ovaalsed.
Libled karvased, nende tipp kileja Servaga ja lühikese ogateravikuga;
alumine lible 3 rooga, 6-7 mm pikk, ülemine 5-7 rooga' 7-9 mm pikk.
'Välissõkal B-9 (l0) mm pikk, võrdlemisi laia kileja Servaga' ülespidi
suunatud karvadega. ohe tavaliselt välissõk1ast veidi lühem, l<innitub
,sügavalt kaheh.arulisest tipust allpool. Sisesõkal 6-8 mm pikk, ümar-
dunud tipuga ja ripskarvaste roodud,ega. T,olmukapead kuni 1,5 mm pikad,
'paksud, oranžkollased. Teris umbes 7 mm pikk, hal1 või pruunil<as, ker-
gelt nõgusa ventraalse küljega, tipus karvatutt.

Õitseb juunist augustini.
Kasvab kuival liivasel pinnasel, teede äärtel, tallatud murul, pralri-

paikadel, raudteedel, jäätmaadel, laopiatsidel, sadamates, rannikul peen-
ļiįvastel aladel, harva umbrohuna põllul. Eestis kohati võrdlemisi hari-
lik. (86. joon.)

Ūldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osas kõikjal (välja arvatud
.arktiiised alad), Siberis, Kaukaasias, Ķaug-Idas peamiselt Ussurimaa1.
Esineb Skandinaaviamaades, Kesk- ja Lõuna-Euroopas, vä1ja arvatud

t moĮĮįs (lad. k.) - pehme.
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85. joon, Pehme luste (Bronus moĮĮis).: a - tüüpvormi üldkuju, 6 - pähik, c - välis-
sõkal, d _ keeleke, e - Ī. nąnus Weig. orig.
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86. joon. Pehme luste (Bromus moĮĮis\ |eiukohad Eestis.

Balkani poolsaar. Uldiselt on pehme luste kergesti laialikantav, see-

tõttu võib teda leiduda kõikides maailmajagudes.
Majanduslik tähtsus. Kariļoomad söövad pehmet lustet noorena

meelsasti; et aga kõrs kiiresti puitub ja lehed 1uba oitsemisaja1 kolleĮu-
vad, on ta söödaväärtus väike.

Bromus nlolįįs on kaunis tugevasti varieeruv liik, rnis keskkonna-
iingimuste väiksematelegi muutustele kergesti reageerib' Peale Ī. moĻ
/ls'e võib Eestis markantsema vormina eristada

Ī. nanus Weig. - kõrs kuni 10 cm kõrge, ühe või kahe pähikuga;
lehed kitsad, tihedalt karvased (85. joon., e); väga kuivade1 ja toitainete-
vaeste'l kasvukohtadel.

3. rida Secalįnae Krecz. et Vved. in Fl. URSS 2:576. 1934. -
Õisiļ< on pikkade harudega püstine pööris. Pähikud pikliĻkooni1ised.
Välissõklad tömpunud, ohtetud või lühiohtelised, ei kata üksteist; õie-
raoke nähtav.

5. Rukkilus,te e. karukaer - Bromus secaįįnus ' L. Sp. P|. 76. 1753;

Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esüh-, Liv- u. Curl. 7l. 1852; Griseb.
in Led. Fl. Ross. 4 :364. 1853; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (I) :

I secaĮe (lad. k.) - rukis; secaĮįnus - rukkis kasvav, rukki juurde kuuluv
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,87. joon. Rukkiluste (Bromus s:.caĮinus)'. a' _ taime üldkuju, b - pähik, c - väļis-
sõkaĮ, d - kceleke. orig.

602. lB9B-1902, p. min. p.; Krecz. et Vved. in Fl. URSS 2:576. 1934;
IJegi, Illustr. Fl. Mit,t.-Eur. ed. 2. 1 :466. l935, p. min. p.; Lavr. in Fļ.
Ucr. 2:305. 1940; P. Galen. in Latv. Īl. |:232. 1953; Hyl. Nord. kärl-
växtfļ. l :355. 1953; Roshev. et Schischk. in o;r. Jlerr. o6.ll. 1 : 160. 1955;
Natk.-Īv' įn Liet. fI.2:266' 1963; Tzvel. in Fl. Eur. URSS l :lB1. |974.-
Kocrėp pxaHoü. (B7. joon.)
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o, o. Väikeste puhmastena kasvavad kollakasrohelised taimed
mitme kõrrega. Kõrs 4 või 5 sõlmega,60-100 (120) cm kõrge, paljas,
püstine või alusel veidi põlvjalt tõusev. Lehetuped paljad; labad 3_&
(l0) mm 1aiad, sageli pea1miselt pinnalt hõredalt pikkade harali kar-
vadega või paljad, alt enamasii paljad. Keeļeke l-2 mm pikk, tipust
lõhestunud. Pööris 8-16 (20) cm pikk, laiuv, pikkade (3-l0 cm) kare_
date harudega. Pähikud rohelised, pa1jad, (l'5) 2-2,5 (3) cm pikad,
6-ll (lB) õiega, noorelt ruljad, lihakad, tipus ahenenud, pärast õitse_
mist lapikud, täidlased, hõredad (vastu valgust vaadatuna pähiku telg
selgelt nähtav). Libled nahkjad; alumine 5-5,5 (6,5) mm pikk,3 rooga,
teritunud iipuga, üļemine 6-7,5 (B) mm pikrk,5 r,o,oga' madalalt lõhestu_
nud kaheks kaarjaks 'tip,meks, milie vahel lühike ogatipp Välissõkal kitsa
kileja äärisega, 7-B mm pikk, seitsme lameda (kolmerealiselt markeeri_
tud) rooga, sile, puhetunud, nahkjas, pärast õitsemist sisseruilunud ser-
vadega, kahe kaarja tipmega, mille vaheļt väljub 0,5-5 (B) mm pikkune,.
enamasti kõverdunud (nag'u deformeerunud), harva sirge kol1akas või
pruunikas ohe; harvemini on sõklad ohtetud või ogatipuga. Sisesõkal
hõredalt ripskarvaste roodudega' peaaegu välissõkla pikkune. Tolmuka-
pead 1,5 mm pikkused. Teris helepruun, sisesõklasi veidi lühem, sügava
vaoga ventraalsel küljel.

bitseķ juunis, iuutls.
Kasvab taliviljades, peamiselt rukkis, aga ka teistel teraviljapõldu-

del, teede äärtel, põllupeenardel, raudteetammidel, prahipaikadel. Eelis_
tab raskemat mulda ja ,madalamat, niiskemat kasvukohta. Eestis võrd*
lemisi harilik, eriti sademeterikastel suvedel ja nõrgalt haritud põl-
dudel.

Üldlevik. Nõukogude Liidus läänepoolsetel aladel kõikjal, ida suu*
nas obi jõeni. Sisse viidud ja kohastunud l(aug_Idas ja arktilistel ala_
del. Peamine levila on atlantiline ja Lõuna-Euroopa ning Põhja-Aafrika..
Põhja-Ameerikas levinud tulnukana.

Majanduslik tähtsus. Tülikas umbrohi, eriti rukkis. Lusteterade rohkr:
esinemine leivaviljas annab jahule mustja värvuse, taigen kerkib hal.
vasti ning sellest küpsetatud leib võib põhjustada seedehäireid. Teris
sobib loomasöödaļ<s ja piirituse tootmiseļ<s. Vegetatiivsed osad on koha_
sed heinaks ja haĮjassöödaks. Riidevärvimisel kasutatakse neid roheliste
ja siniste toonide saamiseks.

Rahvapärimuse kohaselt muutub rukis ebasoodsates 'iingimustes ruk_
kilusteks. Vanemas kirjanduses leidub andmeid seile pärimuse kui ebausu,
vastu võitlemisest.

Teisenditest on Eestis leitud:
var. eĮongalas (Gaud.) Asoh. e't Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.2 (l):60a.

lB9B-l902 (B. eĮongalus Gaud. Agrostol. Helv. 1:305. lsll) -- ohe
kuni 7 mm pikk, enam_vähem sirge; seni Eestist neįi-viis leidu maantee
äärest ja rukkipõllult;

var. poĮganthus Beck, Fl. Nieder_Österr. 1 : l08. l890 - pähikud kuni
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30 mm pikad, l2-lB õiega; Eestist seitse-kaheksa leidu peamiseĮt raud-

tee ja maantee äärtelt, ül<sikuid leide jõekaldalt, rukkis,t või prahipaigaĮt;
var' secaįįnus - pähikud hariiiļ<ult veidi üle 20 mm pikad,5-7 (l0)

õiega; ļibled 5-7 mm pikad, välissõl<aļ B nrm pikk; kõik õied pähikus
ļühikese tugevalt loogelise ohtega; Eestis kõige sagedam teisend.

J. Talts ieidis 1929. aasIa1 Jõgeva mõisa rukkipõllult var. eĮongatus'e

tüüpi isendi, mil,le lehetu,ped, 1ehe alumine pind, kõrs, libled ja sõklad on

tühikarvased ning sõkalde ro'odumus teravam. Sama,taolist pehme luste
ja rukkiluste vahepealset vormi on leitud n-röödunud sajandii Kesk- ja

Põhja_Saksanraaļt. Vanemad autorid (i(unįze, l867; Asch' et Grae'bn',

l9O2) oletavad' et sellised isendid on hübrįidse päritoluga.

4, rid,a Squanosae Krecz. et Vved. in Fi. URSS 2:577. 1934. -
Õisik enam-vähem laiuv, pähikud pikkadel raagudel. Aļumised õied pähi_

ļ<us on palju lühemate ohetega (või ohtetud) kui üiemised õied. Tolmuļ<a-

pead ligemale I mm pikad.

x 6. Laiuv luste - Bromus įaponicus ' Thunb. Fl. Japon. 52. |7B4;

Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (1) :618. lB9B-1902; Krecz. et

Vved. in Fl. URSS 2:578. 1934; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed' 2. l:471.
1935, p. p.; Lavr. in Fl. lJcr.2:311. 1940; Enari et al. Kodum. taim. 71.

1943; P. Galen. in Latv. ĪĮ. l:234. 1953; Hyl. Nord. kärlväxtfl' l:355.
1953; Natk.-Iv. in Liet. fl.2:268. 1963; Tzvel. in c).rr. JIes. o6,r. 4:326'
1965, in Add. - B. japonicus ssp. iaponicus: Tzvel. in Fl' Eur. URSS
1: l8l. 1974' - B. patuĮus Mert. et Koch in Ęöhling, Deutschl. Fl. ed. 3.

1 :685. lB23; 'Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 73.

ļB52; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4 :364. 1853. - Kocrėp gnoucxnü.

(BB. joon.)
o. Noorelt rohelised, hiljem sageli ha1iikas- või 1i1lakasrohe1ised

puhmasjalt kasvavad kõrrelised mitme viljuva kõrrega. Ķõrs peen, 30_
60 cm kõrge, paljas,3 või 4 hõredalt karvase sõlmega. Lehetuped tihedalt
alaspidi või harali karvadega. Lehelabad kuni 4 mm laiad, mõlemali pin_

nalt karvased. Keeleke kuni 2,5 mm pikk, õrn, pealt karvane, narmastu-
nud tipuga. Pööris laiuv, noorelt roheline, püstine, viljunuit enamasti

lillakas, pikkade karedate, sageli rippuvate harudega. Pähikud 2-3 cm

pikad, 7-I0 (l4) õiega. Libled kitsa kileja Servaga, teritunud tipuga;
alumine lible 5,5-6,5 mm pikkune, 3 rooga, üļemine 6,5-7,5 pil<kune,

5-7 rooga. Välissõkal 8-9 mm pikk, roheline, paijas, kitsa kileja ser-

vaga,7 nõrga rooga' Į<aarjate või nõrgalt nurkjate hõlmadega ning kahe-

haruliseks lõhenenud tipuga. ohe 7-l0 mm pikk, sirge, püstine, pärast
viljumist enamasti punakaslilla ja kaarjait harali. Sisesõkal väļissõklast
kuni 2 mm lühe'm ja kaks korda kitsam, ümardunud tipuga, roodudel rips-
ka,rvadega. T,olmukapead 0,6-1,2 mrn pikad. Teris um'bes 7 mm pikk,
tuhm-ha1likasliļ1a, nõgusa ventraa1se küljega, veidi ļaiem ning pikem
kui temaga liitunud sisesõkal.

japonicus (lad. k.) - Jaapanis kasvav, Jaapanist pärinev, jaapani.
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89. joon. Laiuva |uste (Bromus japonĮcusJ leiukohad Eestis.
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90. joon. Laiuva luste (Bronus japonīcus) areaal. [Meusel, Jäger ja Weinerti (l965}
järgi.]



Õitseb maist juulini.
Kasvab kerge1 mul1ai. Eestis juhusliku tulnukana leįtud peamiselt

raudteelt, esmakordselt .1902. a. Võrust. Hilisemad leiud on 50-60-nda-
test aastatest. (89. joon.)

Üldlevik. Liigi spontaanne areaal hõlmab Nõukogude Liidus Euroo_
pa-oSa lõunapoo1sed aļad, Kaukaasia, Lääne-Siberi iõunaosa ja Kesļ<-

Aasia. Tulnukana võib liiki leiduda hajusalt Nõukogude Liidu Euroopa-
osas kõikja1, välja a,rvatud arkti1ised alad; samuti sisseviiduļt esineb ta
veel Ida-Siberis ja Kaug-Ida lääneosas. Väljaspool Nõukogude Liitu
I(esļ<-Euroopas, Vahemeremaades, Väike-Aasias, Džungaaria-Ķašgaaria
aladel, Himaalaja mägismaal. (90. joon.) Sisseviiduļt Skandinaaviamaa-
des, Põhja-AaĪrikas ja mujal.

* 7. Longu,s luste - Brornus squarrosus ' L. Sp. PL.76. 1753; Gri-
seb. in Led. Fl. Ross. 4 :363. 1853, excl. var.; Asch. et Graebn. Syn. Mit-
teļeur. F'l. 2 (l):620. lB9B-1902; Krecz. et Vved. in Fl. URSS 2:577.
1934; Hegi, Iliustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. | :472. 1935; Lavr. in Fl. Ucr.
2 :309. 1940; Enari et al. Kodum. taim. 71. 1943; P. Galen. in Latv. fl.
1:233' 1953; I_Īyl. Nord. kärlväxtfl. 1:355. 1953; Roshev. et Schischk. in
Õ.rr. JIeu. o6.rr. l:161. 1955; Natk.-Iv. in Liet. Ī1. 2:268. 1963; Tzvel. in
Fl. Eur. URSS 1 : lB2. 1974. - Koctėp pacrolltpeuuuü. (9l. joon.)
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9l. joon. Longus Įuste' (Bromu'";fÄ:f':)į.:l.į.t"#į.üldkuju, b _ pähik, c _ välis_

t 
. squarrosus (lad. k.) - eemalehoiduv.
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92. joon. Longus luste (Bromus squarrosus) leiukohad Eestis.

O, @. Aluselt rohkesti harunenud, hallikas- või koļlakasrohelised
taimed. Kõrs l0-40 cm kõrgel p€€Īl, paljaS, ainult sõlmede kohal harali
l<arvadega. Lehetuped pika-, harali- ja (alumised) tihedakarvased. Kee-
leke l-2 mm pikk, kilejas, tömbi lõheņenud tipuga. Lehelabad 1-4 mm
laiad, mõlemali pinnalt haralikarvased, 1amedad, harvemini keerdus. Pöö-
ris 5-l0 cm pikk, hõre, väga peenikeste, laiuvate, vahel (alaspidi) kare_
date harudega, mille tipus on harilikult üks, harva kaks pähikut. Pähi-
ltud piklikmunajad, lapikud, pa1jad, B-15 õiega, kuni 3 (4) cm pikad
ja kuni l cm 1aiad. Lib1ed eili,pItilis,ed, 5-7 mm pikad. Välissõkal äras-
pidiilunajas, nürilt nurkjate servadega, B-l0 m'm pikk, tipus kahe
pika terava kileja hambaga ja tugevalt väljapoole käändunud oūtega, mis
on horisontaalne või tipuosas ailapooie hoiduv, sõkla pikkune või seliest
veidi pikenr või lühem. Sisesõkal välissõkļast 2-3 mm lühem, roodudel
hõredate ripskarvadega. Tolmukapead l-l,5 mm pikad. Teris 6-7 mm
pikk, lamedalt nõgusa siseküljega.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab kuival liivasel pinnasel. Eestis raudteetulnukana, võrdlemisi

harva. Sajandi algul kogutud Võru ja Antsla lähedalt raudteelt. Hili_
semad ļeiud on Tartu, Haapsalu ja Reola ümbrusest raudteelt. (g2.
joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas umbes põhjalaiuse 55"_st
lõuna poole jäävatel aladel, Kaukaasias, Lääne-Siberis, Ķesk-Aasias Kas_
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93. joon. Longus |usle (Bromus squarrosus\ areaal. [Meusel, Jäger ja Weinerti (1965)
järgi.ļ

pia mere lõunaosa rannikult Pamiiri-Alai mägedeni; iulnukana ka Bal-
tikumis ja põhjapoolsematel aladel. Vahemeremaades ja Väike-Aasias;
tulnukana Kesk-Euroopas ja mujal. (93. joon.)

Majanduslik tähtsus. Stepirajoonides sageli umbrohuna. Loomad söö-
vad teda meelsasti, kuid hajusa leviku tõttu on liik söödataimena vähe-
tähtis.

2. sektsioon Sapheneuron Nevski in Acta Univ. Asiae Mediae VIII b.
17:23. 1934; Tzvel. in Fl. Eur. URSS 1:l84. |974' * Välissõklad piklik_
süstjad, harilikult õhukeselt nahkjad, tipul kahe terava hambakesega, ühe
ohtega. Pähikud külgedelt mõõdukalt kokku surutud.

5. rida DoĮichoĮepides Krecz. et Vved. in Fl. URSS 2 : 5B0. 1934. -Õisik tihe, kuhjunud, pähikuraod lühemad kui pähikud. Sõklad 7-l0 mm
pikad, lineaalsüstjad või süstjad, sõklaga enam-vähem ühepikkuste sir-
gete või käändunud ohetega. Tolmukapead 0,5-l mm pikad.

* B. Luudjas luste - Bromus scoparius I L. Cent. Pl. I :6. 1755;
Griseb. in Led. Fl. Ross.4:362. 1853; Asch. et Graebn.Syn.Mitteleur.
F'1. 2 (l) :625. lB9B-1902; Krecz. et Vved. in Fl. URSS 2:581. 1934;

I scoparius (lad. k.) - vitsjas, luudjas.
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Hegi, Illustr. Fl. Mitt."Eur. ed. 2. I :473. 1935, in textu; Tzvel. in Fl. Eur.
URSS l : |B4. 1974. - Kocrėp lrere.nlqatltü. (94. joon.)

o, o. Halļikasrohelised taimed 3-6 viljuva kõrrega. Kõrs l0_
40 cm kõrge, püstine või alusel tõusev, paljas või hõredalt pikakarvane,
sile, sageli 1illakas. Lehetuped hõredalt pikakarvased või paljad. Lehe_
labad l-4 (5) m,m laiad, kuivanult sisserullunud servaga, pealt tihedalt
pikakarvased (eriti laba alusel), alt paljad või üksikute pikkade karva-
dega. Keeleke kuni 2 mm pikk, tipus narmastunud, tömp, õhuke. Pööris
tihe, ovaalne või piklik_ovaalne,4-6 cm pikk, lühikeste (l-5 mm)' ena_
masti paljaste harudega. Pähirkud l,5-2 cm pikad, um,bes 5 mm laiad,
6-9 (l2) õiega, viljunult tipus laiemad. Pähikutelg (õieraoke) lühikar_
vane. Libled tugeva keskrooga, teritunud tipuga või ogateravikuga, 6-7
ja 7-B mm pikad, vastavalt 3 ja 5_7 rooga' pikkade heledate haraļi
karvadega, VälissõkaI ha1likasroheline, tipuosas punakas1illade triipu_
dega, haralikarvane, 7-9 mm pikk, viie ebaselge rooga, kileja servaga,
mis on kaheharuliseks tipuks lõhestunud. ohe 7-8 mm pikk, haraļi kään_
dunud. Sisesõkal välissõklast veidi 1ühem, roodudel ripskarvane, tipu-
osas lühikarvaįe. T,olrmukapead aļla l mm pikad, lühiovaalse,d, oranžid.
Teris 6-7 mm pikl<, sõkaldega kokku kasvanud, helepruun, sisesõklast
veidi lühem, tipus ļühikese karvase lisemega, ventraalsel küljel laialt
nõgus.

Õitseb mai lõpul, juuni algul.

I

į
A

o

.t
0

n\
\.-ļ

,įlį.

.J

\"r,

| \--
\
I

I

1-
1

t{-
į

-ļ

į
I

I
Iļ

I
I

.)
.t\.-. .-.f-'.-

)

!

.l
I

95. joon. Luudja luste (Bromus scoparius) leiukoht Eestis.
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Kasvab kuival kergel mullal. Eestis leitud Sonda raudteejaamast,
raudteetammi servalt klibuļt l963. aastal. (95. joon.) Hilisemad andmed
ta esinemisest Eestis puuduvad.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas Alam-Volga ja Krimmi
valdkonnas, Ķaukaasias kõikjal, samuti Kesk-Aasias. Välis-Euroopas levi-
nud peamiselt Vahemeremaades. Väike-Aasias, Iraanis. Tulnukana sageli
Kesk-Euroopas, harvemini põhjapoolsetel aladel.

6. rida Ambiguae Krecz. et Vved. in Fl. URSS 2:5Bl. 1934. - Õisik
laiuv, pikkade, sage1i kahe1iharunenud pööriseharudega. Sõklad piklik-
elliprtilised, üle l2 mm pikad, nõrgalt käändunud ohtega. T'olmukapead
I mm pikad.

X 9. Teravahambaline luste - Bromus oxgodon I Schrenk in Bull.
Acad. I,mp. S,ci. Pėte,rsb. l0 : 355. |B42; Krecz. et Vved. in Fļ. URSS
2:5Bl. lB34; Tzveļ. in Pl. Asiae Centr. 4:|79. 1968. - B. macrostachgs
Desf. B. oxgodon (Schrenk) Gris,eb. in Led. Fl. Ross. 4 : 363. 1853. -
Kocrėp ocrposydlrü. (96. joon.) '

o. Liļlakas- või hallikasrohelised taimed mitme viljuva kõrrega.
Kõrs 30-90 cm kõrge, enam-vähem püstine, paljas, võrdlemisi tugev.
Lehelabad 2-6 mm laiad, lühikarvased nagu lehetupedki. Keeleke 3_
5 mm pikk, õhuke, tipus lõhenenud, tömp' Pööris hõre' laiuv, kuni 20 cm
pikk, pikkade karedate peente käändunud harudega, igaühel l-3 pähį-
kut. Pähikud lapikud, tipus ja alusel ahenenud, saledad, sageli hõbeda-
läikelised, roosakad, 3-4,7 (5) cm pikad, 0,0-0,7 cm laiad, 6-13 õiega.
Libled piklikud, teritunud tippudega, läikiva kileja Servaga, alumine lige-
male l0 mm, ülemine 13 mm pikk. Välissõkal läikiva kileja Serva$a;
l2-l8 mm pikk, tipus kalhe pika tėrava kiĮeja hambaga ja püs'tiselt välja-
poole käändunud l5-20 mm pikkuse ohtega. Sisesõkal kilejas, 9-l0 mm
pikk, ripskarvaste roodudega. Tolmukapead l (l'5) mm pikad, oranžid.
Teris umbes l0 mm pikk, siseküljelt lamedalt nõgus.

Õitseb juunis.
Eestis ļeitud Sonda raudteejaamast, raudteetammi servast k1ibult

1963. aastal. (97. joon.) Hilisemad andmed ta esinemisest puuduvad.
Üldlevik Nõtlkogude Liidus l(esk-Aasia lõunaosas. Mongoolia RV ja

Hiina RV lääneosas, Iraani ja Himaalaja mägismaadel.

7' rida Macrostachgae Ķrecz. et Vved. in Fl. URSS 2:5B2. 1934. _
oisik kokku surutud, püstiste, pähikust lühemate pööriseharudega. Sõklad
lai-elliptilised, selgete roodudega. ohted loogelised, nurkjalt käändunud.
Tolmukapead l-2 mm pikad.

* 10. Suuretähaline luste - Bromus Įanceoįatus2 Roth, Cataie,cta

t Ķreekakeelsetest sõnadest ox1'1s - terav, odus - hammas
2 Įanceoįatus (lad. k.) - süstjas.
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b

(Brornus oxgodon)| a - taime üldkuju' Ö - pähik,
lissõkal, d - keeleke. orig.

c

96. joon. Teravahambaline luste 
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97. joon. Teravahambalise luste (Bromus oxgodon) ļeiukoht Eestis

Bot. 1 :lB. |797. - B. macrostachųs Desf. Fl. Atļ. 1:96. 1798; Griseb. in
Led. Fl. Ross. 4 :363. lB53; excl. var.; Asch. et Graebn. ,Syn. Mitteleur.
FI.2 (1) :626. lBgB-1902, p. p.i Krecz. et Vved. in Fl. URSS 2:582.
1934; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2. t:478. 1935, in textu; Hyl. Nord.
.kärļväxtfļ. l :360. l953. - Kocrėp KpynHoKoJIocķosHli. (98. joon.)

o. Mitme viljuva kõrrega lillakasrohelised taimed. Kõrs püstine või
kaarjalt tõusev, 25-50 cm kõrge, paljas. Lehetuped lühikarvased, lilla-
kad. Lehelabad 2-5 mm laiad, pealt (vähemalt laba alumises osas) pik-
l<ade hallide karvadega, ait lühikarvased. Keeleke kuni 2 mm pikk, tipus
:Sa$eli narmastunud. Pööris 6-15 cm pikk, ovaalne, tihe, lühikeste (kuni
l,5 cm) hatudega. Pähikud 2-3 crir pikad, ruljad,6-l5 õiega, ļillaka_
-{<irjud; tipmised õied steriilsed, ainult tolmukatega, a1umised viljuvad.
Libled paljad, munajad, alumine 7-8 mm pikk, 3 rooga' üļemine umbes
l0 nrm pikk,7 rooga. Välissõkal paljas, keskmiselt 13 mm pikk, 5-7
'rooga' tipus sügavalt lõhenenud kaheks kilejaks hambaks, mille alusele
,kinnitub sõkla pikkune või veidi pikem käändunud,ohe. Pähiku tipmistel,
viljatutel õitel välissõkla tipus sageli kolm ohet, millest keskmine Sarna-
neb alumiste sõkalde ohetega, servmised ohted aga on lühemad, õrne-
mad, lähtuvad hambakeste tippudest roodude pikendustena. Sisesõkal
;B-9 mm pikk, roodudel hõredait ripskarvane. Tolmukapead umbes l mm
pikad. Teris 8-9 mm pikk, tipus lühikese karvase lisemega, lamedalį
,õõnsa ventraalse küljega, sisesõkaldegā kokku kasvanud.
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99. joon. Suuretähalise luste (Bromus ļanceoįatus) leiukoht Eestis.

Õitseb juunis.
Eestis leitud Sonda raudteejaamast, raudteetammi servast klibult

1963. aastal. (99. joon.) Hilisemad andmed ta esinemisest Eestis puudu-
vad.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Kaukaasia idaosas, Kesk-Aasias Sõr_
darja jõgikonnas, Tjan_Šani mägismaal, Karakumis jm. Levinud ka Vahe_
meremaades ja Ees-Aasias.

<Eesti taimede määrajas> (l966: l05a) toodud vihje B. Drnthonįae Trin' leidmise
kohta Eestist on osutunud ekslikuks.

5. triibus kaeraļised - Aaeneae Dumort. observ. Gram. Belg.
82, 120. 1823; Roshev. in Fl. URSS 2:234. 1934, p. max. p.; Tzvel. in Fl.
URSS t : l86. 1974. - Mitme- või üheaastased taimed festukoidset tüüpi
lehelatbaga. Pähi'kud l_5 (7) õiega, ko,ondunud laiuvaks või kitsaks pöö-
riseks, harvemini kobaraks või tähaks. Libled suured, enamasti sõkalde
pikkused või neist pikemad. Välissõkal nahkjas või nahkjas-kilejas, 3_7

, (9) rooga, harilikuļt seljalt lähtuva põlvjalt kõverdunud ohtega, harve_
mini ohtetu. Tolmukaid kolm' Sigimik tipul tihedalt karvane või paljas;
emakakael enamasti puudub või on väga lühike. Teris harilikult vaoga;
hiilum lineaalne või ovaalne. Tärklis liitteradena. Kromosoomid suured;
nende arv x: enamasti 7.
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|7, perekond kaer - Aaenaį L'
Sp. Pl. 79. 1753.

Üheaastased' peamiselt kultuurtaimed ja umbrohud.
rullunud, hiljem lamedad' enam-vähem karedad. Keeleke

Į.ehed noorelt
Šuhteliselt ļü-

. hike. oisik laiuva, harvemini ühekülgse pöörisena. Pähikud üle l cm
pikad, 2_4 (6) õiega, lapikud, enamasti rippuvad. Pähikutelg karvane,
vahel paljas, sageli liblede ja sõkalde vahelt murduv, mõnel liigil pähik
tervenisti varisev. Libled Suured, seljal ümardunud, 7-|l rooga' kileja
Servaga. Õied mõlemasugulised, pähiku tipmises osas sageli' arenemata.
Välissõkal nahkjas, tipus kahe või mitme hambaga või kahe ohtega, sel_
jal tugeva, alusel keerdus ohtega, harvemini ohtetu, viie- kuni palju'
roodne. Paislajud kahelihõlmised. Tolmukaid kolm. Sigimik ülemises osas
karvane. Teris käävjas, ventraalsel küljel vaoga' sõkaldega tihedalt ümb-

ritsetud ja nendega koos varisev (sõkalteris) või lahtiselt sõkalde vaheļ
(paljasteris). Hiilum lühikese triibuna' Liit-tärkĮisterad.koosnevad ena-

masti paljudest polüeedriļistest osateradest.
Perekond hõlmab (eri autorite järgi) 25-_70 liiki, mis on levinud

parasvöötmes ja troopilisiel mägialadel. Kaerte kodumaaks arvatakse
Ķagu-Euroopai, Põhja-Aafrikat ja Kesk-Aasiat. Mujal maakeraļ on nad
levinud kultuurtaimedena või tuļnukatena. Nõukogude Liidus esinevast
t3 kaeraliigist on Eestis kultuuris või tulnukatena rohkem ļevinud 3 liiki,
teisi on ļeitud juhuslikult.

Arheoloogilisi leide on pronksiaja Sveitsi vaiehitustest ja Prantsus-
rnaalt {4. strigosa).

Katsepõldudel ja kollektsioonides on Eestis kasvatatud mitnreid kaera
liike ja sorte, mida siin pikemalt ei käsitleta. Tuntum neist on paljas
kaer - A' nuda L' (l00. joon.), mis N. Vaviļovi järgi on arvatud hari-
ļiku kaera ja tuulekaeraga samasse süstemaatilisse rühma. Pähikud on
taĮ 3-6 õiega, palja, mittemurduva teljega. Libled sõkaldest lühemad.
Välissõkal sirge, kaarja oh,tega, ,harva ohteta. Teris umb'es 8 mm pikk,
sõkaldest kergesti eralduv. Hiinas on paljast kaera kultuurtaimena kasva_

tatud üle tuhande aasta. Märgatavalt hiljem on teda kasvatatud ka Kau_
kaasia mägismaal ja Lääne-Euroopas' Katsepõldudeļ on Eestis tulnuk'
umbrohuna esinenud ka vil jatu kaer - A. steriĮįs L' Pööris hõre,
laiuv, vähesepähikuline. Pähikud kuni 5 mm pikad, kolme- kuni mitme_
õielised. Libled sõkaldest pikemad. Kaks alumist õit pähikus pikakarva'
sed, tugeva, alusel keerdus põlvļa ohtega sõkla seljal, ülemised ohtetud,
paljad. Pähiku telg kahe alumise õie all karvane, ülalpool paljas ja ainult
-alumise õie alusel liigesega, mistõttu pähik variseb tervenisti. Viljatu
kaera kodumaaks on arvatavasti Vahemeremaad, Põhja'Aafrika, Väike-
Aasia, Iraan.

Perekonna )lektotüüp qn A' satįaa L.

Į Aaena (lad. k.) - kultuurkaera vana ladinakeeļne nimi, tuletub sanskritikeelsest
sõnast aaasa - kõrs, rohi, või sõnast aaį - |ammas.
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100. joon. Paljas ka'er (Aaena nuda). Orig.

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l. Välissõkal seljal põlvja, tipus kahe peene 2-5 mm pikkuse ohtega,
ainult tipuosas selgete roodudega. Pähikutelg liigeseta

3. Liivkaer - Anene strigosa Schreb.

Välissõkal seljal ohtetu või põlvja ohtega, tipus kahe lühikese ham-
baga 2
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2. Pähikutelg paljas, sitke - viljad ei varise l<ergesti. Vįilissõļral ohtetu,
harva põlvja ohtega 

2. Harilik kaer _ Aaena satįua L.

Pähikutelg karvane, harva paljas, iga õie alus liigesega - viljad
varisevad kergesti. Välissõkal tugeva põlvja ohtega

1. Tuuleļraer - Auena fatua L.

1. Tuulekaer - Auena fatuaļ L. Sp. Pi. B0. 1753; Wied. et Web'
Beschr. phan' Gew. Esth-, Liv- u. Curļ' 54. lB52; Griseb. in Led. Fļ. Ross.
4:4l2. 1853; Asoh. et Graebn. Syn. Mitüeleur. Fļ. 2 (1):23B. 1898-1902;
Roshev. in Fl. URSS 2:267. 1934; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. I :343.
1935; Lavr. in Fl. Ucr. 2: l75. 1940; Hyl. Nord. kärlväxtfl. l :2B5. 1953,
p. p.; P. Galen. in Latv. fl. I : 174. 1953; Roshev. et Srchisohk. in @.ri.

JIes. o6.n. I : l3l. 1955; Natk.-Iv. in Liet. f,l. 2 : lg8. 1963; Tzvel. in. Fl. Eur.
URSS l: l92. 1974. - A' septentrįonaįįs Malz. in Bull. Bureau Angew'
Bot. 6:9l5. 1913. -- osec nycrotä, oBcrc|l. (l0l. joon.)

o. Kõrs enamasti püstine, 60-120 cm kõrge, aluselt võrsuv, pea_
aegu üleni kaetud roosakate või veidi liļlakate lehetuppedega. Alumiste
lehtede tuped sageli karvased. Lehelabad 4-S (10) mm laiad, lamedad,
karedad, alusel ja servas ripskarvased. Keeļeke 3-4 mm pikk, tipus sageli
narmastunud' pealt hõredalt lühikarvane. Pööris kuni 30 cņ pikk, iga-
külgselt laiuv, karedate, sageli horisontaalselt asetsevate harudega. Pähi-
kud enamasti 2_ (3-) õielised. Pähikutelg karvane, iga õie alusel kergesti
murduv. Libled 7-9 rooga, kuni 25 mm pikad, pähiku pikkused, võrdle-
misi õhukesed, kahvaturohelised. Välissõkal keskmiselt 15 (20) mm pikk,
läikiv, kõhrjas, õlgkollane kuni koļlakaspruun' 9 (ll) rooga' mis sõkla
enamasti rohekaks värvunud tipuosas on reljeefsed; alumine osa sõklast
(harva sõkaļ üleni) on kaetud kuni 5 mm pikkuste pruunide, kollaste või
valgete karvadega, harva paljas. Sõkla seljale kinnitunud ohe 2-3 cm
pikk, põlvjas, alumises osas keerdus, tume_punakaspruun. Välissõkla alu-
sel kabjataoline jäik, viltuse murdepinnaga kallus, tihedalt kaetud pruu_
nide või heledate l-2 mm pikkuste ülespidi turris karvadega. Sisesõkal
kahe tugeva, lühidaįt ripskarvas,e r'ooga' välissõklast enamasti l-2 mm
lühem. Paislajud kuni l,5 mm pikad, piklik_kolmnurkjad. Tolmukapead
3-4 mm pikad, koļlased. Sigimik tihedalt karvane, lühikeste sulgjate
emakasuudmetega. Teris veidi lapik, 6-8 (10) mm pikk, kitsa ventraalse
vaoga, hõredalt pikakarvane, tihedalt ümbritsetud sõkaldega.

Õitseb juunist augustini.
Kasvab kõige sagedamini kaeras, aga ka teistes teraviljades, samuti

l<artulis, 1inas, vikis' ka prahipaikadei. Eestis võrd1eirrisi harva. (102.
joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa_osa lõuna- ja trreskvaldkondades
kuni põhjalaiuse 60"-ni peaaegü kõikja1; Kautr<aasias, Siberis obi jõe

l fatua (lad. k.) - arvatavasti sõr-rast fatuus - maitsetu.
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l02. joon. Tuuļekaera (Auena fatua) leiukohad Eestis.

ülemjooksul, Kaug-Idas, Põhja-Burjaatias ja Ussuurimaal; Kesk_Aasias
Amudarja ja Sõrdarja jõgikonnas, Mägi-Turkmeenias, Tjan-Šani mägis-
maal. Välis-Euroopas kõikjal, välja arvatud Põhja-Skandiriaavia ja Põhja_
Soome. Põhja-Aafrikas, Etioopias, Väike-Aasias. Ameerikasse sisse vii-
dud.

Majanduslik tähtsus. Tuulekaer on tülikas umbrohi kõigis teravilja_
des, peamiselt aga suviviljades. Kasutab palju niiskust (umbes poolteise-
kordselt rohkem kui nisu), seega kuivatab tugevasti pinnast, olles ise
üsna kuivakindel. Toiduteraviljas rikub selle kvaliteeti. Levib nii teravilja
seemnetega kui ka isekülvi teel, sest variseb kergesti. Kuni õitsemiserri
sõövad koduloomad teda meelsasti. Valmides puitub, muutub koredaks
ning viljade ohted võivad loomadel mehhaanilisi vigastusi tekitada. Ko-
hati (Taga-Kaukaasias) on teda kasvatatud söödakultuurina - haljas-
sõõdaks ja heinaks. Viimast on peetud võrdlemisi kõrge toiteväärtusega
söödaks. Lehed sisaldavad 96,70lo C-vitamiini. Terist on kasutatud leiva
ja kohvi surrogaadina. Jahvatatult sobib jõusöödasegusse.

A 2. Harįlik kaer _ Aaena satį.aa, L. Sp. Pl. 70. 1753; Klinge, Fl.
Est-, Liv- u. Curl. 68. l8B2; Asch. et Graebn. Syn. Mitieleur. Fl. 2 (l):
233. 1898-1902, p. p.i Roshev. in Fl. URSS 2:267. 1934; Hegi, Illustr.

t satįua (lad. k.) _ kultuuris kasvatatav, küļvi-.
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103. joon. Harilik kaer (Aaena 'or';! 3.#ä,t,Įidkuju, 
b - pähik, c - välissõkal,

Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. t:344. 1935; Lavr. in Fl. Ucr. 2:177.1940; p. Galen.
in Latv. ĪI. l : l75. 1953; Roshev. et Schischk. in o"l' JĪeH. o6n. | : l32.
1955; Natk.-Iv. in Liet. fi. 2:200. 1963; Tzvel. in trl. Eur. URSS t:193.
1974. - A. orįentaĮls Schreb. Spicil. Fl. Lips. 52. l77t. - A. fatua L.
ssp. satirla (L.) Thell. in Viert. Naturf. Ges. Zürich 44:325. 19l1; iJyl.
Nord. ļ<ärlväxtfl. 1:2B7. 1953. - A. satįua praegrdĮ)ls Krause, Abbild. u.
Beschr. Getreideart. 7:7' tB37' - A. praegraais (Krause) Ęoslrev.. in
Fl. URSS 2:268. 1934. - oņec nocesHoü. (103. joon.)
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o. Kõrs 60-100 cm kõrge' paljas või sõlmede kohalt karvane, püs-
tine või tõusev, aluseļt puhmasjalt võrsuv. Lehetuped siledad, paljad,
veidi'hallikaļt rohelised. Lehelaba kuni l5 mm lai, alusel mõlemalt pin-
nalt ja eriti servast kare. Keeleke 2-3 mm pikk, kilejas, tipus kolmnurk-
jate teriiunud hammastega. Pööris laiuv, harvemini ühekülgne, l5_25 cm
pikk, hõre. Pähikud (l'5) 2-2'5 cm pikad, hallikasrohelised, 2 (3) õiega,
kolmas õis hariilikult rudimentaarne. Pähikutelg ,paljas või ainult alumise
õie alusel karvane. Kõik õied pähikus liigeseta, valmides ei varise ker-
gesti' Libled 7-|l rooga, kuni 25 mm pikad, veidi ebavõrdsed, rohtjad,
kitsa kileja servaga, mis tipuosas laieneb. Välissõkal jäik, nahkjas, 10-
l5 (20) mm pikk' võlvunud, sile, ainult tipuosas selgete roodudega, pal-
jas või alusel hõredalt heledate karvadega, valkjaskollane, harvemini
pruun, punakas, hall või mustjas. Pähikus sageli alumise õie välissõkla
seljal sõklast veidi pikem sirge või käändunud ohe; harva kõik õied
ohtega. Sisesõka,l kahe tihedal,t ripska,rvase r,o,oga' välissõklast veidi
lühem. Paislajud kilejad, keeljad, kuni 2 mm pikad, paljad. Sigimik romb_
jas, tihedalt karvane. Tolmukapead 3-4 mm pikad, kollased. Emakasuud-
med sulgjad, õrnad, tolmukate pikkused. Teris 7-l0 mm pikk, karvane,
ventraalsel küljel vaoga' tihedalt ümbritsetud sõkaldega.

Õitseb juunist augustini.
Eelistab kergemat liivast mulda. Annab saaki ka väheviljakatel pin_

nasiel (1974. a. andmetel näit. 29,5 ts/ha), väetamisele ja mullaharimi-
sele aga reageerib hästi. Eestis vana kultuurtaim, kasvatatud mitme sor_
dina. Rajoonitud on /Jõgeva hämarik' (l952. aastast) ülevabariigiliselt,
'Condor' (1970. aastast; Hoļlandi sort) ja'Seļma'kõrgel agrofoonil kas_
vatamiseks. Sageli metsistunult teede äärtel, prahipaikadel. Teistesse põl_
lukultuuridesse peamiselt sõnnikuga edasi kantud'

Ūldlevik. Kasvatatakse peaaegu kogu maakeral, välja arvatrrd arkti_
lised alad ja kõrbed. Teraviljakuļtuuridest pindalalt seitsmendal kohal,
s. o. ļigemale 32 mi1j. lįxęĻį2ril (1974. a. andrnetel). Euroopa parasvööt-
mes (välja arvatud Vahemeremaad) viljeldakse põhjalaiuse 45-65" vahe_
mikus. Nõukogude Liidu põhjapoolseimaks kaerakasvatusalaks on Verho-
janski piirkond - 67"33'põhjalaiust. (l04. joon.) Mägedes kasvatatakse
kaera keskmiselt 1600 m kõrguseni, kohati ka palju kõrgemal: Tiibetis
3600 m ja Ameerikas Peruu ja Boliivia piiril 3900 m kõrgrtsel.

Majanduslik täh,tsus. Kaer on ammust ajast tuntud söödataim. Terist
hinnataļ<se jõusöödana eriti töötavatele loomadele. Talviseks söödaks kari-
loomadele on kaerapõhk ja -aganad paremad kui teistest teraviljadest
saadavad. Haljassöödaks ja ka heinaks kasvatatakse teda enamasti Segus
vikiga. Peamiselt käesoleval sajandil on hakatud kaera toiduteraviljana
üha rohkem hindama, nii tangudena, kaerahelvestena ning jahuna kui ka
kamajahu ja kohvi lisandina. Õled sobivad allapanuks, punumistöödeks,
katusematerjaliks, paberi tootmiseks. Meditsiinis kasutatakse terist kuu-
madeks mähisteks, selle keedist valuvaigistina. USA-s'valmistatakse
kaera lii'mainest jäätist ja šerbetüe, mis on ma,ohap,pesust vähendava toi-
mega. Häsii seeduv kaerateris on toitaineterikas. Ta sisaldab (kestaga)
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104. joon. Hariliku kaera (Aaena viljelusalad Nõukogude Liidus
960) järgi.]

IBahtejevisatiaa)
(r

u'mbes 87% kuivainet, selļest 10-120lo t,oorp'r,oteiini, 4-5010 t,oorņasva,
58į9 lämmastikuta ekstraktiivaineid, l00/9 toorkiudu ja 37o tuhka. Rasv
rääs'tub ker,gesti. l ,kg kaeraįeriseid (sisaldab ligi 40 mg kar,otiini) o,n
Nõukogude Liidus söötühiku etaloniks. Maaiļma kaeraįoodang on käes-
oleval aia:l (1974. a. andmed) 535 milj. tonni.

Ķaer kasvab peaaegu igasugusel pinnasel, kuid kasutab palju niiskust
ning kuivatab tugevalt mulda; seepärast ei ole ta eelviljaks soovitatav.
Pealiskultuurina kasutatakse teda heintaimede, nagu ristiku, lutserni jt.
põldude rajamiseĮ. Varras,ema,d külvid on saagiri,kka,mad. Idaneb 4-5"-sel
temperatuuril. Ta on nii ise- kui ka risttolmleja. Spontaanselt võib ristuda
ka tuuļekaeraga. Värral on kõik õied ohetega ning viljad varisevad ker-
gesti. Ķaera lehti kahjustavad sageli kr,oonroost,e {Puccinia coronif era),
vähemal määral nõgipea (ĮJstiĮago aaenae)

Kultuurkaera metsikuks esivanemaks peetakse tuulekaer a - A. f atua
-- ja ürgkodumaaks Balkani poolsaare mägirajooni ja Pürenee mägesid.
osa autoreid peab selleks Ķagu_Euroopa kõrval ka Lääne-Aasiat, kust on
leitud kaera metsikuid esivanemaid. on andmeid, et umbes 4000 aastat
tagasi hakati kaera kasvatama Egiptuses, Assüürias, Babüloonias, ka
Vana-Hiinas ja Indias.

Nagu liigi diagnoosist selgub, on harilik kaer väga varieeruv sõkla
värvuselt (heledast kahvatukollasest punase kuni mustjaspruunini), ohte-
lisuselt ja karvastuselt. Need tunnused on üleminevad ning võivad variee_
ruda isegi ühel ja samal taimel või selle järglaskonnal. Aretustöö tulemu-
Sena on head sordid ka ühtlaste tunnustega.

Lipukaera ehk türgi kaera - Auena orįentaįįs Schreb. - nime
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10õ. joon. Liivkaer (Aaena strigosa\| a taime üldkuju, ü - pähik, c - välissõkal.
Orig.

all tuntakse ühekülgselt asetunud pööriseharudega kaera vormi, mis süs_
temaartiliselt on hariliļ<us,t kaerast nõrgalt eristatav. Lipukaera kasvata-
takse meil peamisļeļt söödataimena, kuid mär,ksa vähem harilikust kaerast
(rahvakeeles pööriskaerast) .
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3. Liivkaer (must kaer) - Aaena strigosat Schreb. Spicil. Fl. Lips.
52. l77l; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 55. 1852;
Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:313. lB53; Roshev. in Fl. URSS 2:261. 1934;
Hegi, Illusįr. Fļ. Mi,tt._Eur. 'ed. 2. l :343. 1935; Lavr. in Fi. Ucr' 2:l73.
l940; Hyl. Nord. kärlväxtfl. l :2B4. l953; P. Galen. in Latv. fl. l : l73.
1953; Roshev. et Schischk. in O.rr. .IIen. o6.rr. t : l3l. 1955; Natk.-lv. in
Liet. fl. 2: l97. 1963; Tzvel' in Fl. Eur. URSS l:194. |974' - A. satįua Į,.

Įssp.] G. A. strigosa (Schreb.) Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fļ.
2 (l) :236. lB9B-l902. - onec ųerugncruü. (l05. joon.)

o. 45-90 cm kõrge palja kõrrega taim. Lehetuped võrdlemisi sile_
dad, sageli roosakad. Lehelabad kuni I cm laiad, karedad, paljad. Kee-
ļeke l-3 mm pikk, kõhrjas, tipus tömp, sakiline, välispinnalt kare. Pööris
l2-l8 cm pikk, veidi ühekülgne, tipus kõbarjas, laiuv või kokku tõmbu_
nud. Pähikud kuni 2,5 cm pikad, kahe ohtelise õiega. Pähikutelg ei ole
kergesti murduv, sõkalde alusel põlvja liigesega, mis enamasti ainult
ülemise õie lähedal karvane. Libled 7-9 rooga, noorelt rohelised, hiljem
valkjad. Välissõkal umbes l5 (20) mm pikk, paljas, läikiv, hall kuni halli-
kasmust (noorelt kollakas), tipus kare, kahe kuni 5 mm pil<kuse peene
ohtega, ta seljal tugev, sõklast kaks korda pi,kem tu,mopruun, a,lusel keer-
dus põlvjas ohe. Sisesõkal välissõklaŠt veidi lühem, nüri tipuga ja kahe
r'ooga, milļel on lühi,kesed ripskarvad. Paislajud u,mbes l,5 ,m,m pi,kad,

106. joon. Liivkaera (Aoena strigosa\ ļeiukohad Eestis
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ļ strigosa (lad. k') _ harjaskarvane.



heeljad, paijad, alusel puheiunud. Tolmukapead umbes 3 mm pikad, kol.
lased. Sigimik üleni heledate karvadega, lühikeste sulgjate emakasuud-
metega. Vili hõredalt karvane, ruljas, 5-7 mm pikk, tipus karvatutt,
ventraalsel küljel kitsas sügav tumepruun vagu.

Õitseb juulis.
Umbrohuna peamiselt kaerapõldudel' aga ka ieistes teraviljades,

harva prahipaikadel ja teede äärtel. (l06. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas umbes põhjalaiuse 55 ja 60.

vahemikus - Nõukogude Baltikumi, Laadoga-Ilmeni, Ulem-Volga ja
Ülem-Dnepri valdkonnas; idas ulatub kuni Uraalini. Skandinaaviamaa_
des, Kesk- ja atlantilises Eur'oopas, Balkanil, Väike-Aasias ja Vahemere-
nraades. Söödataimena on teda kasvatatud Portugalis, Hispaanias ja
Shetlandi saartel, ka Põhja-Saksamaal liivasel pinnasel.

lB. perekond kaerand - Auenochįoa| Ho|ub
in Acta Horti Bot. Prag. 1962:82. |962. - Heįįctotrįcįon.Bess. in Schult. et Schuļt
fiļ. Addįt. 1 ad Mant. 3:526. 1827, p.p. - Auenastrum Jess. ser. Pratenses Roshev

in Fl. URSS 2:273. 1934.

Roonrava risoomiga või įįhedaid nrättaid moodustavad püsikud. Le'tled
noorelt kahekorra. Lehelaba bilateraalseit sümmeetriline, mõlemalt pin-
nalt sile, mä.rgatava,te rįoodudeta, peaĮmise1 pinna,l (keskrooga külgne-
valt) hästi areņenud 1iigesrakud, alu,misel pi,nnal selgelt väljaarenenud
andur. Õisik laiuv või kitsas. Pähikud l-3 cm pikad, 3-5 mõlemasugu-
lise õiega, külgedelt lapikud. Pähikutelg karvane, õite aluselt murduv.
Alumine lible l-3, ülemine 3 rooga. Sõklad kumerad, alusel välimisel
küljel vaoga, tipus kahe või mitme hambakesega. ohe alusel nõrgalt keer-
dus, kinnitunud sõkla seljal keskkohast kõrgemal. Paislajud välisserva
keskel hambakesega või vähemalt tipus kaheks hambaks lõhenenud. Tol_
mukaid kolm' Sigimik tipus karedakarvane. Teris piklik, ventraalsel küljel
vagu ja selles lineaalne hiilum.

Perekonda kuulub 30 Euraasias levinud liiki. Uks nendest on levinud
Põhja-Ameerikas, teine Põhja_Aafrikas. Nõukogude Liidus leidub B liiki,
neist Eestis 2 liiki.

Enamik liike puitub varakult, seepärast on keskmise ja madalama
sööd aväärtuSega.

Perekonna tüüp on A. pĮanicullzis (Schrad.) Holub.

1. Pööris kitsas. Pähikud 3-5 õiega. Mõlemad libled kolme rooga. Tai-
n-red üleni paljad

l. Arukaerand - Auenochloa pratensis (L.) Holub

Pööris ļaiuv. Pähikud 2 või 3 õiega. Alu,mine lible ühe, ülemine kolme
rooga. Alumised lehetuped karvased

2. Aaskaerand - Aoenochloa pubescens (Huds.) Holub

I Auena (lad. k.) - kaer; chĮoa (kr' k.) - (noor) rohelus, rohi.

t7t





l. Arukaerand - AuenocltĮoa pratensis| (L.) Holub in Acta Horti
Bot. Prag. 1962:84. 1962; Rothm. E,xkursionsfl. 561' 1972' - Auena pra-

įensįs L. Sp. Pl. B0. 1753, s. str.; Wied' et Web' Beschr' phan' Gew' Esth_'

Liv- u. curl.56. 1852; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:414. lB53; Asch. et

,Graebn. syn. Mitteleur. Fl. 2 (l) :259. 1B9B-1902; Hegi, Illustr. Fl.
Mitt.-Eur. ed.2. |:349. l935. - Heļįctotrįchon pratense (L.) Bess. Rzut.
Oka Jeogr. Fiz. Wol. Pod. 10. l82B; Lavr' in Fl' Ucr. 2: l8l. 1940; P' Ga-

1en. in Latv. fļ. l :176. 1953; Roshev. et Schischk. in On' JIerr' o6'n'

l:133. 1955; Natk.-I'v. in Li'et. fl. 2:202. 1963; Tzvel. in Fl. Eur. URSS
1: 189. 1974. - Aaenastrum pratense (L.) Opiz, Seznam 20. lB52; Jess.

Deutschļ. Gräs. 53:216. l863; Roshev. in Fl. URSS 2:273' 1934'

Arrhenatherum pratense (L.) Samp. 193l; Hyl. Nord. kärlväxtfl. l:29l.
l953. - osce]Į nyronoü. (l07. joon.)

9ļ. Tihemurusalt, väiksemate mätastena kasvavad hallikasrohelised
taimed. Kõrred 30-80 (l00) cm kõrged, püstised või veidi tõusvad, paļ_

.jad, õisiku alusel karedad. Alumised lehetuped sageli veidi puhetunud,

ālaspidi kidakestest karedad, ülemised kõrreümbrised. Lehelabad servas

kõhrjad, karedad, umbes 3 mm laiad, tavaliselt kahekorra, paljad, tipus
järsult teritunud, enamasti pealt hallika kirmega (sarnanevad lubika leh-

Įedega). Keeleke kuni 5 mm pikk, ļõhenenud. Pööris kitsas, lühikeste
.harudega, sageli tähkjas, kuni l0 cm pikk, vähesepähikuline. Pähikuraag
tipuosas jämenenud. Pähikud 3-5 õiega, 2,5 (3) rcm pi,kad, karvas,e
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108. joon. Arukaerandi (AaenochĮoa pratensis) leiukohad Eestis
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l09. joon. Arukaerąndi (AuenochĮoa
(r

pratensis} areaaļ. [Meusel, Jäger ja Weinerti.
965) järgi.]

teljega, iga õie alusel l-l,5 mm pikkune karvatutt. Libled mõlemad alu-
sel värvunud ļ<olme rooga, kilejad, hõbedaläikelised, alumine 8_12 mm,
ülemine l2-l8 mm pikk. Välissõkal 10-16 mm pikk, tipus kaheks ham-
bakeseks lõhenenud, seljal kare, ohtest kõrgemal sageli purpurpunaka,
laiguga, laia valge kileja Servaga. ohe kinnitub sõkla seljal enam-vähemi
Į<eskel, umbes 2 crrr pikk, alusel lapik, keerdus, põlvjalt käändunud. Sise-
sõkal umbes B-12 mm pikk, tipus harnbuļine. Paislajud keeljad, kunii
2 mm pikad. Tolnrukapead 6-8 mm pikad, oranžid. Sigimik karvane:.
Teris 5-6 rrrm pikk, tipuosas võrdlemisi lapik, alusel vagu ja umbes
pooie teriseni ulatuv kitsas hiilum.

Õitseb juunist augustini.
Kasvab ļ<uivematel niitudel, puisniitudel, loodudel, teeäärteļ, metsa_

servadel, kohati hõredais männikuis. Eestis mõnel pool sage. (l08. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus Baltikumis, Dnepri ülem- ja keskjooksul

ning katkendlikult Kaukaasia mägismaal. Välis-Euroopas Skandinaavia
kesļ<osast kuni Vahemereni ning Balkani poolsaare põhjaosas. (l09. joon')

Majanduslik tähtsus. Annab madaļa söödaväärtusega heina ja on kar-
jatamisel vähe söödav'

2. Aaskaerand - Aaenochloa pub.escenst (Huds.) Holub in Acta
Į{orti Boi. Prag. l962 :84. t962; Rothm. Exkursionsfl. 560. 1972. - Aoena:

174
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pubescens Huds. Fl. Angl. 42. 1762; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl. 55. lB52; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4: 413. lB53; Asch.
et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l):244. 1898-1902; Hegi, Illustr. Fl.
Mitt.-Eur. ed. 2. I :346. 1935. - Aaenastrurn pubescens (Huds.) Opiz,
Seznam 20' |852; Jess. Deutschl. Gräs. 53 : 16. 1863; Roshev. in Fl. URSS
2:275. 1934. - Heįįctotrįchon pubescelzs (Huds.) Pilg. in Feddes Repert.
45:6. l93B; Lavr. in Fl. Ucr.2:184. 1940; P. Galen. in Latv. fl. l:176.
ļ953; Roshev. et Schischk. in <Dn. JIeu. o6.rr. l : 133. l955; Natk.-Iv. in

b

c

d

a

Į'l0' joon' Aaskaerand (o"'::;'|ļ::'-l'?u'ou'!'Ļ''"?"* 
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Liet. fl. 2:201. 1963; Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:190. 1974. - Arrhenathe-
rum pubescens (Huds.) Samp. l93l; Hyl. Nord. kärlväxtfl. l :29l. 1953. -
osceų onyruēuuuft, o. IylUIIcTuft. (ll0. joon.)

g. Hõremurusalt kasvavad lühikese risoomiga taimed. Kõrs võrdle-
misi tüse' 50-80 (l00) cm kõrge, püstine või alusel põlvjalt tõusev, pal-
ias. Kõrrelehed lamedad, kuni 6 (8) mm laiad, enamasti võrdlemisi lühi-
kesed ja järsult teritunud, juurmised lehed pikemad, kitsamad ja pikemalt
teritunud tipuga. Alumised lehed ja lehetuped enamasti haralikarvased,
ülemised lühikarvased või paljad, harvemini kõik lehed paljad. Keeleke
kohnnurkjas, kilejas, keskmiselt 4-6 mm pikk, sageli keskelt teraviku-
taoliseļt pikenenud kuni 9-l0 mm-ni. Pööris enamasti püstine, vahel
tipust veidi longus, ülespidi suunatud, võrdlemisi lühikeste, nõrgalt kare-
date harudega, sageli rohkepähikuline. Pähikud l_l,5 cm pikad, 2-3
(4) õiega' kollakaspruunikaskirjult hõbedaläikelised, kuni l cm pikkuse,
pähiku all nõrgalt jämenenud raoga. Alumine libļe l või 2 rooga, umbes
8-l2 mm pikk, ülemine kolme rooga, l0-l5 mm pikk, mõlemad laia
valge kileja Servaga. Liblede rood ainult alusel tugevad, karedad ja vär-
vunud. Pähikutelg karvane, iga õie all karvatutt, mis teise õie alusel on
poole sõkla pikkune. Välissõkal umbes l0 mm pikk, kitsas, viie nõrga
rooga, aluselt kuni veidi üle keskkoha, ohte kinnituskohani või ainult
keskelt värvunud lillakaspruunika,ks, ülemine osa hrele, kilejas. o,he sõk-
last l,5 korda pikem, alusel laiem ja nõrgalt keerdus, enne sõkla tippu
põlvjalt käändunud, lillakaspruun, tipuosas peenem, hele. Sisesõkal pea-
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aegu välissõkla pikkune, õhuke, kahe võrdlemisi ligistikku asetseva sileda
rooga, keskel kolmas rood, Paislajud kuni I mm pikad, kolmnurkjad.
Tolmukapead 5-7 mm pikad, kitsad. Sigimik tipus tugevalt karvane.
Teris 5-7 mm pikk, tipus karvase lisemega, külgedelt kokku surutud,
ventraalsel küljel kitsas sügav vagu ja lineaalne hiilum.

Õitseb juunis.
Kasvab mõõdukalt niiskeiel niitudeļ, valguskü1lastel metsa1agendi-

Į<el, puisniitudel ja hõredates võsastikes. Eestis sage kogu territooriumil.
(lll. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osa läänerajoonides kõikjal, ula-
tudes põhja pool Leningradi ümbrusest Volga keskjooksuni. Lõunaosas
puudub Volga ja Doni aĮa,mj,ooksul ning l(rim,mis; Kaukaasias kõik-
jal, välja arvatud Taļõši valdkond; Siberis'Leena ja Jenissei ülemjooksul,
ulatudes Baikali ümbrusest edelasse kuni Tjan-Šani mägismaani. Välis-
Euroopas Skandinaavia ļ<eskosast lõuna poole kuni Pürenee eelmägedeni
ja kohati Vahemereni. (112. joon.)

Majanduslik tähtsus. Parasniiskel, toitaineterikkal pinn'asel annab
hästisöödava heina l<eskmisi saaļ<e' Kuivadeļ a1adel jääb madalaks ja
puitub kiiresti.

1l2. joon. Aaskaerandi (AoenochĮoa
(i

pubescensJ areaal. IMeusel, Jāger ja \Į/einerti
965) järei.]
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19. perekond raikaerik _ Arrhenatheramļ Beauv.
Ess. agrostogr. 55. 1812.

Enamasti kõrgekasvulised, väikesi puhmaid moodustavad või lühi_
kese roomava risoomiga rohttaimed' Lehed noorelt rullunud. Õisik kuni
25 cm pikk, enamasti kitsas pööris. Pähikud 7-l0 mm pikad, kaheõieli-
sed. Alumine õis pähikus ainult tolmukatega või arenemata, ülemine mõ-

lemasuguline. Libled kilejad, erineva pikkusega. Alumine, lühem lible
ühe rooga, üļemine koļme rooga' peaaegu pähiku pikkune' Alumise, isas-
õie välissõkal sei,ts,me rooga' põlvja ohtega. Ul,emisė, mõlemasugulise õie
välissõkal nahkjam, lühem, ohtetu või lühikese. sirge ohtega. Tolmukaid
kolm' Emakasuudmed sulgjad. Sigimik lühikarvane.

Perekond hõlmab 6-l0 liiki; need on levinud peamiselt Euroopas,
Ees-Aasias ja Põhja-Aafrikas, eriti Vahemeremaades. Nõukogude Liidus
csinevast kahest liigist on Eestis üks - perekonna tüüpliik A. eĮatius (L'.)

J. et C. Presl.

l. Kõrge raikaerik z - Arrhenatherum eĮatįus ' (L.) J. et C' P,nesl,

Fļ. Čech. 17. l8l9; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.
5l. 1852; Griseb. in Led. Fļ. Ross. 4 :4l0. 1853; Roshev. in Fl. URSS
2:281. 1934; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. t:351. 1935, p. max. p.;

Lavr. in Fl. Ucr. 2 : 186. 1940; P. Galen. in Latv. fl. I : 179. 1953; Roshev.
et Schischk. in On. JIen. o6;t. 1:134. 1955; Natk.-h,. in Liet. fl. 2:204.
1963; Tzvel. in Fl. Eur. URSS l : 196. 1974. ' A. eįatįus ssp' auĮ'gare
(Fries) Hyl. Nord. kärļväx,til. 1 : 290. 1953. - Aaena elatįor L. Sp. Pl. 79'
1753; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.2 (l) :230. lB9B-1902, p. max.
p. - Aoena elatįor b' auĮgaris Fries 1842._ Paürpac nltcoxnü, ģpanuys_
cxlrü paürpac. (l13' joon.)

9ļ' Väikeste mätastena kasvavad, sitkete traatjate juurtega tain,ed.
Ķõrs püstine või veidi tõusev, läikiv, sile, 60-l30 cm kõrge. Lehetuped
paljad, harvemini nõrgalt karvased. Lehelabad 3-8 mm laiad, kollakas-
rohelised, harvemini halļikad, pinnalt nõrgalt, servas teravalt karedad.
Keeleke keskmiselt 2 mm pikk, õhuke, tömp. Pööris võrdlemisi rohkeõie-
line, igakülgne, õitsemisajal laiuv, enne ja pärast õitsemist kitsalt koos,
kuni 25 cm pikk, lühikeste harudega. Pähikud 7-9 mm pikad, ruljad,
valkjasrohelised, vahel pruunvioletjaks värvunud, kaheõielised. Libled
erinevad, andrul karedate ripskarvakestega; aļumine lible 4-5 mm pikk,
ühe rooga, ülemine umbes 8 mm pikk, kolme rooga. Alumine õis pähikus
taandarenenud sigimikuga ning see'tõįtu ainult toĮmukatega. Pähikutelg
ülemise õie kohal pikenenud, kandes rudimentaarset kolmandat õit. Välis-
sõkal umbes B mm pikk, rohtjas, hiljem nahkjas, alusel l-2 mm pikkuste

I arren (kr. k.) - isas-, ather (kr. k.) _ ohe, s. t. isasõis on aļati ohtega.
2 Vanemad nimed: prantsuse raihein ja kõrge raihein.
3 eĮatįus (lad. k.) _ kõrge.
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1 14. joon. Ķõrge raikaeriku (Arrhenatherum eĮatius) leiukohad Eestis.

karvadega, 7-9 kareda rooga, pinnalt paljas või hõredalt pikakarvane,
kileja servaga. Alumise õie sõkla seljal sõklast l,5-2 korda pikem põlv-
jalt käändunud ja alusel keerdus ohe, ülemise õie sõkla tipus lühike,
harva kuni sõkla pikkune sirge ohe' Sisesõkal õrn, kilejas, välissõklast
veidi lühem. Paislajud kuni 2 mm pikad, kahe pikalt teritunud kolmnurkja
hõlmaga. Tolmukapead keskmiselt 4 mm pikad, kollased või lillakad. Sigi_
mik tipus lamemunajas, valgekarvane, aheneb aluse poole. Teris umbes
5 mm pikk' piklikruljas, udekarvane, tipus lühikarvane-; hiilum eenduv,
ümar'

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab mererannal, niitudel' jõeluhtadel, küngaste1' metsaäärtel,

puisniitudel, hõredates võsastikes. Eestis võrdlemisi sage. ( l l4. joon.)
Mererannal moodustab vahel üsna suuri kogumikke. Hõredamate, vāikse-
mate kogumikkudena või üksiktuttidena leidub teda hajusalt ka mandril.
Raikaerikut kasvatatakse ka heintaimena, nii segudes kui puhaskultuu-
rina. Saagikus on suhteliselt kõrge, eriti esimestel aastatel (30-50 ts/ha).
Ulevabariigiliselt rajoonitud sort on praegu 'Jõgeva l53'.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa läänepoolsetel aladel, ula-
tudes idas kuni Volga alam- ja keskjooksuni' Põhja pool ulatub levila piir
Laadoga-Ilmeni ja Karjala-Lapi valdkondadesse. Ķaul<aasias ja Mägi-
Turkmeenias -mägedes loodusļikult kuni l600 m kõrguseni. Välis_Euroo_
pas peaaegu kõikjal (välja arvatud Arktiļ<a ja mõned piirkonnad lõunas),
saarekestena Põhja-Aafrikas ja Ees-Aasias. (l15. joon.) KuĮtuurina l<as-

lB0
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areaal' [Meusel, Jäger ja Weinerti

vatatakse Euroopas peaaegu kõikjal, Lõuna-Aafrikas (kuni 3500 m kõr_

guseni), Austraalias ning Põhja_ ja Lõuna-Ameerikas'- 
muļunduslik tähtsus. Kõrge raikaerik kuu1ub paremate söödataimede

hulka, kuigi haljassöödana on veidi kibeda maitsega. Veised teda puhas_

kultuurina meelõldi ei söö, küll aga Segus ristiku ja teiste taimedega ning

heinana. Eelistab toitaineterikast pinnast'

20. perekond koldkaer - Trįseturnt Pers'
Syn. Pl. I :97. 1805.

Väikeste pūhmastena kasvavad võį lühi'kese Īoomava 'risoomi'ga püsi_

kud, harva üĖeaastased taimed. Lehed nooreļt rullunud, hiljem lamedad,

karvased või paljad. Õisik laiuv, mõnel liigil ka kitsas või tähkjas pööris'

Pähikud enamasti karvase teljega, 2-4 mõlemasugulise õiega. Libled

erineva suurusega, l_3 rooga. Välissõkla seljal (vähemalt alusel) andur

ja põlvjas ohe, īlpp kahe hambakesega või lühiohteline. Paislajud õrnad,

įaĖenoimalised' īolmukaid kolm, kollased või lilļakad. Sigimik munajas,

paljas, harva tipul väheste karvadega. Emakasuudmed sulgjad, ļühikes_

Įel, sageli laienenud a1usega emakakaeļtel. Teris vaba, piklik, ventraalsel

küljel 1amedalt nõgus.

t trį- (kr. k.) _ kolm, seta (|ad. k.) _ harjas; sõkla järgi, millel on sageli põlv_

jas ohe ja kaks ohtetaolist külgtipukest'

1Bl



Perekonda kuulub 50-75 liiki; need on levinud pearniselt mõļema
poolkera parasvöötmes. Nõukogude Liidus esineb 13 liiki, nendest Eestis
kaks.

Majanduslikku tähtsust omavad koldkaera liigid söödataimena.
Tüüpliik on T. flaaescens (L) Beauv.

l. Alumised lehetuped paljad või lühikarvased. Kõrrelehed kuni g
(l1) mm laiad. Pähikutelje karvad kuni 2,5 mm pikad, harali. Hõbe-
daläikelise pöörisega, 40-l00 cm kõrgused niisketes, soostunud ja
võsastunud kohtades kasvavad taimed

l. Siberi koldkaer _ Trįsetum sįbįrįcum Rupr.

Aļumised lehetuped pikkade harali karvadega. Kõrrelehed ļ<uni 5
(6) mm ļaiad. Pähikutelje karvad kuni l mm pikad, püstisecl. Kulla_
ļäikelise pöörisega, 30-70 cm kõrgused niitudel ja nõlvadel kasva_
vad taimed 

2. Aas-koldka er - Trįsetum f Įauescens (L.\ Beauv.

l. Siberi koldkaer - Trįsetum sįbįrįcuml Rupr. Beitr. Pflanzenk"
Russ. Reich.2:65. lB45; Roshev. in Bull. Jard. Bot. URSS 2t:BB. 1922

- et in Fļ. URSS 2:253. 1934; Lavr. in Fl. Ucr. 2:l70. ļ940; Hyl. Nord.
kärlväxtil. l :294. t953; Ros|hev. et Sohischk. in <D.ņ. JIen. o6.ņ. t : t30-
1955; Natk._Iv. in Liet. fļ. 2:196. 1963; ViĮj. in Eesti Loodus II' 19 (l) :

5t. 1976. - T. sibįricum Ęupr. ssp. slülrįcum: Tzvel. in trļ. Eur. URSS
l:200. 1974' - TpnųeruHHtlx cuõupcxuiĮ. (ll6. joon.)

Į. Taimed lühikese roomava risoomiga. Kõrs 40-t00 cnr kõrge, pal_
jas või pöörise alt lühikarvane. Lehetuped paljad, harva hõredalt lühikar_
vased. Kõrrelehed kuni 9 (ll) mm laiad, hõredalt roodunud, juurmised
I<itsamad, paljad või hõredalt karvased. Keeļeke kuni 2 mm pikk, tömp.
Pööris B-25 cm pikk, 5-7 (s) cm pikkuste karedate laiuvate harudegā.
Pähikud 5_8 (9) mm pikad, valminuļt rohekaskollased või lillakirjūd,
2 (2,5) mm pikkuste karvadega teljel, 2 või 3 (5) õiega, enamasti rudi-
mentaarse tipmise õiega. Libled erinevad, alumine 2,5-4 mm pikk, ühe
rooga, üļemine 4-5,5 mm pikk, kolme rooga' tipus teritunud. Välissõkal
3'5-5 (6) mm pikk, tipus kaks hammast ja seljal ohe, mis on aluselt nõr_
galt keerdus (enamasti üks keerd). Valminud viljal käändub ohe kaar_
jalt välja või alaspidi. Sisesõkal välissõklast 0,5-l,5 mm iühenr' aaS-
koldkaera sisesõklast märgatavalt laiem' talbjas, tipus kaks hammast ja
seljal kaks lühikarvadest karedat andrut. Paislajud umbes 0,5 mm pikaĮ,
kahehõlmalised. Toimukapead 2-2,5 (3) mm įitro, ltllakiijud. sĻi*ir,
paljas; ema'katkaelad alusel laienenud. Teris 4-5 mm pikk, helebeež, pik_
lik, paljas, ventraalsel küljel vagu.

Õitseb juunis, juulis.
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116. joon. Siberi koldka* 
ęĮii::!"tr^|,''3,,y:'\Į"Jā &r,?: 

üldkuju, b - pähik, c _

Kasvab niisketel ja soostu,nud luhanii,tudel ning metsalagendikel,
peamiselt põhjavee väljaimbumise kohtades. Eestis ļeitud |971. a. Tartu

iajoonis Reola oja (Konsu jõe) paremalt kaldalt, raudtee lähedalt niiskelt
võįastunud luhaniidult. Leiukoht asub liigi pideva areaali idapiiril.
|974. a.leiti Tartu Riikliku Ülikooli herbaariumist aas_koldkaera eksemp_

įaride juurest siberi koldkaera pööris, kogutud aastal 1900 Tartust l5_
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ll7. joon. Siberi koIdkaera (Trisetum sĮbiricum\ leiukolrad Eestis.

20 km põhja pool. Reola isoleeritud ja antud liigile tüüpilise kasvukoha
järgi võib arvata selle liigi meie kodumaise floora hulka kuuluvaks.
(l 17. joon.)

Üldlevik. Esineb Nõukogude Liidus peamiselt põhjalaiuse 40 ja 60"
vahelisel a1al, ulatudes levila lääneosas põhjapolaarjooneni. Arktilisteļ
ja subtroopilistel aladel leitud mitmesuguste liigisiseste taksonitena.
Tüüpilisena leitud veel isoleeritult Poola RV-st, Rumeenia SV-st, Põhja-
Ameerika lääneranniku saartelt, Jaapanist ja Hiina RV idaprovintsidest.
(l18. joon.)

Majanduslik tähtsus. Uks paremaid söödataimi, pärast õitsemist aga
muutub koredaks. Parasvöötmes ja põhjapoolsetel aladel niiskemal mul-
lal soovitav kasutada heinaseemnesegudes.

2' Aas-koldkaer - Trįsetum fĮaaescens| (L) Beāuv. Ess. agrostogr.
88. l812; Hyl. Nord. kärlväxtfl. l :293. t953; Roshev. et Sohisch{<. in <D.ir.

Jlerr. o6l. l : l30. 1955; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2:194. 1963. - T. f Įauescens
ssp. pratense Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.2 (l):265. 1898-1902
(T. fĮaues'cer5 t[ssp.l A. T' pratense); Hegi, Illustr. Fļ. Mitt._Eur. ed. 2.

t:337. 1935. - T' flauescens (L.) Beauv. ssp. f/auescens: Tzvel. in Fļ.
Eur. URSS I :200. 1974. - T. pratense Pers. Syn. Pl. I :97. 1805; Roshev.

l fĮaaescens (lad. k.) - kollaseks muutuv, kollakas
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in Fļ. URSS 2:253' |934; P. Galen. in Latv. f|. l:|72' 1953. - Aaena

fĮauescens L. S,p' P'ļ' 80. 1753, s. str.; W.ied. et Web. Bes'chr. phan. Gew.
Esih-, Liv- u. Curl.56. 1852; Griseb. in Led. Fl. Ross.4:417. 1853. -
Tpuu1eruuuüI( xelToBatulž, t. .nyronoü {solorucruft oeec). (l19. joon.)

9Į. Taimed 30-70 (l00) cm kõrged, peene' palja, püstise, harva alu-
seļt veidi tõusva kõrrega; kasvavad väikeste puhmastena. Leheiuped alas_
pidi harali karvadega. Ķeeleke kuni l (2) mm pikk, tömp, tipus narmas_

tunud. Lehelabad karvased, kuni 5 (6) mm laiad, tihedaļt roodunud. Pöö-
ris kitsas' 5-l0 (15) cm pikk, võrdlemisi lühikeste (l-2 cm) harudega.
Pähik 4_6 (7) mm pikk, 2 või 3 (4) õiega, valminult kullaläikeline, ena_

masti rudimentaarse tipmise õiega. Pähikuteljel umbes l mm pikkused
ülespidi hoiduvad karvad. Libļed erinevad: alumine 2,5-3,5 mm pikk ja
ühe rooga, ülemine 4-5 mm pikk ja kolme rooga, sageli ogaja, tipuga.
Välissõkal (3,5) 4-5 (6) mm pikk, tipus lõhenenud ja kahe külgrooga,
mis on pikenenud l-3 mm pikkuseks peeneks tipuohteks; seljaohe 1'äme_
dam, alusel keerdus (2-3 keerdu) ja. keskosas põlvjalt käändunud. Sise-
sõkal välissõklast l-l,5 mm lühem, kitsaspiklik, kahe palja või hõredaļt
udekarvase andruga, kaheks teravaks tipuks lõhenenud. Paislajud umbes
0,5 mm pikad, kahe hõlmaga, paljad või üksikute karvadega. Tolmuka_
pead 2-3 mm pikad, kollased. Sigimik ovaalne, paljas, aheneb tipus
kaheks ļühikeseks, alusel laienenud emakakaelaks. Teris helebeež, 4-5 mm

pikk, piklik, paljas, ventraaļsel küljel lamedaļt nõgus vagu.
Õitseb juunist augustini.

Siberį koldkaera (Trisetum sibiricum) 1evik Euraasias
järgi.]

IRoževitsi (|922)
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l20. joon. Aas-koldkaera (TrĮseturn fĮaaescensJ leiukohad Eestįs.

Į2l. joon. Aas-koļdkaera (Trisetum fĮaaescens) areaal. IMeusel, Jäger ja Weitlerti
(1965) järgi.]
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Eelistab savikat ja lubjarikast mulda. Kasvab kuivematel niitudel ja
nõlvadel, samuti parkides. Eestis esineb võrdlemisi harva. (l20. joon.)

Kasvatatakse ka kultuuris, kuid mitte sageli.
Ūldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas esineb loodusliku floora

koosseisus vaid kõige läänepoolsematel aladel, mujal aga on levinud
introdutseerituna; on andmeid ka ta esinemisest Kaukaasias ja Turkmee-
nia mägismaal subalpiinsetel niitudel. Vä1is-Euroopas on ta levinud
Skandinaavia lõunaosast Vahemeremaade ning Põhja-Aafrikani. (|2|.
joon.) Tulnukana ja introdutseerituna ka paljudes teistes maades.

Majandrr,slift tähtsus. Võrdlemisi külmaõrn ja tundlik nii liigkuivuse
kui ka liigniiskuse suhtes. Sobivates tingimustes annab keskmiselt 100

tslha kuivheina. Väga hea ädalakasvuga. Teise niite saak võib esimese
saagi isegi ületada. Nii haljassöödana kui ka heinana söõvad teda meel-
sasti kõik loomad, sest ta on õrn, pehme ja toitaineterikas, võrreldav
isegi ristikuga.

N. Tsveljovi järgi (Tzvel. l. c. : 202) on koļdkaertele ja haguheintele lähedast
:taksonit Rostraria crįstata (L.) Tzvel. ĮLophochĮoo phĮeoides (Vill.) Reichenb., TrĮsetum
'crįstatum (L') Potztal] leitud tulnukana Hiiumaalt. Käesoļeva käsitluse autor ei ole vas-
itavat herbaarmaterjali näinud, seepärast jääb liik esialgu <Eesti NSV floorast> välja.

2l. perekond haguhein _ Koel.erįal Pers.
Syn. Pl. I :97. 1805.

Peamiselt kergemal kuivemal mullal levivad mitmeaastased rohttai-
med mitmesuguse kasvuviisiga. Pööris kitsas, lühikeste harudega, sageli
tähkjas, enamasti hõbedaläikeline. Pähįkud 2-5-õielised. Lįbled ja sõklad
andruga, l-5 ebaselge rooga, enamasti oh,tetud või lühikese sirge ohtega"
Sigimik paljas, kahelisulgja,tie ema'kasuudrnetega. T,eris va,ba, paljas, pik-
lik, dorsaalsel küljel kume,r, verįtraa,ls,el nõgus'

Perekond hõļmab 50-60 raskesti eristatavat 1iiki. Need on levinud
peaaegu kõikides maail,majagudes peamiselt parasvõöįmes ja arktilistel
aladel, ka mõnede troopiliste maade kõrgmägedes. Nõukogude Liidus on
ļ<ons'tateeritud 20 liiki, Eestis esineb neist koļrn.

Alpiniitudel on mõned haguheina liigid rohustu väärtuslik koostis_
osa. Kevadperioodil omavad karjamaarohuna tähtsust madalikualadel
kasvavad liigid.

Perekonna tüüp on K. crįstata (L.) Pers.

t Nimi antud saksa professori G. L. Koeleri (1765-1807) auks, kes esimesena
koostas Prantsusmaa ja Saksamaa kõrreliste üksikasjaliku kirjelduse.
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LItKIDE MĀÄRAMISE TABEL

l. Kõrs alusel vanadest, tihedalt kuhjunud lehetuppedest jämenenud,

pöörise alt l0 cm või Suuremas ulatuses lühikarvane. Juurmised lehed
jäigad, õiteta võsudel 4-8-kaupa, tihedalt lühikarvased. Sõklad tipus
tömbid, libĮedest lühemad

3. Vesihaljas haguhein _ Koeļerįa glauca (Spreng.) DC.

Kõrs ei ole alusel jämenenud. Juurmised lehed õiteta võsudel 2-4-
kaupa, pikkade karvadega või peaaegu paljad. Sõklad tipus teritu_
nud, libledega ühepikkused või neist pikemad 2

2' Taimed hõredate puhmastena, kaarjalt tõusvate võsudega. Lehed
2-4 mm laiad. Kõrs 40-100 cm kõrge, pöörise alt rohkem kui 2 cm
uļatuses lühikarvane. Pööris enamasti 6-15 cm pikk, sageli hõlmine

l. Suur haguhein - Koeįerįa grandis Bess. ex Gorski

Taimed tihedate puhmastena. Lehed kuni 2 mm laįad. Kõrs kuni 40

(60) cm kõrge, peen, pöörise alt vähem kui 2 cm ulatuses karvane-
Pööris kuni 6 cm pikk, tihe

2. Sale haguhein - Koeļeria graciĮis Pers.

l. sektsioon Koeįerįa. - Sect. Caespitosaė Domin in Biblioth. Bot.
(Stuttgart) 65:50. 1907; Gontsch. in Fl. URSS 2:325. 1934. - Vars ei

oļe alūsel sibuljalt jämenenud ega vanade lehetuppedega ümbritsetud.

l. Suur haguhein - Koeįerįa grandisl Bess. ex Gorski, Icon. Bot.
Char. Cyper. Gram. Lith. tab. 19. 1849; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2:214. 1963;

Tzve|. i,n Fl. Eur. URSS l :204. 1974. - K' crįstata (L.) Pers. Syn. Pl.
t :97. 1805, p. p.; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl-
57. |852, p. p.; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:40l. 1853, p. p. _ (. crįstata
ssp. ciliata (Kern.) Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l) :258.

1898-1902 (K. cristata,[ssp.] A. K. cįļįata)' - K' poĮonica Domin in
Mag. Bot. Lap. 3 : 186. 1904; Gontsch. in Fl. URSS 2:335. 1934; Lavr. in
Fl' Ucr. 2:2l8. 1940; P. Galen. in Latv. fļ. l:190. 1953; Hyl. Nord. kärl-
växtfl. |:282.1953; Roshev. et Schischk. in On. JIeu. o6.rr. l : l39. 1955. -
Tonrogor 6o;llruoü, r. nolrcķuü, KeIepHfl 6o.ņlurag. (l22. joon.)

q. Tupeväliste, kaarjalt tõusvate võsudega, hõredaid puhmaid moo_

dustavad taimed. Kõrred 2 (3) sõlmega, (30) 40-l00 cm kõrged, pöörise

alt ja sõlmede kohalt lühilrarvased. Leheļabad lamedad, 2-3 mm laiad,
villataolise karvastusega, samuti ka lehetuped, harvemini võrdlemisi pal_

jad. Keeleke umbes l cm pikk, veidi kõhrjas, tipus külgedel lõhenenud,

laba ja tupe piiril sageli pikkade karvadega. Pööris 6-15 cm pikk, hõl-

mine, 2-4 (5) cm pikkuste alumiste harudega, helehallikas või lillakas.
Pähiku'd 5-7,5 mrn piĮ<ad, (2) 3 õiega. Libįed (4) 5_6 mm pikad, eba-

1 grandįs (lad. k.) - Suur

l89
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l23. joon. Suure haguheina (KoeĮeria grandis) leiukohad Eestis.

võrdse Suurusega, lühikarvased, l-3 rooga. Välissõkal 4-5,5 mm pikk,
teravatipuline, vahel lühikese tipmise ohtega, viie ebaselge rooga. SiSe_

sõkal välissõklast veidi lühem, tipus kahe hambaga, kahe ripskafvase
andruga. Tolmukape ad 2-2,6 mm pikad, enamasti lillad. Teris umbes

3 mm pikk, külgedelt veidi kokku surutud, tuhmpruun, kooniline.
Õitseb maist juulini.
Kasvab liivikutel, nõmmedeļ, hõredates männikutes, harva rannaļui_

d,etel. Eesitis vastavatel kasvukohtadel võ,rdlemisi sage; ļääne- ja edelaosas
haruldane. (123. joon.)

Üldlevįk. Nõukogude Liidus levinud vaid Euroopa-osa läänepoolsetel
aladel kuni Moskva oblastini - põhjas kuni Laadoga-Ilmeni ümbruseni,
lõunas umbes põhjalaiuse 52"-ni. Skandinaaviamaades ja Kesk-Euroopas.

2' Sale haguhein - KoeĮerįa graciĮis l Pers. Syn. Pl. l :97. lB05;
Gontsch. in Fl. URSS 2 :330. 1934; Domin in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt.-Eur.
ed.2. l:381. 1935; Lavr. in Fl. Ucr. 2:217. 1940; P. Galen. in Latv. fl.
1 : l89. 1953; Hyl. Nord. kärlväxtfl. 1 :2B3. 1953; Roshev. et Schischk. in
Q"rr. Jlerr. o6n. 1:l39. 1955; Naik.-Iv. in Liet. ĪI.2:214. 1963. - K. crįs-
tata auct.: Wied. et Web. Beschr. phan. Gelv. Esth-, Liv- u. Curl. 57. 1852,
p. p.; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:401. 1853, p. p.; Tzvel. in Fl. Eur. URSS

t gracĮĮĮs (lad. k') - sale, õrn.
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|24. joon. Sale haguhein (KoeĮe'ria graciĮis)'' a - taime üldkuj!, b _ pähik, c _
välis- ja sisesõkal, d - keeleke. orig.
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125. joon. Saleda haguheina (KoeĮerĮa gracilis\ leiukohad Eestis.

l : 205. 1974. - K. crįstata va,r. b. graciĮĮs (Pers.) Klinge, Fl. Est_, Liv_
u. Curl. 72. |B82' - K. crįstata ssp' gracilis (Pers.) Asch. ot Graebn.
Syn. Mitteleu'r. Fl. 2 (l) :359' lB9B-l902 (K. crįstata [ssp.] B. K' graci-
ĮĮs). - Aįra crįstala L. Sp. Pl. 63. 1753, p. p. -Touxogor rogķl.tli, Kefle-
pHrr roHKar. (124. joon.)

9Į. Tihedaid mättaid moodustavad taimed. Ķõrs peen, 20-40 (50) cm
kõrge, (l) 2 võrdlemisi madaļal asetseva sõlmega' peaaegu paljas või
pöörise alt l-l,5 cm ulatuses tihedalt karvane, kuni pooleni veidi puhe_

tunud lehetupes. Lehed enamasti ruļļunud, kõrrelehed l-3 cm, juurmised
lehed kuni l0 cm pikad, l-2 mm laiad, paljad või hõredalt pil<kade

karvadega. Lehetuped võrdlemisi tihedalt harali või alaspidi karvased.
Keeleke umbes l mm pikk, kõhrjas, tipus ļõhenenud. Pööris 3-6 (B) cm
pikk, tihe, aļusel nõrgalt hõlmine, õitsemisajal sageli piklik-ovaalse ku-
juga, hõbedaseļt läikiv. Pähikud keskmiselt 5 m,m pikad, kaheõielised.
Libļed erinevad, 3,5-5 mm pikad. Väļissõkal teritunud tipuga, 4-5 mm
pil<k, paijas, peenelt punl<teeritud pinnaga, laia läikiva ki1eja SerVaga,
viie ebaselge rooga. Sisesõkal tipus kahe hambaga, kahe lühiripsmelise
andruga. Tolmukapead l,B-2 mm pikad, koļļased või lillakirjud. Teris
2-_2,5 mm pikk, helepruun, külgedelt kokku surutud.

Õitseb maist juulini.
Tüüpi1isena kasvab sale haguhein Kagu-Eesiis kogumikkudena ja

l3 Eesti NSV floora XI 193
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126. joon Saleda haguheina (ĶoeĮeria graciĮis) areaaļ. IMeusel, Jäger ja Weinerti
(1965) järgi.]

hajusalt peamiselt Lindora-LepaSSaare ümbruses ļiivikutel, teede äärtel,
hõredates männikutes. {|25. joon.) Eesti NSV leiukohad asuvad ta areaali
põhjapiiril.

Uldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Siberis ja Kaug-Idas,
kõikjal kesk- ja lõunapoolsetel aladel (põhjas levinud enam-vähem kuni
põhjalaiuse 60ąni); Kesk-Aasias vaid Tjan-Sani mägismaal ja Pamiiris_
Peaaegu kogu Välis-Euroopas, Väike-Aasias, Iraanis, Džungaaria-Kaš-
gaaria aladel, Mongoolia RV-s, Hiina RV-s, Jaapanis, Himaalajas, Põhja*
Ameerikas. (126. joon.)

2. sektsioon Buįbosae Domin in Biblioth. Bot. (Stuttgart) 65:49_
1907; Gontsch. in Fl. URSS 2:323. 1934. - Alumised vanad lehetuped
asetsevad katusekivide taoliselt, kõdunemisel lõhestuvad kiududeks.

3. Vesihaljas haguhein - Koeįerįa gĮauca ' (Spreng.) DC. Catal' pl.
Hort. Monsp. l16. l8l3; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u-
Curl.58. lB52; Griseb. in Led. Fļ. Ross.4:402. 1853; Asch' et Graebn-
Syn. Mitteieur. Fl.2 (1) :361. 1898-1902; Gontsch. in Fl. URSS 2:324.
1934; Domin in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur' ed.2. |:376. 1935; Lavr. in
Fl. Ucr. 2:2l2. 1940; P. Galen. in Latv' fl. 1:1B9. 1953; Hyl. Nord. kärl-
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växtĪl. l:2Bl. 1953; Roshev. et Schischk. in on. Jlerr. o6l' t:l39' 1955;

ujhelyi in Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. Bot.53:209. 1961; Natk.-Iv-

in Liet. ĪI.2:2|2. l963. - Ķ. gĮauca (Spreng.) DC. ssp. gla'uca: Tzvel'
in Fl. Eur. URSS |:207. |974. - Aira gĮauca Spreng. Nachtr. Bot. Gart.

Haļle 1 : l0' 1801. - Exs.: Lippm. et K. Eichw. Eesti taimed 2, n" 95.

t935. - Togķouor cusltft, KeJIepHfl cI{3a9. (l27. joon.)

ų. Tupesiseste võsudega, mida on 9 või lO, vahel rohkem; alusel on

need vanadest tuppedest ūmbritsetult rühmiti liitunud; võsude rühmad

arenevad tihedalt üksteise kõrval, moodustades kõvu mättaid. Vanemate

mätaste keskeļ on taimed sageli välja surnud, seetõttu moodustuvad elu_

satest taimedest ringid. Ķõrrėd (20) 30-E0 (70) cm k_õrged, 2-3 sõl_

mega, tihedalt kaetįd lühikese sametja karvastusega,-vähemali ülemises

o.rĮ iu sõlmede alį.,Kõrrelehed 2_4 (l-5) cm pikad; juurmisi lehti on

üheļ võsul 4-6 (10), jäigad,3-l0 cm pii<ad, halļrohelised, sageli kaar_

jad, lamedad või rullunud, liihikarvased nagu ka alumised tuped' Keeleke

Ļuni l,5 (2) mm pikk, tömp, tipus lõhestunud. Pööris 4-ļ0 (l5) cm pikk'

lühikeste'harudeģa' kitsasruljas. Pähikud 4-6 mm pikad, 2 või 3 õiega,

haļlikasrohelised või lilļakad. Libļed pähikust veidi lühemad, 4_5 mm

pikad, ühe ja kolme rooga, tipus teritunud, ebavõrdse pikkusega. Välis-
ļoķul 3,5-4 n . pikk, paljas, seljal andruga,, tömbi või teritunud tipuga,

viie ebaselge rooga' laia kileja servaga. Sisesõkal kahe ripsmeļise and-

ruga, tipus kahe įambaga. Tolmukapead umbes 2 mm pikad, ļillad või

koīlakasoranžid. Teris umbes 2 mm pikk, kooniline, külgedeļt kokku suru-

tud, helepruun või veidi ļillakas.
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128. joon. Vesihalja haguheina (KoeĮeria gĮaucu) leiukohad Eestis
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129. joon. Vesihalja haguheina (KoeĮerįa gĮauca\ areaal. IMeusel, Jäger ja Weinerti
(l965)- järgi.]

Õitseb mais, juunis.
Kasvab liivikutel, luidetel, hõredates liivastes männikutes. Eestis

vastavatel aĮadel kohati. (l28. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-oSas levinud peaaegu kõikjal,

välja arvatud arktilised alad; Siberis leidub Baikali ümbruses - Jenis'
seist Amuuri ülemjooksuni. Skandinaaviamaade lõunaosas, Kesk-Euroo-
pas. (129. joon.)

Mõningate kirjandusandmete (Hultėn, 1950, ļ971) järgi esinevat meil ka K. pųra-

mįdata (Lam.) Domin, kuid seni pole kohaliku materjali uurimine seda kinnitanud.

22. perekond kastevars - Deschampsiar Beauv
Ess. agrostogr. 91. 1812.

Keskmise- või kõrgemakasvulised, enamasti tihedaid mättaid moo-

dustavad püsikud. VõrĮete alus ümbritsetud rohkete surnud lehetuppe-

degā. Kõrs sihvakas. Lehed karedad, lamedad, kuivematel aladel kokku

käändunud. Keeleke arenenud, sageli üle 5 mm pikk. Pööris enamasti

l0-20 om pikk, ļaiuv, mõnedel Siberis kasvavatel liikideļ kįtsas ja alla
l0 cm pikk. Pähikud l-3 õiega, mõlemasugulised, 3-7 mm pikad' pike-

nenud pähiku,telg ka,rvane, lõpe,b ülemise, rudimentaarse õie raokesega.

l Prantsuse loodusteadlase Des-Longoharnps'i (surn. l849) või Deschamps'i järgi.
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Libled sõkaldest pikemad, ühe ja kolme rooga. Sõklad enamasįi tömbi
tipuga, hambulised, seljale (allapoole keskkohta) kinnitunud ohtega. Vä-
lissõkla alusel ena,masti 1ls-|Įz sõkla pikkused karvad. Pais1ajud kahe-
hõlmalised, kilejad. Toļmukad sageli värvunud. Sigimik paljas. Teris pal-
jas, enamasti ruljas või seljalt veidi lame, vähe eristatava ventraalse
küljega, sõkaldest vabastatav. Hiilum lühike, ovaalne või piklik.

Perekonna ļiikide arv on 50-60. Nõukogude Liidus esineb kaks polü-
tüüpset liiki, Eestis neist üks, mis on ka perekonna tüüpliik. Kastevarre
liigid on esindatud kõikides maailmajagudes ja kliimavöötmetes, troopikas
küll vaid mägedes.

l. Luht-kastevars - Deschampsia caespitosa, (L.) Beauv. Ess.
agrostogr.9l, 149. l8l2; Griseb. in Led. Fl.Ross.4:421. 1853; Roshev.
in Fl. URSS 2:245. l934; Hegi, Iļlustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed.2. l:33l. 1935;

Lavr. i,n Fl. Ucr. 2 : 168. 1940; Hyl. Nord. käņlväxtfl. l : 297. 1953; P. Ga-
len. in Latv. fl. I :170. 1953; Roshev. et Schischk. in O.n. JIen. o6.n. I : 129.

1955; Na,tk.-lv. in Liet. fl. 2 : l9l. 1963; Tzvel. i,n Fl. Eur. URSS I : 208.
1974, p. p. - Aira caespitosa L. Sp. Pl. 64. 1753; Wied. et Web. Beschr.
phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 52. 1852; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur.
Fl.2 (1) :289. 1898-1902. Exs.: ,[Bunge] Fl. exs. Liv-, Est- u. Curl.,
n'9lB. - IĮyuxa ĀepHlicTafl, JIyroBI-lK. (l30. joon.)

9ļ. Tuhmrohelised, väga tihedaid ja suhteliselt suuri, arvukate kõr-
tega mättaid moodustavad taimed. Kõrred 30-l00 (l50) cm kõrged, sile-
dad või pöörise all karedad. Lehetuped siledad, ainult tipuosas nõrgalt
karedad. Lehelabad lamedad, kuivaga sageli kokku rullunud, umbes 3 mm
laiad, pealmisel pinnal tugevalt eenduvate väga karedate roodudega' mis-
tõ,ttu leht vastu valgust vaadartuna koosneb läbipaistvatest ja tumeda,ma-
test pikitriipudest. Keeleke 3-6 mm pikk, tömp või teritunud, enamasti
terve tipuga. Pööris püramiidjas, kuni 20 cm pikk, noorelt sageli tipust
veidi longus. Pööriseharud peened, karedad, pärast õitsemist peaaegu
horisontaalselt laiuvad. Pähikud umbes 4-5 mm pikad, (l) 2 või 3lühi-
raolise õiega, pruunikaskollased, 1illakad või hõbedaläikelised. Lib1ed
pähikutest lühemad, veidi nahkjad, süstjad, tömbi või teritunud tipuga,
aļumine libļe umbes 2 mm pikk, ühe rooga, ülemine 3 mm pikk, kolme
rooga. Pähikutelg poole sõkla pikkuste sõlmevahedega, kaetud võrdlemisi
pikkade heledate karvadega, enamasti tipmise, rudimentaarse õiega. Vä-
lissõkal 3-4 mm pikk, õhuke, hambulise tipuga, paljas, lillakate või kol_
ļakate triipudega. ohe enamasti välissõklast lühem, harva sellest üleula_
tuv, kinnitunud sõkla seljale alumisel kolmandikul. Sisesõkal peaaegu
välissõkla pikkune, õhuke, kahe õrnalt siidkarvase andruga ja tipus.kahe
hambaga. Paislajud kuni 0,5 mm pikad, kolmnurkjad, kilejad, teravatipu-
lised. Tolmukapead keskmiselt l,5 mm pikad, kahvatukollased või lillakir_
jud. Sigimik munajas, kahe tihedalt sulgja emakasuudmega. Teris l-
l,4 mm pikk, ovaalselt ru1jas või piklikmunajas, vaevalt märgatavalt
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lamedama ventraaļse küljega, ļühikese pikliku hiilumiga, pealt kiitsiline,
helepruun.

Õitseb juunis, juulis. Sage1i aga leidub õitsevaid pööriseid kuni sep_
tembrini.

Kasvab nii soostunud ļ<ui ka kuivendatud sooniitudel, niisketel karja-
nlaadel, lamminiitudel, teede äärtel, raiesmikel, metsalagendike1; Sega-
metsades ning tihedamates põõsastikes esineb sageli vegetatiivsena. Ees_
tis sage.

Ūldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas peaaegu kõikjal' Lääne_ ja
Ida-Siberis ning Kaug-Idas, Ķaukaasias ja Kesk_Aasia kaguosas. Skan-
dinaaviamaades, Kesk- ja atlaniilises Euroopas, Vahemerernaades, harva
Väike-Aasias ja lraanis, Mong,oolia RV-s, Hiina RV kesk- ja kirdeosas,
Jaapanis, Põhja-Ameerikas, väikeste <<saarekestena>> ka Grööninraal, Aaf-
rikas, Tasmaanias ja Uus-Meremaal. (131. joon.)

Majandusli'k tähtsus. Noorena söövad ļuht_kastevart lambad. Hiljem
tainl puitub ja ta lehed muutuvad iõikavalt karedal<s, mis sunnib ļ<ari-
loomi teda väļtima. Soostunud ja niiskeiel karjamaadel võib ta muutuda
rohustu valitsevaks 1iigiks. Et luht-kastevars on talļamisele vastupidavam
l<ui teised taimed ja moodustab kõvu mättaid, muutub säärane karjamaa
luht-kastevarre mätastiļ<uks. Niitudel takistavad ta mätiad koristustööd.
Raiesmikel moodustab ta kohati kiiresti tiheda l<amara, mis takistab
noorte puude kasvu. Seega on luht-kastevars tülikas umbrohi. Parim
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131. joon. Luht-kastevarre (Deschampsia
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vahend temaga risustunud ļ<amara parandamiseks on ümberkünd. Prakti_
seeritakse ka mätastiku mehhaanilist väljaraiumist või, nõrgema risus-
tuse korral' kemikaalidega hävitamist.

okoloogiliste tingimuste suhtes on ļuht_kastevars võrdlemisi tundlil<,
mis vä1jendub pöörise SuuruSeS, vä,r.vuSeS ja pähiiku,tre roh'kuses. Kõige
ilmska,malt avaldub valguse ja varju nrõju. Metsas kasvab ta .enamasrti

vegėtatiivselt. Viljuvate kõrte puhul on varjuvormidel pööris hõre, heļe-
kahvaturoheline, vähesie pähikutega ning sageli longus tipuga nagu teis-
tegi iaimede varjuvormidel. Väiksemate pähikutega, laiuva, rohkepähiku-
lise pöörisega varju- (metsa-) taksonit fssp' paruifĮora (Thui11.) Jäv. et
Soõ], mida N. Tsveljov (Tzvel. l. c.:209) mainib Baltikumis levinuna,
ei oļnud uuritud materjali põhjal siiski võirnalik selgelt välja tuua.

23. perekond võnkvars - LercltenfeĮdial Schur
Enum. Pl. Transsilv. 753. 1866. - Deschampsia Beauv. subgen. Aueneļla (Blaff et Fin-

gerh.) I{yl. in Bot. Not. 1953 :356. 1953.

Hõremurusaļt kasvavad, enamasti rohiroheļised, sageli tihedaid ma-
dalamaid kogumikke moodustavad varju- ja poolvarjutaimed. Lehed rul-
lunud ja servadest kokku kasvanud, niitjad, juusjad, siledad. Pööris ena_
masti hõre ja laiuv, peente looļ<levate, ogakestest karedate harudega' pur-
purpunane või liļļaļ<as, mägitaksonitel sageli eredalt värvunud ja vähem
karedate harudega. Pähikud 4-5 mm või kuni 6 mm (mägiiaksonitel)
pikad. Sõklad õhukesed. Paislajud kilejad. Tolmukad enamasti värvunud.
Sigimik paljas.

Perekonnas on eraidatud 4--6 liiki, ļ<uid sagedamini käsitatakse neid
ühe polütüüpse liigi - L' fĮexuosa (L) Schur s. 1. - liigisiseste taksoni-
įena.

Perekond LerchenfeĮdįa on laialt, kuid katkendļikult levinud põhja-
poolsetel aļadel ja mägirajoonides Euroopas, Aasias, Põhja_Ameerikas,
samuti mitteiroopilises Lõuna-Ameerikas; esineb ka troopilistes kõrgmä_
gedes Aafrikas, Borneoļ ja Uus-Gineal.

Nõukogude Liidus, sealhulgas Eesti NSV_S., oJl perekond esindatud
poĮütüüpse L. fĮexuosa'ga, mis on ühtlasi perekonna tüüpliik.

l. Palu-võnkvars, võnk-kastevars 2 
- Lerchenfeldia flexuosa3 (L.)

Schur, Enum. Pl. Transs. 753. 1866. - L. fĮexuosa (L.) Schur ssp. fle_
xuosa: Tzvel. in Fl. Eur. URSS I :208. 1974. - Aira f lexuosa L. Sp. pl.
65. 1953; .Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 53. 1952;
Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l) :286. lBg2--1902. - Deschamp-
sia fĮexuosa (L.) Trin. in Bulļ. Acad' Sci. Pėtersb. 1 :66. l836; Griseb.

t Austria botaanikaharrasiaja J. Radnitzky von Lerchenleld'i (l8. saj.) järgi.
2 Vanem nimi: look-kastevars.
3 fĮexuosa (ļad. k.) - siia-sinna kaardunud.
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in Led. Fl. Ross.4:420. 1853; Roshev. in Fl. URSS 2:244. 1934; Hegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. t :333. 1935; Lavr. in Fļ. Ucr. 2 : 167. 1940;
P. Galen. in Latv. fl. l : l70. 1953; Hyl. Nord. kärlväxtfl. l :30l. 1853;
Roshev. et Schischk. in on. Jlerr., o6;r' |:l29' t955; Natk.-Iv. in Liet. fļ.
2: l9l. 1963' '- Jlepxeuģenbņvlfl u3BlrĮvĪ'cTafl, JIyloBHK ltgshnuc.tķtk (l32.
joon.)

9ļ. Hõremurusad, sügavalt juurduvad, lühikese roomava risoomi ja
rohkete suhteliselt jämedate püstiste, alusel tõusvate kõrtega taimed.
Lehetuped siledad, tihedalt kõrt ümbritsevad. Lehelabad rohiroheļised,
pehmed, juusjad, ovaalse ristlõikega. Keeleke piklik, umbes 2 mm pikk,
alumistel lehtedel tömp, ülemistel teritunud. Pööris kuni l5 cm pikk, hõre,
rnunajas, sageli tipust veidi longus' enne ja pärast õitsemist kokku tõm_
bunud. Pööriseharud kuni 8 cm pikad, püstiselt harali, looklevad, ena-
masti purpurpunāsed. Pähikud umbes 5 mm pikad, kaheõielised, pruuni-
kas-purpurpunased või punalillad, umbes 5 mm pikkustel raagudel. Pähi-
kutelg pikkade valgete karvadega. Libled, vähemalt ülemised, peaaegu
pähiku pikkused, alumine veidi lühem, ühe rooga ja andruga seljal, kile_
jad. Välissõkal keskmiselt 4'5 mm pikk, õhuke, tipus narmastunud, alusel
(kallusel) 0,5_l mm pikkuste heledate karvadega, pinnalt väga lühikes_
test ogakestest kare. ohe kinnitub sõkla seljale aluse lähedal, umbes
5 mm pikk, põlvjalt käändunud, alumises osas nõrgalt keerdus, pähikust
üleulatuv. Sisesõkal õrn, kilejas, kahe lühidalt ripskarvase andruga, tipus
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l33. joon. Palu-võnkvarre (Lerchen|eldĮa fĮexuosa) leiukohad Eestis.

203



t4

€

$

134. joon' Palu_võnkvarre (LerchenfeĮdia fĮex'uosa)
(1965) järgi.]

areaal. IMeusel, Jäger ja Weinerti

kahe hambaga. Paislajud kuni I mm pikad, teravalt kolmnurkjad, 2 (3)

hõlmaga, kilejad, alusel lihakad. Tolmukapead umbes 2-2,5 mm pikad,
li1lakirjud või ļil1ad. Sigimik ovaaļne, pa1jas, kahe lühikese, tihedalt
sulgja suudmega. Teris 2,5 (3) mm pikk, helepruun, piklikruljas, ventraal-
selt küljelt veidi kumeralt lame, lühikese hiilumiga'

Õitseb mai lõpust augustini.
, Liik on karaļ<teerne kuivemates kuusikutes, männikutes ja segamet-
sades, kus sageli domineerib. Kasvab kohati ka puisniitudel, raiesmikel
ja puisraba kuivadeļ servaaladel. Varjukates metsades vahel väheste
viljuvate kõrtega, enamasti vegetatiivselt. Eestis sage. (l33. joon.)

Üldlevįk. L. flexuosa s. ļ. esine'b Nõukogude Liidu Euņoopa-osas pea-
aegu kõikjal, 1õunapoolsetel aladel katkendlikult; Kaukaasias; Siberis
peamiselt obi ja Jenissei jõgikonnas, Kaug-Idas Kamtšatkal, Ussuuri-
maal ja Sahhalinil. Skandinaaviamaades, Kesk- ja atlantilises Euroopas,
Vahemeremaades, Balkanil, Väike-Aasias, Aafrikas, Jaapanis' Põhja- ja
Lõuna-Ameeriļ<as. (l34. joon.)

Majanduslik tähtsus. Ķarjamaataimena keskmise kvaliteediga. Suu_

rema tähtsusega on tundraaļadel, kus püsib lumikatte all rohelisena ning
on toiduks põhjapõtradele. Kuivatatult kasutatakse pakkimismaterjalina
ja nradratsite täiieks.
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24. pereļ(ond hõberohį - Corų'nephorus l Beauv
Ess. agrostogr. 159. lBl2.

Uhe- või mitmeaastased madalakasvuiised rohtiaimed. Lehed kitsad,
rullunud; kõrrelehed 1ühikesed' Pööris kuni 10 cm pikk, 1aiuv või kokku-
tõmbunud harudega. Pähiļ<ud 3-5 mm pikad, kaheõielised. Libled pea-

aegu võrdsed, pähiku pikkused, ühe ja kolme rooga. Sõklad libledest
märksa lühemad, kilejad, andruta, 3-5 rooga, ohtega; ohe koosneb kahest
osast: alumisest, ühejämedusest ja üļemisest, tõlvjast. Sigimik paljas.

Viie liigiga perekond. Ūks liik - püsik - on levinud Nõukogude
Liidu Euroopa-osas ning kohati Kesk- ja Edela-Euroopat. Neli üheaastast
ļiiki kasvavad Vahemcremaades. Nõukogude Liidus on konstateeritud
2 ļiiki.

Perekonna lektotüüp on C. canescens (L.) Beauv.. 
1'

* l. Roosakas hõberohi - Corųnephorus ,onrrrrnr'b (L.) Beauv.
Ess. agrostogr. 159. lBl2; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:42.3. lB53; Roshev.
in Fl. URSS 2:241. 1934; Lavr. in Fl. Ucr. 2:165. 1940; Hyl. Nord.
kärlväxtfļ. ļ :305. l953; P. Galen. in Latv. f l. l : l69. 1953; Natk.-Iv. in
Liet. fl. 2:lB9. 1963; Tzvel. in Fl. Eur. URSS l,:'2l4. 1974. - Aįra canes-
cens L. Sp. Pl. 65. 1753; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv-
u. Curļ. 54. lB52. - Weingaertnerįa canescens (L.) Bernh. Syst. Ver-
zeichn. Erfurt 1:51. 1800; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (1):299.
lBgB-1902; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2. l:329. 1935. - Ey.rano-
Hoceu, ceÄoil, 6. ceĀosarlt]t. (l35. joon.)

9ļ. Väikeste mätastena ļ<asvavad hallikasrohelised või roosakaspuna-
kad taimed rohkete viljuvate kõrtega. Kõrs l5-30 cm kõrge, püstine või
viltuseļt tõusev, sile või pöörise alt nõrgalt kare, kaetud vahakirmega.
Lehetuped veidi karedad, roosad või purpurpunased. Juurmiste lehtede
labad 3-10 cm pikad, harjasjaks rullunud, lühikestest ogakarvakestest
karedad; kõrrelehed 0,5-3 cm pikad. Keeļeke umbes 3 mm pikk, tömbi
või ümardunud tipuga. Pööris kuni l0 cm pikk, suhteliselt lühikeste, veidi
karedate harudega, piklik või munajas, hõbedaläikeļine, ainult õitsemis-
ajal laiuv. Pähikud helerohelised, umbes 3-4 mm pikad, sageli punakaks
muutuvad. Pähikutelg karvane. Libled süstjad, teravatipulised, pähiku
pikkused, välissõklast umbes poole pikemad. Välissõkal umbes 1,5 mm
pikk, alusel lühikeste karvakestega. ohe kinnitunud välissõkļa selja1e
aluse ļähedal, sõklast umbes kaks korda pikem, keskel karvase sõlmega,
tipuosas tõlvjalt jämenenud. Sisesõkļa tipus kaks hammast. Paislajud
kilejad, kahehõlmalised. Tolmukapead l,2-l,5 mm pikad, haļlikas- kuni
tumepruunid, harva koļļased. Vili piklik, ventraalsel küljel kitsa vaoga,
tihedalt sõļ<aldest ümbritsetud.

į Kreekakeelsetest sõnadest corgne - nööpnõel, phorein - kandma; ülaosas jäme-

lrcnud ohtc järgi.
2 canescens (lad. k.) - halllikaks muutuv, hallina näiv.
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üldkuju' & _ pähik'

Õitseb juunis, juulis.
Meie naaberaladel kasvab kuivadel liivastel ja valgusrikasteļ kohta_

del - kuivadel niitudeļ, nõmmedel' vanadel ļuidetel, hõredates liivastes
männiļ<u,tes ja männi,metsa servaaladeļ. Sajandivahetusel Eestis kord
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136.joon.Roosakahõberohu(Corgnephoruscanescens\leiukohtEestis.

l37. joon. Roosaka hõberohu (Corgnepllorus.canescens) areaal. [Meusel, Jäger ja Weinerti
(1965) järgi.1



Taļlinnast leitud, arvatavasti tuļnukana' (l36. joon.) Hilje,m ei ole ļeid

kordunud. Närhtavasti 1äbib liigi lausalise areaaļi põhjapiir Lärti territoo-

riumi, kus ta kasva,b kohati looduslikul't ja lõu,na Suunas sage'neb. Pole
võimatu hõbrer,orhu looduslik esine,mine Eesti ļõu,napiiri 1ähedal.

Ūldlevik. Nõukogude Liidus peamiselt Dnepri ülem- ja keskjooksu

piirkonnas, Baltikumi lõunaosas ning okaa ja Dnestri ääres. Skandinaa-
viamaades, Kesk- ja atlantilises Euroopas, 1äänepoolsetes Vahemeremaa_

des. (137. joon.)
Majanduslik tähtsus. Uks esimesi asukaid 1ahtistel ja iuiskliivadel.

Seega võimaldab ta sinna asuda ka teisteļ, tundlikumatel taimedeļ.

25. perekond mesihein - HoĮcus| L'
Sp. P1.1047.1753, s. str.

Keskmise suurusega' enamasti karvased püsikud. Kasvavad väikse_

ma,te mätasüena või o,n maa-aįuse r'oomava ris'oomiga. Lehed noorelt ruįļu-
nud. Pööris võrdlemisi lühike, munajas või ovaalne, harvemini piklik,

ļühikarvaste harudega. Pähikud kahe, harva kolme õiega, milļest ülemine

või ülemised on ainuļt tolmukatega; alumine on mõlemasuguline, väga

harva ka ülemised. Valminult variseb kogu pähik. Libled andruga, õitest

pikemad; alumine ühe rooga' teritunud tipuga, üļemine kolme rooga,

ilhloht.lin" või pügaldunud tipus ogakesega. Pähikutelg paljas, õite alu_

sel pikenenud. Välissõkal viie rooga, tömp, viljuvaiel õitel sageli kõhrjaks

,rrtru, läikiv, isasõitel tipu alusele kinnitunud l-4 mm pikkuse ohtega'

Pais1ajud piklilkud, paĮjast sigimikust pikernad. Teris l<ülgedelt kokku

surutud, sisesõklapoo1sel küljel nõrga Vaoga, sõkaldest vaba, nõrgalt

kiitsiline.
Perekonda kuulub 8 liiki. Need on levinud Euroopas, Ees-Aasias,

Lõuna- ja Põhja_Aafrikas. Nõukogude Liidus esineb kolm liilri, nendest

Eestis kaks.
Perekonna lektoiüüp on H. ļanatus L-

l. Pähikus üle,mise õie ohe 3_4 m,m pikk, põlvjalt 1<äändunud, libledest
üleulatuv. Taimed väga lühikeste karvadega või peaaegu paljad, pika

roomava risoomiga
1. Pehme mesihein - Holcus molĮ'įs L.

Pähikus ülemise õie ohe l-l,5 mm pikk, tipus konksjalt kõver, lible_

dest lühem, sageli nende vahelt välja käändunud. Taimed võrdļemisi

karvased, väikeste mätastena kasvavad
2' Vill-mesihein - HoĮcus įanatus L'

l. Pehme mesihein - Hoįcus moļįis2 L. Syst. Nat. ed. l0. 1305. 1759;

Wied. et Web' Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 52. ļB52; Gri-

l Mingi pikaohtelise kõrrelise nimi Pliniusel
2 moļĮįs (lad. k.) _ pehme.
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seb. in Led. Fl. Ross. 4 :410. lB53;
Asch. et Graebn. Syn. liitteleur.
Fl. 2 (l) :22B.lBgB-1902; Roshev.
in Fl. URSS 2:239. 1934; Hegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. l:326.
1935; Lavr. in F1. Ucr. 2:164.
l940; Hyl' Nord. kärlväxtfl. l :

307. 1953; P. Galen. in Latv. f1.

l:167.1953; Roshev. et Schischk.
in On. JIeu. o6.n. I : l2B. 1955;
Natk.-lv. in Liet. fl. 2: l86. 1963;
Tzvel. in Fl. Eur. URSS I :215.
|974. - Byxapuux mgrķNlž. (l38.
joon.)

į. Võrdlemisi pikalt roomava'
lühikarvastest soomusjatest lehe-
tuppedest ümbritsetud risoomiga
taimed' Kõrs 30-70 cm kõrge,
õrnem ja sihvakam kui vill-mesi_
heinal, a1usel tõusev, ainult sõl-
mede kohalt haralikarvane või
peaaegu paljas. Lehetuppedest
enamasti ainult alumised karva-
sed, ülemised paljad või peaaegu
paljad, veidi puhetunud. Keeļeke
2-4 mm pikk, tipus hambuliselt
lõhestunud. Lehelabad kuni 6 mm
(1õunapoolsete1 aladel sageli üļe
l0 mm) ļaiad, vill-mesiheina leh-
tedest lühemad, võrdlemisi lühi-
daļt teritunud, karvased enamasti
ainult pealt, alumised vahel mõle-
malt pinnalt. Pööris 3-7 cm pikk,
võrdlemisi kitsas. Pähikud vaļļ<-
jad kuni helepruunid, vahel puna-
ļ<ad. Li,blred 4-5 mm pikad, süst-
ja1t teritunud tipuga, enam-vä-
hem paljad, ainult andrul rips-
karvased, ülemine kolme, alumine
ühe rooga. Väļissõkal veidi kõhr-
jas, umbes 2-2,5 mm pikk, pik-
liļ<-ovaalne, alusel (kallusel)'l'
kuni t/z sõkla pikkuste karvadega,
veidi tömbi narmastunud tipuga,
seljal nõrga ripskarvase andruga

l38. joon. Pehme mesihein (Holcus moĮĮĮsj:
a _-taime üldkuļ'u, Ö _ pähik, c _ lible-

deta pähik, d _ keeleke. orig.
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ja tipuosas poole sõklani või pikemalt (eriti ainult tolmukatega õiüel) hõre'
dalt lühikarvane. Sisesõkal enamasti välissõklast ļühem, tömbi narmas_
tunud tipuga, kahe väga 1ühidalt ripskarvase andruga' Tolmukapead
umbes l mm pikad, kollased. Sigimik piklik, tipus nõrgalt karvane, kahe
ļühikese sulgja emakasuudmega. Paislajud umbes 0,5 mm pikad, kilejad.
Teris kuni 1,5 mm pikk, helepruun.

Õitseb juunis, juulis.
Eesti naaberaladel kasvab niiskeies, varjukates metsades, metsatee-

,del ja nende servadel, põõsastes, harvemini põlluservadel, soostunud aļa_
del ja niisketel liivadel. Eestis ainus kindel leiukoht, mis avastati 1971.
aastal, on Põlva rajoonis Kolodavitsa küla lähedal põllu ääres metsa Ser_

val. (139. joon.)

Möödunud sajandi keskpaigast pärinevad andmed (J. Johnson, <<Bei'

trag zur Kenntniss d. wirtschaftlichen Verhältnisse der Insel oesel>>,

lB50) selle liigi kasvamisest läänesaartel. on aga märkimata jäetud vill-
mesiheina esinemine seaĮsamas. Viimast võib saartel kohata üsna sageli.
Kuna kordusleiud seni puuduvad, siis võib oletada, et tegemist on liigi
eksliku määrarhisega. Ka hilisemad kirjandusandmed (Gröntved, l953)
pehme mesiheina esinemisest Hiiumaal pole herbaarmaterjaliga tõesta-
tud.
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Üldlevik. Nõukogude Liidus Baltikumi, Laadoga-Ilmeni, Ulern-
Dnepri, Ülem-Volga ja Volga-Doni valdkonnas, Karpaatides ja Dnepri
jõgikonna loodeosas. Lõuna-Skandinaavias, Kesk_ ja atlantiļises Euroo-
pas ja Vahemeremaades; introdutseeritult ļia teistes maades. oma areaali
piirides kasvab pehme mesihein kõikjal hõredaļt ja lünklikuli'

Majanduslik tähtsus. Võrdlemisi madala l<valiteediga söödataim_
Küllaliki tiheda risoomivõrgu tõttu omab kohati tähtsust ļiivade kinnista-
jana.

2. Vill-mesįhein - Holcus įanatus' L. Sp. Pl. l04B. 1753; \Mied. et

Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 51. 1852; Griseb. in Led.
Fi. Ross. 4:410. 1853; Asch. et Grae,bn. Sy,n. Mitteleu'r. Fl. 2 (l):226-
1898_1902; Roshev. in Fl. URSS 2 :23B. lB34; Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt._Eur.
ed. 2. l :325. 1935; Lavr. in trl. Ucr. 2 : 163. 1940; Hyl. Nord. kärlväxtfl-
I :306. 1953; P. Galen. in Latv. fl. I : 166. 1953; Roshev. et Schischk. in
@.n. JIen. o6.rr. I : 128. 1955; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2 : 185. 1963; Tzvel. in
Fļ' Eur. URSS |:2t5. |974. - EyxapHnr mepcTlicTblü. (l40. joon')

ų. Tihemurusad, väikeste mätastena kasvavad ja sageli arvukate
kõrtega veidi hallikalt rohelised taimed. Kõrs enamasti alusel tõusev,
30-90 (l00) cm kõrge, sile, sõļmedest allpool, nende kohal ja pöörise
all võrdlemisi tihedaļt karvane. Lehetuped, eriti ülemised, veidi puhetu_

nud, karvased. Lehelabad 6-l0 (l2) mm laiad, kergelt karedad, mõle_
malt pinnalt peenekarvased, alumised sujuvalt, ülemised võrdlemisi jär_

suļt teritunud tipuga. Keeleke enamasti üle 2 mm pikk, tipus lõhestunud
t,õi kaarjas. Pööris kuni (3) 4-l0 (15) cm pikk, ovaalne või pikiik,
võrdiemisi tihe, lühil<este harudega. Alumised pähikud sageli arenemata.
Pähikud 4-5 mm pikad, 2- (3-) õieiised, piklikmunajad, erineva pikku-
sega raokestel, alumine õis mõlemasuguline, ohtetu, ülemine ainuļt tol-
nrul<atega ja lühikese ohtega. Libļed umbes 4 mm pikad, ülemine tipus
järsult ahenenud lühiļ<eseks ogateravikuks, andrul ja servas ripskarvased,
nrujait väga lühikeste karvakestega ja karedalt punkteeritud, valkjad
või purpurpunased kuni lilļakad, eriti tipuosas. Välissõkal |,5-2 mm pikk,
viie vähemärgatava rooga' seljal ümardunud, tipus tömp ja lühidalt nar-
mastunud, valkjalt läikiv, kõhrjas. Sisesõkal Į<ilejas, kahe ligistunud and_

ruga, tipus tömp ja veidi narnrastunud, aļumisel õiel välissõklast sageli
piketrr, ülemisel ļühenr. ohe kinnitunud ülemise õie tipust veidi allpooi'
l--ļ,75 mm pil<l<, sissepoole l<õverdunud, koļlakal<s ntuutuv, jäik, tipuosas
sageli ļiblede vahelt väĮja keerdunud. Paisļajud suured, sageii üle 0,5 mm
pikad, l<i1ejad, sigimikust ļ<aks ļ<orda pikemad. Sigimik ovaalne, tiptts
liarvane, ļrahe lühidalt sulgja emakasuudmega. Isasõie sigimik väga
väike, kahe redutseerunud emakakaeļa tüükaga. Tolmukapead 1,5-2,5mrn
pikad, kollased. Teris ovaalne, umbes 1-1,5 mm pikk.

Õitseb juunist augusiini.
Kasvab huumusriļ<kal, enanlaSti neutraalseļ või nõrgalt happelisel

| Įanatus (lad' k.) - villļ<arvarre, r'iiļarre
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140. joon. Vill-mesihein (HoĮcus Įanatus): c - taime üldkuju, b - pähik, c - libledeta
pähik, d - keeleke. orig.
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l4l' joon. Vilļ-mesiheina (HoĮcus Įanatus) ļeiukohad Eestis'

142. joon. Vill-mesiheina (HoĮcus 
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mulļal, aga ka kergemal liivasel pinnasel. Eestis võrdlemisi sage saartelja rannikuala niitudel, nõļvadel, kraavikallasteļ, sooservadel, aga l<a
Võrtsjärve idakalda ja Väike-Emajõe suudmeala inänni_segametsa teedel,
metsalagendikel, niitudel; mujal Eestis harva. (141. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa_osas Karjala_Lapi valdkonnas
arvatavasti tulnukana; lõunapoolsetel aladeļ omamaisena: Baltikumis,
Laadoga_Ilmeni, Ulem-Volga, Ülem-Dnepri ja Volga-Doni vaļdkonnas,
I(arpaatides, Krimmis jm.; Kauļ<aasias. Skandinaaviamaades peamise1t
lõunapoolses oSas' Kesk_ ja atlaniilises Euroopas, Vahemeremaades,
Väike-Aasias. (l42. joon') Tulnukana ka teistes maades.

Majanduslik tähtsus. Viļl-mesihein on nii rohuna kui heinana kerge,
pehme ning vilijas ja loomadele rasļ<esti seeditav. Kariloomad teda meel-
sasti ei söö. Suure saagikuse tõttu teda siiski kasvatatakse, kuid harva-
Soodsates, parasniisketes kasvukohtades võib ta püsida kauem ļ<ui teised,
väärtusĮikumad kõrrelised.

26. pereliond saluhein - MįļįumĮ L
Sp. Pl. 61. 1753.

Kõrgema- või keskmisekasĻulised püsikud või üheaastased rohttainred
võrdlemisi laiade, nooreļt rullunud lehtedega. Keeļeke hästi arenenud.
Pööris 5_30 cm pikk, hõre, laiuv. Pähikud 2-4 mm pikad, ühe mõlenra-
sugulise õiega, pikkadel raagudel, väiļ<esed, paljad. Libled nahkjas-kile_
jad, võrdselt arenenud, andruta, teritunud tipuga, ohtetud, eņamasti
kolme rooga' võlvunud, sõkaldest veidi pikemad. Välissõka1 munajas,
andruta, võlvunud, tipust terav, ohtetu, viie vähemärgatava rooga, ümb-
ritseb sama kujuga sisesõkalt. Viljade vaimides muutuvad mõlemad sõl<-
iad jäigaks, läįkivaks. Paislajud väikesed, kahe ebavõrdse teritunud hõl_
lnaga. Siginik paljas, lühikese enrakakaeļaga ja sulgjate suudmetega.
Teris elliptiļine või piklik, valminult variseb koos sõkaldega.

Perekond koosneb 6 või 7 liigisi. Need on levinud põhjapoolkera
parasvöötmes ja subtroopilistel aladel. Nõukogude Liidus kasvab 1<olnr
liiki, neist Eestis ainuļt üks - perekonna iüüpliik M. effusum L.

l. Harilik saluhein - Mįļįunl effusum, L. Sp' Pl. 61 . 1753; Wied-
et 'Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv_ u' Curļ. 40. lB52; Griseb. in l-ed.
Fļ. Ross. 4:444. 1B53; Asch. et Graebn. Syn. MitteleLrr. Fļ. 2 (1):93.
1B9B-l902; Roshev. in Fļ. URSS 2 : l l9. l934; Flegi, Illustr. Fļ. Mitt'-
Eur. cd. 2. l:2B7. 1935; Lavr. in Fļ. |Jcr. 2: l33. 1940; Hyl. Nord. l<ärl_
växtf ļ. t :347 ' l953; P. Galen. in Latv. f ļ. l : 147. ļ953; Roshev. et
Schischk. in Õ.rr. JIen. o6.ņ. l :l09. l955; Natk._Iv. in Liet. fl. 2: l52. lg63;
Tzvel. in Fļ. Eur. URSS l:215. |g74. - Exs.: Lippm. et K.Eichw. Eesti
taimed 2, n" 94. 1935. - Eop pasneclicrlIü. (143. joon.)

ļ MįĮīum - hirsi nirrri Plilriuscl'
2 effusum (lad. lt.) - haraline, ļaiaharuline
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Į43. ioon. I_ļarilik saluheįn (MiĮium e[[usum): a - taime üldkuju.' b - pähik' c _
'__'^'_uaūļļākaį 

venįraaIseiį ķtitjõtt, d _ keclcke' orig'



9ļ. Kuni l0 cnr pikkuse roolĪava risoonriga hõredalt kasvavad taimed-
Kõrs võrdlemisi jäme, sile, kuni l m kõrge, harva kõrgem. Lehetuped sile-
dad, paljad. Lehelabad lühidaļt kuni järsult teritunud tipuga, rohelised
või hallikad, enamasti l0-20 cm pikad ja 6-l5 mm laiad, servas tuge_
valt, pinnali nõrgemaļt ļ<aredad. Keeļeke ļ<uni 7 mm pikk, tömp, tipus
sageli lõhestunud. Pööris (l0) l5-30 cm pikl<, noorelt sageli tipust lon_
gus, kuni l0 cm pikkuste siļedate peente looļ<ievate' horisontaalselt harali
või alaspidi harudega, mis enamasti on 4-7-kaupa männases. Pähikud
3-4 mm pikad, üheõieļised, kitsasmunajad, rohelised või lillakad, asetse-
vad peamiselt pööriseharude tippudes võrdlemisi pikkadel raokestel. Lib-
ļed enam-vähem ühesuurused, siledad, iipus teritunud, ovaalsed ja puhe-
iunud, umbes 3 mnr pikad, l<olme rooga' nahkjas_kilejad. Välissõkaļ lib_
ledest veidi ļühem, ohtetu, piklik_ovaalne, viie nõrga rooga' kumer, läi_
kiv, mõlemast otsast ahenev, servadega sisesõkalt hõlmav, kõhrjaks muu-
tuv. Sisesõļ<a1 sarnaneb kujult välissõl<laga, umbes niisama pikk, kahe
ļamendunud palja andruga, mis asetsevad teineteisest eemal. Paislajud
umbes 0,2-0,3 mm pikad, õrnad, l<ilejad, l<olmnurkjate hõlmadega. Tol_
mukapead 1,5-2 nrm pikad, ļ<ollased. Sigimik ovaalne, paljas, kahe lühi-
ļ<ese, tihedalt sulgja emakasuudmega. Teris umbes 2 mm pikk' ovaalne,
pikiroideline, pruun.

Õitseb juunist augustini.
Kasvab huumusriļ<astes lehi- ja kuuse_segametsades. Eestis võrdle-

misi sage. (144. joon.)
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144. joon. Hariliku saluheina (MĮĮium effusum) leiukohad Eestis
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145. joon. Hariįiku Saluheina (MiĮium effusum) areaal. IMeusel, Jäger ja !y'einerti
(l965) järgi.]

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas kõikjal, Kaukaasias, Lääne-
ja Ida-Siberis, Ķaug-IdaS ning Kesk_Aasia mägismaa1. Skandinaavia-
maades, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaades, Väike-Aasias,
Iraanis, Džungaaria-Kašgaaria aladeļ, Himaalajas, Jaapanis, Hiina RV-s
ja Põhja-Ameerikas. (l45. joon.)

Majanduslik tähtsus. Karil,oomad söövad saļuheina meelsasti, kuid ta
ļ<asvab väheste hõredate l<ogumil<kudena ja on vaid ļisaks muule rohule.
Teris on hästi kasutatav lindude söödaks, jalrvaiatult sobib ka toiduks.

27. perekond kastik - Caļamagrostīs l Adans
Farn. Pl. 2 :31. 1763.

Roonlava risoomiga või mätasiena l<asvavad püsikud võrdļemisi
l<õrge püstise kõrre ja suure pöörisega. Lehetuped ļahtised. Pähikutelje
ļ<arvad sõkla alusel mitmesuguse pikkusega: sõklast pikemad või kuni
mitu korda lühemad. Pähikud üheõielised, teine õis pähikus kas rudimen_
taarne (karvase varrekesena) või puudub. Libled erineva suurusega, 1-3
rooga' nõrga andruga. Välissõkaļ läbipaistev, kilejas või paksem ja veidi
nahkjas, 3-5 rooga, seljal andruta või iipus ohtega. Sisesõkal kahe and_

t kalamos (kr. k.) - roog (gen. roo), AgrostĮs - perel<ond kastehein; kasteheina
meenutava, kuid pillirootaoļis,elt suure kõrrelise n,i'mi Dioskorįdesel.
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2.

ruga' Toļmukaiā kolm. Sigimik paljas, sulgjate suudmetega. Teris piklik,
valminult variseb koos sõkaldega.

Prelrekonda kuulub l50-200 ļiiki. Nad on levinud peaaegu kogu
ntaakeral, välja arvatud võrdlemisi ulatuslikud alad Aafrikas; troopikas
kasvavad vaid mägedes. Nõukogude Liįdus esineb ligemal'e 40 liiki, neist
Eestis 7 liiki.

Kastikute süstemaatikat (ja määramist) raskendab nende kalduvus
paĮjuneda apomiktiliseit või pool-apomiktiliseit ja värdi moodustada.
Ķuigi värrad on enamasti steriilsed, võivad nad vegetatiivse paljunemise
teel moodustada suuri klonaalseid kogumikke ning sobivatel kasvukohta-
del püsida küllaltki kaua. Värra generatiivne paljunemine toimub ena-
masti ühe vanemaga tagasiristumise teel.

Perekonna tüüpliik on C. canescens (Web') Roth.

LlIKIDE MÄÄRAMIsE TABEL

Välissõkal 3 rooga. Pähikutelje karvad sõkļast 2 kotda pikemad. ohe
kinnitub sõkla seljale enam..,välhem keskel. Keel'eke 7_|0 mrn
pikk 2

Välissõkal 5 rooga. Pähikutelje karvad sõkļast veidi pikemad või
pa1ju lühemad. ohe kinnitub sõkla seljale ülal- või allpool kesk-
kohta. Keeļeke l-9 m,m pirkk 3
Kõrs pöörise alt kare. Pähikud (5) 5,5-7,5 (8) mm pikad. Sise-
sõkal välissõklast umbes l mm lühem. Lehed enamasti lamedad, haļ-
likasrohelised

6. Jäneskastik - Calamagrosljs epigeios (L.) Roth

Kõrs pöörise a,lt sile. Pähikud 3,5-5 (5,5) .mm pikad. Sisesõkal välis*
sõklast veidi lühem. Lehed enamasti rullunud, kollakasrohelised

7' Liivkastik - Caļamagrostis Meįnshausenii (Tzvel.) Vilj.

3. Pähikutelje karvad sõkla pikkused või sellest veidi üleulatuvad. ohe
kinnitub sõkla seljale ülalpool keskkohfa . 4
Pähikutelje karvad sõklast märgatavalt lühemad. ohe kinnitub sõkla
seljale allpool keskkohta 5

4. ohe väga lühike, õ'rn, kinnitub sõkla tippu,'hambakeste a,lusele, harva
sõklast üleulatuv. Keeleke l-3 mm pikk

5. Sookastik _ CaĮamagrostįs canescens (Web.) Roih

ohe veidi tugevam, kinnitub sõkla seljale ülemisel koimandikul või
ülalpool keskkohta. Keeleke kuni 9 rnm pikk

4. Roogkastik - CrĮamagrostis phragmitoides Hartm"

5. ohe põlvjas, ulatub pähikust märgatavalt üle. Pähikutelje karvad
umbes '/ą sõkla pikkused. Lehelaba a1use1 enamasti karvatutikesed

l' Metskastik - Caįamagrostis arundįnacea (L.) Roth
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ohe sirge, ei ulatu pähikust üle, enam-vähem sõkla pikkune. Pähiku-
telje karvad 'l'_'le sõkla pikkused. Lehelaba alus paljas 6

6' Pähikud (2) 2'5_3 (3,5) mm pirkad. Libļed lühidalt teritunud tipuga.
Tolmukapead kuni 2 mm pikad, lillad

2. Padukastik - Caļamagrostis neglecta (Ehrh.)
Gaertn., Mey. et Scherb.

Pähikud 3,2_4,5 mm pikad. Libled pikalt teritunud tipuga. Tolmuka-
pead 2-2,5 mm pikad, kolĮased või kollakaslillad

3. Püstkastįk - Calamagrostis strįcta (Timm) Köler

l. sektsioon Degeuxia (Clar.) Dumort. Observ. Gram. Belg. 126.
1823; Tzvel. in Fl. Eur. URSS I :219. 1974. - Degeuxia Clar. in Beauv.
Ess. agrosiogr. 43. l8l2. - Pööņis tihe, sageli tähkjas, lühikeste haru-
dega. Libled süstjad või munajassüstjad. Pähikutelg jätkub ülalpool õit
pikakarvase raokesena. Välissõkal nahkjas-kilejas, viie rooga ja hästi
arenenud ohtega; kalįuse karvad harilikult sõklast lühemad. Sisesõkaļ
välissõklaga ühepikkune või mitte rohkem kui |lą võrra sellest lühem.
I(õrred 2 või 3 (4) üksteisest eemaldunud sõlmega, millest ülemine paik-
neb alati allpool kõrre keskkohta.

l. rtda Arundįnaceae Roshev. in Fļ. URSS 2:222. 1934. - ohe
põĮvjalt kõverdunud' peaaegu alati pikk (pähikust pikem). Kalļuse kar-
vad kuni poole sõkla pikkused.

1. Metskastik - Caįamagrostis arundįnacea| (L.) Roth, Teirt. Fļ.
Germ. 2 (l):89. l7B9; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (1):210.
lB9B-1902; Roshev. in Fl. URSS 2:222. 1934; Hegi, illustr. Fl. Mitt.-Eur.
ed. 2. l:321, 1935; Lavr. in Fi. Ucr. 2: 162. 1940; P. Galen. in Latv. fl.
l : 163. 1953; Hyl. Nord. kärlväxtfl. 1 :3l9. 1953; Roshev. et Schischk. in
Q,r. .IIeu. o6n. I :122. 1955; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2 : 180. 1963; Tzvel. in
Fl. Eur. URSS l :219. 1974. - C. sųlaatica (Schrad.) DC. in Lam. et DC.
Fl. Fr. ed. 3. 5 (6) :253. l8l5; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv_ u. Curl. 48. lB52; Griseb. in Led. Frļ. Ęoss. 4 : 426. l853, excl.
var. - Agrostis arundįnacea L. Sp. Pl. 6l. 1753. _ Arando sgĮua-
fica Schrad. Frl. Germ. l : 2lB. 1806. - Beügnķ TpocTHuKoBuü, B. lecgoü'
{ l46. ļoon.)

9Į. Moodustab tihedaid mättaid ja lühikesi maa-aluseid võsusid' Kõrs
püstine, sile, pöörise all nõrgalt kare,60_130 cm kõrge, kahe nähtava
sõlmega. Lehetuped siledad, ainult. alumised nõrgalt karedad. Keeieke
lühike, harva kuni 2 mm pikk, tipus enamasti narmastunud. Lehelabad
kuni 40 cm pikad, keskmiselt 4-6 (10) mm laiad, ererohelised, alumiselt
pinnalt tugevalt läikivad, valkja keskrooga, pikalt teritunud tipus tuge_
vamalt karedad, servas ränikarvakestest peenkidajad, laba alusel ena-

ļ arundįnacea (lad. k.) - perekond Arundo taoļine.

2tg



b

a
dc

146. ioon. Metskaštik (CaĮamagrostīs arundįnacea): a _ taime üldkuju, b _ pähik,
c - sõklad oht,e ja kallu,sekarvadega, d - keeLeke. orig.
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14/. joon. Metskas'tik,u (Calamagrost,'('8iirrļi?;r.o) areaal. [Meusel, Jäger ja \Ųeinerti

masti kahe karvatutikesega. Pööris suhteliselt hõre, painduv, enamasti
heleroheline, õlgkollakas, pruunikas või lillaka varjundiga, 9-l5 (25) cm
pikk, 2-4 (5) cm pikkuste' väga peente, suhteliselt nõrgalt karedate

harudega. Pähikud keskmiselt 5 (4'5_6) mm pikad. Libled enam-vähem

ühepikkused, õrnad, paljad, piklik-kooniļised, teritunud tipuga. Välissõkal
viie rooga, läbipaisiev, keskmiselt 4 (3,5-4,5) mm pikk, tipus hambuline-

Sisesõkal väļissõklasį 0,2-0,5 mm l'ühe'm, kilejas. othe'tugev, alusel keer-

dunud, põlvjas, 5-7 mm pikk, kinnitub sõkla alumisele neljandikule,
pähikust väljaulatuv. Pähikutelje karvad ebavõrdse pikkusega, keskmiselt
i mrn pikad, hõredad. Rudimentaarne õis olemas, 2-2,5 mm pikkuste

karvadega. Tolmukape ad 2,5-3 mm pikad, liļlad, harvemini kahvatukol_

įased.,Tįris l,8-2,5 mm pilck, helepruun, kuni ļ/ņ terise pikkuse pikliku
hiilurmiga.

Õitseb juunist augustini.
Kasvab peamiselt kuuse- ja segametsades, raiesmikel, võsastikes;

Eestis sage.
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas kõikjal, välja arvatud arļ<ti-

lised alad; Siberis obi ja Jenissei jõgikonnas ning Amuuri ülemjooksul;
Kaukaasias. Väļis_EuroopaS ja Põhja-Aafrikas paiguti, Väike-Aasias"
(147. joon.)

Majanduslik tähtsus. Varakult, enne õitsemist koristatult annab kesk-
mise väärtusega heina.
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Metskastiku hübriididest on Eestis ļ<onstateeritud järgmised,
C. arundįnacea (L.) Roth y C. canescens (Web.) Roth (C. lHart-

mannįana Fries) - Hartmanni kastik. - Selle ļeide on botaanikud
täheldanud juba sajandivahetusel (Kupffer, lB97; Lehbert, 1903). Hiļise-
mal ajal on kogutud näit. Kagu-Eestist (Meelva, Tohvri).

C. arundįnacea (L.) Roth y C. epigeios (L.) Roth ĮC. )(acutifĮora
(Schrad.) Reichenb.] - teravaõieline ļ<astik. - Kirjandusand-
meid olemas käesoleva sajandi algusest (Lehbert, 1905). Ka hilisemal
ajal kogutud Eestis mitmeĮt poolt (Lääne-Nigula, Vääna ümbrus, G,o-

rodenko küla, Leevi ümbrus).
C. arundįnacea (L.) Roth ķ C' phragmitoįdes Hartm. on seni teada

vaid kirjandusandmetest (Lehbert, l903) Põhja-Eestis.

2' rida'NegĮeclae R,oshev. in Fl. URSS 2:2|5. 1934. - Kalluse kar-
vad enam-vähem poole sõkla pikkused või mõnevõrra lühemad. ohe sirge
või kooļdunud.

2. Padukastik - CaĮamagrostis negĮecta' (Ehrh.) Gaertn., Mey. et
,S,oļrerb. Fļ. Wett. t : 94. 1799, s. str.; Griseb. in Led. Fl. Ross' 4:42B.
lB53, excļ. var. var.; Asch. et Graebn. Syn. Mitteļeur. Fļ. 2 (l) :206.

'lB9B-l902; Roshev. in Fl. URSS 2:2Ī5. 1934, p. p.; Hegi, Iļlustr. Fl.
Mitt.-Eur. 2 (l) :320. 1935; Lavr. in Fļ. Ucr. 2:161r' 1940, p. p.; P. Galen.
in Latv. fl. l : 162. l953, p. p.; Hyl. Nord. kärļväxtfl. 1 :317. lg53, p' p.;

Natk.-Iv. in Liet. Īl. 2:17B. 1963. - C. negĮecta (Ehrlr.) Gaertn., Mey. et
Scherb. SSp. negĮecta: Tzve|. in Fl. Eur. URSS l:220. 1974. - C. strįcta
auct.: Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv_ u. Curļ. 48. lB52,
p.p. - Arundo negĮecta Ehrh. Beitr. Naturk. 6:137. l79l. -_ Beiįultx
He3aMeĪ{eHultti. (l4B. joon. ja l50. joon', A.)

9Į. Maa-aluse roomava risoomiga' sageli mitteõitsevate võsudega
hõremurusaļt kasvavad rohttaimed. Kõrred jäigalt püstised, kuni l m kõr_
ged, paljad, pöörise alt karedad' ühe või kahe sõlmega. Lehetuped paljad,
siledad. Keeleke l-4 mm pikk, tipus narmastunud. Lehelabad kitsad,
l0-20 cm pikad, 2-4 mm laiad, jäigad, pealmiselt pinnalt tugevalt, alu-
miseit nõrgemalt karedad, sageli sisserullunud servadega, tume- või lui-
tunudrohelised' Pööris l0-l5 cm pikk, tihe, roostepunakas või liļlakas,
]įhikes,te (l_3om) püs.tiste karedate harudrega. Pähikud 2,5-3,2 (3,5) mm
pikad' asetsevad tihedalt pööriseharude ülemisel poolel. Libled nahkjad,
pähiku pikkused, peaaegu ühesuurused, piklik_ovaalsed, lühidalt teritunud
tipuga, andrul ja pinnal, eriti tipuosas, kidakestest karedad. Pähikutelj'e
karvad l/s kuni 3/ņ välissõkla pikkused. Väļissõka| 2-2,5 mm pikk, kile-
jas, viie rooga' tömbi hambulise tipuga, väljastpoolt üļeni kaetud kida_
kestega. ohe sirge, enam-vähem sõkla pikkune, kinnitub välissõkla sel-
jale alumisel neljandikul või ko,lrnandikul' Sisesõkal välissõklast veidi
lühem, kilejas, kahe rooga, peaaegu lame, tipus hambuline. Õie rudiment
O,5-l mm pikk, pintseljas, umbes I mm pikkuste karvadega. Tolmuka-
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ļ48. joon. Padukastik (CaĮamagrostis negĮecta): a - taime üldkuju, b _ keeleke' orig'

pead l,5_2 mm pikad, lilļad. Teris l,5 mm pikk, piklik-ovaalne, ventraal_

sel küljel kumera vaoga ja lühikese hiilumiga.
Õitseb juunis, juulis.
Kasvab niisļ<e,teļ ļiivastel mererandadel, aga ka sisemaal märgadel

järve- ja jõekallastel, sa,muti märgadel ja soistel niitudel ning puisniitu-
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149' joon' Padu- ja nilstttastl};j,ci':r^r:r;ZxĮ, 
t16!uĮ3"fn'iij' 

C' stricta) areaal' [Meusel,

deļ. Eestis sagedam põhja- ja lääneosas, ka Võrtsjärve ja Peipsi-Pihkva
järve vahelisel alaļ.

Ūldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-oSaS levinud peaaegu kõikjal;
Euraasia Arktikas; Lääne- ja Ida-Siberis; Kaug-Idas; Kesk-Aasia mäge-
des; Kaukaasias (Gruusias). Sļ<andinaaviamaades hajusalt, Kesk- ja
atlantilises Euroopas, Džungaaria-Kašgaari a alal, Mongoolia RV-s, Jaa-
panis, Hiina RV-s ning Põhja-Ameeriļ<as. (149. joon.)

Majanduslik tähtsus. Varakuļt, enne õitsemist koristatult annab hea
koresööda suuremate kariloomade jaoks. Tundraaļadeļ on'kevadsuveļ toi-
duks põhjapõtradeĮe.

Värdadest on seni ļeitud C. canescens X c.negĮecta (vt. ik.23l)

3. Püstkasti,k - CaĮamagrostįs strįcta į (Timm) Köļer, Descr. Gram.
Gallia et Germ. 105. lB02; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv-
u. Curl' 48' |B52, p. p. - C. negĮecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Srcherb.:
Lavr. in Fļ. Ucr. 2:ļ6l. 1940, p. p.; P. Ga,len. i,n Laįv. fl. l:162. 1953,
p. p.; Hyl. Nord. kärlväxtfl. l:3l7. l953, P. P.; Roshev. et Schischk. in
Q.n. .IIeu. o6n. I :122. 1955; Natk.-Iv. in Liet. f l. 2 : lB0. 1963. - C. neg-
Įecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. var. strįcta (Timm) Griseb. in Led.
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Fl. Ross. 4:429' 1853 (p. sĮricta); Roshev' in Fl' URSS 2:215' 1934' -
C. negĮecta(Ehrh.) Gaertn., Mey. et Soherb. ssp. stricta (Timm) Tzvel. in

Nov. Syst. Pl. Vasc. (Leningrad) 1965:30. 1965 et in Fl. Eur. URSS
t:220. 1974. - Beürruķ ropvaųuü. (l50. joon., B.)

ų. Liik on lähedane padukastikule ja sellega paljus sarnanev. Roo-
mava risoomiga, hõremurusalt kasvavad taimed. Kõrs kuni l m kõrge,
võrdļemisi jäme, sile, pöörise alt kare, kahe või kolme märgatar4a sõl=

mega. Lehetuped paljad, siļedad. Keeļeke kuni 4 mm pikk, tipus narmas_

tunud. Lehelabad pealt tugevalt, alt nõrgemalt karedad; kõrrelehed kuni
5 mm laiad, ena,masti lamedad, juur,mised lehed kitsamad, ruļlunud ser_
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150. joon. A. Padukastik (CaĮamagrostis negĮecta): a - p-äh,ik, b _ sõkļad kallusekar_
vadeģa, c - tolmukapea, a '- šeeme. B._ Püsikastik (C. stricta)i ? . pähik' b -- sõklad kaĪlusekarvadega, c - tolmukapea, d - seeme. orig.

vadega. Pööris l0-20 cm pikk, tihe, lühikeste ja üksikute pikemate (kuni
5-6 cm pikkuste) karedate harudega, enamasti haļlikasroheline, punar

kaslillalt kirju. Pähikud 3,2-4,5 (5) mm pikad, asetsevad pööriseharude
üļemisel poolel. Libled pähiku pikkused, enam-vähem ühesuurused või
alumine veidi lühem, rohelised, tipus punakaslillad, pikalt teritunud.
Pähikutelje karvad kuni 3/ņ välissõkla pikkused. Välissõkal (2'5) 3

{3,5) mm pikk, padukastiku väļissõkla Sarnane või veidi karedam. ohe
välissõkla pikkune või sellest veidi üleulatuv, sirge. Sisesõkal umbes
2/a välissõkla pikkusest. Õie rudiment 0,5-l mm pikk, l-l,5 mm pikkuste
karvadega. Tolmukapead 2-2,5 mm pikad, kollased või ļ<oļlakasļillad.
Teris ovaalne, heledam kohvipruun' ventraalsel küljel võrdlemisi lameda

vaoga, lühikese hiilumiga.

' Õitseb juunis, juulis.
Kasvab märgadel ja soistel niitudel ja puisniitudel, siirdesoomänni-

kutes, veekogude vesistel kaļlastel ja õõtskamaral, harva rannaniitudel.
Eestis levinud peamiselt lõunapoolsel alal (Pärnu lahest kuni Pihkva jär-
veni); esineb märgatavalt harvemini kui padukastik.

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa_osa põhjapoolsetel aladel kohati
(Peša jõe suudmes, Karjala-Lapi valdkonnas ning Dvinaa-Petšoora
valdkonna läänepoolses osas), Baltikumi, Laadoga-Ilmeni, Ulem-Dnepri,
Ülem_Volga ja Volga-Kaama valdkonnas, Ķarpaatides, Dnepri piirkon-
nas; Kaug-Idas. Kesk- ja atlantilises Euroopas.

Majanduslik täh'tsus Samasugune nagu padukastikul.
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2' sektsioon CaĮamagrostis' Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:22|.
|g74. - Pöörised võrdlemisi hõredad, pikkade harudega. Libļed süstjad.

Pähikuteljel õiest ülalpool vahel karvane raoke. Väļissõkal enam kilejas

kui nahkįas, viie rooga ja suhteliselt nõrgasti arenenud ohtega; kalluse

karvad Ėarilikuļt sõkla pikkused. Sisesõkal välissõklast Ifą-lle võrra
lühem. Kõrrel (3) a või 5 (6) üksteisest 'eemaldunud sõlme, millest üle_

mine harilikult asetseb ülalpool kõrre keskkohta.

4. Roogkastik r - CaĮamagrostis phragmįtoidesz Hartm. Handb.

Skand. Fl. ed. 2. 20. 1832. - c. purpurea (Trin.) Trin. ssp. phragmitoides
(Hartm.) Tzvel. in Nov. syst. Pl. Vasc. (Leningrad) 1965 :36. 1965 et

in Fl. Eur. URSS l:221. 1974, - c. Langsdorffii auctj Griseb. in Led.

Fl. Ross. 4 :430. 1853, p' P'i Klinge, Fl' Est-, Liv- u' Curl' 64' 1882; P'
Galen. in Latv. fl. t : 162. 1953; Roshev. et Schischk' in ol' JIeu' o6;t'

|:|22. 1955, p. p.; Natk._Iv. in Liet. Ī|' 2:176' 1963. - C. purpurea auct.:

Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l):201. 1898-1902; Lehbert in

Korr.-bl. Nat.-ver. Riga 48: 177. 1905; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2.

t:3l7. 1935; Hyl. Nord. kärlväxtfl. t:316. 1953. - C. fĮexuosa Rupr.
Beitr. Pflanzenk. Russ. Reich.4:34. lB45; Roshev' in Fl' URSS 2:209'
1934; Roshev. et Schischk. in o.n. Jlerr. o6.n. |:l21ļ. 1955. - C. eļata

Blytt, Norsk. fl. 143. 1847; Roshev. in Fl. URSS 2:210' 1934; Roshev' et

Schischk. in On. Jlerr. o6;t. 1 : l20. 1955. - Beünuķ TpocTH1rKoBllĀttķtü.

(151. joon.)
ų. Pika roomava risoomiga taimed. Kõrs lihtne või keskmiste sõl-

mede kohalt harunenud, l,5-2 (2,3) m kõrge, 6-8 sõlmega. Lehetuped

võrdlemisi karedad. Lehelabad väga erineva laiusega (keskmiselt l0 mm

laiad), enamasti tumerohelised, nende pealmisel pinnal roodudel väga

lühikesed ränikarvakesed, serv jäikadest ränikarvakestest hambuline' Kee-

leke 4-9 mm pikk, narmastunud servaga. Pööris üle 20 om pikk, tithe,

õiisemisajal laiuvate harudega, tipust veidi long'us' Libled piklikud või

munajaspiklikud, väljasi tįhedaļt ränįkarvased, 4-5 mm pi'kad, andrul
harjasjad ränikidakesred. Päihįkutelje karvad ena'masti ebaührtlase piĮ<ku-

..gā - enamikus sõkla pikkused, osalt sellest pikemad ja lühemad (pärast

õitse.mist pikenevad). Välissõkal 3-4 mm pikk, 1äbipaistev-hüaļiinne,
hajusa,lt lühikeste rä,nikarva,kestega. o'hre sitrge, sõklast üleuūa'tuv, võrd-

lemisi jäik, keskmiselt l,5*2 mm pikk, kinnitub veidi ülalpool sõkla kesk-

kohta või üļemisel kolmandikul, 'harvemini keskel või all'pool keskkohta-

Sisesõkal ligernalie l mm välissõklast lühe,m, väga õr,n. Õie rudiment
alati olemas' lühikese karvastusega. Tolrmukad l,ühikestel tolmukaniitidel'
ei ulatu õiest välja. Tolmukapead l,5_2 mm pikad, kollased. Teris l-
l,5 mm pikk, ovaalne, nõrga va'oga vent'raalseļ küljel, kohvipruu'n.

Õitseb juunis, juulis.
Ī(asvab väiksemate kogumikkudena, harva üksikult märgadel kohta-

I Vana nimi: verev kastik.
z phragmitoĮdes (lad. k.) _ perekond Phragmites'e taoline.
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Roogkastik (CaĮamagrostis phragmitoidesJ: a _ taime üldkuju, b _ pähik,
c _ sõklad kallusekarvadega, d _ keeleke. orig.
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152. joon. Roogkastiku (CaĮamagrostis phragmitoides\ ļeiukohad Eestis.

del, veekogude ja kraavide kallastel, allika- ja madalsoodel, lehtmetsa
sihtidel; peamiselt Kirde-Eestis. (152. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa arktiļistel ja põhjapoolsetel
aladel, Baltikumi, Laadoga-Ilmeni, Ülem-Dnepri, Ülem-Volga, Volga-
Kaama ja Taga-Volga valdkonnas; Kaukaasias Suur-Kaukasuse põhja-
nõlvadel; Lääne-Siberi lõunaosas. Skandinaaviamaades ja Kesk-Euroopa
kirdeosas.

Välimuselt ja suuruselt võrdlemisi varieeruv' oļenevalt kasvukohast-
Herbaarmaierjali vähesuse tõttu on liigisiseste taksonite eraldamine siin
spekuĮatiivne. Kiįll aga leidub võrdlemisi sageli roogkastiku värdi soo-
kastikuga - C. canescens \ C. phragmitoides (\rt. ļk. 23l) - nende
koosesinemise piirkonnas' nii pri,rnaarrseid kui mõl,e,ma vanemaga mitme-
kordse tagasiristumise teel tekkinud isendeid. on konstateeritud ka värda
metskastikuga - C. arundįnacea \ C. phragmitoides (vt.Ik'222).

5. Sookastik - Calamagrostis canescens t (Web.) Roth, Tent. Fl-
Germ. 2 (l) :93. l7B9; Hyl. Nord. kärlväxtfl. 1:3l5. 1953; Natk.-Iv. in
Liet. fl. 2':|74. 1963; Tzvel. in Fl. Eur. URSS |:222. 1974. - C. įanceo_
ļata Roth, Tent. Fl. Germ. 1 :34. l78B; Wied' et Web. Beschr. phan. Gew_

Esth-, Liv- u. Curl.47. lB52; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:431. 1853;

228

I canescens (lad. k.) _ hallikas, hallikaks muutuv, hallina näiv



a

d

l53. joon. Sookastik (C-aĮ.amagro.stis. canescens): a _ taime üldkuju, b _ pähik' c _
sõklad kallusekarvadega, d - keeleke. orig.

Lehbert. in Korr.-bl. Nat.-Ver. Riga 48: 163. 1905; Roshev. in Fl. URSS
2:203. 1934; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2. 1:316. 1935; Lavr. in Fl.
Ucr. 2 : l59. 1940; P. Galen. in Latv. fl. l : 160. 1953; Roshev. et Schischļ<.

in o;r. Jlerr. oõ.ņ. l : l20' l955. - C' caĮamagrostis (L.) Karst. Fl.

ffi#

a
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Deutschl. ed.2. l:383. 1895; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (1) :

200. l898-l902. - Arundo caĮamagroslls L. Sp. Pl. 8l. t753. - A. canes-
cens Web. in Wigg. Primit. Fl. Holsat. l0. l7B0. - Beügux ceponatltü,
B. JIaHIĮeTosĮįĀHltü. (l53' joon.)

9Į. Lühikeste vdsunditega hõremurusalt kasvavad taimed. Kõrs püs-
tine, 60-180 (220) cm kõrge, 4 või 5 sõlmega, sile või pöörise alt kare.
Suve teisel poolel alumiste sõļmede kohalt sageli tugevalt harunenud.
Lehetuped siledad. Lehelabad keskmiselt 2-3 (5) mm laiad, veidi kare-
dad, nõrgad, pealmisel pinnal hõredalt võrdlemisi pikkade pehmete kar-
vadega, harvemini paljad, servas saagjate kidakestega. Keeleke keskmi-
selt l_3 mm pikk, narmastunud või teritunud. Pööris nõr;k, pikk, õirtse-

misajal laiuv, hõbehall, pikkade peente karedate harudega. Pähikud (3)
4_5 (6) mm pikad. Libled pähiku pikkused, enam-vähem ühepikkused,
kitsaspiklikud, seljal lühikeste ogajate ränikarvakestega, alusel paljad,
enamasti ļilļakasrohelised, harvemini heļerohelised. Väļissõkal 3 mnr
pikk, õrn, läbipaistev, vahel hajusalt lühikeste ränikarvakestega, lõhene-
nud tipuga, viie ebaselge rooga. ohe väga lühike, 0,5_l mm (0,2_
l,2 mm) pikk, õrn, üksikute kidakestega, kinnitub sõkla tipu sälgu alla,
sõkla hambakesrtes.t veidi üleuļaįuv või nendega ühepikkune, harva lühem.
Sisesõkal välissõkla 2/s pikkune. Pähikutelje karvad enamasti Il+ või Ilg

võrra sõklast pikemad, veidi haprad, ebaühtļase pikkusega. Õie rudiment

"0ro
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l54. joon. Sookastiku (CaĮamagrostĮs canescens) areaal. ' 
[Meusel, Jäger ja Weinerti

(1965) järgi.ļ
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puudub. Tolmukapead umbes |,5-2 mm pikad, sõkaldest väljaulatuvatel
tolmukaniiiidel. Teris umbes I mm pikk, helepruun.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab hea drenaažiga soisel pinnasel, kraavikallastel, võsastikes,

kuivendatud soodel, lodumetsades; Eestis sage.
Ūldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas Karjala-Lapi, Dvinaa_

Petšoora, Baltikumi, Laadoga-Ilmeni, Ulem-Dnepri, Ulem-Volga, Vol-
ga-Kaama, Volga-Doni, Karpaadi, Kesk-Dnepri, Moldaavia, Musta
nlere, Alam-Doni ja Taga-Volga valdkonnas; Kaukaasias (Stavropoli
ümbruses); Lääne-Siberi lõunaosas. Skandinaaviamaades, Kesk- ja atlan_

tilises Euroopas. (154. joon.)
Majanduslik tähtsus. Kuivheinana keskmise söödaväärtusega. Lääne'

Euroopas kasutatakse klaaskaupade pakkimiseks.

Teisenditest on Eestis leitud:
var. cdnescens _ pähikud 4-5 (6) mm pikad; kõige harilikum;
var. grandifļoraHarz in Bot. Centr. 45:|2. l891 _ pähikud 5-6 mm

pikad; esineb siin-seaļ võrdlemisi sageli;
var. parui|ļoraHatz in Bot' Centr. 45:|2. l89l - pähikud 3-4 mm

pikad; võrdlemisi harva.
Hübriididest on konstateeritud järgmised.
C. arundįnacea X C. canescens (vt. Ik' 222).
C. canescens (Web.) Roth y C' negĮecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et

S'cherb. (c. \uilnensis Bess.). - Vanema kirjanduse järgi (Lehbert,
l903) on leitud Kunda ümbrusest. Herbaarmaterjali on hilisemast ajast
Harku ja Martiska järve äärest. Esineb tõenäoliselt sagedamini, kui näh-
tub dokumenteeritud andmetest.

C. canescens (Web.) Rot,h X C. epigeios (L.) Roth. - Kogutud näit.
Viljandi järve kaldave,erult ja Võhandu jõe kaldalt Võõpsu juurest.

C. canescens (\Meb.) Roth ; C. phragmį,toįdes Hartm. - Leidub
vanad,es niisketes metsades, roogkastiku kasvuaļadel. Lehbgr,ti (l903)
andmeil kogutud Käsmu ümbrusest. Hilisem herbaarmaterjal pärineb
samuti Põhja-Eestist, aga ka Järvseljalt.

3. sektsioon Pseudophragmites Tzvel. in Nov. Syst. Pl. Vasc. (Lenin-
grad) 1965:38. 1965 et in Fl. Eur. URSS l:222. |974. - Pööris harili-
kuļt üsna tįhe. Libled naaŠkeljas-süs,tjad. Pähikutelg ei jätku ülalpool
õit. Välissõkal kilejas, kolme rooga ja suhteliselt nõrgasti arenenud
ohtega; kalluse karvad alati sõklasi pikemad. Sisesõkal välissõklast
|,5-2,5 korda lühem. Kõrred (2) 3-5 (7) sõlmega, millest ülemine võib
olla nii allpool kui ülalpool kõrre keskkohta.

6. Jäneskastik - Caįamagrostis epigeios l (L.) Roth, Tent. Fl. Germ.
I :34. 1788; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 46.

l Kreekakeelsetest sõnadest epi - peal, ge _ maa. Liigiepiteet epigeios tähistab
(kuival) maal kasvavat taime, vastandina soos või vees kasvavale.

23t



Ņ

W
b

d
a

155. joon. Jäneskastik (CaĮamagrostis 
įr3rrf;JĮuĮ.õ,L1,*. 

üldkuju, Ö _ pähik, c _



1852; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:432. 1853, excl. var.; Asch. et Graebn.
Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l):214. lBgB-1902; Roshev. in Fl. URSS 2:194.
1934; Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. l :3l8. 1935; Lavr. in Fļ. Ucr.
2:|57. l940; P. Galen. in Latv. fl. t: 160. 1953; Hyl. Nord. ļ<ärlväxtfl.
I :314. 1953; Roshev. et Schischk. in O.rr. JIen. o6.ņ. I : ll9. 1955, p. max.
p.; Natk._Iv' in Liet. Ī|' 2: l73. 1963. - C. epigeios (L.) Roth ssp. epl-
getos: Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:222. 1974. - Arundo epigeīos L. Sp.
Pl. 8l. |753. - BeIänux uaseruultü. (l55. joon.)

9ļ. Tugeva juurepõimikuga ja võrdlemisi pika maa-aluse roomava
risoomiga taim. Kõrs püstine,60-150 (lB0) cm kõrge, võrdlemisi tüse ja
kore, harvemini sihvakas, pöörise alt kare, kahe või kolme sõlmega. Lehe_
tuped karedad, vahel alumised karvased. Lehed kuni I cm laiad, karedad,
Servas ränikidakestest hambulised, hallikas_ kuni helerohelised, lamedad,
kuivadel kasvukohtadel rullunud. Keeleke 8 (10) mm pikk, tipus narmas-
tunud; alumised keelekesed lühemad ja sageli teritunud, pealt lühikeste
ränikarvakestega. Pööris (6) 17-22 (35) cm pikk, tihe ning hõlmine,
enam-vähem püstiste karedate harudega, kahvatuliļlakas või roheline.
Pähirkud keskmiselt 6 (B) rrr,m pikad. Pöörise alurnised pähirkud (vahel ka
tipus asetsevad) mõnikord arenemata või kuivanud. Libled veidi eba-
võrdse pikkusega, naaskeljad, andrul lühikeste ränikarvakestega. Välis_
sõkal (2,B) 3-3,5 (4) mm pikk, kilejas, tipus sämpunud, kolnre seige
rooga, mis ulatuvad sisesõklast ohtetaoliselt üle. ohe sirge, (|,7) 2,5-4
(4,5) mm pikk, kinnitub sõklale selja keskel, veidi all- või ülalpool l<esk-
kohta, enamasti sõkaldest üleulatuv. Sisesõkal 2-2,5 mm pikk, sämpunud
tipuga. Karvad pähikutelje alusel libledega enam_vähem ühepikkused
(sõkaldest poole pikemad). Õie rudiment puudub. Tolmukapead kuni
2 mm pikad, sageli steriilsed, lühikestel tolmukaniitideļ. Teris l,5 nrnr
pikk, ovaalne, helepruun, ventraalsel külje1 võrd1emisi sügava Vaoga'
ovaalse hiilumiga.

Õitseb juunist augustini.
Kasvab peamiselt kuivadel lubjavaestel liivadel, teede äärtel, nõļva-

del, rannikul uhtliivadel, raiesmikes, männimetsades, aga ka soostunud
märgades lodumetsades, võsastikes; on seisva põhjavee indikaator. Levi-
nud kogu EeŠti territooriumil vastavatel kasvukohtadel.

Üldlevik. Nõukogude Liidus levinud Euroopa-osas peaaegu kõikjal.
Aasia-osas puudub põhja- ja idapoolsematel aladel. Skandinaavianraades,
Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaades, Väike-Aasias, Iraanis,
Džungaaria-Kašgaaria a|a|, Mongoolia RV_s, Himaalajas, Jaapanis,
Hiina RV-s. (l56. joon.) Sisseviidult Põhja_Ameerikas jm.

Majanduslik tähtsus. Ķarjamaarohuna sobib kuni loomiseni. Kuiv-
heinana annab keskmise väärtusega koreda sööda. Õlgi kasuiatakse mat_
iide punumiseks, katusema,te'rjalina ja allapanuks. Raiesmikes, pea,miseĮt
kergetel muldadel, on ta metsakultuuridele ohtlik umbrohi, sest oma
tugeva juurepõimiku ja lopsakate maapealsete osadega lämmatab ta
puude tõusmeid ja istikuid. Lahtisteļ luideteļ on jäneskastik tõhus tuisk-
liiva kinnistaja.

233



ųV

nrĄa ' fir
"0oę

*.^rą^

tJ

tfŲ

ņę(.,fĖ

0O n-}ą'\J
d=:=a &# il

)
//(-,

,-\-
(

?-J
T.

x
Ė-\/Yre =ā ė.E:-ķ=

ęēįl=\ffi

#Erl
# s l.o'

ffi Ėļ
pĖ ^ā./
\ vtry

(,
\---<- Ņ X{ffi ,./

&.

Ą ņ- ) .N ,"ļ
6

V \{'ų
'\;'-*z' ū;;tķrs".'

Į56. joon. Jäneskastiku (CaĮamagrostis epĮgeios) areaal. [Meusel, Jäger ja Weinerti
(l965) järgi.]

Teisenditest on Eestis leitud: .

var. epigeios - kõik lehetuped paljad; harilik;
var. pubescens Rohlena- alumised lehetuped karvased; esineb Eestis

võrdļemisi sageli ja peaaegu üle kogu territooriumi üksikeksemplaridena
või väikeste kogumikkudena.

Hübriididest on konstateeritud C. arundinacea \ C. epigeios (vt.

Lk.222) ja C. canescens \ C. epigeios (vt. lk. 231).

7. Liivkastik _ CaĮarnagrostis Meįnshausenįį| (Tzvel.) Vilj. comb.
nova. - C. epigeios (L') Roth ssp. rrt'einshausenįį Tzvel. in Nov. Syst. Pl.
\rasc. (Leningrad) 1965:41. 1965 et in Fl. Eur. URSS t:223. 1974. *
C' epigeios (L.) Roth Ī. įaeuįs Meinsh. Fl. Ingr. 455. lB78; Roshev. et
Schischk. in o.n. Jlerr. oõl. l : l 19. 1955. - C. epĮgeios (L.) Roth Ī. laea'Ļ
cuį.mįs Lindrb. fil. in S,ohed. Pl. Finl. Exs. 2 : l5. 1916. - Beügnķ Meüuc_
*"'il'jrneskastikule 

lähedane liik, kohastunud kasvamiseks lahtistel ja
nõrgalt kamardunud merelise päritoluga liivadel. Taimed tugeva, pika
Īoomava ja sügavale tungiva risoomiga, kasvavad sageli kogumikkudena.

t Baltimaade looduse uurija Karl Meinshauseni (19. saj.) auks, kes esimesena
eristas selļe taksoni.
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Kõrs 60-90 cm 1<õrge, täiesti siļe, läikiv, paljas. Lehetuped siledad, pal-
jad. Lehelabad 4-6 mm laiad, pealt karedad, alt siledad, enamasti ruļlu-
nud. Keeleke 7-l0 mm pikk. Pööris tihe, r,ohkepähikuline, kuni 25 cm

pikk, enamas'ti roost,e_ või ļilla,kaspruun. Pähikud 3,5-5 (5,5) mm pikad.

Libled pähiku pikkused' kolme Īooga, veidi ebavõrdse pikkusega, naas-

keljalt pikalt teritunud tipuga, andrul ogakesi ainult tipuosas. Välissõkal
2,5-3 mm pi,kk, kilejas. ohe sõklast veidi üįeulatuv, kinnitdb sõkla sel-
jale kes'Įrkohas. Sisesõka| 1lz kuni 2la väļissõkla pikkune. Tol,mukapead
2-2,5 mm pikad, koļļased. Teris l'5 mm pikk' hallika varjundiga hele-

pruun.
Õitseb juunis, juulis.
Kasvab lahtistel või nõrgalt kamardunud merelise päritoluga liiva'

del. Eestis mererannikul ja Peipsi järve ääres sage' (|57. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa'osas Karjala-Lapi, Dvinaa-
Petšoora, Baltikumi ja Laadoga-Ilmeni valdkonnas. Skandinaaviamaa-
des, Kesk-Euroopa põhjaosas.

Peale eespool kirjeldaiud kastikuliikide ja binaarselt nimetatud hüb_

riidide on vanemas kirjanduses Baļtikumi ja Eesti kohta kaunis järje-
kindlaļt toodud veel C. Haį.Į.erįana DC. Seni ei ole õnnestunud kindļaks
teha, millist taksonit selle all on mõeldud. Mõningate Lääne-Euroopa
autorite järgi on C. Halįerįana mäestikuliigi C. aįĮĮ.osa (Chaix) J. F.
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i57. joon. Liivkastiku (CaĮamagrostįs Meįnslnusenil) leiukohad Eestis.
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158. joon. Balti ļuidekastik (\AmmocaĮamagrostĮs baĮtica): a - taime
üldkuju, b - pähik, c - välissõkal kaļlusekarvadega, d - keeleke. orig.

Gmel. sünonüüm. Nõukogude autoritest on C. uįĮl.osa't käsitlenud vähe-
sed. Siiski mainitakse teda Karpaatides leiduvana, kusjuures C. HaĮįe-
rįana sinonüümikas ei esine. Et mäestiļ<utaksoni esinemine meie flooras
on kaunis mõeļdamatu, jääb küsimus praegu ļahtiseks.
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Kergesti ristuvad kastikud annavad värdi mitte ainult üksteisega,

vaid koģuni teiste perekondade liikidega. Tuntuim on kastiku ja luide_

kaera vaheline hübriidpereļ<ond, kus l.evinu,i,m ģakson o'n al'ljä,rgnev.

Ealti luidekastik - XAmmocalamagrostis baltįcat (Flügge) P'
Fourn. in Monde Pļ. 35:28. 1934; Natk.-Iv. in Liet. Ī|' 2:lB2. 1963; Tzveļ.

in Fl. Eur. l :225. 1974, in textu. - Arundo baltįca Flügge in Schrad.

Fl. Germ. t:223' 1806. - Psamma baį.tįca Roem. et Schuļt. in L. Syst.

veg. ed. nov.2:845. 1817; Griseb. in Led. Fl. Ross.4:434. 1853. -
ArimophĮ.Įa baįtįca Link, Hort. Reg. Bot. Berol. l:l05. 1827. - Caįama'
grostis baltįca (Link) Hartm. Handb. Skand. FI' 2. 20' t832; Wied. et

ūeb. Beschr. phan. Gew. Esth_, Liv- u. Curl. 49. lB52. - Caļamagrostis

epigeios x A: arenarįa: Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (|):222.

tsg8-l902. - AmmophiĮa arenaria (L.) Link X CaĮamagrostis epigeios

(L.) Roth: Roshev. in Fl. URSS 2:232. 1934; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.

ed. 2. 1:322. 1935; Hyl. Nord. kärlväxtfl. 1:3ll. 1953; P. Galen. in l-atv.

fļ. l : 164. l953, in textu. (l58. joon.)
Į. Väliselt sarnaneb rohkem jäneskastikuga kui luidekaeraga. Kõrs

60-l20 cm kõrge, püstine, sile. Lehetuped siledad. Lehelabad jäigad,

rullunud, umbes 4-8 mm laiad, alumiselt pinnalt (väljast) siledad, peal-

159. joon. Balti luidekasliku (\Ammocalamagrostis baĮtica\ lei,ukohad Eestis.
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nliselt pinnalt (seest) kaetud tugevalt eenduvate nöörjate roodudega,
mis on tihedalt asetsevatest kidakestest karedad (nagu luidekaeral). Kee-
leke sageli üle l cm pikk, lõhestunud. Pööris kuni 20 cm pikk, tihe, ļ<oo_
niline, ligistunud harudega, punakaslilla või roostepruun. Libled pähiku
pikkused, 7-B mm pikad, naaskeljad. Välissõkal 5-6 mm pikk, enamasti
tipuosas värvunud, nahkjas (jäneskastikul valgekilejas, läbipaistev)'
tipus sageli sügavalt (kuni '/a sõkla pikkusest) lõhenenud. ohe kinniiub
tipu lõhe alusele või sellest veidi allapoole, on sõkla pikkune või sõklast'
veidi üleulatuv. Pähikutelje karvad Il'-2ls sõkla pikkused. Toļmukapead,
väga kitsad, 3-4 mm pikad (steriilsed).

Õitseb juunis, juulis'
Kasvab rannaluidetel koos mõlema vanemaga. Leitud l960-70_ndaiį

aastail Saaremaalt ja Ruhnu saarelt. (159. joon.)
Üldlevi,k. Esinemise kohta on andmeid Läänemere põhjaosa ranni-

kutelt.
MaJanduslik tähtsus Samasugune nagu rand_luidekaeral.

28. perekond luidekaer - AmmophįĮa| HosI
Gram. Austr. 4 : 24. 1809.

Peaaegu vertikaalse harkjalt harunenud risoomiga mitmeaastased
luitetaįmed. Lehed kitsaslineaalsed, enamasti ainult peali lühikarvased,
harilikult kokkurullunud labaga. Pööris 7-20 cm pikk, alati tähkjalt koos,
ruljas või piklik-ovaalne. Pähikud 9-14 mm pikad, üheõielised, suhteli-
selt suured, kitsassüstjad. Libled erineva SuuruSega (alumine veidi
lühem), 3-5 rooga' seljal andruga, tipus teritunud või teravikuga. Sõklad
libledest veidi lühemad, kallusel kuni neljandiku sõkla pikkused karvad.
Pähikutelg pikenenud ja üle õite ulatuv, tipus pintseljas karvatutt. Sigi-
mik paljas.

Perekonnas on 4 liiki, milļ,est kahe kodumaaks on Põhja-Ameerika'
teised aga on levinud Euroopas ja Põhja-Aafriļ<as. Nõukogude Liidus,
sealhulgas Eestis, ,on levinud A. arenarįa (L.) Link.

Pereļ<onna tüüp on A. arundįnacea Host ĮA. arenaria ssp. arundį-
nacea,(Host) Ciferri et Giacom.l.

l. Rand_luidekaer - AmmophiĮa arenarįa' (L.) Link, Hort. Bot.
Berol. t:105. 1827; Roshev. in Fl. URSS 2:281. 1934; Hegi, Illustr. Fl.
Mitt.-Eur. ed. 2' |:323. 1935; Hyl. Nord. kärlväxtfl. 1 : 3l0. 1953; P. Galen.
in Latv. fl. t : 164. 1953; Roshev. et Schischļ<. in On. Jlerr. o6a. l :124.
1955; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2:181. 1963; Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:225.
|974. - Arundo arenarįa L. Sp. Pl. 82. 1753' - CaĮamagrostįs arenarįo
Roth, Tent. Fl. Ger,m. I :34. 17BB; Wied. et W,eb. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curl. 48. 1852; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l):221.

I ArnmophiĮa _ sõnad,est ammos (kr. k.) - ļiiv, pkiĮos (kr. k.) - sõbcr; tähistalr
liival l<asvavaį taime.

2 arenarįa (lad. k.) - liiv-, liiva_, liival ltast,at,.
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1898-1902. - Psamma arenarįa Roem. et Schult. in L. Syst. veg. ed-
nov. 2:B45. l8l7; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:433. 1853. - flecķo.nrcrdxa
rrecįIaHafl. (l60. joon.)

9ļ. Risoom vertikaalselt üles kaSVaV, harkjalt harunenud; tihedalt
ligistikku asetsevateks võrseteļ<s arenedes moodustab võrdlemisi kõvu
mättaid. Kõrs 60-100 cm kõrge, paljas, sile, peaaegu üleni lehetuppe-
desse peitunud. Lehetuped siledad, paljad. Lehelabad kuni 5 mm laiad,
harjasjaks kokku rullunud, jäigad, pealmiselt pinnalt (seest) 1ühikar-
vasrte nöörjalt eenduvate roodudega, alt (rullunud lohtedel .pealmine pind)
paljad, siledad, õisikust sageli üleulatuvad. Keeleke |-2,5 (3) cm pikk'
kitsas, tipus pintseljalt narmasteks ļõhenenud. Pööris kuni 20 cm pikk,
tähkjas-ruljas, tipus ja alusel ahenenud, lühikeste ligistunud harudega,
mis ka õitsemisajal ei laiu. Pähįkud l0-14 mm pikad, enamasti õlgkolla-
sed, üheõieĮised, umbes 2 mm pikkuse karvase pähikuteljepikendusega-
Libled pähiku pikkused, kilejas-nahkjad, kitsaspiklikud, seljal kareda and-
ruga, tipus teritunud; alumine lible veidi lühem, ühe rooga, ülemine kolme
rooga. Välissõkal 8-l2 mm pikk, nahkjas, viie rooga, seljal andruga,
tipus sämpunud ja lühikese ogateravikuga, väikestest ogakarvakes-
test kare, alusel (kalĮusel) 2_3 rnm pikkuste karvakestega. Sisesõkal
umbes välissõkla pikkune, kahe teineteisest eemal oleva sileda andruga.
Paislajud umbes 2 mm pikad, kitsad, keeljad, aluseļ veidi ļihakad. Tol-
mukapead 5-7 mm pikad, kollased, harvemini liļlad. Sigimik munajas,
kahe lühikese sulgja emakasuudmega.
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Õitseb juunist augustini..
Kasvab mere ja suuremate järvede rannaluidetel. Eestis teada pea-

miseļt läänesaartel ning mõnes kohas mandril - läänerannikul ning Tal_

linna ja Nõva ümbruses liivarandadel. Korduvalt on teda kogutud tuļnu-
hana Hiiu raudteejaama juurest raudteelt. (161. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus on rand-luidekaer levinud Baltikumis
Läänemere rannikul, Laadoga-Ilmeni valdkonnas. Soome lahe saartel.

Lõuna-Skandinaavias, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemere ranniku-
tel Iseal peamiselt ssp. arundįnacea (Hos't) Cif'erri ei Giacom.].

Majanduslik tähtsus. Kasutatakse liivade kinnistamiseks. Sobib ka

paberi tootmiseks. Islandis tarvitatakse risoomi toiduks.

Arenenud viljadega luidekaera eksemplare ei ole seni Eestist õnnes_

tunud leida. Ta paljunemis- ja levimisviis meil on uurimata. Ei ole aga

ka märgata ta taandumist oma ļ<asvualadelt, pigem vastupidi.

29. perekond rukkihein - Aperaļ Adans.
Fam. Pl. 2 :495. t769.

Üheaastased, noorelt rullunud lehtedega taimed. Pööris suur, laiuv
või üsna kitsas ja iihe, 5-30 cm pikk. Pähikud kuni 3,5 mm pikad, ühe-

õielised, palja pähikutelje 1ühikese pikendusega. Libled nahkjas_kilejad,
kõrge andruga, üļemine lible kolme rooga, pähiku pikkune, alumine ühe

rooga, lühem. Väļissõka1 nahkjas-kilejas, andruta, viie rooga' millest
į<eskmine veidi tipust allpool pikeneb sirgeks või ļook1evaks, pähikust
palju pikemaļ<s ohteks. Sisesõkal tömbitipuline, ohtetu. Kallusel lühikesed

ļ<arvatutid. Sigimik paljas.
perekond koosneb 3 liigist, mis on levinud Euroopas, Aasia mitte-

troopilistel aļadel ning Põhja-Aaf rikas, tulnukana ka teistes maades.

Nõukogude Liidus on kõik 3 liiki, Eestis nendest aga ainult perekonna

tüüpliik - A. spica-Uenti (L.) Beauv.

1. Harilik rukkihein (rukki-kastehein) - Apera spica-aenti' (L.)

Beauv. Ess. agrostogr. l5l. l8l2; Griseb. in Led' Fl. Ross. 4:442. 1853;

Ęoshev. in Fl. URSS 2:233' 1934; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 1:

3l2. ļ935; Lavr. in Fl. Ucr. 2:l55. 1940; Hyl. Nord. kärlväxtfl. t:309.
1953; P. Galen. in Latv. fļ. l : 165. 1953; Roshev. et Schischk' in Orr' JIen'

o6;r. l : 124. 1955; Natk.-Iv. in Liet. ĪI. 2: |82' 1963. - A' spica-uenti (L.)
Beauv. ssp. spica-uentį:Tzve|. in Fl. Eur. URSS |:226. 1974. - Agrostis
spica uenti L. Sp. Pl. 61. 1753; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,

Liv- u. Curl. 46. 1852; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l) :195.

1898-1902. - Meņ.nnųa o6uķHoBenuafl. (162; joon.)

I aperos (kr. k.) - vigastamata, moonutamata; s. t. kasteheinaga võrreldes on

rukkįheinal ohe täielikult arenenud.
z spĮca (lad. k.) - tāhk, pea; oentus (lad. k.) - tuul; tuules lehviva õisiku järgi.
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o. Taimed alusel puhmasjalt harunenud, rohkete kõrtega. Kõrs 30-
l00 cm kõrge, püstine või alusel tõusev, sile. Lehetuped kõrrele ligistu-
nud, siledad, paljad. Leheļabad kuni 15 cm pikad ja kuni 5 mm laiad,
lamedad, mõlemalt pinnalt karedad' Keeļeke kuni 6 mm pikk, tipus hani-
buline. Pööris suur, paljuharuline, sageli üie 30 cm pikk ning kõrrest
pikem, laiuv, pärast õitsemist kitsalt koos. Pööriseharud kuni l0 cm pikad
(vahel ka pikemad), peened, ļ<aredad, mõnevõrra looklevad. Pähiļ<ud
rohelised või määrdunudiillaka d, 2,5_3 mm pikad, erineva pikkusega
raokestel. Pähikutelg pikenenud mõne millimeetri pikkuseks raokeseks.
Libled piklikud, erineva suurusega' ülaosas seljal kareda nõrga andruga,
ülemine lible umbes 2,5 mm pikk, kolme vähemärgatava rooga, alumine
kuni 2 mm pikk, ühe rooga. Välissõkal 5 rooga, libledest veidi lühem,
roodudel ripskarvadest ja tipupoolse osa pinnal lühikarvadest kare. ohe
5-B mm pikk, kare, sageli veidi looklev. Paislajud 0,3-0,4 mm pikad,
piklik-kolmnurkjad. Tolmukapead l,5-2 mm pikad, kollakasrohelised või
koļlased. Sigimik r.ombjas, pu:hmasjal,t ii'pus asetseva kahe sulgja emaka_
suudmega. Teris l,5-2 mm pikk, rnäärdunud-õlgkollane, ruljas, siļe,
paljas, ventraalsel küljel madal vagu; hiilum ovaalne.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab umbrohuna peamiselt teraviljakultuurides, sagedamini ruk-

kis, aga ļ<a rannaliivadel, teeäärteļ, põllupeenardel. Eestis hajusalt.
(163. joon.)
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163. joon. I{ariļiku rukkiheina (Apera spica'uerr.li) leirrkohad Eestis.
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l64. joon. Hariliku rukkiheina torr'(rčo!ļi*i1l".\ aneaal. IMeusel, Jäger ja Weinerti

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas peaaegu kõikjal; Kaukaa_

sias; Lääne- ja Ida-Siberis kitsaļ alal; tuļnukana Ķaug-Idas ja Kesk_

Aasias. skandinaaviamaades, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemere-

maades, Väike-Aasias. (l64. joon.) Tulnukana levinud paljudesse teis_

tesse maadesse, eriti koos teraviljadega.
Majanduslik tähtsus. Tavaline umbrohi, eriti taliviljades. Sööda-

taimena võrdlemisi madala väärtusega. Kaukaasias kasutatakse pööriseid

villa värvimisel (annavad rohelise värvuse)'

30. perekond kastehein - Agrostist L'
Sp. Pl.6l.1753.

Tuttidena kasvavad või võsunditega püsikud. Lehed enamasti pikalt

teritunud, allapoole pidevalt laienevad. Pööris paljude pähikutega, ena-

masti õrn, peente hārudega. Pähikud väikesed, üheõielised. Pähikuteljel

sõkalde alusel enamasti ļühikesed karvakesed. Libled peaaegu ühepikku_

sed, ohtetud. Sõkļad kilejad. Välissõkal viie rooga, ohtega, mis sageli

on redutseerunud. Sisesõkal välissõklast märgatavalt lühem või redutsee-

Į o.grostįs (kr. k.) - mingi kõrrelise nimi vanakreeklasteļ (tõenäolise1t sõnast

agros - põld).
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runud. Paislajud munajad. Teris piklik, vaba, punktja hiilumiga, ventraai-

sel küljel kitsa pikivaoga' variseb koos sõkaldega'
Perekond hõlmab lĪgi l50 liiki; need on levinud kogu maakeral, välja

arvatud troopi1ised alad. EnamikLt liikide kodumaa on põhjapoolkera

parasvöötmes. Mõned liigid on levinud arktilistel ja alpiinsetel aladel,

ļ<asvades sageli 3-4 km kõrgusel.
Nõukogude Liidus on konstateeritud ligi 30 liiki, nendest Eestis seni

kuus liiki.
Perekonna lektotüüp on A. stolonĮf era L.

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l' Välissõkal pähikust väljaulatuva põlvja ohtega. Sisesõkal puudub

või on vagä ltitrit<e ' ' 2

Välissõka1 ohtetu, harva väga lühikese sirge ohtega. Sisesõkal 'l'-2l'
välissõļ<la pikkune 3

2. Maa-aluse, kaarjalt tõusva heleda risoomiga; maapealsed võsundid

puuduvad. Lehed enamasti rullunud, jäigad. Kuivadel liivastel nõl_

vadel ja loodudel kasvavad taimed
5. Mägi-kastehein - Agrostis aineaįįs Schreb'

Risoomita; maa,pealsete võsunditega, mis sõlmede ko,halt juurduvad.

Lehed väga kitsad, lamedad, pehmed. Märgadel ja soostunud aļadel

kasvavad taimed
6. Soo-kastehein - Agrostįs canįna L'

3. Keeleke peaaegu puudub või on kuni l,5 mm pikk, tömp. Pööris hõre,

peente, siledate või nõrgalt karedate harudega

2. Harilik kastehein - Agrostis tenuįs Sibth'

Keel.eke l,5-6 rrrrm pikk, terirtunud tipuga. Pööris päras't õitsemist

enamasti tihe, karedate harudega 4

4. Võrdlemisi pika õlgkollase kõva risoomiga. Lehed kuni 8 (l0) mm

ļaiad. Keeļeke kuni 6 mm pikk, teritunud
l. Suur kastehein - Agrostis gigantea Roth

Risoomirta; maa,pealsete võsunditega, mis sõl'mede kohalt juurduvad.

Lehed kuni 5 (ol mm įaiad 5

5. Pööriseharud karedad. Pähikud l,5-2'5 mm pikad. Niidutaimed

3. Valge kastehein - Agrostis stoĮonifera L'

Pööriseharud siledad. Pähikud 2-3,5 mm pikad. Mererannas rįimvee

piirdel kasvavad taimed
4. Kollakas kastehein - Agrostis stramįnea Flartm'
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l. sektsioon Agrostis. - Tzvel. in Fļ. Eur. URSS |:229' |974. -
Vilf a Adans. Fam. Pl. 2: 494. |763, s. str. -- Välissõkal harilikult ohteta,
3-5 rooga, millest keskmine on väga nõrgalt arenenud või puudub. Sise-
sõkal välissõklast l,5-2 (3) korda lühem. Tolmukapead 0,6*2 mm|

pikad.

l. Suur kastehein - Agrostis giganteal Roth, Fļ. Germ. l:3l. l78B;
Hyl. Nord. kärlväxtfl' t:32l' l953; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2:|64. l963;
Widėn in Fļ. Fenn.5:96. l97l. - A. gigantea Roth ssp. gigantea:Tzve'l-
in Fl. Eur. URSS l:229. 1974. - Agrostis alba var. gigantea (Roth)
Spenner, Fl. Frib. I :94. lB25 (y. gigantea); Griseb. in Led. Fl. Ross-
4:437. 1853 (8. gigantea); Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l) :

|73. 1898-1902 (a. gigantea); Lepik, Kodum. kõrrel. määr. 38' 1935;

P. Galen. in Latv' fl. l: l5B. 1953. - floĮesilųa rnlaHTcKafl. (165. joon.)
9ļ. Hõremurusalt kasvavad taimed maa-aluse roomava risoomiga

(maapealsed võsundid pu,uduvad). Kõrs püstine või alusel veidi 'tõusev'
harva alumises osas lamav, juurduv ja harunenud, 30-100 (150) cm
kõrge, enamasti nelja sõlmega. Lehetuped nõrgalt kuni tugevalt karedad;
vahel alumised pur,pur'punased. Lehela,bad 1,5-B (10) mm laiad, karedad
kas ainult tipuosas või ainult pealt, harva mõlemalt pinnalt, pikalt teritu-
nud tipuga, lamedad. Keeleke kuni 6 mm pikk, teritunud või tipus nar-
mastunud. Pööris 6-20 cm pikk, ainult õitsemisajal ļaiuv. Pööriseharud
mitmesuguse pikkusega, karedad, 5-l0- (l2-) kaupa männases. Pähikud
enamasti lillakasrohelised. Libled 2,5-3 (3,5) mm pikad, keskrool võrd-
ļemisi tihedaįt kida,kesįega. Väįissõkal lįbledest veidi l,ühem, kilejas, töm'p
või teritunud. Sisesõkal ena,m-vähem 2ls välissõkla pi,kkune. ToĮmu,ka,pead
kuni l'5 mm pikad, kollased või purpurpunakad. Teris |-|,2 mm pikk,
helepruun, piklik-ovaalne, nõrga vaoga ventraa'lsel küljel.

Oitseb juunis, juulis.
Kasvab niiskematel kohtadel - larnminiitudel, veekogude kallastel,

kuivendatud madaļsoodel, niiskel ļiival, mererannikul, hõredates võsasti-
kes, teeäärtel. Eestis sage.

Üldlevift. Esineb peaaegu kogu Euraasias, välja arvatud arktiiine
Siber ja Ķaug-Ida kirdeosa. Sisseviidult Põhja- ja Lõuna-Ameerikas.

Majanduslik tähtsus. Hea söödataim ja küllaltki kõrge saagikusega,.
eriti lamminiitudel. Sobib heinasegusse niiskematel pinnastel. Karjamaa-
ja heintaimena populaar,ne eriti Põhja-Ameerikas. Kastttatal<se ļ<a muru-
taimena.

Kasteheinad on võrdlemisi altid omavaheļ ristuma. See asjaolu muu-
dab nende süstemaatika keerukaks. Seni on Eestis suudetud eristada
järgmised suure kasteheina värrad: A. gigantea Roth \ A. stoĮonifera
L' - esineb võrdlemisi sageli' Võib-olla vähem sage, kuid rasļ<emini ära-
tuntav on A. gigantea Roth \ A. tenuis Sibth. Viimane sarnaneb suures

t gĮgantea (lad. k.) - gigantne, hiiglasuur
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Į65. joon. Suņr kastehein (āgroslis gigantea)| a _ taime üldkuju, b _ libļed' c _
välis_-ja sisešõkal, d - keeleke. orig.



oSaS valge ja hariliku kasteheina värraga. Kasteheinte värrad on sageli
fertiilsed ning ei puudu võimalus nende tagasiristumiseks ühe või tõise
vanemaga. Värd võib ka ristuda mingi koļmanda kasteheinaliigiga.

2. Harilik kastehein - Agrostts tenuisr sibth. Fl. oxon. 36. 1794;
Hyl. Nord. kärlväxtfl. l:322. l953; Natk.-Iv. in Liei. fļ. 2: l66' l963;
Tzve1. in Fl. Eur. URSS |:229. 1974. - A' uuĮgaris V/ith. Bot. Arrang.
Veg. Brit. ed. 3. 2 : 132. 1796; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Lii-
u. Curļ. 44. 1852; Griseb. in Led. Fļ. Ross. 4:43B. l853; Asoh. e,t Graebn-
Syn. Mitteleur. Fl.2 (|): l80. l898-l902; Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed.
2. l:308. 1935; Roshev. et Schischk. in O.n. JIeu. o6.n. t:117. 1955. _
A. capilĮaris auct.: Schischk' in Fl. URSS 2 : t85. 1934; Lavr. in Fl. Ucr.
2:l5l. 1940; P. Galen. in Latv. fl. l:l58. 1953. - ūo.neņuqa o6HķHoseH_
Ha.s, n. rouKafl. (166. joon.)

E. Lühikese maa_aluse risoomiga, enamasti tihemurusalt kasvavad
taimed. Vegbtatiivsed maapealsed võsundid tõusvad või (eriti sügise
poole) lamavad ja sõlmede kohalt juurduvad, tekitades tihemurusa įai-
bandi. Kõrs t0-60 cm kõrge, püstine või põlvjalt tõusev, 3-6 sõlmega,
peen, sile, ļäikiv. Lehetuped sįledad. Keeļeke 0,5-l,5 m,m pirkk, tömp,
sageli peaaegu puudub. Lehelabad pealmiselt pinnalt veidi kāredad, alį_
miselt siledad, l-4 mm laiad. Pööris hõre, laiuv ka pärast õitsemist.
Pööriseharud siledad, vahel hõredalt kidakestega, väga įeened, täisnurk-
selt harunenud, enamasti 3-5_kaupa männases. Pähikuį ltihikestel raa_
gudel, pruunikasliļlad, harvemini rohekad. Libļed |,5-2 (2,5) mm pikad,
enamasti ainult ülemises oSaS pearool väheste kidakestega, teritunud
tipuga. Väļissõkal kuni 1,5 mm pikk, kilejas, tipus teritunud. Sisesõkaļ
r'älissõklagt enamasti poole lühem. Tolmukapead 0,B-l,3 mm pikad, hele-
või liļlakaskollased, vahel purpurpunakad. Teris piklik, kuni l-l,2 mn-t
pikk, helepruun, nõrgalt hallika varjundiga.

Õitseb juunist augustini.
Kasvab kergematel muldadel: kuivematel niitudel, liivikutel, hõreda-

tes männikutes, metsasihtidel, teeäärtel, jäätmaadel; Eestis sage.
Üldle,vik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas kõikjal, Kaukaasias, Lääne-ja Ida-Siberis piiratult, Kesk_Aasias kohaii, Kaug_Įdas tulnuļ<ana. Välis_

E ur'oopas, Põhj a -Aaf rikas, Põhj a-A,meerikas.
Majandusli'k tähtsus. Väheviljakatel kuivadel ļeetunud muldadel moo-

dustab tiheda kamara. Heinasaak võib Eestis olla l0-20 ts/ha. Kasvata-
takse peamiseli Lääne-Euroopas ja USA-s. Vähenõudlikkuse tõttu sobiv
eriti tallatava muru (spordiväljakud, lennuväljad) rajamiseks.

Värdadest on Eestis leitud A. stoĮonifera L. \ A. tenuis Sibth' (vt.
ļ1<.252) ja A' gigantea Roth \ A. tenuls Sibįh. (vt. lk. 246).

3. Valge kastehein - Agrostis stoĮonifera, L. Sp. Pl. 62. 1753; Hyl.
Nord. kärlväxtfl. l :320. l953; Natk.-Iv. in Liet. fl. į: l63. l963; Widėn

I tenuįs (lad. k.) - peenike, väike, õhuke.
2 stoĮott'Įfera (lad. k.) - stoolonitega, r,õsunditega
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166' joon. Harilik kastehein (Agrostis tenuis): a _ taime üldkuju, Ö - libļed, c _
välis_ ja sisesõkal, d - keeleke. orig.

in Fl' Fenn. 5 :77. |97|' - A. stoįonifera L. ssp. stoĮonifera: Tzvel. in Fl.
Eur. URSS 1 :230. |974. - A. aį.ba auct.: Wied. e't W'eb. Besohr. phan.

Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 45. 1852; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4 :436 1853,

excl. var. F.; Schischk. in Fl. URSS 2: 183. 1934; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-
Eur. ed. 2. I :306. 1935, p. P.l Lavr. in Fl. Ucr. 2 : 149. 1940; Roshev. et

Schischk. in Q.rr. JIeu. o6.it. l: l16. 1955. - A. aĮba var. genuina Asch. et

Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l): l74. l898-l902 (b. genuįna); P' Galen.
in Latv. fl. 1 : l58. 1953. - A. stoļonįzans Bess. ex Schult' et Schult. fil.
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167. joon. Valge kastehein
(Agrostis stolonifera\: a. - Įaļ-
me üldkuju, b _ libled' c _
välis- ja sisesõkal, d - keeleke.

Orig.

Add. ad Mant. 3 : 567. 1827; Schischk. in Fl. URSS 2:184. 1934; Lavr. in Fl.
Ucr.2:150. 1940; P. Galen. in Latv. fl. l:158. 1953; Roshev. et Schischk.
in on. JIeg. o6;I. | : ll7.l955. - flonennqa no6eroo6pa3ylo[ļafl, n. 6e.nag.
( 167. joon.)

Į. Maa-aluse risoomita taimed. Maapealsed vegetatiivsed võsundid
sageli tõusvad või lamavad, sõlmede kohalt juurduvad. Ķõrs peen, püs-
tine või alusel põĮvjaĮt tõusev või la,mav ja sõlmede kohalt juurduv, kesk-
miselt 3-5 sõlmega, kuni 50 (80) cm kõrge, pöörise alt veidi kare. Lehe-
tuped nõrgalt karedad.. Lehelabad 2-4 (6) mm laiad, lanredad, nõrgad,
Servadest karedad, .tipus rpikalt teritunud' aluse poole järjest laienevad.
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Keeleļ<e l-4 (5) mm pikk, teritunud tipuga. Pööris tihe, kitsas, ainult õitse-
rnisajal laiuv,6_10 (l5) cm pikk. Pööriseharud karedad, neid on männa-
.ses 4-6, vahel isegi üle kümne. Pähikud väikesed, lühikestel raagudel,
įįheõielised. Libļed (|,5) 2-2,5 mm pikad, peaaegu ühepikkused, paljad,
ühe keskrooga, mis tipuosas 'ļ'-2l' ulatuses on kaetud ļühikeste kidakes_

tega. Sõklad õrnad, kilejad. Välissõkal l,5-2 mm pikk, viie vähemärga-
tava rooga, millest kaks külgmist sageli teravikkudena sõkla tipust välja
ulatuvad; keskrood vahel pikenenud lühikeseks sirgeks ohteks. Sisesõkal
enamasti 2/a välissõkla pikkusest, kahe rooga. Tolmukapead l-l,5 mm
pikad, purpurpunakad või kollakad. Teris piklik, harva üle l mm pikk,
helepruun.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab niisketel niitudel, soodel, veekogude kallasteļ, hõredates met-

sades. Eestis sage.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa.osas kõikjal, Siberis, Kaukaa_

sias, Kesk-Aasias; Kaug_Idas tulnukana; põhjas ulatub ta levik lääne_
poolsetel aladel üle polaarjoone. Välis-Euroopas, Põhja-Aafrikas, Väike-
Aasias, Iraanis, Mongoolia RV-s. Sisseviidult peaaegu kõikides maailrna-
jagudes peamiselt parasvöötme aladel.

Majanduslik tähtsus. Hea söödavusega heintaimena väärtuslik karja-
maarohi. Alusheinana kasutatakse püsiniitude rajamisel heinaseemne
segudes kuni 200/o-lise koostisosana. Koos teiste heintaimedega sobiv ka
muruplatside rajamisel. Kultuuris Lääne-Euroopas, mitmetes Ameerika
lnaades, Austraalias. Sageli võib kasvada ka umbrohuna aedades ja tera-
viljapõldudel.

Teisenditest leiduvad Eestis järgmised:
uar. marįtįma (G' F. w. Meyer) Vilj. comb. nova (Agrostis qlba var.

marįtįma G. F. w' Meyer in Hannover. Mag. 1823: l37. 1823) - taim
hallikas- või sinakasroheline, kõrrest lühemate või veidi pikemate maa'
pealsete võsunditega; pööris kuni 7 cm pikk, -tihe, rohkepähiku'line, kare-
date harudega; mererarrnal võrdlemisi tįhti;

vaĪ. prorepens (Koah) Hyl. Nord. kärlväxtfl. l :320. |953 (A. stoĮo-
nifera y. prorepens Koch, Syn. Fl. Germ. et Helv. ed. 2. 2 :902. lB44;
A. stoļonįzans Bess. ex Schult. et Schult. fil., l. c.), roomav kaste'
h e i n - pöõris vähesepähikuĮine, 4-6 cm pikk; viljuvaid kõrsi ainult
üksikud; rohkete, kõrrest mitu korda pikemate maapealsete (või vees

ujuvate) võsunditega moodustab tihedaid vaibandeid; niisketel kohtadel,
.enamasti veekogude kallastel; Eestis sage;

vat' stoĮonifera - pööris võrdlemisi rohkepähikuline, 6-10 cm pikk;

, viijuvaid kõrsi rohkesti; suve teisel poolel väheste, kõrrest lühemate,
harva pikemate maapealsete võsunditega; taimed rohiroheļised; Eestis
kõige sagedam teisend.

Soome agrostoloog K.-G' widėn (l. c.) on valgel kasteheinal leidnud
värdi peaaegu kõikide Samas ümbruses kasvavate kasteheinaliikidega.
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Eestis on seni eraldatrrd A. stoĮonifera L. \ A. tenuįs Sibth. (A. \irtter-
medįa C. A. Weber). See värd on peamine takson meie looduslikel niitu-
deĮ. Talle omased, kahe liigi vahepealsed tunnused o,n süste-maatikute
hulgas mitmeid ,1ahkarvamusi tekitanud. Peale selle värna on meil võrdle_
misi sage ka A. gigantea \ A, stoĮonifera (vt. Ik' 246). Harvemini leidub
A. canįna )( A. stoĮonifera.

4. Kollakas kastehein - Agrostis stramįneal Hartm. Gen. Gram-
Scand. 4: l8l9; Tzvel. in o.ņ. Jlerr. o6.n. 4:325. 1965; Vilj. in Eesti taim.
määr. l0l0. 1966. - A. stoĮonifera L. ssp. stramįnea (Hartm.) Tzvel. in
Nov. Syst. Pl. Vasc. (Leningrad) 8:58. l97l et in Fl. Eur. URSS I :230,"
|974. - A. aįba e. marįtįma auct.: Griseb. in Led. Fl. Ross. 4 :438.
1853. - A' marįtįma auct.: Schischk. in Fl. URSS 2: l85. 1934. - flole-
BuIļa coJIoMeHHo}KeJITafl .

9ļ. Madalad rannikutaimed paljude roomavate, enamasti lühikeste
(harvemini võrdlemisi pikkade) peente, sõļmede kohalt juurduvate vege-
tatiivsete võsunditega. Kõrs alusel ,tõusev, 6-30 cm kõrge, sile. Lehetuped
siledad. Lehed 2-7 (10) cm pikad, l-3 mm laiad, vahel rullunud, sile-
dad, harvemini nõrgalt karedad, hallikas- või tumerohelised. Keeleke teri-
tunud või tömp, kuni 4 mm pikk. Pööris 2-5 (7) cm pikk, tihe' enamasti
kol1akakirju. Pööriseharud siledad või üksikute kidakestega. Pähikud
lühikestel raagudel, 2-3,5 mm pikad. Libled pähiku pikkused' võrdse.
pikkusega, tipus keskrool väheste kidakestega. Välissõkal l,5-3 mm
pikk, kilejas, sisesõ'kal enam-vähem poole lühem. Tolmukapead kuni 2 mnr
pikad, kolļased või purpurpurrratkad. Teris l mm pi,kk, plklik, hele-
pruun.

Õitseb juunist augustini.
Kasvab niiskel või soostunud mererannal üleujutuspiirkonnas, sageli

veepiiril; Eestis võrdlemisi harva.
Uldlevik. Nõukogude Liidus levinud Euroopa-osas Valge mere ja

Petšoora mere rannikuil, ka Läänemere põhjapoolseil rannikuil. Skandi-
naaviamaade ja Kesk-Euroopa põhjaosa rannikualadel, tõenäoliselt ka
Islandi ja Põhja-Ameerika kirderannikul.

2. sektsioon AgrauĮus (Beauv.) Tzve|. in Nov. Syst. Pl. Vasc. (Le_
ningrad) 6 :20. 1970 et in Fl. Eur. URSS 1 : 230. |974' - AgrauĮus Beauv.
Ess. agrostogr. 5. 1812. _ Välissõkaļ viie peaaegu ühtlaselt arenenud
rooga, harilikult ohteline, harvemini ohtetu. Sisesõkal välissõklast üle
viie korra lühem. Tolmukapead 0,6-2 mm pikad.

5' Soo_kastehein - Agrostįs canįna, L. Sp. Pļ. 62. 1753; Wied' et
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 45. ļB52; Griseb. in Led.
Fl. Ross. 4:440. lB53; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l) :lB3-

I stramįnea (lad. k.) - õlgkollane.
2 canįna (lad' k.) - koer_, koera_'
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1898-1902, p. p.; Schischk. in Fl.
URSS 2:|74. 1934; Hegi, Įllustr.
Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. I :309. 1935,
p. max. p.i Lavr. in Fl. Ucr. 2:
152. 1940; P. Galen. in Latv. fl.
l : l55. 1953; Hyl. Nord. kärlväxtfl.
l:322. 1953, p. p.; Roshev. et
Schischk. in O;r. JIen. o6.rr. l:llB.
1955; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2:167.
l963; Widėn in Fl. Fenn. 5:29.
l97l Tzvel. in Fl. Eur. URSS
l :232. |974. - lloĮesĮrųa co6a.Įlg.
( l68. joon.)

įļ. Taimed tihedate tuttidena,
rohkete tupesiseste, algul püstiste
juur,miste võsunditega, mis sügise
poole sõlmede kohalt arvukalt võr_
suvad ja lamandudes juurduvad,
võima1dades rohket vegetatiivset
paljunemist. Kõrs 20-60 cm kõr-
ge, püstine või põlvjalt tõusev, suh-
teliselt jäme. Lehetuped siledad.
Juurmisi lehti rohkesti, pehmed,
õrnad, 0,5-l,5 mm laiad, lame-
dad. Kõrrelerhed jäi,gad, kuni 3 mm
laiad, 2-6 (B) cm pikad, seĪva-
dest ja pealmiselt pinnalt kare-
dad. Keeleke 2-3 mm pikk, teri-
tunud tipuga. Pööris vähesepähi-
kuline, ainult õitsemisajal laiuv,
4-8 (l l ) cm pikk. Pööriseharud
karedad, 3-6-kaupa männases.
Pähikud enamasti tumelillad, har-
vemini pruunikad või rohelised.
Libled 2-2,5 mm Pikad. Alumine
lib1e tipuosas keskrool lühikeste
kidakestega, ülemine enam-vähem
paljas. Välissõkal l,3-l,8 mm
pikk, tömbi hambulise tipuga. ohe
kinnitub välissõkla seljale allpool
keskkohta, kuni 2 (3) mm Pikk,
põlvjas, pähikust märgatavalt väl-
jaulatuv, harvemini lühike, sirge
või puudub' Sisesõkal puudub või
on väga lühike, Tolmukapead
l-l,5 fiļm pikad, purpurpuna-

ļ68. joon. Soo-kastehein (Agrostis canina\:
c --taime üldkuju b - libled, c - välis-

sõkaļ, d - keeleke. orig.
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lrad, harva kollased. Teris l mm pikk, ļ<ahvatu kollakaspruun,
ovaalne.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab peamiselt niisketel soomuldadel, luhiadel, veekogude kallas-

tel; Eesiis sage.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osas peaaegu kõikjal. Skandi_

naaviamaades, Ķesk- ja atlantilises Euroopas, Põhja-Ameerika kirdeosas.
Aasias esinevad teised, soo-kasteheinale lähedased liigid.

Majanduslik tähtsus. Soostunud ja sooniitudel moodustab eriti sügise
poole tiheda, pehme, kariloomadele hästi söödava rohukamara. Paljuneb
kiiresti. Niiskematel ja gleistunud muļdadel, ka aedades, kohati umb-
rohuna.

Teisenditest on Eestis leitud:
var. canįna * välissõkal alati põlvjas, pähikust üleulatuva ohtega;

sageli;
var. mutįca Si'ncļair, Hort. gram. Woburn. 266. 1816. - välissõkaļ

ohtetu; väga harva;
var. pudica Döll, Rhein. Fl. l08. t843 - ohe lühike, sirge, ei ulatu

pähikust välja; väga harva
Värdadest on Eestis leitud A. canįna L. X ā. stoĮonifera L.

6. Mägi_kastehein (liiv_kastehein) - Agrostis oineaįįs ' Schreb.
Spicil. Fl. Lips. 47. l77l; Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:232. 1974. - A. ca-
nįnaL.var. aįneaįls (Schreb.) Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl' 2 (l) :

l85. l898-l902 (p. aineaĮĮs); Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 1 :3l0.
1935. - A. canina L' p' arida Schlechtend. Fl. Berol. l :45. 1823; Ķlinge,
Fl. Est_' Liv- u. Curl. 62. lBB2. - A. canįna L. ssp. ntontana (Harim.)
Hartm' Svensk. Norsk. Exc._Fl. l3. l846; Hyl' Nord. kärlväxtįl. l :323. l953.

- A. strįcta J. F. Gņel. in L. Syst. Nat. ed. 13.2: l70. l79l; Widėn in Fl.
Fenn.5:36. 1971. - A. coarctataEhrh. ex Hoffm. Deutschl. Fl. I (l):37.
1800. - A' Sgreistschįkoaįį P. Smirn. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 47 4'
1938; Lavr. in Fl. Ucr. 2: 152. 1940; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2 : 168. 1963;
Tzvel. in o;l' JIeH. o6.n. 4:325. l965; Vilj. in Eesti taim. mäār. l0ll.
1966. - floūesnlĮa BHHorpaĀHHKoBar, n. CsrpeüņHKoBa. (169. joon')

9Į. Taimed väikeste tuįtidena, mu,runa' kogumikkudena või üksikult,
heleda õlgkollase või valkja 2-7 cm pikkuse maa_aluse risoomiga, vahel
pikalt r.oomava risoomiga. Kõrs 20-60 om kõrge, sile, enamasti (2) 3 (a)
sõlmega, alusel õlgkollaste või hallikate kilejate lehetuppedega, tõusev
või püstine. Juurmised lehed jäigad, kitsad, enam_vähem harjasjad; kõr-
relehed kitsad, kõvad, kuivanult kokku ruļlunud, puhas_ või hallikasrohe_
lised. Keeleke l-2,5 mm pikk, välispinnalt hõredalt karvane, tömp, sageli
tipust narmastunud' Pööris 2-7 cm pikk, püstiste harudega. Pähikud
tuhmļillad (loodudel) või helepruunid. Libled 1,8-2,2 mm pikad, veidi
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169. joon' Mägi-kasiehe'" 
.({gri;l,,:r:i:r:';'):fl*ļ"k.:r,&;gtaks 

üldkuju, b _ ļibļed,

erineva pikkusega. Välissõkal kilejas, libledest veidi lühem, allpool kesk-

kohta on ta seljale kinnitunud keskmiselt 2 mm pikkune põlvjas ohe.

Sisesõkal puudub, harva esineb väga lühikese äärisena. Tolmukapead
l_l,8 mm pikad, kollased või purpurpunakad.

Oitseb juunis, juulis.
Kasvab sisemaa liivi,kuteļ, kuivadel uhtlamrm'iniitudeļ, looņea.lsetel.

Levikut Eestis on seni vähe uuritud ja see 'on teada vaid paiguti.
(170. joon.)

Üidlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas ja Kaukaasias kohati;
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170. joon. Mägi-kasteheina (AgrostĮs aineaĮis) ļeiukohdd E'estis

Siberi lõunapoolses
Euroopas.

osas. Skandinaaviamaades, Kesk- ja atlantilises

6. triibus paelrohulised - Phaļarįdeae Link, Hort. Reg. Bot.

Berol. l:62. |827, s. str.; Roshev. in Fl. URSS 2:5l' 1934' - Phį'eeae

Dumort. Observ. Gram. Belg. 83, 130. 1823, p. p.; Tzvel. in Fl. Eur' URSS
l :235. 1974, p' p. - Mitme- või üheaastased taimed festukoidset tüüpi

lehelabaga. Pähikud kolme õiega, kusjuures üļemine õis on mõlemasugu-

ļine, aluāised vahel isasõied, enamasti aga redutseerunud välissõkaldeni,
mistõttu pähikud on näilikuļt nelja liblega. Liigestunud raoga pähikud

on koondįnud ļaiuvaks kuni õige iihedaks tähkjaks pööriseks. Libled
pähiku pikkused, harvemini lühemad. Vä1issõkal nahkjas-kilejas, viie
ioogr, ohtetu, pika'põlvja või lühikese ohtega. Tolmukaid kaks või kolm.

Sigīmik palja tipuga. Teris vaota; hiilum ebaselge. Tärklis ļiitteradena.

Kromosoomid suured; nende arv x:5, 6 või 7.

31. perekond lõhnhein - Hįerochloä' R. Br.
Prodr. Fl. Nov. Holl. 208. 1810.

Mitmeaastased roomava risoomiga või puhmjalt kasvavad kumariini
lõhnaga rohttaimed; õitsevad varakevadel enne vegetatiivsete võsude are-

I hįeros (kr. k.) - püha, chĮoė (kr. k.) - rohi'
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nelnist. Kõrred e'namas'ti õrnad, aļuseļ ümbritsetud paljaste, sageii puna_

lrate ļehetuppedega. Kõrrelehed iühikesed või puuduvad. Õisik _ pööris.

enne ja pärast õitsemist koļ<ku tõmbunud. Pähikud meenutavad väriheina
pähikuid, ovaalsed või ļ<olmnurkjad, koįme õiega, miļlest kaļ<s aļumist on

isasõied' krrmbki kolme t,olmukaga, kes'krtine, mõlemasuguline õis kalhe

tolmukaga ja kahe sulgja emakasuudmega. Kõik õied aiusel (kallusel)
ļühikeste üherakuliste ļ<arvaļ<estega. Libled enamasti kilejad, aļusel rohe_

kad, hiljem punakad või kuilaļ<arva, ulatuvad õite tippudeni või neist üle.

Välissõkal 5 peene rooga, isasõitel pinnalt lühikarvadest kare, tipuosas
ja serva,l pikemate karvadega, sageli ohtega või kileja Servaga. Sisesõkal
lrahe peene roogą, tipus kaheharuline, välissõklast hariļikuļt lühem' tipu-
osaS karvane. Mõ1emasugulisel õie1 välissõlral tipus karvane, harva
o,htega' sisesõkal ühe roo1ga. Sigi,mirk sageli alaarenenud' Teris piklik,
veidilapik i , , I

Seni on perekonnas tėada ligi 30,,liiki mõlemal poo1kera1 parasvööt_
mes ja arktilistel aladel, ļvähem kõrgmägedes ja troopikas. Nõukogude
Liidu flooras eristatakse viimas-el äial kuus polütüüpset liiki, Eesti NSV-s
eristatakse koļ,rn rnonotüüpset liiki.

Pereļ<ortna lektotüüp qn H: odorata (L.). Beauv.

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l Puhmastena kasvavad metsartai,med. Ülemise isasõie välissõļ<al 3-
4,5 m,m pi'kk, seljale kinnitunud põl'vja, alusel keerdus ohtega. Pähiku-
raag pähiku alusel harali karvadega. Kõrre ülemine lehetupp labata

' Lääne_lõhnhein - Hįerochloė austraįls (Schrad.) Roem. et Schult.

Hõremurusalt kasvavad niidutaimed. Isasõite välissõklad tipus lühi-
kese sirge ohtega või ohtetud. Pähikuraag alusel paljas. Uiemine
kõrreleht olemas 2

2. Isasõite väļissõkalde tipp 1aia kileja äärisega; keskrood ulatub sõkla
tipu sä1guni või tipuni, harvemini lõpeb lühikese ohtetaolise teravi-
kuga; sõkļa servas hõredalt helepruunid ripsjad karvad. Pööris kom_

pakine
2. Harilik lõhnhein - HįerochĮoė odorata (L.\ Beauv.

Isasõite välissõklad lühikese jämeda ohtega (harva ogatipuga) ning
serval tihedate pruunide karvadega. Alumine pööriseharu vahel teis'
test eemaldunud

3' Harjas-lõhnhein - HįerochĮoė htrta (Schrank) Borb.

l. 'Lääne-lõhnhein 
- HįerochĮoė australįs 1 (Schrad.) Roem. et

Schult. in L. Syst. Veg. ed' nov. 2 (2):514' l8|7; Griseb. in Led. Fļ.

I austraļįs (lad. k.) - lõuna-, lõunapoolne, lõunamaine.
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l7l. joon. Lääne-ļõhnhein (HierochĮoė austraĮis): a - taime üldkuju, b _ libled, c _
pähik libledeta, d - keeleke. orig.



Ross. 4:408. 1853; Klinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl. 55. 1882; Asch. et

Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.2 (l) :31. 1898-1902; Roshev. in Fl. URSS
2:60. 1934; Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed. 2. t:2B0. 1935; Lavr. in Fl'
Ucr.2:1l6. 194O; Hyl. Nord. kärļväxtfl. |:344. l953; Roshev. et Schischk.
in o.ņ. JIeu. o6.rr. t:|27.1955; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2:l4B. 1963; Weim. in
Bot. Not. 124 (1) :134. l97l; Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:238. 1974. -
Hoļcus austraļįs Schrad. Fļ. Germ. l :253. lB06. - 3y6poexa Įo)Kuafl.

(171. joon.)
9ļ. Lühikese (kuni l cm) risoomiga ja rohkete vegetatiivsete võsu_

dega mättaid moodustavad taimed. Võsud alusel punakad, ümbritsetud
hailikaspruunide ļehetuppedega. Kõrred peened, 25-70 (80) cm kõrged,
alumisel kolmandikuļ sõlmed; ülemisel ļehel enamasti puudub laba (harva
kuni 3 mm pikkune), tihedalt kõrt ümbritsev lehetupp lõpeb l,5-4 mm
pikkuse tömbi või teritunud, enamasti tipus lõhenenud keelekesega. Tei-
sed lehelabad 3-6 (9) mm laiad, alt ļäikivad, pealt veidi hallikad, pal_

jad. Keeleke l-3 mm pikk, tömp või teritunud. Pööris 3-7 cm pikk,
peente püstiste harudega. Pähikud 3-5 (6) mm pikad, aļusel -. pähiku-
raol - kuni 0,3 mm pikl<uste haraļi karvakestega. Libled hõbedaläikeli_
sed, kilejad, alusel ja seljal enamasti punakad, peaaegu ümbritsevad pähi-
kut. Isasõite välissõkĮad 3-4,5 mm pikad, viie rooga, valminult kohvi_
pruunid, läikivad, tipus lühikeselt ļ<aheharuļiseks lõhenenud, kitsa kileja
servaga, pinnal lühikeste karvadega, mis tipu aļl on kuni 0,4 mm pikad,
SerVaS 0,3-0,5 mm pikkusie ripsjate irarvadega. Aļumise õie väļissõkaļ
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172. joon. Lääne_lõhnheina (HierochĮoė austraĮĮs) leiukohad Eestis.
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tipu sälgu alla kinnitunud 0,l-0,5 (l,0) mm pikkuse, tipus kareda
ohtega; ülemise isasõie välissõkal l-3 mnr pikkuse ohtega, mis kinnitub
sõkla seljale selle keskkohas või veidi allpool; ohe tipuosas sageli põlvjalt
käändunud, alumises osas keerdus' Tolmukapead 2-2,5 (3) mm pikad'
kollased või oranžikad. Keskmise, mõlemasugulise õie väļissõkal 3-4 mm
pikk, alumises oSaS paljas, tipus kuni 0,2 mm pikkuste püsiiste karvakes-
tega; ohe enamasti puudub, harva esineb ja on siis kuni 0,5 mm pikkune.
Teris munajas või lühiruljas, helepruun, külgedelt veidi kokku surutud"
tumedama pruuni ovaalse hiilumiga.

Õitseb mais.
Kasvab mõõdukalt varjulistes, võrdlemisi kuivades salutüüpi leht-

ja segametsades, kuusikutes, metsaservades, puisniitudel, harvemini raies-
mikel; Eestis kohati, peamiselt põhjaosas. (l72. joon.)

Üldlevik. Areaal piirdub vaid Euroopaga. Nõukogude Liidus kõige
läänepoolsematel aladel, peamiselt Baįtiku.mis ni,ng Valgevene ja Ukraina
loodeosas. Lõuna-Soomes, Poola RV-s, Saksa DV-s, Sveitsis, Austrias,
Rumeenia SV-s, Põhja-Itaaļias ja Põhja-Jugoslaavias. (l73. joon.)

Majanduslik tähtsus. Taimed (eriti kõrred ja juured) sisaldavad glü-
kosiididest peamiselt kumariini, vähesel määrall ka alkaļoide. Kumariini-
sisalduse tõttu kasutatakse lõhnheina aromaatsete napside ja likööride
valmistamisel. Meeldiva lõhna tõttu asetatakse lääne-lõhnheina kimbu-
kestena pesu- ja riidekappi nagu maarjaheinagi.
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l73. joon. Lääne-ļõhnheina (HierochĮoē austraĮis\ areaal. IMeusel, Jäger ja Weinerti
(l965) järgi.]
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Herbaar,materjali põhjal on Eestis kasvav lääne-lõhnhei,n (Weimarki
järgi 2n:l4) suhteliselt vähe vari,eeruv. Mõnede leiukolr,iade (Kärde,

Vašalemma, Tuudi jõe ülemjooks, Varbola jt.) materjalis leidub eksemp-

ļare, mille keskmise (mõlemasugulise) õie välissõkal on lühikese (kuni

0'B mm) ohtega. See tunnus (korrelatsioonis teiste morfoloogiļiste tun_

nustega, nagu väiksem kasv, harjaskarvakeste puudumine pähiku alusel
jt.) on omane (põhiliselt oktoploid, 2n:56) alpi ļõhnheinale
ĮH. aĮpina (Swartz) Roem. et Schult.]. Viimane on Vanas Maailmas
(väheste eranditega) levinud arktilistel aļadeļ, Kanadas kā para,S_

vöötmes. Vasalemma lääne-lõhnheina mada1akasvulistel isenditel on

pähiku rood nõrga harjaskarvastusega. Võimalik, et siin on tegemist min-

įite vahevormidega ülalnimetatud ļiikide piires. Vastuse võivad anda

vaid edasised (tsütotaksonoomiļised, anatoomilised jt.) uurimised.

2. Harilik lõhnhein _ Hįerochļoė odorata' (L.) Beauv. Ess. agros_

togr. 164. lB12; Wahlenb. Fļ. Upsal. 32. |820; Asch. et Graebn. Syn. Mit-
teleur. Fl.2 (l):29. 1898-1902; Roshev. in Fl' URSS 2:61' 1934; Hegi,
Ilļustr. Fļ. Mitt._Eur. ed. 2. |:279' 1935; Lavr. in Fl. Ucr.2:l14. 1940;

P. Galen. in Latv. fl. 1 : 146. 1953; Hyl. Nord. kärlväxtfl. 1 :343. 1953;

Roshev. et schischk. in or. JIes. o6n. I : 126. 1955; Natk.-Iv. in Liet. fl.

2:l48' 1963. - H. odorata (L.) Beauv. ssp. odorala et ssp. baįtįca Weim.
in Bot. Not. 124 (l) :136 et l4l. l97l; Tzvel. in Fl. Eur' URSS l:238.
lg74' - H. boreaįįs Roem. et Schult. in L. Syst. Veg. ed' nov. 5l3. lB17;

wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl. 50. 1852; Griseb"

in Led. Fl' Ross. 4:407.lB53. - Hoįcus odoratus L. Sp. Pl. 1048. 1753.-
3y6porxa ĀyulįcTafl. (l74. joon.)

r. Taimed 5-l5 cm pikkuse kolļaka sõlmilise roomava risoomiga-

Risoomil on l-3 (4) cm pikkused sõlmevahed ja sõlmede kohal kahvatud
0,7-I (l,2) cm pikkused soomusjad lehekesed. Vegotatiivsetel võsudel
aluseļ pruunikad labata tuped. Kõrs (20) 30-60 (B0) cm kõrge, sõlme-

dega ainuĪt alumises osas. Kõrrelehed 0,4-2 (4'5) cm pikkuste la 0,2-
0,7 mm laiuste labadega. Keeleke l,5-4,5 mm pikk, tömp kuni teritunud,
sageli tipus lõhenenud. Vegetatiivsete võsude alumised lehelabad ellipti-
lised, 2-5 mm laiad, ülemised lineaalsed, 3-5 (6,5) mm laiad, alt pal-
jad, pealt hõredalt karvased, l-3 mm pikkuse keelekesega. Pööris 3-8
(l0) cm pikk,6-8 sõlmega, siledate või veidi karedate harudega. Pähi_

kud 4-6 (B) rrirm pikad, ürnbritsetud 'enarmasti niisama pikkade paljaste
kilejate libledega. Isasõiįe välissõklad 3,5_5,5 (6,0) mm pikad, viie rooga,

lühikeste, tipu all sageli pikemate (kuni 0,3 mm) karvadega, tipus 0,3-
0,5 mm laiuse, sageli keskelt lõhenenud kileja äärisega, serval enamasti
kahvaļtu,įe, 0,5 (0,8) mm pikkuste ripsjate karvadega. Sõkla keskro'od ula-
tub tipu sälguni, sageli ka tipuni, harvemini pikeneb lühikeseks (kuni
0,l mm) ogateravikuks. Mõlemasugtllise õie välissõkal 3-4 mm pikk,
tipuosas kuni 0,25 mm pikkuste, enamasti püstiste, harva veidi harali

I odorata (lad. k.) - lõhnav
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t74. joon. Harilik lõhnhein_ (HĮerochĮoė ödorata): o - taime üldkuju, b _ libled, c _var' odorata libledeta pähik, d _ var. fragrans'i libledeta pähik,'e'- ķeeiāķį.'õrig.
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l75. joon. Hariliku ļõhnheina (HierochĮoē odorata) ļevik Eestis.

karvadega. Tolmukapead kuni l,9 (2,3) mm pikad, mõlemasugulisel õiel
veidi lühemad, helepruunid. Teris l,5 mm pikk, piklik-ovaalne, kohvi-
pruun, ovaalse hiilumiga.

Õitsob rnais.
Kasvab niisketel, enamasti soostunud niitudel, veekogude ümbruses,

mererannal veepiiri läheduses, sageli ka raudteede ja maanteed,e pervel,

kraavikallastel; Eestis võrdlemisi harilik, (l75. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas peaaegu kõikjal, välja arva-

tud Arktika põhjapoolseimad alad; Lääne- ja Ida-Siberis; Kesk_Aasia
mäestikes. Norras, Rootsis, Islandi1, Briti saarestiku põhjaosas, Soome
keskosast alates ļõuna Suunas kuni Šveitsini, kohati kuni Lõuna-Prantsus-
maani; Põhja-Ameerikas. (l76. joon.)

Majanduslik tähtsus. Tööstuslikult kasutatakse samuti nagu eelmist
liiki napside maitsestamisbks. Koduloomad väļdivad lõhnheinte söömist
karjamaal. Vähesel määral sõödana kasutatav kuivheinas.

Varieeruvuse amplituud Eesti materjali põhjal kitsas, kuid teatud

tunnuste osas ühesuunaline. Võib eristada alljärgnevad teisendid:
var' odorata (ssp. odorata) - isasõite välissõkla keskrood ulatub

sõkla tipuni, vahel on arenenud ogatipuks või lühikeseks ohteks; ülemise
kõrrelehe keeleke kuni 2,5 mm pikk; esineb peamiselt looduslikeļ kasvu-
kohtadel, harva ruderaaltaimena; levinud areaali kogu ulatuses;

var. fragrans (Hartm.) Vilj., comb. nova (H. boreuįįs Roem. et
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176. joon. Hariliku lõhnheina w'rr"i?Į1a1,l"1";Z!:'' areaal. [Meusel, Jäger ja Weinerti

Schult. ft. fragrans Hartm. Handb. Skand. fl. ed. 3.2:20. 1838. - H. odo-
rata ssp. baįtįca'Weim., l. 

".) - isasõite välissõkļa keskrood ulatub tipu-
osas laia kileja ääriseni või tipusälguni; ripsjad karvad sõkla servadel
suhteliselt õrnad ja heledad; pähikud var. odorata pähikutest keskmiselt
pisut suuremad; keeleke kuni 4,5 mm pikk. Asustab ülalkirjeldatud kasvu-
kohti, kuid on Eestis põhivarieteedist sagedam ja tunduvalt võimelisem
hõiva'ma sekundaarseid kasvukohti, nagu teede ääred, .madalsoode ļ<raa_
vikaldad jne. Sellise apofüüise kallaku tõttu püsib ja levib ta looduses
edukamalt kui var. odorata. Hoolimata kultuurmaistu ja kuivendatud
alade pidevast laienemisest on see alles kujunev takson kohastumas tehįs-
maastikule. G. Weimarki (l. c.) järgi on tal heksaploidne (2n:42) kro_
mosoomide arv ja väike areaal: Kesk_ ja Ida-Rootsi, Edeļa_ ja Lääne-
Soome ning Nõukogude Liidu kõige läänepoolsemad alad. Selļes regioo-
nis esineb nähtavasti endeemina, tugevasti ilinneva neoendemismiga.

3' Harjas-lõhnhein - Hįerochįoė hįrtal (Schrank) Borb. Balaton
Növėnyföldr. 3l5. 1900. - H. hįrta (Schrank) Borb. ssp. hirta et ssp.
arctįca (C. Presl) Weim. in Bot. No:t. 124 (l) :la6 et 150. t97l. - H. odo-
rata (L.) Beauv. ssp. hirta (Schrank) Tzvel. i,n Nov. Syst. Pl. Vasc. (Le-
ningrad) l0:81. 1973 ei in Fl. Eur. URSS l:23B. 1974. - H. arctįca
C. Presl, Reliq. Haenk. 252. 1830. - Sauastana hirta S,chra,nk, Baier. Fl.
l :337.1789. - 3y6ponxa xecTKoBoJlocucTafi' 3. apKTI.IĮjecxar. (I77. joon.)
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|77. ioon. Harias-lõhnhein (HįcrochĮoė hįrįa\: a - įaime üldkuju, b - libled' c - var-
'hįrįa libļädeta pähik' ä - var. aruuĮaįa ļibįcdeta pähik, e - keelcke. orig.



9J. I(uni l0 cm pikkuse maa-aļuse risooniga taimed. Risoomi sõļme-

vahed 2-5 cm pikad, sõlmede ļ<ohal kuni 12 mm pikkused soomusjad

lehekesed.'Vegetatiivsete võsude lehed kuni 3 mm pikkuse keelekesega,

muus oSaS sarnanevad hariliku lõhnheina lehtedega. Kõrs 40--100 cm

l<õrge, sõlmed alusel' Kõrrelehed tihedalt kõrt ümbritsevate tuppedega'

Üįeįine iehelaba 1-5 (6) cm pikk, 3-4 mm lai, 3-5 mm pikkuse tömbi

kuni teritunud, sageli tipus lõhenenud keeļekesega. Pööris 5-l5 cm pikk,

6-9 sõļmega, peente paljasie või hõredait lühikarvaste harudega, alu-

mine neįst vahel lookjalt allapoole rippuv, enamasti pikema internoodiumi

tõttu teistest eemal. Pähikuid sageli rohkesti (kuni l00 ja enam). Libļed
4-5 (6) mm pikad, paljad, valminult kullaläikelised, peaaegu alati pur-

purpunakaģ' Karvakesed õite aļusel 0,5-l mm pikad' Isasõite välissõklad
Ļunl s mni pikad, vahel kitsa kileja äärisega, pinnalt kaetud lühikeste

ogakestega, īip, all kuni 0,5 mm pikkuste harali karvakestega, Serval

tūgevate, kuni l mm pikkuste ripsjate karvakestega. ohe alumisel isas-

õiū sõkla tipus 0,2-1 mm, ü1emisel 0,2-0'8 mm pikk, kare. ohted ena-

masti kaarjalt väljapoole kooldunud või sirged, harvenini sissepoole hoi-

duvad. Isašoite tolmukad |,6-2,2 mm pikkuste peadega. Mõlemasugulise

õie välissõkaļ kuni 3,5 mm pikk, iipuosas haraĮi ka'rvadega'

Õitseb mais.
Kasvab kergel liivasel ja kruusasel mullal. Võib esineda ka niitudeļ,

enamasti vooluvete ääres, kuid mitte soodes. Kasvukohad sageli sekun-
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178 joon. Harjas-lõhnhein (HierocltĮoö hirta) leiukohad Eestis.



daarsed _ teeääred' kraavikaldad jne.; Eestis hajusalt peaaegu kogu
territooriumil, lääneosas siiski haruldasem. (l78. joon.)

Ūldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas alates põhjalaiuse 55"-st
l<uni mandri põhjapooļsemate aladeni, Siberis põhjalaiuse 50"-st põhja
pool,e, hajusalt, ulatudes idas Leena jõe alamjooksuni; lei'tud ka Kam-
tšatka poolsaare kaguosas. Skandinaaviamaades, Kesk-Euroopas, Saksa
DV ja FV kesk_ ja lõunaosas, Poola RV_s, Tšehhoslovakkia SV-s; Põhja-
Ameerikas põhjalaiuse 40"-st põhja pool, kaasa arvatud Alaska ja Aleuu_
did (puudub Hudsoni lahe äärsetel põhjapoolsetel aladel' GröönimaaĮ ja
Islandil)

Majanduslik tähtsus seesama mis harilikul lõhnheinal.

Teisenditest on Eestis leitud järgmisi:
vat. hįrta Įssp. hirta. - H. odorata (L') Beauv. var. firma Nyl' Spic'

Pl. Fenn. l. 1844] _ isasõite välissõkla ohe põlvjal't või kaarjalt välja
pöördunud; pööris vähemaļt 9 sõlmega, valminult tuhm-purpurpruun'
tavaliselt ta kaarjalt rippuv aļumine haru teistest eemal; Eestis hajusalt;

vat. annuįata (V. Petrov) Vilj., comb. nova fssp' arctica (Presl)'Weim., l. c. -- H. odorata (L.) Beauv.\Įar. annuįataY. Petrov, o.n. fxyr.
l : l3l. l930] - välissõkla ohe isasõitel sirge või kergelt sissepoole pöör-
dunud, harvemini ogatipuna; pööris hariļikult kuni 8 sõlmega, valminuļt
kuldpruun; harilikult ei ole pöörise alumine haru rippuv; leidub Eestis
hajusalt.

G. I[eimark (1. c.) käsiiab siintoodud raskesti eristatavaid varie_
teete alamļiikidena, kusjuures ssp' hirta areaal piirdub vaid Euroopa
mandriga, hõlmates Nõukogude Liidust Euroopa-osa läänepoolsemaid
alasid. Peamiseks levilaks on Skandinaaviamaade lõunaosa, Poola RV,
Tšehhoslovakkia SV ja Saksa FV lõunaosa. Ssp. arctįca levik põhjapool-
keral on enam-vähem tsirkumpolaafne, sama ulatņsega, mis on toodud
liigi käsitluse juures.

Ulalkirjeldatud liiki _ H' hįrta (Schrank) Borb. - ei ole seni tava_
liselt H. odorata'st eristatud. G. Weimarki (l. c.) monograafilise töö põh_
jal koosneb hariliku lõhnheina kompleks kolmest liigist, neist ļ<aks kahe
alamliigiga.

Liigi monotüüpse käsituse kohaselt tuleks meil H. odorata (L.)
Beauv. S. l. käsitada nelja iseseisva 1iigina. Eesti herbaarmaterjali
kontrollimine näitas, et mõnedki olulised määramistunnused nimetatud
rühma piires on üleminevad ning vastavate pisiliikide piiritlemine sageli
ebamäärane ja esialgu spekulatiivne. Seepärast on siin piirdutua vįld
l<ahe selgemini eristatava põhiliigi - H. odorata s. str. ja H. hĮrta - ning
nende teisendite (G. Weimarki järgi vastavate alamliikide) esitamisega"
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32. perekond maarjahein - Anthoxanthumt L.
Sp. Pi. 28. 1753.

Mitme-, harvemini üheaastased keskmise- või madalamakasvulised
rohttaimed, mis sageli moodustavad väiksemaid mättaid. Lehed lamedad,
paljad või hõredalt karvased, juurmised kuni 30 cm pikad, kõrrelehed
lühemad. Õisik on l,5-7 cm pikkune rohekas või kullakarva pööristähk.
Pähikud 5-l0 mm pikad, kolme õiega, millest tipmine on mõlemasugu-
line, kaks aļumist redutseerunud kuni välissõkaldeni. Viljunult murdub
pähikutelg libledest kõrgemalt. Libled peaaegu kilejad, andruga, alumine
pähikust umbes 2 korda lühem, ühe rooga; ülemine pähiku pikkune, pik-
[i1<, kolme Īooga. Alumiste, redutseerunud õite välissõkal nahkjas-kilejas,
karvane, kõige alumisel õiel ļühiohteline, keskmisel pika käändunud
ohtega. Tipmise õie välissõkal laimunajas, ohteta, viljumisajal õhukeselt
nahkjas, viie nõrga rooga' andruta, paljas, enamasti sile. Paislajud puu-
duvad. Tolmukaid kaks. Emakasuudmed sulgjad. Teris paljas, sõkaldest
vaba.

Perekond hõlmab ligemale 25 lähedast liiki; need on levinud Euraa-

'sias, Aafrikas ja Gröönimaal, seejuures troopilistel aladel vaid kõrg-
mägedes.

Nõukogude Liidus esineb 2 ļiiki, nendest Eestis ai'nult perekonna
tüüpliik A. odoratum L.

l. Lõhnav maarjahein - Anthoxanthum odoratunl' L. Sp. Pl. 28.

1753; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 40. lB52;
Griseb. in Led. Fl. Ross. 4 :408. lB53; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur.
Fl. 2 (l) :24. lB9B-1902; Roshev. in Fl. URSS 2:56. 1934; Hegi, Illustr.
Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. l:276. 1935; Lavr. in Fl. Ucr. 2:133. 1940; Hyl. Nord.
kärlväxtfl. l:345. 19l3; P. Galen. in Latv. fl. l:l43. l953; Roshev. et

Schischk. in tD;r. JIeu. o6.n. I :125. 1955; Natk.-lv. in Liet. f l. 2 :145.
1963. - A. odoratum L. ssp. odoratunt: Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:240.
1974. - llaxyuexo.nocHrįK Āyruucruü, Āyurucruü KoJIocoK. (l79. joon.)

q. Väikeste mätastena kasvavad, sageli rohkete viljuvate kõrtega
kumariini lõhnaga taimed. Kõrs 20-30 cm kõrge, püstine või tõusev,
enam-vähem sile. Lehetuped, peamiselt alumised, tugevalt karvased. Kee-
leke umbes 2 mm pikk, tömp, enamasti tipus narmastunud. Lehelabad
3-6 mm laiad, võrdlemisi lühikesed (juurmised 10-l5 cm, kõrrelehed
keskmiselt 2,5-5 cm pikad), aluselt ja pealmiselt pinnalt, harvemini
mõlemalt pinnalt karvased. Pööristähk piklik, (2) 4-7 cm pikk, 0,5-2 cm
lai, aļumisel kolmandikul kõige laiem, alusel sageli lünklik. Pähik kuni
l cm pikk, koļme õiega, tipmine õis mõlemasuguline, alumised redutsee_

runud kuni välissõklani. Libļed kilejas-nahkjad, teritunud või ogaterava
tipuga, alumine 3-5 mm pikk, ühe rooga, üiemine kuni 7 (10) mm pikk,

l Kreekakeelseist sõnadest anthos -'õis, xanthos - kollane.
2 odoratum (lad. k.) - lõhnav.
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l79. ioon. Lõhnav maarjahein (Anthoxanthum odoratum)| a -- tairrr,e üldkuju; b .-
pāhik, c - libledcst vabästatud įanit, a - isasõied, e _ emasõįc ümber tcrise keerdu-

nud välissõka|, f - keeleke. orig.

süstjas, kolme rooga, mis on kaetud väikeste ogal<estega, harvemini rips-
]<arvased. Aļumiste redutseerunud õite välissõklad umbes 3 mm pikad,
algul heledad ja nahkjad, valgekarvased, hiljem kastanpruunid, pruunide
l<arvadega. Kõige alumise õie vä1issõkla ohe l<innitunud sõkla sel jale
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ülemisel poolel, 3-4 mm pikk, helepruun, sirge. Keskmise õie välissõkla
ohe umbes 5-B rnm pikk, põlvjas, alusel keerdus ja tumep,ruuniks muu-
tuv, pähikust väljaulatuv. Tipmise, mõlemasugulise õįe välissõkal algul
lrele, kilejas, hiljem kastanpruun, veidi nahkjas, paljas, läikiv, tipus tömp,
laia valgekileja viltuse servaga, mis on koonusjait kokku keerdunud ja
ümbritseb viļja. Sisesõkal kuni 2 mm pikk, õrn, kiiejas, kitsaspiklik, kahe
nõrga andruga, kumera tipuga. Sigimik paljas, ovaalne, kahe umbes 6-
7 mm pikkuse sulgja emakasuudmega. Tolmukapead umbes 4 mm pikad,
tumekollased kuni roostepruunid. Teris 2 mm pikk, kohvipruun, osalt
välissõklaga liitunud; hiilum ovaalne.

Õitseb maist augustini.
Kasvab kuivematel niitudel, nõlvadeļ, hõredates metsades, metsala-

gendikel, kuivendatud madalsoodes, kesapõldudel; Eestis sage.
įrldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas peaaegu kõikjal, välja arva-

tud Krimm ja selle ümbrus, I(aukaasias; Lääne_ ja Ida-Siberis kohati-
skandinaaviamaades, Kesk- ja ailantilises Euroopas, vahemeremaades,
Baļkani1, VäiĮie-Aasias; Põhja-Ameerikas ja Austraaļias tu1nukana-
(180. joon.)

Majanduslilk tähtsus. Taime kõik osad sisaldavad kumariini, mis
suurtes annustes paralüseerib südametegevust, vereringet ja hingamist
nii ļoomadel kui ka inimesteļ. Kariloomad söövad teda vähemal määral
karjamaa rohus, kuid paremini kuivheinasegus. Loodusliku heina meeldiv

:J

l80. joon. Lõhrrava maarjaheina. -(Anthoxanthum .odo.ratunJ areaal. [Meusel, Jäger ja
Weinerti (l965) järgi.]
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lõhn on Suures osas põhjustatud lõhnava maarjaheina lisandist. Meie esi-
emad asetasid lõhnavaid maarjaheinakimpe pesu- ja riidekirstudesse ning
kappidesse. Kõrsi on kasutatud napside maitsestamiseks, mõnede tubaka-
sortide vaļmistamisel ja ka parfümeerias. Kergesti varisevate viljade
tõttu levib lõhnav maarjahein kiiresti ja muutub tįhti tülikaks umbrohuks
aias ja põldudel.

Eestis leiduvaid teisendeid:
vär. gĮabrescens eelak. Prodr. Fļ. Böhm. 39. 1867 - lįbl.ed paljad

või peaaegu paĮjad; esineb harva;
var. odoratum (var. tgpicum Beck) - libļed hõredalt pehmeka.rva-

sed; kõrs sile, lehetu,p.ed karrvased; Eestis esi,neb hajusalt;
var' aįLĮosunz Loisel. Not. Pl. Fr. 7. l8l0 - lehetuped karvased;

įehelabad vähemalt pealt, sageli mõlemalt pinnalt karvased; Eestis kõige
levinum teisend.

Viimasiel aastatel on tetraploidsest (2n :20) Anthoxanthum odora.tum'ist eralda-
tud diploidne (2n:10) A. aĮpinurn A' et D. Löve. Selle.levik pole veel lõplikult. selge,,
{<uid teada oļevail andmeil on ta arktomontaanse levikuga. Eesti materjalis teda esialg-.
sete määrangute alusel ei leidu. Seni pole meil leitud ka üheaastast umbrohuna kasvavat
A. arįstatutn Boiss., mida meist lõunapoolsetel aladel aeg-ajaļt kohatakse.

33. perekond päideroog - Phaįaroidest Wolf
Gen. Pl. Vocab. Char. Def. 11. 1776.

Pika roomava risoomiga kõrgekasvuline, võrdlemisi laiade lehtedega
püsik. Pööris lühikeste harudega, sagaraline_hõlmiņe, võrd1emisi tihe.
Pähikud lühiļ<estel raokestel, algseli kolme õiega' millest ainult tipmine
on arenenud ning mõlemasuguline. Kaks alumist õit on redutseerunud
kuni ühe välissõklani, mis on jagunenud kaheks suhteliselt pikakarvaseks
hõlmaks. Libled pähiku pikkused, andruga. Viljuva õie välissõkal viie
fooga' irõrga andruga. Tolmukaid kolm. Viljumisel murdub pähikutelg
ülalpool liblesid.

Monotüüpne perekond, levinud Euraasias ja Aafrikas.

l. Päideroog e. harilik paelrohi - Phaļaroides arundįnacea' (L.)
Rausch. in Feddes Repert. 79 (6) :409. 1969; Tzvel. in Fl. Eur. URSS
l:24l. 1974. - PhaĮarįs arundįnaceo L. Sp. Pl. 55. 1753; Wied' et Web'
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.4l. lB52; Asch. et Graebn.Syn.
Mitteleur. Fl. 2 (l) :23. 1898-1902; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2.
l:273. l935; Hyl. Nord. kärlväxtfl. 1:340' l953. - Tgphoides arundį-
nacea Moench, Meth. Pl. 202. 1794; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2:143" 1963. '*
Baldingera coĮ.orata Gaertn. Fl. Wett. l:96. 1799' - Digraphis arundi-

I PhaĮaroįdes - perekond PhaĮarįs'e taoline.
2 arundįnacec (lad. k.) - perekond ArLLntįo taoline.
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nacea (L.) Trin. Fund. Agrost. 127.lB20; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:454.
lB53; Roshev. in Fl. URSS 2:55. 1934; l,avr. in Fl. Ucr.2:112. 1940;
P. Galen. in Latv. Īļ. | : |42. 1953; Roshev. et Schischk. in <D.n. JIeu' o6l.
1 : 10B. l955. _ Įnyxncroul{HK TpocTHi.rxosķIü. (lB1. joon.)

joorr. Pä-ideroog (PhaĮaroides arundįnacea)'. a - taime üldkuju, b - pähik, c -välissõkal koos redu.tse,erunud alumiste õitega, d - keeleke. orig.
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9Į. Pika roomava risoomiga, kogunrikke moodustavad hele- või rohi_
rohelised taimed. Kõrs 50-l50 (200) cm kõrge, sile, paljas. Keeleke kesļ<-

miseļt 6 mm pikk, lõhestunud. Lehelabad kesļrmiselt l-l,5 cm laiad,
paberjad, pa1jad. Lehetuped siledad, paljad, aļumised sageli roosakad.
Pööris um.bes l0 om (harva |2-15 cm) pikk,-tihe, kitsas, hõ1,mi.ne-saga_

raline, lühikeste ļ<aredate harudega. Pähikud enamasti roosakashallikad'
4-5 (6) mm pikad, kol,rne õiega, millest tipmine on mõlemasuguline, alu-
mised redutseerunud kuni ühe õie kaheosaļise väļissõklani. Libled pea-

aegu ühepikkused, laisüstjad, nahkjas-kilejad, pähiku pikkused, mõlemad
kolme rooga, seljal andur. Alumise, redutseerunud õie (õiie) välissõkal
ļ<ahe heleda pikakarvase keelja hõlmaga, mille pikkus on l mm ja

1,5 mm. Viljuva, tipmise õie välissõkaĪ umbes 3,5 mm pikk, viie rooga'
kilejas-nahkjas, läikiv, tipuosas teritunud, nõrgalt eenduval andrul ja
pinnal hõredalt karvane. Sisesõkal umbes välissõkla pikkune, andruta,
kilejas. Tolmukapead umbes 3 mm pikad, kollased. Paislajud nõrgalt are-
nenud, kolmnurksed, kilejad. Sigimik paljas, ovaalne, kahe kuni 4 mm
pikkuse sulgja emakasuudmega. Teris l,7-2 mm pikk, külgedelt kokku
surutud, munajas' aluše poole viltuselt ahenev, pruun; hiilum ümar.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab veekogude kallastel, ajutiselt üleujutatavatel lamminiitudeļ,

loikudes; Eestis võrdlemisi sage. (l82. joon.) Kasvatatakse ka kultuuris.
Üldlevik. Nõukogudę Liidu Euroopa-osas kõikjal; Kaukaasias, Lääne-

ja Ida-Siberis, Ķaug-Idas, Kesk-Aasias. Peaaegu kogu Välis-Euroopas,

182. joon. Päideroo (PhaĮaroides arundinacea) ļeiukohad Ecstis'
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183. joon. Päideroo (PhaĮaroĮdes arundinacea) areaal. [Meusel, Jäger ja Weinerti (1965)
järgi.]

Väike-Aasias, Iraanis, Jaapanis, Hiina RV-s, , Põhja-Ameerikas. (183.
joon.)

Majanduslik tähtsus. Hea söödataim niiskemal ja soostunud mullal
kasvatanriseks. Aretatud on saagikamad sordid (näit. 'Jõgeva l')' Annab
30-80 (l00) ts/ha kuivheina. Puitub kiiresti, seepärast tuleb varakult
koristada. Kasutataļ<se ka paberi tootmiseks'

Eestis kasvavaid teisendeid:
var. arundįnacea - lehed rohelised;
var. picta (L.) Tzvel., 1. c' : 24l (PhaĮaris arundįnacea YaĪ. picta L.,

c. : 55) - lehed rohelise-valge triibulised; kasvatatakse ilutaimena.

34' perekond paelrohi _ Phaįarįs| L.
Sp. Pl. 54. 1753, s. str.

Uheaastased, kuni l m kõrgused taimed. Õisik - pööristähk, väga
tihe, munajas või ovaalne, harva ruljas, l<uni 7 cm pikk. Pähikud l<uni
l0 mm pikad, kolrne õiega, millest ülemine on mõlemasuguline, kaļ<s alu_
mist aga redutseerunud ļ<uni välissõkļani. Libled pähiku pikkused, kolme
rooga' millest keskmine moodustab andru. Redutseerunud õite välissõkal
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fertiilse õie välissõklast palju lühenr ja koosneb kahest eraldi osast. Tip-
mise õie välissõkal liblest enamasti kaks korda lühem, munajas või pik-
lik, enamasti õhuke-nahkjas, viie rooga, lapik, nõrga andruga, 1äikiv-
Tolmukaid kolm. Etrakasuudmed suigjad.

Perekonda kuulub umbes 30 iiiki; need on levinud Kesk- ja Lõuna_
Euroopas, Ees- ja Lõuna-Aasias (ida suunas l<uni Indiani), Põhja- ja

Lõuna-Aafrikas ning Ameerikas. Nõukogude Liidus on viis liiki, millest
Eestis on tulnulrana leitud vaid perekonna tüüpĮiiĮ<i P. caharįert'sįs L.

* t. Kanaari paelrohi _ Phaį,arįs canarįensis'L.Sp.PĮ' 54. 1753;

Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:454. 1853; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur.
F'ļ. 2 (1) : lB. 1898-1902; Vilb. Eesti taim. ed. 2.3l. 1925; Roshev. in
Fl. URSS 2:53. 1934; Hegi, Iļlustr. Fl' Miit.-Eur. ed.2. t:275. l935; Hyl.
Nord. kärlväxtiļ. 1:341. l953; Roshev. et Schischk. in O;r. JIerr. o6n.
1:ļ07. 1955; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2:|42. 1963; Tzveļ. in Fļ. Eur. URSS
l:242. l974. - Ķauapeeuuux xauapcxl.til. (184. joon.)

O, Rohkete viljuvate ļ<õrtega, väikesi mättaid nroodustavad, sageli
kahvatult rohelised taimed. Kõrs 20-60 (B0) cm kõrge, sile, püstine,.
mõnikord aluseļt harunenud. Lehelabad 5-l0 (l2) mm laiad, l<aredad.

Lehetuped võrdienisi avarad, kileja Sefvaga' ülemised puhetunud. Kee-
leke 3-4 mm pikk, tömp, sageli tipus narmastunud. Pööristähk 3-4 cnr
pikk, ovaalne või munajas, tihe. Pähikud tugevalt lapikud, 6-7 (B) mm
pikad, ļ<olme õiega, nrillest kaks alumist on redutseerunud kuni ühe kahe-
jaguse väļissõkļani. Kolmas, tipmine õis mõlemasuguline' Libled enam-
vähem ühesuurused, sageli lühikeste pehmete karvadega, pähiku pikku-
sed, valkjad, roheļiste külgmiste siiludega, selja1"kolme rooga, andrul
heledatiivalised. Alumiste õite ainus allesjäänud välissõkal kahe ühesuu-
ruse siiluna, mis on veidi pikernad kui pool tipmise õie välissõkalt. Tip-
nrise, mõlemasugulise õie välissõkal umbes 5-6 mm pikl<, õhukeselt
kõhrjas, tugevait läikiv, viie ebaselge rooga, heledate lidus karvadega,
eriti tipuosas, sisesõkalt täiesti ümbritsev. Sisesõkal kilejas, kitsas, mär-
gatava andruta, välissõklast veidi lühem. Tolmukapead umbes 3,5 mm
pikad, kollased. Teris umbes 3 mm pikk, sõkaldest tugevalt ümbritsetud,
läikiv, sile, ovaaļne, mõlemas otsas ahenev; hiilum ovaalne.

Õitseb juunist septembrini.
Eestis tulnul<ana peamiselt prahipaikadel, raudteedel, teeäärteļ

(Tartu, Haapsalu, Tallinn). Konstateeritud alates l9' saj. lõpust, harva.
(185. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus kuļtuur-, adventiiv- või metsistunud tai-
mena Euroopa-osas Arhangelskist kuni Musta mereni. Kodumaine Vahe-
rlrerenraade lääneosas. Kesk-Euroopas ja mujal kultuurtaimena või tulnu-
liana.

Majanduslik tähtsus. Paljudes maades ļ<asvatatakse puuri- ja ieiste
ļirrdude söödaks. Jahvatatud terisest valmistatud kleepuvai vede1ikļru

l canarįcnsis (lad. lr.) - katraari. 'lerist kasutatakse kanaari jt. 1indude söödaks.
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l84. joon. Kanaari paelrohi (Phalaris canarĮensis): o _ taime üldkuju, b__ pähik' c _- 
välissõkaĪ koos redutseerunud alumiste õitega, d - keeleke. orig.

kasutatakse puuvillase riide kudumisel lõnga tugevdava varhendina. Lõu_
na-Euroopas on terist kasutatud ka toiduks.

7. triibus Phl.eeae Dumort. Observ. Gram. Belg. 83, 130. 1923, s. str.;
Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:235. 1974, p. p. - Agrostideae auct.: Roshev.
in Fl. URSS 2:63. 1934, p. p. - Mitme- või üheaastased taimed festu-
l<oidset tüüpi lehelabaga. Pähikud ühe, harva kahe õiega, sageli tervikuna
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185. joon. Kanaari paelrohu (PhaĮaris canariensīs\ leiukohad Eestįs'

varisevad; koondunud enamasti väga tihedarteks tähkjateks pööristeks.

Libled pähiku pikkused või sellest lühemad. Välissõkaļ kilejas või nahk_

jas1kilejaS, 3-5 (9) rooga, vahel seljaļt lähtuva ohtega. Paislajud puLt-

įuvad või neid on kaks. Tolmukaid kolm, harvemini kaks. Sigimik tipul
paljas. Hiilum ovaalne, harvemini lineaalne. Tärklis ļiitteradena. Kromo_

soomid suured; nende arv x-7, harva 5.

35. perekond hõõlaskastik - Beckmannia| Host
Gram. Austr. 3 :5. 1805.

Lühikese roomava risoomiga või väikeste mätastena kasvavad kõrged

ühe- või mitmeaastased taimed. Õisik - ühekülgne harunenud liittähk'
kuni 30 cm pikk. Pähikud lapikud, ühe või kahe mõlemasugulise õiega,

raotud, kuni 3,5 mm pikad, asetsevad õisikuharude ühel küljel kahes reas'

Libled ühesugused, įeidi puhetunud, paadikujulised, pähikust lühemad,

kolme rooga' tipus teritunud. Välissõkal viie rooga, sageli hajusalt kar'
vane, nõrga andruga, tipus teritunud või ogateravikuga. Sisesõkla tipus

kaks hammasi. Tolmukaid kolm. Emakasuudmed sulgjad. Teris piklik,

enam-vähem kolmekandiline.

ļ Saksa iooduslooõpetaja J. Beckmanni (ļ739-įB11) auks, kes töötas ka Peter_

,buris ning koostas botaanilise leksikoni.
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Perekonnas on kaks teineteisele lähedast liiki. Need on levinud
Euraasia ja Põhja-Ameerika mittetroopilistel aladel. Nõukogude Liidus
kasvavad mõlemad liigid, neist on Eestis seni esinenud vaid perekonna
tüüp1iik B. eruciformjs (L.) Host.

A l. ltrarilik hõõlaskastik, põld-hõõlaskastik - Beckmannįa erucį-
formisr (L.) Host, Gram. Austr. 3 :5. 1805; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4 :

453. 1853; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l) :BB. t89B-1902;
Vilb. Eesti taim. ed. 2.36. 1925; Ęoshev. in Fl. URSS 2:2BB. 1934; Lavr.
in Fļ. Ucr.2:190. 1940; P. Galen. in Latv. fl. l:lB0. 1953; Hyl. Nord.
kärlväxtfl. l :33B. 1953; Ros'hev. et S,ohischk. in O.u. JIeg. o6n. l : 136"
1955; Naik.-Iv. in Liet. fl. 2:273. 1963. - B' erūciformis (Lj Host ssp.
eruciformis: Tzvel' in Fļ. Eur. URSS t:242. 1974. - PltaĮarįs erucifornis
L. Sp. Pl. 55. 1753. - 6eķuaHgplg o6HķHoņeHrraq. (l86. joon')

9ļ' Roomava risoomiga, hõredaid kogumikke moodustavad taimed"
Kõrs püstine, 50-l50 cm kõrge, sile, alusel sibuljalt jämenenud ja
vanade lehetuppedega ümbritsetud, sõ1mede kohaļt sageli harunenud.
Lehetuped pikad, siledad või võrdlemisi karedad, tihti tuhmilt läikivad,
alumised sageli roosakad. Lehelabad helerohelised, 2-7 mm laiad, pikalt
teritunud tipuga, mõlemalt pinnalt või ainult pealmiselt karedad. Kee-
leke 3-4 (6) mm pikk, kilejas, lõhestunud, kaarja tipuga. Õisiļ< kuni
30 cm pikk, ühekülgne, tihti rohkem kui 20 haruga, mis on l-3 cm pikad
ja umbes 6 rnm laiad ning kahel't realt tihedaļt katusekivide taoliseit
pähikuid täis lükitud' meenutades teiste kõrreliste pälrikuid. oisiku alu_
mises osas mõned harud 5-6 cm pikad. Pähikud raotud, ümmargused või
veidi südajad, lapikud, helerohelised või lillakad, umbes 3 mm pikad,
2,5'3 mm laiad, kaheõielised. Libled enam-vähem ühesugused, pähikust
veidi lühemad, puhetunud, paadikujulised, selgmises osas roheļise kesļ<-
triibu või laiema pinnaga, pinnal sageli väga lühikeste karvakestega-
Väļissõkal piklik, 2,5-3 mm pikk, viie ebaselge rooga' kõrge andruga,
seljalt sageli hajusalt Įühikarvane, õhukeselt nahkjas, valkjaskollane või
lillakas, tipus teritunud või (alumise õie välissõkal) ogateravikuga. Sise_
sõkal kitsas, piklik, seljal kahe andruga ja kahehambalise tipuga. Pais_
lajud 0,2-0,3 ,m,m pikad, kilejad, piklik-kol,mnurkjad. Tolmukapead 1,7-
l,B m,m pikad. Sigimik koonili,ne. Teris piklik, kuni 2 mm pikk, pruun,.
lameda ventraalse küljega, enam-vähem kolmekandiline.

Õitseb juunist augustini.
Kasvab looduslikus leviļas veekogude niisketel ja vesisiel kallastel,

luhaniitudel. Eestis sajandi algul kasvatatud katsepõldudel ja heinakul-
tuurides. Kooļiaedades. Tulnukana prahipaikadel väga harva.

Ūldlevįk. Nõul<ogude Liidu Euroopa-osa lõunapoolsetes rajoonides --
Volga ülemjooksult kuni Musta mereni; Kaukaasias, Lääne- ja lda_Sibe-
ris, Kesk-Aasias; Baltikumis (välja arvatud Lõuna-L,eedu) ja Leningradi
oblasti põhjaosas tulnukana või introdutseeritult. Kodumaine Kesk-Euroo_
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t86. joon. Harilik 
}r*'}ffrl,$J n:5*y"#"r,[",lo,^u);g*'Į:'äf,Jldkuj'u, 

b - pähik'

pas, Vahemeremaade idapoolsetel aiadel kuni ltaaliani ja Väike_Aasias'

īulnukana ka mujal.
Majanduslik tähtsus. Väärtuslik ja saagikas söödataim märjal pinna_

sel kasvatamisel<s. Hea ädalakasvuga ja seenhaigustele vastupidav' Pui-
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tub kiiresii, seepärast on vaja varakult koristada. Sisaldab kumariini.
Kasvatatakse peamiselt NSV Liidus (Valgevene ja Ukraina) ning Saksa
DV-s. Eestis ei ole seni kultuuris kuigivõrd levinud.

36. perekond timut - Phįeurrll L
Sp. Pl. 59. 1753.

Mitme-, harva üheaastased (lõunapoolsetel aladel) enamasti puhma_
l<ujuliselt või hõremurusalt kasvavad taimed. Lehed tihked, lamedad, noo-
relt rullunud. Pööristähk ruljas, spiraalselt paiknevate, sageli peateljega
ļiitunud harudega. Pähikud üheõielised, lapikud. Libled sõkaldest märga-
tavalt pikemad, kiiĮjad, kolme rooga, vabad, tipus teravad või ohtega,
vilja valmides ei varise. Sõkļad kilejad. Välissõkal tömbi tipuga, kolme
kuni viie rooga' sįsesõkal kahe rooga. Paislajusid kaks või nad puudu-
vad. Tolmukaid kolm. Sigimik kahe sulgja emakasuudmega. Teris vaba,
ovaalne või piklik, punktja hiilumiga.

Perekonda arvatakse umbes 20 liiki. Need on levinud põhjapool-
keral parasvöötmes ja subtroopikas. Kultuurtaimena kasvatatavaid liike
leidub peaaegu kõigil mandritel. Ar,ktilistel aladel on täheļdatud ühe-
ainsa ļoodusli,ku liigi esinemist. Nõukogude Liidus on konstateeritud
9 polütüüpset liiki; Eesti NSV-s 3 monotüüpset liiki.

Perekonna lektotüüp on P' pratense L.

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l. Pööristähk tipu suunas ahenev, painutamisel nähtuvad üksikud hõl-
mad (põöristäha harud 5-l0 mm pikkused). Liblede andrul karedad
või ļühikesed karvakesed

l. Loodtimut - PhĮeurrl phĮeoides (L.) Karst.

Pööristähk ühtlaselt ruljas, painutamisel hõlmu ei nähtu (pööristäha
harud väga lühikesed, õisiku peateljega enam-vähem kokku kasva-
nud). Liblede andrul pikad ripsjad karvad 2

2. Kõrs alusel sibulakujuliselt jämenenud. Pööristähk umbes 2-4 cm
pikk. Lible koos ohtega keskmiselt 3 mm pikk. Ķeeleke väljastpoolt
lühikarvane

3. Mugultimut - Phįeum nodosum L.

Kõrre alusel puudub sibulakujuline jämend või see on nõrgalt arene-
nud. Pööristähk 3-20 cm pi,kk. Lible koos ohtega 4-5 (5,5) mm
pikk. Keeleke vä'ljastpoolt enam-vähem paljas

2. Põldtimut - Phleunl pratense L.
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l87. joon. Loodtimut (PhĮeum phĮeoides):
a - taime üldkuju, b - pähik, c - välis-
sõkaļ sisekülie|t' d - keeleke, e _ õisįk

painutatult. Orig.

l. alamperekond ChįĮochļoa
(Beauv.) Pe,term. Deutschl. Fl. 619.
lB49; Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:244.
1974. Chįlochloa Beauv. Ess.
agrostogr. 37. l8l2. Pööristäha
harud vabad. Pähikutelg jätkub ü1al-
pool õit raokesena. Mitme- või ühe_
aastased taimed.

e

[Ą

ķų c
b

l. Loodtimut (arutimut) _ PltĮe'
um phĮeoides1 (L.) Karst. Deutschl.
Fļ. 374. lB80; ovcz. in Fl. URSS
2: l3l. 1934; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-
Eun. ed. 2. t:294. 1935; Lavr. in Fl.
Ucr. 2: l4l. 1940; P. Galen. in Latv.
fl' 1 : l50, l953; Hyl. Nord. kärlväxtfļ.
I :335. 1953; Roshev. et Schischk.
in O.rr. JIen. o6.rr. 1 : lll. 1955; Natk.-
Iv. in Liet. f l. 2 :155. 1963. -P. phĮeoides (L.) Karst. SSp.
phleoides: Tzveļ. in Fl. URSS 1 :245.
1974' - P. boehmerį Wib. Prim'
Fļ. Werth. |25. 1799; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
Curļ. 43. l852; Griseb. in Led. Fl.
Ross. 4:456. lB53; Asch. et Graebn.
Syn. Mitteleur. Fl. 2 (1):147. 1898-
1902. - PhaĮaris phleoides L. Sp.
Pl. 55. 1753. - Exs.: Lippm. et
K. Eichw. Eesti taimed l, n" 30. 1933. - TNvroģeerxa cTerruaf. (l87.
joon.)

q. Väiksemate puhmastena kasvavad, tupesiseste püstiste võsudega
rohttaimed. Kõrs peen, sageli punakas, 30-60 (B0) cm kõrge' kolme või
nelja sõlmega, püstine või alusel tõusev, vahel põlvjas. Lehetuped ava-
tud, siledad, veidi puhetunud. Keeleke l-4 mm pikk, tipus tömp või
kaarjas. Lehelabad 5-15 cm pikad, 2-5 cm laiad, võrdlemisi karedad,

d

a

t phleoides - PhĮeum'j taoline.

28t



r
t )

a
o

t
o

a I

.)
ļ

a

I
I

I
I

-''\tt..

eoz--

''!

t..-. .-,1'-'-.J

įaļ

O a

o

s\
\._,

l88. joon. Loodtimuti (PhĮeum. phĮeoides) leiukohad Eestis

hallikas_ või tuhmrohelised. Pööristähk 5-l0 (l5) cnl pikk, kuni T
(8) mm läbimõõdus, tipus ja alusel ahenenud, lühikeste karedate haru-
dega, hõredam kui mugultimutil, lillakas või heleroheline. Pähikud lapi-
kud. Libled kuni 3 mm pikad, nahkjad, 0,2-0,5 mm pikkuse ohtega, pal-
jad või hõredaļt karvased, andrul lühikeste kilejate karvadega. Välis-
sõkal tömp, (l,B) 2-2,5 mm pikk, kilejas, viie rooga, pinnalt suhteļiselt
pikakarvane; sisesõkal veidi lühem, kitsas, enamasti paljas, kahe rooga.
Tolmukapead l,5-2 mm pikad, lillad või kollased. Teris helepruun, pil<-

lik-ovaalne, pinnalt peenkrobeline.
Õitseb juunis, juulis.
Kasvab kergel lubjarikkal mullal: loodudel, kinkudel, kuivadel niitu-

del, teeäärtel, kļ.ibul; Lääne- ja Põth.ja-Eestis võrdlemisi sage. (lBB. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa lõunapoolsemates rajooni_

des, levinud ligikaudu kuni põhjalaiuse 62'-ni; Kaukaasias, Lääne- ja
Ida-Siberis, Kesk-Aasia põlhja- ja idaosas; Kaug-Idas tulnukana. Lõuna_
Skandinaavias, Ķesk- ja atlantilises Euroopas, Balkani1, Väįļ<e-Aasias,
Vahemeremaades, Iraanis, Džungaaria-Ķašgaaria alal, Mongoolia RV-s;
tulnukana ka mujal. (189. joon.)

Majanduslik tähtsus. Kesk-Venemaa steppides hinnatakse loodtimutit
kõrge väärtusega karjamaarohuna, mis saagikuselt hariliku timuti sageli
ü1etab, kuigi ļ<valiteedilt jääb sellest maha. Kultuuris kasvatatakse USA
lääneosas.
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1B9. joon. Loodtimuti (PhĮeum phĮeoides\ areaal. IMeusel, Jäger ja Weinerti (1965)
j ärgi.]

2. alamperekond Phleum. .- Tzvel. in Fl. Eur. URSS t:246. 1974.-
Pööristäha harud selle teljega kokku kasvanuci. Pähikutelg ei jätku ülal-
pool õit. įlitme_, harvemini üheaastased taimed'

2' Põldtimut (harilik timut) - PhĮeum pratense, L. Sp. Pl. 59.
1753; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 43.'1852, excl.
var.; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:457. 1853; ovcz. in Fļ. URSS 2:132.
1934; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2. t:291. 1935; Lavr. in Fl. Ucr.
2: 139. 1940, p. p.; P. Galen. in Latv. fl. I : 150. 1953; Roshev. et
Schischk. in @.rr. JIen. o6n. t:tl0. l955; Natk._Iv. in Liet. fl. 2:ļ53'
1963. - P. pratense L. ssp. uulgare Asch. et Graebn. Syn. Mitteieur. Fl.
2 (1):14l. lB9B-1902, p. p. (A. P' uuĮgare); Hyl.Nord. kärlväxtfļ. 1:336.
1953. - P. pratense L. ssp. pratense: Tzvel. in Fl. Eur. URSS t:246.
1974. - TNuoQeerra rryroBafl. (190. joon.)

9ļ. Väiksemate puhmastena kasvavad, sageli rohkete kõrtega tainred.
Kõrred 30-l00 cm kõrged, kolme või nelja sõlmega, võrdlemisi tüsedad,
püstised või veidi põlvjalt tõusvad, vaheļ alusel jämenenud. Lehetuped
karedad. Lehelabad kuni 30 cm pikad, 3-10 mm laiad, kahvaturohelised
või sinaka varjundiga, noorelt rullunud, alumisel pinnal tömbi andruga,
lamedad, enam või vähem karedad, veidi lihakad. Keeleke 2 3 (a) ūm
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l pratense (lad. k.) - niidu_, niįdul kasvav
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l90. joon. Põldtimut (PhĮeum pra'
Įense\'. a - įaime üldkuju, b -pähik, c - välissõkal, d - kee-

leke. Orig.

a
u

L

W
pikk, teriiunud tipuga, peenehambalise servaga, külgedel sämbuga. Pöö-
ristähk 3-l0 (20) cm pikk, kuni 8 mm läbirmõõdus, ti'he, rul'jas, peatel-
jega liitunud harudega, roheline, harvemini lillakas. Pähikud lapikud.
Libled ühepikkused, 3-4 mm pikad, jäigad, tipus järsult l_l,5 mm
pikkuseks ohteks ahenenud, kolme rooga' laia kileja äärisega, seljal
tugeva pikaripsmelise andruga, pinnalt hõredalt harali-lühikarvased. Sõk-
lad kilejad' libledest umbes poole lühemad. Välissõkaļ viie rooga' tömbi
tipuga, madalahambaline, keskrool kidakestega, tipuosas vahel üleni kae-
tud lühikese karvastusega. Sisesõkal kahe rooga. Tolmukapead l,5-2mm
pikad, lil1ad või kollased. Teris ovaalne või piklik-ovaalne, viltuse kinni-
tumispinnaga, helepruun, pinnalt peenvõrkjas, tipus järsuli ahenenud,
enamasti kühmukesega keskel.

Õitseb juunist septembrini.
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Kasvab parasniisketel rohumaadel, lammi- ja puisniitudel, arudel,
põllupeenardel, teeäärtel, harvemini võsastikes ja hõredates segametsa-
des, metsa}lagendikei, sihiidel; Ees,tis Sage. Kasvatatakse ka põld-
heinana.

Üldlevik. Ürgselt Euraasia liik. Kultuurtaimena laialt levinud pea_

aegu kogu maakeral parasvöötmes ja subtroopikas, vähemal määral arkti-
listes piirkondades.

Majanduslik tähtsus. Kasvatatakse põldheinana, peamiselt segus ris-
tikuga, niidul ja ka kultuurkarjamaadel. Kõrge söödaväärtusega ja talve-
kindel kõrreline. Annab võrdlemisi koreda sööda, eriti hilinenud korista_
misel. Külvis tärkab 5-7 päevaga. Ķevadel külvatud timutitaimed õitse-
vad juba samal sügisel' Seeme vaļmib meie oļudes 3-4 nädalat pärast
õitsemist. Võib kord külvatud kuļtuurniidu1 kasvada üle kümne aasta,
kuid kõige Suurema saagi annab 2'_3' kasvuaastal. Eestis on rajoonitud
sordiks praegu 'Jõgeva 54', mis on kultuurrohumaadel väga püsiv ning
saagikuselt rahuldav.

Tüüpilisel põldtimutil ei ole kõrre alusel sibuljat jämendit, mis
mugultimutil on alati olemas. Väga sageli esineb vahevorme, s. t. põld-
timuti taolisi isendeid, miļlel kõrre alus on mõnevõrra jämenenud. Selliste
isendite klassif itseerimiseks on erinevaid seisukohti. Esiteks võib neid
pidada lįhtsaļt kahe lähedase liigi fertiilseks
värraks (P. pratense L.X P. nodosum L')'
Tõenäolisem on seisukoht, mille järgi mu-
gultimut on vana, parasvöötme kserofiilsetes
ja toitainetevaestes tingimustes kohastunud
takson, põld,timui aga on tekkinud mugul-
timutist kultuuristamise mõjul ning levįb
looduses kergesti. Vahevorm tekib atavismi
tõttu, kui õkoloogilised tingimused ebasood_
samaks muutuvad. Mõistagi ei välista põld_
timuti selline teke nende kahe liigi ristumist,
pigem soodustab seda.

NM
Nc

3. Mugultimut - Phleunt nodosuntt L.
Syst. Nat. ed. 10. 871. 1759; Lepik, Kodum.
kõrrel. määr. 42. |934; Rasinš in Latv. veg.

ų d

a

19l. joon. Mugultimut (PhĮeum nodosum)
üldkūju, b -_ pähik, c - välissõkal, d

Orig.

a - taįme

- keeļeke.

I nodosum (lad. k') - sõlmiline.
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3:l3l. 1960. - P. BertoĮon,, DC. Cat' Pl. Hort. Monsp. l32. l8l3; Tzvel.
in On. JIeu, o6;r. 4:325. 1965. - P. pratense L. var. B.: Wied. et Web.
Beschņ. phan. Gew. Esįh-, Liv- u. Curļ' 44. lB52. - P. pratense L. var.-
nodosum (L.) Kli,nge, Fl. Est-, Liv- u. Curļ. 59. lBB2; Hegi, Illustr. Fl.
Mi,tt.-Eur. ed. 2. t :292. 1935; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2:155. 1963. - P. pra-
tense L. [ssp.] A. P. oulgare Asch. et Graebn. I. nodosum L.: Asch. ei
Graebn. Syn. Mitteleur. Fi. 2 (l):142. 1898-1902. - P. pratense L. ssp.
nodosum (L.) .Ąrcang. Compend. Fl. Ital' 757' l8B2; Lavr. in Fl. Ucr.
2: l40. 1940; Hyl. Nord. kä'rlväxtfl. l :336. 1953; Tzvel. in Fl. URSS t :

246. 1974. - Exs.: Lippm. et K. Eichw. Eesti taimed l, no 29. 1933 (sub
P. nodosum L.). - TunaoQeenxa y3rroBaran (r. Eepro.itoHu). (191. joon.)

9Į. Väiksemate puhmastena kasvavad, tupesiseste piististe võsudega
taimed. Kõrs alusel tõusev, sageli põlvjas, 4-7 sõļmega ja Sama arvu
kõrrelehtedega' peen' paljas, alusel sibuljalt jämenenud. Lehetr-rped sile-
dad, ülemine veidi puhetunud. Lehelabad puhas- lruni halļikasrohelised,
vahel veidi karedad, 2-B (10) cm pikad, 2-5 (6) mm laiad, paljad,
enam või vähem viltuse alusega. Keeleļ<e 2-4 mm pikk, kolmnurkselt
teritunud iipuga. Pööristähk 2-4 cm pikk, 3-4 mm läbimõõdus, ruljas,
tihe, alusel ahenenud, heļe-haĮ1ikasroheline, harvemini 1ilļaka varjundiga.
Pähikud lapikud. Libled ühepikkused,2,5_3 mm pikad, tipus 0,5-l mm
pikkuseks ohteks ahenenud, kolme rooga, pikaripsmelise andruga, pinnalt
pehmekarvased. Sõklad kilejad. Välissõkal 1,5-1,8 mm pikk, viie rooga,
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l92. joon. Mugultimuti (PhĮeum nodosum) ļeiukohad Eestis.



sämbuļise tipuga, enam või vähem paljas. Sisesõkal veidi lühem, kitsas,
kahe rooga. Tolmukaid 3, harva l või 2. Tolmukapead l,2-1,5 mm pikad,
kollased või oranžid' Teris helepruun' ovaalne, pinnalt võrkjas.

Kasvab kuivadel kinkudeļ, ļoodudel, kruusaaukudes, teeäärtel; Ķąg1-
Eestis võrdlemisi sage. (l92. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas peaaegu kõikjal peale kõige
põhjapoolsemate alade; Kaukaasias, Lääne-Siberi lõunaosas, Kesk-Aasia
loodeosas. Skandinaavia lõunaosas, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahe-
meremaades, Väike-Aasias, Iraanis; tulnukana ka teistes maades.

Mugultimuti peamisel levirkualal leidub rnitmesuguseid tema ja põld-
timuti va,hevorm,e. Tõenäoliselt on tegemist nende kahe 1ä:hedase liigi
värdadega.

Naabermaade süstemaatikutel on P. nodosum kirjeldatud suhteliselt
lühema ohtega kui P. pratense' Meie materjali põhjal on mõlema liigi
Įible ja ohte suhe peaaegu võrdne või on P. nodosum suhteļiselt pikema
ohtega.

37. perekond rebasesaba _ AĮopecurusļ L'
Sp. Pl. 60. 1753.

Ühe- või mitmeaastased, vahel sibuljalt jämenenud või roomava
risoomiga puhmasjalt võrsuvad või võrdlemisi tihedaid mättaid moodus-
tavad rohttaimed. Lehed lamedad, paljad, siledad, vahel tipuosas või
pealt karedad. Ulemised lehetuped enamasti veidi puhetunud. Kõrred
püstised või põlvjalt tõusvad. Õisik - korrapäraselt ruljas, munajas või
elliptiline pööristä'hk, l-t0 (l3) cm pikk. Pähikud ürhe mõlernasugulise
õiega (ülemine õis enamasti redutseerunud), 2-7 mm pikad. Libled
pähiku pikkused, peaaegu ühesugused, nahkjas-kilejad, lapikud, kolme
rooga, karvased või paljad, a1usel teineteisega kokku kasvanud, seljal
tugeva, vahel ülaosas tiivulise ripskarvase andruga, mis tipus on sageli
jämeda ohte taoļiselt pikenenud. Välissõkal 3-5 rooga' kilejas, seljal
andruga ja enamasti ohtega; alusel liitunud servadega ümbritseb õieosi.
Sisesõkal normaaļne või taandarenenud. Paislajud puuduvad. Tolmukaid
holm. Emakakaelad harilikult alusel kokku kasvanud. Emakasuudmed
pikad, suigjad. Teris piklik, külgedelt kokku surutud, vaba, variseb koos
sõkalde ja libledega.

Perekonda kuuļuvad umbes 50 ļiiki on levinud mõlema poolkera
paras- ja subtroopilises vöötmes. Troopikas kasvab neid vaid mägedes.
Nõukogude Liidus esineb 20 ļiiki, neist Eestis 4 liiki.

Perekonna lekt,otüüp on A' pratensls L.

I aĮopex (kr. k.) _ rebane, oura (|<r' l<.) - saba. AĮopecurus (rebasesaba)
taimenimi antiikautoriteļ.

2BT



LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEI-

l. Kõrred püstised, 50-l00 cn-r kõrged. Pöõristähk 6-l5 mnr läbimõõ_
d'us 2

Kõrred põlvjait įõusvad, l0-50 cm kõrged. Pööristä,hk 3-7 mm läbi-
mõõdus. Keeleke kuni 4 mm pikk

2. ohe kinnitub sõkļa alusele, ulatub pähikust kaugele välja. Põöris_
tähk kahvaturoheline. Lühikese viltuse risoomiga niidutaimed

2. Aa,s_rebasesaba - AĮopecurus pratensis L.

-- ohe kinnitub sõkla keskele või kõrgemale, ulatub pähikust vähe
välja. Pööristähk hallikasroheline, valminult mustjas. Roomava risoo-
miga taimed peamiselt mererannal

1. Mustjas rebasesaba _ AĮopecurus arundįnaceus Poir.

3. ohe sirge, kinnitub sõkla keskele võį ülespoole, uļatub pähikust veidi
välja. Tolmukad algul lillakad, hiljem tel1iskivipunased

4. Ruuge rebasesaba - Alopecurus aequaĮis Soboļ.

ohe põlvjas, pähikust kaugele väljaulatuv, kinnitub sõkla alusele.
Tolmukad kolļased või nõrgalt lillad, hiljem rooste- või kohvipruunid

3. Põlvjas r,ebasesaba - AĮopecurus gentcuĮatus L.

l. sektsioon AĮopecurus. - Tzvel. in Fl. Eur. URSS |:249. |974. -
Pööristähk hariļikult ruljas. Sisesõkal puudub. Libled 'ls-ll' u1atuses
oma pikkusest alusel teineteisega liitunud. Püsikud.

l. Mustjas rebasesaba - AĮopecurus arundįnaceus l Poir. in Lam.
Encycl. Mėth' Bot. 8:776' lB08; Hyl. Nord. kärlväxtĪl. 1 :330. l953;
P. Galen. in Latv. fl. l : l53. 1953; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2 : l5B. 1963; Tzveļ.
in Fl. Eur. URSS t:249. |974. - A. uentrįcoszs Pers. Syn. Pl. l:80.
ļB05, non Huds. 1778; Asch' et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l) :l33.
1898-1902; Ovcz. in Fl. URSS 2:149. 1934; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
ed. 2. I :300. 1935; Lavr. in Fl. Ucr. 2:143. 1940; Roshev. ei Schischk. in
O"rr. JIen. o6.n. I : l14. 1955. -A. nigricans Hor'nem. Hort. Hafn. 1 :68. lB13;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curļ. 42. 1852.

A. rutltenįcas Weinm. Cat. Sem. Horti Dorpat. l0. 1810. - Exs.: K. Eichw.
Eesti taimed 3, n' l40. 1939. - JlĮcoxsocT TpocTnllķosķtü. (l93. joon.)

9Į. Kuni 20 cm pikkuse roomava risoomiga hallikasrohelised taimed.
Kõrs suhteliselt jäme, 60-80 cm kõrge. Lehetuped siledad, ülemised
veidi puhetunud. Keeleke |,5_2,5 mm pikk, ümardunud tipuga. Lehelabad
pinnalt karedad, lamedad, 4-10 mm 1aiad, pikait teritunud tipuga, kõrre-
ļehed võrdlemisi lühikesed. Pööristähk ruljas, kuni l,5 cm ļäbimõõdus,
3-6 (B) cm pikk, hallikasroheline või lilļakas, valmides mustjaks muu-
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joon. Mustjas rebasesaba (AĮopecurus arundinaceus\i d - taime üldkujį, b _
pähik, c _ välissõkal, d - keeleke, € - teris. orig.
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l94. joon. Mi]stja rebasesaba (AĮopecurus arundĮnaceus\ leiukohad Eestis.

tuv. Pähik 4,5-5,5 (6) mm pikk, ühe mõlemasuguĮise õiega, lapik. Libled
enam-vähem ühesugused, pähiku pikkused, kolme ebaselge rooga' aluseį
r/3 ulatuses pikkusest omavahel kokku kasvanud, seljal tugeva andruga,.'
millel on kuni l,5 mm pikkused ripskarvad. Liblede peekerjalt väljapoole
kaardu hoiduvates tippudes pikenevad andrud (keskrood) lühikesteks oga-
teravikkudeks. Välissõka| 4-4,5 mm pikk, kilejas, viie rooga; tipus viltu-
selt ahenev, teritunud, alusel servad kokku kasvanud. ohe kinnitub sõkla
seljale keskkohas või veidi ülalpool, harvemini pisut allpool keskkohta.
Sisesõkal ja paislajud puuduvad' Sigimik ovaalne, paljas, umbes 0,5 mrn
pikk, kahe liitunud emakakaela ja kahe eraldi, suhteliselt pika sulgja ema-
kasuudmega. Teris umbes 2 mm pikk, helepruun, külgede,lt kokku suru-
tud, veidi viltuse tipu ja alusega; thiilum ovaalne.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab nõrgalt kuni tugevalt sooldunud pinnasel: rannaniitudel,-

adruvallide1, sageli veepiiri1, kivide vahel väiksemate kogumikkudena;
kohati ka sisemaal aļlikasoodes. Eestis mererannal sage, sisemaaļ harva-
(194. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas aļates arktilistest aladest
l<uni iõunarajoonideni; Kaukaasias, Siberis kohati, Kesk-Aasias, Kaug-
Idas tulnukana. Välis-Euroopas hajusalt (puudub Briti saartel). Põhja-
Aafrikas, Väiļ<e-Aasias, Iraanis, Mongoolia RV-s, Džungaaria-Kašgaaria
alaļ, Himaalajas. Tulnukana ka teistes nraades. (195. joon.)

290



1ļv

_5.'įĄŠ_ NF

īų

r11

/rrr/(

q

Eg

Įl

\.-Ą
Į\
NS

ų;ų
) N Õ

nv \(ų, V;\-^r$ķĶ-s*
195. joon. Mustja rebasesaba (AĮopecurus arundĮnaceus) areaal

Weinerti (1965) järgi.]
IMeusel, Jäger ja

Majanduslik tähtsus. Väga hea söödataim. Kultuuris sobiv eriti niis-
kemal, sooļdunud pinnasel. Heinasaak 25-65 ts/ha'

2. A,as-rebasesaba - Alopecurus pratensist L. Sp. Pl. 60. 1753;

Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.4l. lB52; Griseb.
in Led. Fl. Ross. 4:462. 1853; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.2 (1):
t3l. lB9B-1902; ovcz. in Fl. URSS 2: l50. 1934; Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt.-
Eur. ed. 2.l:29B. 1935; Lavr. in Fl. Ucr. 2: |45.l940; Hyl. Nord. kärlväxtfļ.
1 :328. 1953; P. Galen. in Latv. fl. I : 152. 1953; Roshev. et Schischk. in
Õ;r. JIerr. o6n. l: ll3. 1955; Natk.-Iv. in Liet. Īl.2:l57. 1963. - A. pra'
įensįs L' ssp. pratensis : Tzve|' in Fļ. Eur. URSS l:249. 1974' - JINco-
xBocT .lyronotž. (l96. joon.)

lļ. Väikeste mätastena kasvavad või lühikese, kuni 10 cm pikkuse
risoomiga rohirohelised taimed. Kõrs püstine või alusel veidi tõusev, 30-
l00 (l20) cm kõrge, sile. Lehetuped siledad, kõrrele võrdlemisi ļiibunud,
ainuļt ülemine veidi puhetunud. Keeleke sageli üle 4 mm pikk, tipus
kaarjas. Lehelabad pealmiselt pinnalt karedad, 3-8 (l0) mm laiad, võrd-
lemisi pikalt teritunud tipuga. Pööristähk ruljas, 0,6-l cm läbimõõdus
ja 3-7 (l0) cm pikk. Pähikud lapikud, piklik-ovaalsed, 4-5 mm pikad.
Į-ibled kolme rooga, teritunud tipuga, tugeva andruga, millel kuni l,5 mm

r pratensis (lad. k.) - niidu-, niidul kasvav
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196. joon. Aas-rebasesaba (Alopecurus pratensis): a _ įaime üldkuju, b - pähik, c _
välissõkal, d - keeleke' e - teris. orig.



pikkused heledad ripskarvad, alusel '/:-ni (harva kuni pooleni) ļiitunud,
pinnalt enamasti hõredalt ļühikarvased, pähiku pikkused. Välissõkal 3,5-
4 mm pikk, ki1ejas, viie enamasti rohelise rooga' alusel t/a ulatuses sõkla
pikkusest kokkukasvanud servadega, tipus sujuvamalt, ühtlasemaļt ahe-

nenud kui mustjal rebasesabal. ohe kuni 8 mm pikk, kinnitub sõklą sel_

jale alumisel kolmandikul, sõklast pikem, niiskumise korral põlvjalt kään-

dunud. Sisesõkaļ ja paislajud puuduvad. Sigimik ovaalne, kahe sulgja
kuni 7 mm pikkuse emakasuudmega ja lühikese, liitunud emakakaelaga.
Tolmukapead kuni 2,5 (3) mm pikad, kuldkollased. Teris umbes 2-2,5mm
pikk, munajas, külgedelt kokku surutud, helepruun; hiilum ovaa'ļne.

Õitseb mais, juunis.
Kasvab niisketel niitudel, lammi- ja puisniitudel, teeservadel, põllu-

peenardel. Ka kultuuris. Sage.
Ūldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas kõikjal, mujal kohati.

Välis-Euroopas kõikjal, välja arvatud Pürenee poolsaar ja Balkani pool-

saare lõunaosa. Džungaaria-Kašgaaria alal, Mongoolia RV-s ja Jaapa_

nis. (197. joon.) Kultuurtaimena ka mujal.
Majanduslik tähtsus. Kõrge väärtusega söödataim. Sobiv külvami-

seks nii karjamaale kui ka niidule heinaseemnesegus. Rohukamaras püsib
kaua. Varakevadel kiire kasvuga; sobivates tingimustes (lamminiitudel)
annab kolm lõikus,t (30-50 islha)' T,ooma soo'katsejaama koge.musteĮ kari-
ļoomad ta puhaskultuuri haljassöödana meelsasti ei söö. Kasutatakse ka
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pratensis) areaal. IMeusel, Jäger ja Weinerti
965) järgi.]

l97. joon. Aas_rebasesaba (AĮopecur?|
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murutaimena varjulistes ļ<ohtades. Kultuuris Euroopas, Jaapanis, Põhja-
Ameerikas, Brasiilias, Austraalias, Uus-Meremaal.

2. sektsioon Alopecuriurn Dumort. Observ. Gram. Belg. lB2. lB23;
Tzvel. in Fļ. Eur. URSS l :251. 1g74. _ AĮopecureĮlus Tzvel in Nov. Syst.
Pļ. Vasc. (Leningrad) 6: l9. 1970. - Pööristähk kitsasruljas. Sisesõkaļ
puudub. Libled 'lr-1ls ulatuses oma pikl<usest alusel servipidi kokku
kasvanud. Uhe-, l<ahe- või mitnreaastased, kuid suhteliseļt lühikese elu_
eaga taimed.

3. Põlvjas rebasesaba - Alopecurus genĮcu.ļatust L. Sp' Pļ. 60.
1753; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. CLrrl. 42. lg52;
Griseb. in Led. Fļ.Ross.4:464. lB53; Asch. et Graebn.Syn.Mitteleur.
Fl.2 (l) : 136. lB9B-l902; ovcz. in Fļ. URSS 2:l57.1934; Hegi, Illustr.
Fļ. Miit.-Eur. ed. 2. l:300. 1935; Lavr. in Fļ. L-]cr.2:t47. lg40; P. Galen.

e

b
c

d

d

198. joon. Põlvjas rebāsesaba (AĮopecurus genicuĮatus): a - taime üldkuju, ü - pähik,
,c _ väļissõkal' d - keeleke, e - teris: orig.
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199. joon. Põlvja rehasesaba (AĮopecurus genĮcuĮalas) leiukohad Eestis'

in Latv. fl' l:l52' 1953; Hyl' Nord' kärlväxtfl' l:33l' 1953; Roshev' et

Schischk. in o.rr. JIes. o6.rr. l: ll2. 1955; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2 : 160. 1963;

Tzve|. in Fl. Eur. URSS |:25I' 1974' _ Jll,Icoxsocr ķofleH.Iatltü. (l9B'
joon.)- 

o, o. Väikesi madalaid ja kohevaid mättaid moodustavad hallikas-
rohelised, rohkete viljuvate kõriega taimed; Kõrs l0_20 (45) cm kõrge,

sõlilede kohalt põlvjalt käändunud ja tõusev, vahel lamav ning juurduv.

Lehetuped võrdļemisi puhetunud, eriti ülemised. Keeleke 2-4 mm pikk,

tömp. įehelabad 2-.4 mm, harva kuni 5 mm laiad, tipus sujuvalt ahene_

nud, pealt ena,m-vähem karedad, ülemised sageli siļedad. Pööristälhk 2*
5 cm pikk, 4-7 mm läbimõõdus, ruljas. Pähikud 2,5-3 mm pikad, piklik-
eLliptiīised (aas-rebasesaba pähikute sarnased), mĄärdunudlillakad. Lib_

led pähiku pikkused, kolme rooga' ühesugused, hallikaslillakad, viļtuselt
tömūltipulised, tipus harali hoiduvad, kileja servaga, alusel l/s-ni (harva

kuni veerandini) liitunud, seljal ja roodudel ripskarvased. Välissõkal pea_

aegu liblede pikkune, enamasti tömbitipuline, harvemini teritunud, pin-

nuīt uäg, lühikarvane. ohe 2,5-3 mm pikk, viie rooga, põlvjas, sõkla

seljale kinnitunud selļe aluse lähedal, roheline või lilla. Sisesõkal ja pais_

lajid puuduvad. Tolmukapead !5-2 mm pikad, helekollased või lillad,
hiljem roostepruunid. Teris umbes 1,5 mm pikk; hiilum ovaalne'

Õitseb juunist augustini.
Kasvab niiskeļ, enamasti tihenenud muļlal veekogude ka1ļastei,
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niiskemates põõsastikes, kraavikallaste1, aga ka teraviljas umbrohuna.
Ķagu_Eestis põldudel kohati rohkesti, mujal harvemini. Uļdiselt võrdlemisi
sage. (199. joon.)

Üldlevik. Enamapti metsa- ja metsastepi-aladel. Nõukogude Liidu
Euroopa-osas peamiselt põhjapoolsetes ja keskrajoonides. Skandinaavia_
maades, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Põhja_Ameerikas; tulnukana ka
teistes maades.

4. Ruuge rebasesaba - Alopecurus aequaĮīsJ Sobol. Fl. Petropol. l6'
ļ799; ovcz. in Fl. URSS 2: l58' l934; I{egi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed. 2.

200. joon. Ęuuge rebasesap'1 !'!Į9nec.urus .aequaĮis), a - taime üldkuju, Ö _ pähik,c - välissõka|' d _ keeleke, e _ teris. orig.
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l:301. 1935; Lavr. in Fl. Ucr. 2:147. 1940; p. Galen. in Latv. fl. l:153.
l953; Hyl. Nord. kärlväxt'fļ. l:33l. l953; Roshev. ert Schisohk. in o.rr.
JIes. o6n. l:112. 1955; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2:160. 1963; Tzvel. in Fl.
Eur. URSS l:25l' |974. - A. fuĮuus Smith in Smith et Sowerby, Engl.
Bot.2l. tab. 1467. tB05; wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
curl. 43. lB52; Griseb. in Led. trI. Ross. 4:464. 1853; Asch. et Graebn.
Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l) :137. 1898-1902. - Jlncoxņocr panultft. (200.
joon.)

o, o. Rohkete viljuvate kõrtega taimed; kasvavad väiksemate, sageli
tihedate kogumikkudena, harva üksikult. Kõrs 20-30 (50) cm kõrge,
põlvjalt käändunud' tõusvalt harali või enam-vähem püsti' LehetupĮd
siļedad või veidi karedad, ülemine mõnevõrra puhetunud. Keeleke 3_
4 mm pikk, teritunud tipuga. Lehelabad kahvaturohelised või rohelised,
vahel hallikasrohelised, l-3 mm laiad, lamedad, teritunud tipuga, alu-
mises osas nõrgalt karedad. Pööristähk 3_7 cm pikk, 3-4 (5) mm läbi-
mõõdus, mõlemast otsast alhenev. Pähik 2-2,7 mm pikk, lapik, enamasti
ļ<ahvaturoheline või ļillakas. Libled enam_vähem pähiku pikkused, tipus
tömbid või ümardunud, kolme rohelise rooga, andrul, servas ja roodudel
ripskarvadega. Välissõkal kilejas, paljas, libledega enam-vähem ühepik_
kune, sageli veidi pikem, tipus viltuselt tömp, harvemini teritunud. õhe
peen, sirge, sageli pähikust veidi väljaulatuv, kinnitunud sõkla seljale
keskkohas või pisut allpool. Sisesõkal ja paislajud puuduvad. Tolmuka_
pead ümmargused või ovaalsed, valkjad, hiljem oranžiks muutuvad,
l-1,2 mm pikad. Teris 1,2 mm pikk, ovaalne, helepruun; hiilum ovaalne.

Õitseb juunist augustini.
Kasvab vesistel kohtadel, soistel niitudel loigukohtades, kraavides,

seisva veega lompides, veekogude savistel kallastel; Eestis levinud pea-
miselt idapoolsetel aladel, mujal hajusalt. (201. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas kõikjal. Siberis ulatub ida
poole kuni Leena-Kolõma alani; Kaug_Idas kohati, kuid ohhoota mere
ranniku piirkonnas harva; Kesk-Aasias. Skandinaaviamaades, Ķesk- ja
atlaniilises Euroopas, Vahemeremaades, Väike_Aasias, Iraanis, Džungaa-
ria-Kašgaaria alal, Mongoolia RV-s, Himaalajas, Jaapanis, Hiina RV-s,
Põhja_Ameerikas; tulnukana ka mujal.

Majanduslik tähtsus. Hea söödataim, kuid madaļa kasvu tõttu sobib
vaid karjamaarohuks niiskel, raskemal mullal.

Kirjanduse andmeiļ on Įooduses võimalik leida kõigi ülalkirjeldatud
tte1ja rebasesabaliigi vahe1isi värdi igas kombinatsioonis. Eestis, eriti
ranniku piirkonnas on väga tavalised mustja rebasesaba ja aas-rebasesaba
vahepealsete tunnustega isendid, mida iuleb värdadeks lugeda (A' arundĻ
naceus Poir. \ A. pratensis L.). Kahe teise liigi värdi, nii nendevahelisi
kui ka aas_rebasesabaga, ei oļe seni Eestis leitud.

B. triibus ScoĮochĮoeae Tzve|' in 6or. Xypu. 53 (3) : 309. 1968 et
in Fl. Eur. URSS l:252. 1974. * Festuceae auct.: Roshev. in Fl. URSS
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20i. joon. Ruuge rebasesaba (AĮopecurus aequaĮis) leiukohad Eestis.

2:29|' 1934, p. min. p. - Subtrib. Graphephorįnae Asch' et Graebn. in
Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l) :342, 564. l89B-l902. - Püsik festukoidset
tüüpi lehelabaga. Pähįkud 2-5-õielised, koondunud enam või vähem
laiuvaks pööriseks. Libled pähikust palju lühemad. Pähikutelg liigestega
ning välissõkalde all karedakarvane. Vä1issõkal nahkjas-kilejas, 5-7
rooga' tipul kolme hambakesega, mis lõpevad väikese teravikuga. Tolmu-
kaid kolm. Sigimik tihedalt karvane, emakakaelad väga lühikesed. Hii-
ļum lineaalne, umbes poole terise pikkune. Tärklis liitteradena. Kromo-
sooĪmid suured; nende āĪlį X:7.

Monotüüpne triibus.

38. perekond rooghein - ScoįochĮoa'' Link
Hort. Reg. Bot. Berol. t : 136. 1827.

Veekogude kaldavees kasvavad roomava risoomiga kõrged püsikud.
Pööris laiuv, aruheina meenutav. Pähikud kuni viie õiega; valminult
varise,b iga õis eraldi. Libled piklikud, ühe ja kolme r,ooga' pähikust
ļühemad. Välissõkla tipus teravik ja kallusel jäigad karvad.

Põhjapoolkeral levinud monotüüpne perekond.
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202. joon' Roogliein (ScoĮochĮoa festucacea\. orig.
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203. joon. Rooghein (ScoĮochĮoa festucacea\: a _
pähik, Ö - väļi.ssõkal külg_ ja otsevaateš, c _

keeleke. Or,ig.

l. R,ooghein - Schoįochloa festucaceaĮ (Willd.) Link, Hort. Reg-
Bot. Berol. t:137. 1827; Griseb. in Led. Fl. Ross.4:393. 1853; Komarov
in Fl. URSS 2:448. 1934; Lavr. in Fl. Ucr. 2 :260. 1940; Hyl. Nord.
kärlväxtfl. l:279. l953; P. Galen. in Latv. fl. 1:20B. 1953; Natk.-Iv. in
Liet. fl.2:238. 1963; Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:252. 1974. - Festuca
boreaļįs Mert. et Koch in Röhling, Deutschl' Fl. 1 :664. lB23; Wied. et
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.67. 1852. - Grapltephorum
arundįnaceum Asch. Fl. Brandenb. l : B52. 1864; Asch. et Graebn. Syn'
Mitteleur. Fl. 2 (1) :566. 1898-1902; Vilb. Eesti taim. ed.2.39. 1925;
Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. t:417. 1935. - Arundo festucacea
Willd. Enum. Pl. Horti Berol. t:|26. tB69. - Tpocrnuxa oBcrIHĮ.IĮeBLIĀ-
nan. (202. ja 203. joon.)

9ļ. Sageli üle 0,5 cm jämeda roomava risoomiga taimed. Kõrs kuni
l50 cm kõrge, aluseļ püstiselt tõusev, sõlmede kohalt juurduv, võrsuv
ja harkjalt harunev jämedateks (läbimõõduga kuni l cm), kaarjalt tõus-
vateks või püstisteks võsudeks, mis enamasti on mitteõitsevad. Kõrre
veealune osa ļuitunud tuppedega, vahel ereroheline, sile või nõrgalt
kare. Lehetuped avatud. Keeleke piklik, kuni 6 mm pikk, tömp, enamasti
narmastunud tipuga. Lehelabad 5-15 (18) cm laiad, 30-50 cm pikad,
lamedad, pikalt teritunud tipuga, alaspidi tugevalt karedad, eriti servas.
Pööris sageli üle 30 cm pikk, rohekas või hõbedaselt valkjas, laiuv,
hõre või kokku įõrnbunud ja tipust vei.di longus. Pööriseharud basaalses
osas ümmarguse, tipu pool kolmnurkse ristlõikega, karedad, peened,
pikad' Pähikud piklikud,9-ll mm pikad, kolme kuni viie õi,ega. Libled
erisugused, süstjad, kilejas-nahkjad, aļumine 5-7 mm pikk, kolme
rooga, ülemine 7-8 mm pikk' viie rooga. Vä1issõkal rohtjas, hi'ljem
nahkjas, seitsme rooga' tipus kolme lühikese hambaga, millest keskmine
on sageli pikenenud ogateravikuks, aluseļ ümbritsetud karvatutiga, pin-
nalt, eriti tipuosas, hajusalt 1ühikarvane. Sisesõkal kitsaspiklik, kilejas,
kahe ripskarvaSe andruga. Paislajud karhehõ1maļised, kilejad, ieravalt
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204. joon. Roogheina (ScoĮochĮoa festucacea) leiukohad Eestis.

205. joon. Roogheina (ScolochĮoa festucacea) areaal. [Meusel, Jäger ja Weinerti (l965)
j ärgi. ]
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koimnurksed. Tolmukapead umbes 3 mm pikad, lillakad. sigimik kareda-
karvane, kahe sulgja emakasuudmega. Teris piklik, helepruun, 4-5 mm
pikk; hiilum ļ<itsaslineaalne, peaaegu pooĮe terise pikkune.

Õitseb juunis, juulis.
I(asvab veekogude kaldavees, vaiļ<sema vooluga jõgedes' järvedes;

moodustab suuremaid kogumikke või pideva vööndi pilliroost sügavamal
vees; sagedam Eesti idaosas. (204. joon.)

Ūldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas peamiseit keskrajoonides;
Kautkaasias esįneb Taga-Kaukaasia kes,kosas; Siberis uiatub kitsa kee-
ļena Lääne-Siberist Leena jõgikonnani. Skandinaavianraades (Rootsi ja
Soorrre lõunapo'olses osas)' Kesk-Eu',roopas, Põhja_Anreeril<as. (205. joon.)

f. iriibus aru'heinaiised - Poeae. - R. Br. in Flinders.Voy.
Terra Austr. 2:583. l8l4, p. p.; Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:252. 1974. -itestuceae Dumort. Observ. Grain. Belg. 82, 100. lB23; Roshev. in Fi-
URSS 2:291. 1934, p. p. - Mitnre- või üheaastased tainred festukoidset
tüüpi lehelabadega. Paljuõielised, harvemini üheõielised pähikud on
1<oondunud enam-vähenr laiuvaks pööriseks, harvenrini pöörisjaks või
tähkjaks õisikuks' Liblecl harilikult sõka1dest 1ühernad, neid on I või 2,
vahel puuduvad. Välissõkal 3-5 rooga, ohtetu või sirge või pisut kõver-
dunud (kuid nritie põlvja) ohtega. Sisesõkal kahe andruga' Paislajud
mõnikord puuduvad. Tolmukaid 3, harva 1 või 2. Sigirrrik tipul enam-
vähem ļ<arvane või paijas. I{iilurr-r lineaalne või ovaalne. Tärklis liittera-
dena. Ķromosoonrid suured: nende arv x:,enamasti 7.

39. perekond aru,hein - Festuca't L
Sp. Pl. 73. 1753.

Mätastena ļ<asvavad või roomava risoonriga ühekojalised, harve-
mini kahekojalised (peamiseit rnäestikus kasvavad) püsikud. Lehed ļame_
dad, kahekorra või rullunud, enamasti alumiselt pinnalt läikivad. Kõrs
5-150 cm kõrge, paljas, harvenrini lühiļ<arvane. Pähikud lühikestel raa-
gudel, harvemini (lõunapoolsetel ļiiļ<idel) raotud, mitmeõielised, 1apikud,'
4-15 rnm pikad, kuni l0 (15) õiega. Pähikutelg paljas või lühikarvaneį
vilja valrnides murduv. Libled rohtjad, ebavõrdse pikkusega, teravatipu-
lised, selja1 nõrga andruga; aļumine lible lühem, 1-3 rooga, ülenrine
pikem, 3-5 rooga. Väiissõkal 3-5 rooga' alusel paljas, harva lühikar_
vane, ümardunud seljaga, tipp terav, teritunud või ohtega. Sigirnik pal-
jas, harva külgedelt või üleni lühikarvane, tipmiste sulgjate emakasuud*
metega. Tolmukaid 1<oļrrr. Paislaju iipp kaheharuļine. Õied hasmogaanl_
sed (avasigised). Pä:hiliuteļje murdepind otse (lustetel viltune). Teris
vaba või sõl<aldega liitunud. Hiiįum pikliik.

Perekond hõļnrab üle 300 liigi' Peamiseks levikupiirkonnal<s on
parasvöötme ja subtroopilised alad, ka troopilised mägialad. Nõukogude
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Liidus on konstateeritud 83 ļiiki ja alamliiki; Eesti NSV-s esinevad neist

9 taksonit.
Aruheintemääramisel,eritialamperekonnaFestucapuhul,onol-u-

line arvestada ļeheļaba anatoomilist ehitust. Peamisteks tunnusteks

määramiselonlehelabaristlõikekuju,sklerenhüümipaigutusepidermi
all, roodud" ;u uuįrae arv ning palgutus leheļabal, sageli ka trihhoo-

rnide rohkus ja Pikkus.
Perekonna leküotüüp on F' ouįna L'

LIIKIDE MÄÄRAMIsE TABEL

l.Lehed,vähemaltjuurmised,ha,rjasjadvõiniit,jad,0,3_2,5mmläbi.
mõõdus 2

Kõi'k ļehed lamedad, 3-l5 m'm ļaiad 6

z. tļķeaapuhmikulised, tupesiseste võsudega taimed. Lehed 0,3-ļ,5mm

läbimõõdus; alumised, Ļanad lehetuped halļid või õlgkollased . 3

Hõrąmurusalit kasvavad, tupeväl'iste pikkade maa_aluste võsunditega

taimed. Lehed t-3 ,n. iäbirnõõdūs. Alumised, vanad lehetuped

õhukesed,sagelipunakad,enamastikakõrsaluseltpunakas5
3. Alumised lehetupeä või ainult mõni neist (luupl) lühikarvased' Tai-

med sageli sinaįa kirmega. Lehed siledad, sinakasrohelised, keskmi_

selt 0,8-l,5 mm ļäbimõõdus
7. Kink_aruhein - Festuca trachgphųĮĮa (Hack') Krajina

Alumised lehetuped paljad. Taimed kirmeta. Lehed puhas_ või oliiv_

rohelised 4

4,Lehed0,3-0,75(0,B5)mmļäbimõõdus,pinnaltveidikared.ad,niit-
jad. Alumised kuivanud lehetuped määrdunudhallikad

9. Lamba_aruhein - Festuca oaįna L'

Lehedkunilmmläbimõõdus,jäigad,torkavatetippudega.Alumised
lehetuped õlgkollased, järsult murdunud, sageli tumedama tipuga

8.Liiv.aruhein_FestucasabuĮosa(Anderss.)Lindb.iil.

.5.Tai.medhaļ.ļikasrohelised.Pööriskoļļakas.Sõklad6-8mmpi,kad,
tihedalt villkarvased. Liivaste alade taimed

6. Luide-aruhein - Festuca' drenario Osbeck

Taimed enamasti sinakasrohelised. Pööris ļillakas või pruunikas'

Sõkļad(4,5)5_6m,mpikad,paljadvõihõredaltkarvased.Niidu-
taimed

5. Punane aruhein - Festuca rubra L'

6. Pähikud sõkaldesrt vähemaļt 2 korda pikemate ohetega. Kõrvakesed

suured, ülestikku kõrt üm'britsevad
2. Suur aruhein - Festuca gigantea (L') Vill'
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Sõklad oheteta. Kõrvakesed väiksemad 77. Võsude alusel nahkjad, soomusjad õlgkollased lehed. Keeleke įeritu_
nud tipuga. Pähikud 6-8 mm pikad. Välissõkal 3 rooga

1. Mets_aruhein _ Festuca aĮtįssįma Aļl-

Kõrre aļus soo,musjate lehtedeta. Keeleke törnp. Pärhikud enamasti ülel cm pikad. Välissõkal 5 rooga . 88. Lehed kollakasrohelised, ristiroodudega. Pööris laiuv. Pähiļ<ud muna-jad, 3-S-õie'lised
4. Roog_aruhein * Festuca arundįnocea Schreb.

Lehed tumerohelised. Pööris enam-vähem ühekülgne, pärast õitsemist
kokku tõmbunud. Pähikud 5-lO_õielised

3. Harilik aruhein - Festuca pratensis Huds.

l. alamperekond Drgmantheļe Krecz. et E. Bobr. in Fl. URSS 2:532-
1934; Tzvel. in Fl. Eur. URSS t:257. 1974. _ Sect. Montanae Hack.
Monogr. Fest. Eur. l95. lBB2. - Taimed ühekojalised, 50-150 cm kõrgu_
sed. Võsude alusel nahkjad soomusjad lehed. Lehelabad lamedad, š-l5 mm laiad; kõrvakesed puuduvad. Libled ainult Servas kilejad. Väįis-sõkal ohtetu, ainult üļemises osas andruga. Tolmukapead 2,ū-3,5 mmpikad. Sigimik tipul tihedalt karvane. Teiis piklik, pĮrr.gu või täiesti
vaba; hiilum poole terise pikkune.

l. Mets-aruhein _ Festuca aįtįssįma' Aļl' Auct. ad Fl. Pedem. 43-
l7B9; P. Galen. in Latv. ĪI. l:22|. 1953; Hyl. Nord. kärlväxtfl. l:233.
1953; Roshev. et schischk. in <Dn. JIeH. o6.n. t, iso. tgss;Natk.-Iv. in Liet. fl.
2:258. 1963; Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:258. 1974. - F' sgĮuatica Viļl.Hist. Pl. Dauph. 2:105 1787, non Huds. 1762; wied. et web. Beschr.
phan. Gew. Esth-, Liv. u. Curl. 6g. lg52; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4 :355.
1853; Asch. et Graebn.Syn.Mitteleur. Fļ.2 (l):533. 1898-1902; Krecz.
et E. Bobr. in Fl. URSS 2 :533. 1934; Hegi, Illustr. Fl. Mitt._Eur. ed. 2-l:454. 1935; Krecz. in Fl. |Jcr. 2:27B. 1940. - oscgu[Iļa Br,ĪcoKaE' o-
rrecnan. (206. joon.)

9ļ. Ti,hedate pu,hmastena kasvavad įairned. Kõrs 60-150 cm kõrge,
püsiine, 3 (4) sõl,mega, alusel võrdlomisi jäme, ümbritsetud ą-o
nahkja soomusja läikiva õlgkollase lehega. Leūetuped karedad, avatud-
Keeleke kuni 2_5 mm pikk, kilejas, tipus teritunįd uoi narmastunud;
kõrvakesed puuduvad. Lehelabiad kuni l,5 cm laiad, 20-60 cm pikad,
alumiselt pinnalt tugeva'lt läikivad, karedad, pealt tuhm- või haīļikas_
roheļised, siledad' 30-50 rooga' nendest 8-16 (20) mõlemakülgse skle_
renhüümikimbuga. Pööris kuni 20 cm pikk, noorelt püstine, õitūmisajal

I aįtįssįntus (lad
kõrgc.
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206. joon. Mets-aruhcin (Festuca aĮtissima): a _ taime üldkuju' b - pähik, c _ välįs_

sõkaļ, d - keeleke, e - lehe ristlõige. orig.
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laiuv, hiljerrr veidi longus, ühe- või kahekaupa männases asetsevate peente

harudega. Pähikud ohtetud, 6_8 mm pikad, 3-5 õiega, kolįakas_ või

helerohįļised. Libled ebavõrdse suurusega' aļumine umbes 2 mm, üļemine

3 mm pikk, läbipaistvad, roheliste roodudega. Välissõkal 5-6 mm pikk,

terava kileja tipuga' kolme selge rooga, kaetud väheste peente ogakes_

tega, tipuosas andruga. Tolmukapead 3 mm pikad. sigimik tipus kar-

vane. Teris rohekas, 3,5 mm pikk, piklik'
Õitseb juunis, juulis.
Kasvab hõredates laialehistes metsades; Eestis haruldane. (207. joon.)

Üldtevik. NSV Liidu metsa- ja metsastepialadel levinud hajusalt:

Euroopa-osas kesk- ja lõunarajoonides, Kaukaasias, Siberi lõunaosas,

Keslr-Aasias Karatali alamjooksul' Skandinaaviamaade lõunaosas, Kesk-
ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaades, Väike-Aasias. (208. joon.)

2. alampereko nõ, Sch.edonorus (Beauv.) Peterm. Deutschļ. Fl' 643.

1g49, s. str.;- Krecz. et E. Bobr. in Fl. URSS 2:529. 1934; Tzvel. in Fl.
Eur. URSS 1 :258. lg74' - Seat' Boaįnae Fries ex Anderss. Pl. Skand.

2:|7. 1852' - SchedolĻorus Beauv. Ess. agr,ostogr. 99. l8l2, p. p. - Tai-

med ühekojalised, 30-150 cm kõrgused. Võsude alusel puuduvad nahkjad

Šoomusjad lehed. Lerhelabad ļamedad, harva'pikuti koļ<ku rnurtud, 2-l5 mm

laiad; įõrvakesed süstjad. Libled ainult Servas kilejad. Välissõkal ohte-

Įine või ohtetu, andruta. Tolmukapead 3_4 mm pikad. Sigimik paljas.
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208. joon. Mets_aruheina (Festuca aĮtissima).areaaļ. [Meusel, Jäger ja Weinerti (1965)
järgi. ]

Teris piklik või piklik-äĪaspidimunajas, sõkaldega kokku kasvanud; hii_

lum peaaegu terise pikkune.

l. sektsioon Bromoįdes Rouy, Fļ. Fr. 14 225. 1913; Tzvel' in Fl. Eur.
URSS l :25B. 1974. - Välissõkal l0-l8 mm pikkuse ohtega. Metsatai-
med.

2. Suur aruhein _ Festuca gigantea'| (L.) Vilļ. Hist. Pl. Dauph.

2:110. 1787; Wied. et Web. Beschr. phan. Gerv. Esth-, Liv- u' Curl' 67'

1852; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:354.1853; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur.
Fl.2 (l):510. 1898-1902; Krecz. et E. Bobr. in Fl' URSS 2:534' 1934;

Hegi, Illustr. Fl. Mitt'-Eur' ed' 2' l:447' 1935; Krecz' in Fl' Ucr' 2:276'
l9a0; P. Gaļen. in Latv. f!' l:222. 1953; Hyl. Nord. kärlväxtfl. t:24l'
l953; Roshev. et Schischk. in o,r. JIeH. o6.ņ. 1 : l50. 1955; Natk.-Iv. in
Liet. fl. 2:257. 1963; Tzvel. in Fl. Eur. URSS t:258. 1974. - Bromus
giganteus L. Sp. Pl. 177. 1753. - Oscsuxra rllraHrcKafl. (209. joon.)

9ļ. Hõredate kogumikkudena ļ<asvavad poolvarju- või varjutaimed.
Kõrs kuni l50 cm kõrge, 3-5 sõlmega, võrdle'misi peenike, peaaegu

üleni ümbritsetud lehetuppedega, roheline või liolļakas. Lehetuped lahti_
sed, aļumised karedad. Keeleke tönrp, kuni l mm pikk või peaaegu puu-

't gigtntea (lad. k.) - gigantne, hiiglasuur
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dub; kõrvakesed suured, sirpjalt kõrt ümbritsevad. Lehelabad 4-|3
(15) mm laiad, sügavrohelised, noorelt sageli veidi ļihakad. Pööris kuni

30 cm pikk, tipust longus, hõre, pikkade peente karedate harudega, laiuv,

halļikasr,oheļine. Pähikud 10-l5 mm pikad, 3-5 õiega. Libled teravatipu_

lised, paljad, kileja äärisega, alumine 4-5 mm pikk, ühe Īooga' üleminę

5-6 mm pikk, kol,me ro'oga. Väiissõkaļ 6-7 (B) mm pikk, vi,ie selge rooga,

hõredaļt lühikarvane; veidi allpool kilejat tippu kinnitub sõkļast 2-3
korda pikem ohe. Sisesõkal ja väļissõkal enam_vähem ühepikkused. Tol-
mukapead 3-3,5 mm pikad, koĮlased. Sigitiiirk südajas, paljas. Teris

keskmiselt 4 mm pikk, piklikmunajas, kollakaspruun, vertikaalsel küljel
laia vaoga, sõkaldega lįitunud.

Õitseb juuni lõpust augustini.
' Kasvab niisketel ko'htadel leht- ja segametsad'es, võsasti'kes, veelco-

gude kallastel; Eestis leidub teda kogu territooriumil vastavates kohtades;

ļäänesaartel haruldane. (2l0' joon.)

Üldlevįk. Nõukogude Liidu Euroopa-osas leidub kõikjal, välja arva-
tud põhjapoolsed aļad; Siberis on levinud peamiselt lõunaosas, ulatudes
ida suunas Jenissei ja Angaraa jõgikonnani; Kesk-Aasias Tjan-Šani
mägismaaĮ. Skandinaaviamaade ļõunaosas, Ķesk- ja atlantilises Euroo_

PāS, Vahemeremaades, Väike-Aasias, Iraanis, Džungaaria-Kašgaaria
a1aļ, Himaalajas; introdutseeritult Põhja-Ameerikas. (2ll' joon.)
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210. joon. Suure aruheina (Festuca gigantea) leiukohad Eestis
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21l. joorr. Suure aruheina (Festuca gigantea) areaal' [Įleus,el, Jäger ja WeinerĮi (1965)

järgi.]

2. se,ktsioon Schedonorus. - Tzvel. in Fl. URSS I :258. 1974. -Väļissõkal ohtetu või kuni 3,5 mm pikkuse ohtega. Niidutaimed.

3. Harįlik aruhein - Festuca pratensis'l Huds. Fl. Angl. 37. 1762;
I(recz. et E. Bobr. in Fl. URSS 2:530. 1934; Hegi, Il,ļustr. Fļ. Mitt._Eur.
ed.2. l:445. 1935, p.,max. p.; Ķrecz' in Fl. Ucr.2:276. 1940; P. Gaļen. in
Laiv. f l. | :220.l953; Hyl. Nord. kärlväxtfl. l : 239. l953; Roshev. et Schischk.
in @.rr. IIen. o6n. l:150. 1955; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2:254. 196g. - F. pra-
tensįs Huds. ssp. pratensls : Tzvel. in Fl. Eur. URSS l :258. t974' _
F. pratensis Huds. var. genuina Hack. Monogr. Fest. Eur. 150. lB82; Asch.
et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l):503. l898-t902. - F. eļatįor L. Sp.
Pl. 75. 1753, nom. am,big.; Wi,ed. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv-
u. Curl. 68. 1852; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4 :353. lB53. - oscquflįĮa
JryroBan. (212. joon.)

9Į. Lühikeste maa-aluste võsunditega või mättaid moodustavad tai_
rrred. Kõrs 30-l00 om kõrge, sile, enamasti kolme lehega. Lehelabad
lanedad,3-8 (10) mm laiad, kuni 70 cm pikad, tume- kuni puhasroheli-
sed, alumiselt pinnalt läikivad, |4-24 rooga' miļlest (3) 5-7 on varus_
tatud kahekülgselt sklerenhüürnikimpudega, teistel, väiļ<sematel roodudel

3t0
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sklerenhüümikimbud ainult lehe alumise pinna poolel (2l2. !oon', e).
Lehetuped siledad, avatud. Keeleke kuni l mm pikkune, kõrvakesed väi_
kesed. Pöõris kuni 20 cm pikk, enamasti kahe alumise haruga, milļest
üks on pikem ja 4-6 pähikuga' teine lühem ja l või 2 pähikuga, peaaegu
ühekülgne, laiuv vaid õitsemisajal, hõre. Pähikud 8-16 (lB) mm pit<id,
5-B (l0) õiega, enamasti lillakad või kollakasrohelised, harvemini tuge-
valt lilļalaigulised. Libled piklikud, tipus tömbid või ümardunud, kilāja
SgĪvaga' alumine lible (2) 3-4 mm pi,kk, ühe r,ooga' ülemine (3,5) 4-5
(5'5) mm pikk, kolme rooga. Välissõkal 6_7 mm pikk, viie ebaselge
rooga' tipuosas sageli ļühikarvane, tipus järsult, harvemini ohtetaoliselt
teritunud või lühikese ohtega. Sisesõkal 5-6,5 mm pikk, kahe rooga, tipus
enamasti ļühikarvane. Tolmukapead 3-3,5 mm pikad, lillakiijud või
kollased. Teris piklik-äraspidimunajas, 3-3,5 mm pikk, tipuosas l,3 mm
lai, ventraalsel küljel laia madala vaoga, mis aļuse osrs āhenub ja süve_
neb.

Oitseb juunis, juulis.
Kasvab niitudel, rohuplatsidel, madalsoodel, teeäärteļ, hõredates met_

sades, puisniitudel; Eestis sage.

Kasvatatakse kultuur-heintaimena, millena on timuti järel teisel kohal
oma saagikuse, väga hea söödaväärtuse ja seemnekasvatuse hõlpsuse
tõttu. Heintaimena on ta saagikus meie oludes keskmiseļt 20_30 įs/ha.
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213. joon. Hariliku aruheina (Festuca pratensis
j ärgi.
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Ķa pikaajalistel kuliuurkarjamaadel on harilik aruhein tähtis pealishei-
nana. Samuti sobib ta murukamarasse. Üle 40 aasta on meil kasvatatud
sorti /Jõgeva 47', mis viimasel ajal on ka rajoonitud.

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas levinud kõikjal, välja arva-
tud arkti1ised alad (leitud siin_seaļ tu1nukana); Siberis metsa- ja metsa-
stepivööndis ning mägismaadel, Kesk-Aasias, Kaug-Idas sisseviiduļt.
Välis_Euroopas peaaegu kõikjal, Väike_Aasias hajusalt. (2l3. joon.) Sisse_
viidult Põhja_Ameerikas ja mõnedes teistes maades.

Majanduslik tähtsus.'Paremaid söödataimi ja tähtis komponent kul-
tuurniitude heinakamaraS; Segus ristikuga püsivam kui timut, Kultuuris
I<asvatatakse Nõukogude Liidu metsa_ ja metsastepivööndis, Välis_Euroo-
pas, Jaapanis, Lõuna-Aafrika kõrgmägedes, USA-s, Austraalia jahedates
piirkondades.

Tähtsamad Eestis esįnevad teisendid:
var. pratensjs - pööris laiuv; alumine, pikem pööriseharu 4-6 pähi_

kuga, lühem I või 2 pähikuga; sage;
var. subs'picata Asch. ei Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l) :503.

l898-1902 - pööris kitsas, peaaegu lineaalne, enamasti ühe alumise
haruga; kõik harud ühe pähikuga; harva.

Hübriididest on meil leįtud F. arundįnacea \ F. pratensis (vt.
ļ'k. 3l7), F. pratensįs X Loļįum perenne (\,t. ļk. 33l) ja F. pratensis \
Lolįum muĮtif Įorum (vt. l'k. 332).

4. Roog-aruhein - Festuca arundįnaceaĮ Schreb. Spicil. Fl. Lips.
57' l77l; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv_ u. 

-Curl.68. 
l8į2;

Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:353. 1853; Krecz. et E. Bobr. in Fl. URSS
2:53l. 1934; Hegi, Iltļustr. Fl. Mitt.-Eu,r. ed. 2. t:446. 1935; P. Galen. in
Latv. fl. l:220. l953; Hyl. Nord. kärlväxtfl. l:240' l953; Roshev. et
Schischk. in On. JIen. o6n. l:151. 1955; Natk.-Iv. in Liet. fl.256. 1963. -F. arundįnacea Schreb. ssp' arundįnacea : TzveĮ' in Fl. Eur. URSS 1 :259.
1974. - F' arundįnacea Schreb. var. genuina Hack. Monogr. Fest. Eur.
153. 1882; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l) :505. lBgB-1902,
p. p. - Oscguuua rpocrHr.rKoB an. (214. joon.)

9ļ. Tupesiseste võsudega ning tihedate mätastena kasvavad, aga ka
võrdįemisi pika tupevälise maa-aluse risoomiga taimed. Kõrs 50-90
(120) cm kõrge, paljas, keskmiselt kolme kõrrelehega. Lehelabad 20_-
60 cm pikad, pealmiselt pinnalt, harvemini mõļemaļt pinnalt karedad,
3-l0 (l2) mm ļaiad, risiiroodudega; sageli servadest sissepoole rullu-
nud, tuhm-kollakasrohelised, l8-32 rooga, milļest 10-24 on mõlema_
poolse sklerenhüümikimbuga (2|4' joon', e). Alumised lehetuped karedad.
Keeleke peaaegu puudub; kõrvakesed võrdlemisi suured, poolenisti kõrt
ij,mbr,itsevad, e'namasti karvakestega tipus. Pööris kuni 35 cm pikk, palju_
pähikuline, pikkade karedate, tavaliselt kahekaupa männases asetsevate

| ąrundįnacea (lad. k.) - pcrekond Arundo iaoline.
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215. joon. Roog-aruheina (Festuca arundĮnaceal įeiukohad Eestis.

harudega. Pähikud 8---l2 (15) mm pikad, 3-5 (8) õiega, hallikasroheli_
sed, enamasti lillaka varjundiga. Libled seljal andruga, teravatipulised,
alumine lible ühe rooga' 3-6 mnr pikk, ülemine koļme rooga, 5-7 mm
pikk. Välissõkal 7-8 mm pikk, kileja Servaga, teritunud tipuga, kuni
l mm pikkuse ohtetaolise teravikuga, viie rooga, hõredaļt ļühikarvane.
Sisesõkai niisama pikk, vahel veidi ļühem, kahe andruga, servades ja
andrul tihedalt ripskarvane, pinnalt lühikarvane. Tolmukapead (3,B) 4
(4,5) mm pikad. Sigimik munajas, paljas. Teris 3,5 mm pikk, piklik-äras-
pidimunajas, pruunikas või tume_punakasĮilla.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab niisketel ļiivadel, uhtlammidel, mererannas, teeäärteĮ, puis_

niitudel, võsastikes. Eelistab lubjarikast mulda. Eestis kohati sage.
(215. joon.) Kultuuris kasvatatakse harva, kuigi on niisketel ning ūleuju-
tatavatel lammi_ ja soomuldadel saagikas ja püsiv. Väärtuslikku sööta
annab noorelt, õitsemisajal aga muutub kiiresti koredaks ja söödaväärtus
kahaneb. Heinasaaki võib roog_aruhein anda üle 100 ts/ha.

ÜIdlevik. Nõukogude Liidus esineb ainult Baltikumis, peamiselt mefe_
rannal, ja Leningradi oblastis suuremaįe järvede kallastel. Levinud veeļ
Skandinaaviamaade lõunaosas, Kesk- ja atlantilises Euroopas. (2l6. joon.)
Sisseviidult Põhja-Ameerikas ja teistes mittetroopiļistes maades.

Majanduslik tähtsus. Vä1is-Euroopas kasvatatakse roog-aruheina niis-
ketel liivastel ja savikatel muļdadel kuļtuurniidutaimena, vähesel määral
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216. joon. Ęoog_aruheina (Festuaa 
fföigrir^tr?r.,areaal. 

[Meusel, Jäger ja Weinerti

ka Nõukogude Liidus. Saagikuselt ületab hariliku aruheina, andes sellest
koredama, kuid küllaltki väärtusliku sööda. Kasvatatakse ka Uus-Mere_
maal.

Teisenditest esinevad meil:
var. arundįnacea - kõrs kuni l m kõrge; lehelabad 5-B (l0) mm

ļaiad, alumiselt pinnalt siledad või nõrgalt karedad. Pööris kuni 20 cm
pil<k, laiuv, karedate harudega; libled erineva pikkusega; välissõkal kolme
tugevama, nõrgalt kareda ja kahe vähemärgatava rooga; Eestis sage;

vaĪ. aspera (Mutel) Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l):509-
1898-1902 ĮF. eĮattor A. rigida c. aspera Mutel, Fl. Fr. 4: ll0. 1838. -F. arundįnacea var' 2. Uechtrįtztana (Wiesb.) Haok. Monogr. Fest. Eur-
l56. l8B2. - F. Ueclltrįtzįana Wiesb. in Österr. Bot. Zeits,chr. 28 :21B.
ls78] - kõrs enamasti üļe l m kõrge, jäme; lehed kuni l,2 cm laiad'
mõlemalt pinna'lt väga karedad, lamedad või pikuti sissepoole rullunud'
pööris 20-30 (35) cm pikk, karedate harudega; libled väga erineva
pikkusega; välissõkal viie hästi märgatava kareda rooga; esineb Põhja_
ja Lääne-Eestis mererannas ja rannikupiirkonnas teede ja raudteede
ä äres.

Rannikupiirkonnas leidub roog-aruheina ja hariļiku aruheina
vahepealseid vorme, mis kujutavad endast nende kahe liigi värda -F. arundįnacea Schreb. X r. pratensis Huds. Nende liikide koosesinemi-
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sel on värdade tekkimine alati võimalik. Esmakordselt on seda kirjelda_
tud juba möödunud sajandil (Haussknecht' lBB5). Ka käesoleval sajandil
on avaldatud katseliste kontroļlide tulemusi ning sellega tõestatud nime_

tatud värra teke looduses.

3. alamperekond Festuca. - Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:260. 1974'-
subgen. Eufestuca Griseb. spicil. Fl. Rum. 2:432. lB44; Krecz. et E. Bobr.

in Fļ. URSS 2:499. 1934. - Seot. Feslaca. _ Taimed ühekojalised,5-
l0O cm kõrgused. Võsude alusēl puuduvad nahkjad soomusjad lehed.

Lehelabad harilikult väga kitsad ja pikuti kokku murtud (harva osaliselt
lamedad), kuni 2,5 mm ļaiad; kõrvakesed puuduvad. Libled ainuļt servas
kilejad. Välissõkal ohteline, harvemini ohtetu, andruta. Sigimik harilikult
paljas, harvemini tipul lühikarvane. Teris piklik, enam või vähem tuge-

valt sõkaldega kokku kasvanud.

5. Punane aruhein - Festuca rubra'\ L. Sp. Pl. 74' 1753; Wied. et

Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 66. 1852, p. p.; Griseb. in
Led. Fl. Ross. 4 :352. 1853, excl. var. var.; Krecz' et E' Bobr' in Fl' URSS
2:517.1934; Krecz. in Fl. Ucr. 2:280. 1940; P. Galen. in Latv. fl. l:218'
1955; Hyl. Nord. kärlväxtfl' l:237' 1953, p' P'l Roshev' et Schischk' in
<D.rr. .Ilerr. oõ.l. l:l5l. 1955; Natk'-Iv. in Liet. Īļ' 2:252. 1963. - F' rubra
L. ssp. rubra: Tzvel. in Fl. Eur. URSS 1:260. 1974. - F. rubra L. ssp-

eu-rubra Hack. Monogr. Fest. Eur. 138. 1882, p. p.; Asch. et Graebn. Syn-

Mitteleur. Fl. 2 (l):497.1898-1902 (4. F. eu-rubra\, P. P.i Hegi, Illustr.
Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. l:443. 1935, p. p. - Exs.: Lippm. et K. Eichw. Eesti
taimed l, no 32. 1933,[sub F. rubra L. var. barbata (Schrank) Hack.] -
oņcguuua,KpacHafl. (2|7. ia 2l8. joon.)

į Maa-alusįe roomavate võsundi,tega hõremu,rusalt, harva mätastena
kasvavad taimed' Kõrs 20-80 (l00) cm kõrge, sile, paljas' 2 (3) sõlmega-

Lehed tume_ või hallikasrohelised, alumiselt pinnalt läikivad. Kõrrelehti
enamasti 2, lamedad, 2-2,5 mm la,iad, pealrniselrt pi'nnalt võrdüemisi pika_

karvased. Juurmised lehed kahekorra, 0,6-l,3 (l,8) mm läbimõõdus, rist_

lõikes enam_vähem kolmnurkjad, alumise pinna epidermi all reeglipära_
seļt vaid roodude kohal ja lehe servadel skļerenhüümiväätidega, pealmi-
sel pinnal 5-7 rooga ja 5 sügava vaoga; harvemini (lämmastikurikkal
niiskel pinnasel) on juurmised lehed lamedad,2-3 mm laiad,5-9 (13)

rooga ja 3_7(ll) vaoga. Alumised lehetuped enamasti tihedalt lühikar_

vased. Juurmised vu.rād lehetuped suhteļiselt õhukesed, sageli mõne-

võrra läbipaistvad, pruunikad või punakad. Keeleke lühike või peaaegu

puudub; kõrvakesed puuduvad. Pööris 6-l0 (l5) cm pikk, rohekaslilla_
kas, sageli valkja kirmega, enamasti t (2) suhteļiselt pika alumise
haruga. Pähikud 8-l2 (l4) mm pikad,4-7 (B) õiega. Libled nõrgalt
kareda andruga, teritunud tipuga, alumine 2,5-3,5 (4) ffifl, ülemine

'3'5-4,5 (5) mm pikk. Välissõkal (4,5) 5-6 mm pikk, seljalt kumer, tipu-

I rubra (lad. k.) - punane
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218. joon. Punase aruheina (Festuca rubraj rannikuteisend. Orig'

oSaS lühikarvane, vahel üļeni karvane, 0,5_2,5 mm pikkuse kareda

ohtega, harvemini tipus ogateravikuga' Sisesõkal enam-vähem välissõkla
pikkune, kahe kareda andruga, tipuosas pinnalt lühikarvane. Toļmuka-
pead keskmiselt 2,5-3,5 mm pikad, koļlased või lillakad. Sigimik ovaalne,

kahe tipmise sulgja emakasuudmega. Teris 3,5-4 mm pikk, helepruun
kuni tumelilla, piklik, sisesõklaga liitunud.

ero



\-āga 1aia ökoloogilise amplituudiga liik. Kasvab kehvadel kõnnu_
trraadel, kuivadeļ küngastel, ļiivade1, luidetel, niitudel, hõredates metsa-
'des, madalsoodes ja vesistes siirdesoodes, umbrohuna põldudel, pioneer_
liigina uudis- ja jäätmaadel. Kuivendatud sood,es ja huu,musrikkal pin_
nasel moocirrstab sageli tihedaid tumerohelisi kogumikke. Eestis sage.

Kasvatatakse l<uļtuurkarjamaadel, eriti kuivematel ja vähemviljakatel
muļdadel. Saagikus on keskmiselt 20-30 ts/ha, kuid teatud tingimustes
võib olla ka üle 60 ts/ha. Rajoonitud sordiks on juba üle 30 aasta kasva-
tatud 'Jõgeva 70'.

Üldlevik. Põhjapoolkeral on levinud tsirkumpolaarselt, ulatudes kuni
põhjalaiuse 7tr-n| Euraasias kõikjal, välja arvatud kõrbed ja troopika-
alad; Põhja-Ameerikas, Põhja_Aafrikas.

Majanduslik tähtsus. Peaaegu igas niidutüübis heintaimiku tähtis
l<omponent. Puhtalt külvatuna annab vintske sööda. Muruväljakutele
sobib nii puhaskülvina kui ka segus teiste rohttaimedega. Kultuuris Nõu_
kogude Liidus niiskemates piirkondades, Välis-EuroopaS' Jaapanis, Aust_
raalias, Uus-Meremaal.

Väga varieeruv 1iik, mis annab arvukaļt erinevaid ökoloogilisi ja geo_
graafilisi vorme. Nende üldtunnustatud süstemaatikat seni veel ei ole.

Eestis seni leitud teisenditest on selgemini eristatavad ja tähisamad
järgmised:

var. barbata (Schrank) Hack. Monogr. Fest. Eur. l3g. 1882 (F. bar-
bata Schrank Prim. Fl. Saļisb. 46. 1792) - välissõkal lühiohteline, võrd_
ļemisi tihedalt lühikarvane; ka kõrrelehed sageli pikuti kokku käändunud;
kuivadel niitudel ja liivastel küngastel võrdlemisi harilik; levinud ena_
masti rannikupiirkonnas; seetõttu võib olla punase ja luide_aruheina ris_
tumise teel tekkinud heterogeenne värd;

var. juncea (Hack.) Tzvel. in Fį. Eur. URSS l:26l. 1974 (F. rubra
lar. aulgarįs subvar. iuncea Hack. Monogr. Fest. Eur. l39. l882) - pikalt
roomava risoomiga taimed; lehed pikuti kahekorra, harjasjalt jäigad,
kuni l,2 mm läbimõõdus; pööris võrdlemisi Suur, hõre, punakas; pähikud
kuni l0 mm pi;kad; vee,kogude liivasteļ kallastel, erirti mererannaS niiske,l
liival ja klibul, sage; sisemaal harvem;

var. rubra - risoom kaetud maa-aluste lüheļdaste või võrdlemisi
pikkade pruunide või punakate alalehtedega; alumised lehetuped paljad
või karvased; juurmised ļehed pikuti kahekorra, kõrrelehed enamasti lame-
dad; välissõkal paljas või hõredalt karvane; sage.

Agronoomilises kirjanduses käsitletakse F. rubra't mõnikord kahe
alamliigina: peale võsundilise (risoomiga) tüüp_alamliigi tuuakse veel
puhmikuline F. rubra L. ssp. faĮĮax (Thuill.) Nym. - F' faĮlax Thuill.
ĶäesoĮeva teose autor pole senini looduses niisugust tüüpi leidnud.
F. faĮĮax'l teadaolev areaal jääb meist lõuna poole, piirdudes atļantilise
ja Kesk-Euroopaga. Võimalik, et kultuuris leidub meil seda taksonit, kas-
vanuna mujalt pärinevast seemnest.

Hübriididest on Eestis lei,tud F' rubra \ LoĮiunl perenne (vt. lk. 332).

320



c

d
e

a

2l9. ioon. Luide_aruhein (Festuca arenaria): a - taime üldkuju, b - pähik, c - väļis_
soka\, d - keeleke, e - lehe ristlõige' orig'
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6. Luide-aruhein - Festuca arenarįa ļ osbecl<, Utk. Fl. Hall. B. l7BB;
Ķrecz. et E. Bobr. in Fl. URSS 2:520. 1934; P. Galen. in Latv. fl. 1:2l9.
1953; Roshev. et Schischl<. in <Dr. IIes. o6.n. I :152. 1955; Natk.-lv. in
Liet. fl. 2:253. 1963. - F. rubra L. ssp. arenarįa (osbeek) Syme in
So-"verby, Engl. Bot. ed. 3. ll. tab. 1726. |B72; Tzvel. Poac€āe URSS 40l.
1976. - F' rubra L. var. arenarįa (osbeck) Fries, Fl. Haļļ. 28. lBl8
(B. arenarĮa); Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:352' lB53 (p. arenaria); Asch.
et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l):499. t898-1902 ([ssp.] A. F. eu-
rubra b' arenaria); Hegi, Illustr. Fl. Mįtt.-Eur. ed.2. |:444. l935 (ssp-
eu-rubra var. arenarįa). - F. rttbra L. var. Įanuginosa (Koch) Ķlinge"
Fl. Est-, Liv- u. Curl.82. lBB2. - F' rubra y. Įanuginosa Koch, Syn. Fl.
Ger,m. 8ļ3' lB37. - F. rubra L. var. fi. F' cinerea DC' : Wied. et Web..
Beschr' phan. Gew. Esth-, Liv_ u. Curl. 67. l852. - oscRĮIaqa [ecĪ{auafl..
(219. joon.)

9ļ. Kilejate punakaspruunide tuppedega ümbritsetud pika maa_aluse
risooIniga hallikas- või valkjasroheļised taimed. Kõrs 25-60 cm kõrge,
2 (3) sõlmega' pa.ljas. Kõrrelehed enamasti piku,ti rullu,nud, 5-
l5 cm pikad; juurmised lehed kokku ļ<äändunud, ristlõikes l-l,3 mm
läbimõõdus, ovaalsed, keskmiselt 7 (kuni ll) rooga,6 (9) vaoga, roodude
kohal lehe aļumisel pinnal ja leheservas sl<lerenhüürrrikimpudega, sisekül-

220. joon. Luide-aruheina (Festuca arenaria) l,eiukohad Eestis
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jel (lehelaba pealmisel pinnal) pikl<ade trihhoomidega. l(eelel<e kuni I mm

pikk. Ülemised lehetuped paljad, aļutnised mõniļ<ord ļillakad või punakad,
lühikarvased. Pööris 7-B (l3) cm pikk, l<ompal<tne, üldkujult piklikmu-
najas, kahe alumise haruga, millest pikem uļatub sageli üle pöörise kesk-
ļ<oha, helehallikas või roosakas, vahel ļiļlaka varjundiga. Pähik ļ<eskmi-

selt l,5 cm pikk, (6) 7-9 (l0) õiega, karvase pähikuteljega. Alumine
lible 5-6 mm pikl<, paljas, ülemine 6-7 mm pikk, külgedel hõredalt pika-
karvane. Välissõkal 7-8 mm pikk, pikl<ade villkarvadega, 0,5-2 (3) mm
pikkuse ohtega. Sisesõkal enamasti välissõklast veidi pikem, lühikarvane,
tipus kaheharuline. Tolmul<apead ļ<eskmiselt 3-4 mm pikad, kollased.
Sigi,mik ,ovaaļne. Teris 3,5-4,5 mm pikk, hele- kuni ļilļakaspruun, sügava
vaoga veniraalsel küljel ja lineaalse hiilumiga.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab lahtistel liivadel ja luidetel peamiselt mererannal, harvemini

sisemaal; vastavate kasvuliohtade vähesuse tõttu on ta levik Eestis piira-
tud. (220. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus levinud Euroopa-osas peamiseĮt suure_

mate järvede (Laadoga, Ilmeni, Peipsi) ümbruses ja Valge ning Lääne_

mere rannikuil. Skandinaaviamaades ning atlantilise ja I(esk-Euroopa
põhjapoo1sematel aladel.

Majanduslik tähtsus. Sageii pioneerliilt tuiskliivade ļ<innistamisel.

7' Kįnk-aruhein - Festuca trachųpLtgĮĮaļ (Hack.) Krajina in Acta
Bot. Bohem. 9: l9l. l930; FIyl. Nord. ļ<ärlväxtfļ. l :236: l953; Natk._Iv.
in Liet. fI' 2:249. 1963; Tzveļ. in o.rr. JIeu. o6.ņ. 4:326. 1965 et in Fl.
Er"rr. URSS l :263. l974; Varep ei Vilj. in Eesti taim. määr. l046. 1966. -
F. durįuscula L. Sp. Pl.74. 1753; nom. ambig.; Krecz. et E. Bobr. in Fl.
URSS 2:507.1934; Krecz. in Fl. Ucr.2B7.1940. - F. oaina L. õ' durįtts-
cuĮa (L.) Griseb. in Led. trl. Ross. 4:35l. 1853: - F. ouįna ssp. dttrius-
cuta (L.) Koch var. trachųphgtla (HacĮ<.) Hegi, Illustr. Fl. Mitt._Eur. ed. 2.

1 : 433. l935. - F' ouįna ssp. eu-ouina vaĪ. durįuscuįa subvar, trachųphglla
Hack. Monogr. Fest. Eur.9l. 1882; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.
2 (l) :47l. 1898-1902. - F. cįnerea Vill. ssp. cįnerea var' trachųphųlĮa
(Hack.) Stohr in 'Wiss. Zeitschr. Univ. Halle I (3) :395, 402. 1960. -F. tongifoĮįa auct.: A. Skvorz' in Brcrn.n. Mocx. o6uĮ. tlcl. nphp., orĀ. 6uo.ņ.

65 (5) :75. 1960. - F. suįcata auct. : Pork in Loodusuur. Seltsi Aastar.
56: ll3. l964. - oecgHįIIĮa mepilIaBoJIHcTHa'I. (22l. joon.)

9Į. Sinakasroheliste iihedate tuttidena ļ<asvavad, alusel rohkete kolļa-
kashallide surnud lehetuppedega tihedapuhmikulised rohttaimed. Kõrred
30-60 cm kõrged, roheļised või l<ollakad, ristļõil<es pöörise alt ümaraļt
kuusnurksed. Alumised lehetuped (vähemalt osa neist), sageli ka noorte
võrsete lehelabad aluselt väga lühikarvased (luup!). Lehelabad pikuti
kahekorra, võrdļemisi kõvad. Kõrreļehed kuni B (l0) cm pikad, juurmised
ulatuvad kuni kõrre ļ<eskkohani, vahel ka pööriseni,7-B (ll) rooga, 4-B

t trachaph!ļĮl'a (lad. k.) - karedalehine.
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22l. joon. Kink-aruhein (FesĮuca lrachgphųĮ-
Įa): a -taime üldkuju, Ö - pähik,_'c -välissõkal, d - keelekõ,-e - lehe rištloige.

Orig.

(9) Vaoga' ristlõikes kolmnurksed või piklik-ovaalsed, külgedelt veidi
nõgusad, 0,8-l,4 läbimõõdus, tipuosas karedad. Sklerenhüümikiht kat_
kestunult, keskrool ja servades paksem. Keeleke väga lühike, selle kum-
malgi küljel kõrvarkestetaolised ülessuunatud puhetised. Pööris kuni 8,
(l0) cm pikk, enamasti pruunikas- või hallikasroheline sinaka kirmega,
harvemini lillakas. Pähikud 5-9 mm pikad, 4-8-õielised. Libled eūa-
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222. joon. Kink-aruheina (Festuca trachgphgĮĮa\ leiukohad Eestis.

võrdse pikkusega, alumine 2-3 mm, ülemine 3,5_4,5 mm pikk, terava-
tipulised. Välissõkal 3,5-4,5 (5) mm pikk, tipus 0,5-2,5 mm pikkuse
ohtega, paljas või servadel ja iipuosas lühikarvane. Sisesõkal välissõklast
veidi lühem, kahe ripsmelise andruga. Tolmukapead 2,5-3 mm pikad.
Sigimik munajas, paljas. Teris keskmiselt 3 mm pikk, piklik-ovaalne,
0,6-0,7 mm lai, laia vaoga ventraalsel küljel ja pikliku hiilumiga.

Õitseb mais, juunis.
Kasvab kergematel liivasteļ muldadel, enamasti kõrgendike lõuna-

nõlvakutel, männimetsade servaaladel, ruderaaltaimena teede ja raud-
teede ääres, pėo- ja parkimispla'tsidel, aga ka niidukamaras asulate lähe-
duses. Eesti floora koostisosana on ta tuntud veidi kauem kui aasta-
kümme, seetõütu puuduvad a|mmendavad tähelepanekud ta ļeviku kohta.
Võrdlemisi rohkesti on teda Tõravere ja Elva vahelisel alal, samuti Must-
jõe ja Koiva jõe ümbruses (Tahevas), Tartu ümbruses ja Toomemäel,
olustveres, Kurtna nõmmel, Narva-Jõesuus jne. (222. joon')

Üldlevi,k. Nõukogude Liidus vaid Euroopa-osas: Baltikumi, Laado-
ga-llmeni, Ulem-Dnepri, Ulem-Volga, Volga-Doni, Karpaadi ja Dnepri
valdkonnas. Skandinaaviamaades, atlantilises ja Kesk-Euroopas (kuni
Põhja-Šveitsini).

Maįanduslik tähtsus. Kariloomad söövad kink-aruheina meelsasti
(Mustjõe lammikarjamaad). Kehva pinnase parandajana võib osutuda
lamba-aruheinast perspektiivsemaks.
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Teisenditest on Eestis ļeitud:
var. muĮtįneruis Stohr in Rothm. Exkursi,onsfl. Krlt. Ergänzungsb. 4l.

1963 _ lehed 7-ll rooga ja a-9 va,oga (Tõraveres ja Eiva ümbiuses);
var. trachgphgĮĮa - ļehed 7 rooga ja 4 vaoga įTrh"ur, olustvere,

Tartu).

B. Liiv-aruhein - Festuca sabulosat (Anderss.) Lindb. fil. in sched.Pļ. Finl. Exs. 23. l906; Roshev. et Schischk. in on. JIeg. o6.rr. l : l53.
l955. _ į'. beckerį (Hack.) Trautv. ssp. sabuĮosa (Anderss.) Tzvel. in
Sched. Herb. Fl. URSS 18:14. 1970 et in Fl' Eur. URSS l:2õ7. |g74. -F' caesįa Smith, Engl. Bot. t. 1gl7' 1B0B. - F. ouina L. ssp. eu-ouįna
Hack. subvar. caesįa Hack' Monogr. Fest. Eur. 95. lBB2; Asch. et Graebn.
Syn. Mitteļeur. Fl. 2 (1) :473. lB9B-l902. - F. ouįna L. ssp. gĮauca
(Lam.) Hacļ<. var. caesįa (Hack.) Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2.
l:434. 1935. -. F. cįnerea Vill' ssp. caesįa (Srnith) Stohr in Wiss. Zeit-
schr. Univ. Halle g (3) :396, 404. 1960. - F. polesįca aucl. : Krecz. et
E' Bobr. in Fl. URSS 2:50B. l934; Lepik, Kodum. kõrreļ. määr. 66. 1935;
P. Galen. in Latv. fl. 1:2lB, 1953; FI1.l. Nord. l<ärlväxtfļ. l:239. ļ953;
Natļ<.-Iv. in Liet. Īl.2:250' 1963. - Exs.: Lippm. et K. Eichw. Eesti tai_
med l, n" 33. 1933. - oņcRultrļa Į}CrHHäfl. (223. joon.)

9ļ. Tihedate tuttidena l<asvavad ļ<ollal<asroheļised või hele-ha1liļ<as_
roheiised taimed. Kõrs 20-60 cnr l<õrge, õlgkollane või rohekas, võrclle-
misi tihedalt lühikarvane, ristlõikes peaaegu ümar. Kõrreiehed ļ<eskmiseļt5-B cm pikad; juurmised lehelabad ulatuvad kuni poole kõrreni, jäigad,
pikuti rullunud, peaaegu traatjad, torļ<ivteravate iippudega, ristlõik". į.r-aegu sõõrjad või ovaalsed, 0,5-1 mm iäbimõõdus, 9-l l rooga, 6-8
vaoga, sisepinnalt (iehelaba pealmiseit pinnalt) tihedalt pikakarvased,
välispinnalt (lehelaba a1umiselt pinnalt) siledad, paljad, epidernri aļl
üht1ase ja suhtelise1t pal<su sl<lerenhüümikihiga. Leīretuped įaljad, alu-
nrised surnud tuped torļ<avalt jäigad, läikiv-õlgko1iaseā või haliiI<ad'
sageli tumedanra tömbilt murdunud tipuga. Keeleke lühiļ<e r,õi puudub,
selļe kummalgi küļje1 ļ<õrvaļ<estetaolised üļessuunatud puhetised. Pööris
ļ<eskmiselt 8 (6-l2) cm pikk, ļ<ollakasroheline või halįikas-heleroheline,
vaheļ lilļal<as. Pähik 6-8 mm pikk, 4-6_õieļine. Libled ebavõrdse Suuru-
sega, nõrgal't kareda andruga, terįtunud tipuga, alumine 2-2,5, ülemine
3-3,5 mm pikk. Välissõkal ļühikarvane, 3,5-4,5 mm pikk, 0,7 (2) mm
pikkuse olrtega tipus. Sisesõkal peaaegu välissõkla pikĻune, sageli lühi_
ļ<arvane või punl<teeritud, kalre andruga, mis ainuįt tipuosas on väga
lühidalt ripskarvased. Toļmukapead 2,5-3 mm pikad, liļīad või kolļased.
Sigimik ovaalne, paijas. Teris 2,b-3 mm pikk, kohvipruun, laia vaoga
ventraalseļ küljel ja lineaalse hiilumiga.

Õitseb rnais, juunis.
I(asvab rannikua1a 1uidete1 ja iiivikutel, vahei ka sisemaal ļiivastel

nõļvadel. Eestis vastavate1 ļ<asvul<ohtadel r,õrdlemisi sage. (224. joon')
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223. joon. Liiv-aruhein_ 
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_ pähik' c _ välis_
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224' joon' Liiv-aruheina (Festuca sabuĮosa) leiu,kohad. Eestis.

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa_osas Arktikas, Karjala-Lapi ja
Dvinaa-Petšoora valdkonnas kohati, Baltikumi ja Laadoga-Ilmeni įalā-
konnas. Skandinaaviamaades ja Kesk_Euroopa põhjaosai.

Majanduslik tähtsus. Tuiskliivade kinnistajana sageli pioneerliigiks.

Eesti määrajates ja naabermaade floorades seni F. poĮesica Zapa|'
[Į''. becheri (Hack.) Trautv. ssp. polesica (Zapal.) Tzvel.] nime all įsi_
tatud liik on ülalkirjeldatud liigile ĮF. sabuĮosa (Andersi') Lindb' fil.ļ
lähedane, kuid märgatavalt väiksem ja õrnem; tal on enam,vähem
lamba- ja liiv-aruheina vahepealsed tunnused: haļlid juurmised lehe_
tuped, kuni 0,8 mm läbimõõduga lehelabad ja kuni t,5 mm pikkuse
ohtega välissõkal. Kasvab vanadel kamardunud luiteliivadel, miite aga
mereranna lahtistel luidetel. Seda taksonit Eestis seni leitud ei ole, kįll
aga näiteks Leningradi oblast,is, kus ta esi,neb pearmiselt suuremate
jõgede ääres kamardunud uhtliivadel.

9. Lamba-aruhein - Festuca oaina, L. Sp. pl. 73.
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv_ u. Curl. 66.
in Led. Fl. Ross. 4 :350. 1853, excl. var. var.ļ Krecz. et E.
URSS 2 :503. 1934; Krecz. in Fl. Ucr. 2 :286. 1940, s. st

1753, s. str.;
lB52; Griseb.
Bobr. in Fl.

r.; P. Galen.
t ouls (lad. k.) - lammas; oaina - lam'ba_' Vähenõudļiku liigina kasvab lamba_

aruhein isegi sellisel pinnasel, mis kõlbab ainult lammaste karjarriaaks.
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225. joon. Lamba-aruhei.l '(Festuca ouina): -a - taime üldkuju, ā - pähik, c - väįis-
sõkaļ, d _ lelreįaba alus kõrvakesega' e - lehe 

-ristlõige.'oriģ.



in Latv. fl. l:215. 1953; Roshev. et Schischk. in O,r. Jleir. o6.n. l:152.
1955; Stohr in Wiss. Zeitschr. Univ. Ilalle 2 (3) :396, 404. 1960, s. str.;
Natk.-Iv. in Liet. Ī|.2:249. 1963. - F. ouįna SSp. oaina: Tzvel' in Fl.
Eur. URSS t:267. 1974. - F' oaįna u' uulgaris Koch, Syn. Fl. Gerlrh. Bl2.
1837. - F. oaįna L. var. uulgaris (Koch) Klinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl.
8l. lBB2. - F. ouįna L. ssp. uuĮgaris (Koch) Čeļak. Prodr. Fl. Böhm.
l:50. l867; Hegi, Iliustr. Fi. Mitt.-Eur. ed. 2. l:432. 1935; Hyl. Nord.
kärlväxtfļ. l:234' l953. F. oaįna L. SSp. eu-ouįna var. uuĮgaris
(Koch) Hack. tVlonogr. Fest. Eur. 86. 1882; Asch. et G'raebn. Syn. Mit-
teleur. F'ļ. 2 (t):467. 1898-1902 (A. F. eu'ouįna a' auĮgarįS). - oncr-
HLIĮĮa oBeĮIį'n. (225. joon.)

E' Lühikeste, ttrpesisese1t arenevate rohkete püstiste võsudega iai_
med, mis moodustavad oliivikaid või halļikas-oliivrohelisi tiheclaid puh-
maid. Kõrs peenike, 20-60 (70) cm kõrge, risiļõikes ümaralt viisnurkne'
sile, pöörise ali veidi kare. Lehetuped pa1jad, siledad, basaa1ses osas
umbes veerandi pikkuselt suletud, tipu poolt avatud. Lehed 0,35-
0,75 mm läbimõõdus, seitsme rooga, pikuti kahekorra, pealmiselt pin-
nalt (siseküljelt) 1ühikarvased, aiumiselt (vä1iskü1je1t) karedad, rist1õi_

kes ovaalsed. Sklerenhüümikiht lehe alumise pinna epidermi all ühepak-
sune, tavaliselt moodustab pideva ringi, harva (vanematel lehtedel)
veidi katkestunud. Keeleke väga lühike, selle kummalgi küljel l<õrvakes_

tetaolised ülessuunatud puheiised. Pööris 3-7 (10) cm pikk, enne ja

226. joon. Lamba-aruheina (Festuca oaina)
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pärast õitsemist lroļ<ku tõmbunud. Pööriseharud karedad, alumisi l-3,
pikem nendest üļetab veidi õisiku alumist sõļmevahet. Pähikud 4_7 mm
pikad, 3-6 õiega, enamasti lilļakad, harvemini helerohelised. Libled eba_
võrdse pikkusega, kitsaspiklil<ud' teritunud tipuga, paljad, andrul hõre-
dalt kidakesi. Väļissõkal 3-4 nrm pikl<, aheneb tipus l-3 mm pikku-
seks karedaks ohteļ<s, tipuosas l<uni pooleni l<aetud lühikeste karedate
karvadega. Sisesõkal l<ahe ripsmelise andruga, välissõklast lühem. Tol-
mukapead |,B-2,5 nrnr pikad, hariļil<ult lillad. Teris paljas, 2-3 mm
pikk, piklik-ovaalne, tipuosas veidi laienenud, laia vaoga ventraalsel
kfiljel ja pikliku hiilumiga.

Õitseb mais, juunis.
I(asvab kergematel toitainetevaestel muldadel, männi_ ja segamet-

sades, ka tugeva s,amnra1kattega aladel' ļ<uivenratel niitudel, jäätmaa-
del. Tüüpiliselt poolvarjutaim. Eestis sage.

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa_osas peaaegu kõikjal, ulatudes
l<ohati üle põhjalaiuse 70', Kaukaasias, Lääne_ ja Ida-Siberis, Kaug_
Idas. Sļ<andinaaviamaades, atlantiļises ja Ķesk-Euroopas, Mongoolia
RV-s, Jaapanis, Hiina RV-s. (226. įoon.) Sisseviidult Põhįa_Ameerikas
ja Austraalias.

Majanduslik tähtsus. Hea karjamaarohi, eriti ļammastele. on talļa-
nriskindel ja toitev. Suuremad kariļoomad teda meeleldi ei söö. Juure-
kiudu võib kasutada tehniļisel otstarbel - polsterdamiseks, pakkimiseks,
toorainena paberi tootmisel, pintslite, matiide, köite ja takkude vaļmis-
tamiseks. Kuļtuuris kasvatatakse peamiselt USA-s ja paiguti Austraa-
ļias.

Meil ļeiduvatest teisenditest on tähtsamad:
var. f irmuĮa (Hack.) Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. l :331. |90B (F. eu-

ouina subvar. firmula Hack. Monogr. Fest. Eur. 87. l8s2) - ļeheļaba
läbimõõt 0,45-0,75 mnr; teeäärtel, nretsaservadel; järgmisest märgata-
valt harvemini;

var. oaįna - lelrelaba iäbimõõt 0,35-0,55 mm; Eestis esinevatest
teisenditest kõige levinunr.

Festttca L. \ LoĮiunt L. (\FestuĮolįuru Asch. et Graebn.)
Perel<ondadevahe1istest hübriididest on esimesena kirje1datud hari_

ļiļ<u aruheina ja karjamaa-raiheina värda - Festuca pratensis Huds. X
I'olįum perenne L. [\FestuĮoįįunt adscendens (Retz.) Asch. et Graebn.,
\!'. LoĮiaceum (Huds.) P. Fourn.], mis aeg_ajait esineb ļ<a Eestis. _
Värrad on väliskujult võrdlenrisi heterogeensed, enamasti meenutavad
harilikku aruheina. Kõrs alusel tõusev, sageli põlvjas. Lehed lamedad või
servadest pikuti rullunud. Ülenrine kõrreļeht vahel monstroosseit look_
lev. Öisik enamasti harunenud, harvemini ühe tähkja haruga. Ka õisiku
harud on sageli lool<ļevalt ļ<eerdus. Vahel aga on õisik harunenud alles
keskkohast ja tipuosas, kusjuures harunemata alumises osas asetseb
üļ<sikult 3_5 raotut pähikut, kitsas külg õisiku telje poole nagu raihei-
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nal. Harunenud õisikų tipupoolses osas kinnituvad ohtetud pähikud rao-
tult või lühiraoliselt õisikutelje suhtes serviti või poolviltu. Pähikud
5-l0- (l2-) õielised, lapikud või ruljad, enamasti ühe liblega, mis ula-
tub üle poole pähiku; harva on ka teine (alumine) lible mõnevõrra are-
nenud. Vahel on sõkalde tipuosa pikenenud ja nõrgalt keerdunud. Õied
steriiļsed.

Eestis leidub kirjeldatud värda looduses võrdlemisi harva ja ainult
neis kohtades, kus kasvavad koos mõlemad vanemad. Viimastel aasta-
tel on teda korduvalt leitud Tartu lähedalt, Eesti Põllumajanduse Aka-
deemia heinakasvatuse katsepõldudelt ja heintaimede kollektsioonist.
Kirjanduse andmeil esineb see värd kõikjal mõlema vanema areaali
kokkupuutekohįades.

Hariliku aruheina ja itaa|ia raiheina vaheline värd - Festuca pra-
įensįs Huds. \ LoĮiurn multifĮorum Lam. 'Į\FestuloĮium Braunįį
(Richt.) A. Camus, Festuca \ Braunii Richt.l - sarnaneb eespool kir-
jeldatud värraga, kuid pähikud on 3-6 mm pikkuste ohetega. Enamik
pähikuid on raotud. Aļumine lible sageli arenemata. Võrdlemisi sageli
,asetsevad pähikud õisikuteljel kahekaupa. See värd esineb märksa har-
vemini kui eelmine. Eestis leitud 1965. a. Eesti Põllumajanduse Akadee-
mia heintaimede kollektsioonist. Kirjanduse andmeil ilmub ta aeg-ajalt
nrõlema vanelna areaali ,kokkupuutea,ladel' kuid üļdiselt harva.

Punase aruheina ja karja'maa-raiheina varheline värd Festuca
rubra L' \ Loliurn perenne L. ()(FestuĮoĮium Fredericį Cugnac et

A. Camus) - meenutab väliskujult punast aruheina. Kõrs kaarjalt tõu-
sev, alusel vanade punakate kilejate lehetuppedega, mis kõrgemal on
rohekad ja sageli lühika,rvased. Lehed ki,tsad, peaaegu niitjad, pikuti
kahekorra, ristļõikes punase aruheina lehtede taolised, kuid tugevamalt
arenenud sklerenhüümiväätidega, mistõttu lehed on pealt (lehelaba aļu-
miselt pinnalt) kiitsilised. Vahel on ka juhtkimbud ebatavaliselt suureks
arenenud. Õisik kitsas, hõre, harunemata või ainult ühe alumise pikema,
harva veel mõne lühema haruga. Pähikud l-7 õiega, enamasti kahe
liblega, lühikestel raagudel, harva raotūd. Sõklad teritunud tipuga või
lühiohteļised. Mõnikord pähikus kõik õied või osa neist rudimentaarsed.
oied steriilsed. Eestis leitud l965. aastal Viljandi rajoonist, Kanakülast,
maantee pervelt Halliste jõe silla juurest ja l968. aastal Haapsalu rajoo-
nist Vormsi saarelt RäĮby oosiļrt. Värd on kirjeldatud 1943. aastal Prant-
susmaal; teda mainitakse ka Skandinaavia flooras'

40. perekond raihein - Loįįum| L
Sp. Pl. 83. 1753.

Roomava risoomiga ja väiksemate mätastena kasvavad ühe_ ja mit-
meaastased taimed. Lehed lamedad, paljad, kuid mõnevõrra karedad.

! Vergiliuse järgi ühe umbrohu nimi, mis 16. sajandil Lolium temuĮentum'i|e ü1e

kanti.
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Ķeeleke enamasti lühike, tömp. Õisik kitsaslineaalne, orasheina õisikut
meenutav tähk. Pähikud raotud, 5_25 mm pikad, 3-l5 õiega, lapikud,
üksikult õisikutēlje sõlmekohtadel. Pähiku alusel üksainus lible (vahel
teine rudimentaarne), välja arvatud tipmine pähik. Lible piklik, rohtjas,
3_9 rooga, andruta. Välissõkal viie rooga, andruta, paljas, tipus teritu-
nud või kuni 15 (20) mm pika sirge ohtega. Sõkla alus paljas. Paislajud
kahe ebavõrdse hõlmaga. Tolmukaid kolm. Sulgjad ema,kasuud.med kinni'
tuvad sigimiku tipus. Sigimik pa'ljas. Teris piklik, ventraalsel küljel
laia viltuse vaoga, sõkaldest tihedalt ümbritsetud.

Perekonnas on teada umbes l0 liiki, mis on levinud peamiselt Vahe-
meremaades. Sealt on nad rännanud Euraasia mandrile, nii põhja- kui
idapoolsetele parasvöötmealadele. Introdutseeritult ja u,rnbroh,tudena
koos kultuurtaimedega on nad levinud maakeral väljaspool troopikat
peaaegu kõikjal. Nõukogude Liidus on teada 7 liiki, nendest Eestis 4

ļ 11ļ(1.

Perekonna lektotüüp on L. perenne L.

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l. Rohkete juurmiste mitteõitsevate võsudega püsikud. Libled enamasti
kuni 3/ņ pähiku pikkusest. Sõklad rohtjad 2

Ainuļt viljuvate võsudega üheaastased taimed. Libled peaaegu
pähiku pikkused või pikemad. Sõklad nahkjad-kõhrjad 3

2. Kõrs ja lehetuped siledad. Pähikud õitsemisajal püstised. Välissõkal
6-7 mm pikk, ohtetu

l. Karjamaa_raihein - Lolįum perenne L.

Kõrs ülemises oSaS kare; lehetuped nõrgalt karedad. Pähikud õitse-
misajal peaaegu rõhtsalt harali. Välissõkal 7-8 mm pikk. Vähemalt
tipmised õied pähikus ohtega

2. Itaalia raihein - Loįįum multifĮorurn Lam.

3. Pähikud 7-l1 mm pi,kad. Libļed 6_10 rrrrm pikad, sageli pähikust
veidi lühemad või selle pikkused. Välissõkal ohtetu

4. Lina_raihein - Loļįurn remotum Schrank

Pähikud koos ohetega ||-24 mm pikad. Libled 15-30 mm pikad,
sageli pähikust üleulatuvad. Välissõkal alati pikaohteli'ne

3. Uimastav raihein - Lolįum temuįentum L.

l. sektsioon Lolįum. - Sect. Euįoįįum Gren. et Godr. Fļ. Fr.3:612.
1856; Nevski in Fl. URSS 2:548. 1934. - Välissõkal r,ohtne, õ,huke, süst-
jas.

.).).)
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l. Ķarjamaa-raihein e. inglise railrein - LoĮįutt"t pererLne 1 L' Sp'

Pl. 83. 1753; Wied. et Web. Beschr. phan. Gerv. Esth-, Liv- u. Curļ. 34.

1852; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:343. 1853; Asch. et Graebn. Syn. rtittel-
eur. Fļ.2 (l):753. lB9B-l902; Nevsl<i in Fl. URSS 2:552. 1934; Hegi,

Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed' 2. l :485. 1935; Lavr. in Fļ. Ucr. 2:29l. 1940;

Hyl' Nord. kärlväxtfl. t:243. ļ953; P' Galen. in Latv. Īl. l:226. 1953;

Rāshev. et Schischk. in O.rr. Jlerr. o6n. l : l55. l955; Natk.-Iv. in Liei.

fl. 2:2B0. 1963; Tzveļ. in Fl' Eur. URSS l:270. |974. - fĪneseJĮ MHolo_

JletHuft, paürpac nacr6uņtrķtti. (227. joon.)
9Į. Tihemurusait väikeste mätastena ļrasvavad hele_ l<uni punakas_

roheļised madalal<asvuļised taimed. Kõrs püstine või alusel põivjali tõu-

sev, 30-60 cm kõrge, sile, paljas, mõnikord nõrgalt lapik. Lehetuped

paljad, siledad. Leheīabad 3-6 mm laiad, B-20 cm pikad, siledad, vėidi
jaigaa, a1umiselt pinnalt tugevali 1äikivad, noorelt pikuti kahekorra.

k.āt.ķ" harva üle l mm pikk, tömp, sageli lõhestunud äärisena, kilejas-

nahkjas. Õisik kitsas, (B) l0-20 cm pikk, 8-25 pähikuga, lapik, sihva-

kas, enanrasti hõre, vahel tipust kaarjalt longus. Pähikud 7-18 mm

pikad, keskmiselt (l) 5-l5 õiega, ļ<oļļakasrohelised või liļļakad. Pähiku-

Įelg sitke, paljas. Libļed 7-|2 mm pikad, (5) 7-9 rooga, tipus ümar-

duāud või tönrbiļt teritunud, alumisest väļissõklast umbes pooiteist korda

228. joon. Karjamaa-raiheina (LoĮĮutn perenne\ ļeiukohad Eestis
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pikemad. Välissõkal 5_7 mm pikk, tipus tömbilt teritunud' Sisesõkal pea-
aegu välissõkla pikkune, vahel veidi pikem, kahe teineteisest eemal aset-
seva, nõngalt ripslkarvase andruga. Paislajud umbes 0,5 mm pikad, suhte-
liselt laiad, peaaegu terved või kahe lai_koļmnurkja hõlmaga. Tolmuka-
pead 3-3,5 mm pikad, enemasti tumekollased. sigimik tipus kahe suh-
teļiselt laiaļi hoiduva puhnlasjalt sulgja emakasuuāmega. Teris ovaalne,
3-4 mm pikk, ventraalseļt küljelt lame, kumera, nõrgalt kiitsilise dor-
saalse küĪjega.

oitseb mai lõpust oktoobrini.
Kasvab peamiselt tallatud kohtadel, rohtunud teedel, ieeäärtel, peo_

platsidel, prahipaikadel; Eestis esineb sagedamini saartel, aga ka haju-
salt kogu territooriumil. (228. joon.) Kasvatatakse ka kultuurheintāi-
mena.

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa_osas kes,k- ja lõunarajooni-
des (puudub Volga-taguses ja Volga-Kaama valdkonnas); põhjāpooļ_
seteļe aladeie tõenäo1ise1t introdutseeritucl ja sea1 kohastunud, kuia ei
kasva arktilistel aladei; Ķaukaasias; Kesk-Aasias peamiselt Turkmeenia
mägismaal (hajusalt), Pamiiri_Aļai mäestil<us ja Sõrdarja jõgikon-
naS. Sį<andinaavianraade lõunapoolsemas oSaS' Kesk_ ja at1anįilises
Euroopas, Vahmeremaades, Väike-Aasias, Iraanis. (229' jool-l.) Tuļnu-
kana ja kuļtuurtaimena paljudes parasvööt,me maades, l<a Põhja_Anree-
rika's.
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Majanduslik tähtsus. Ķarjamaa-raiheina peetakse üheks paremaks
karjamaarohuks, aga ka heaks alusheinaks niidukamaras. Talub hästi
tallamist ja karjatamist. Ta edukas kasvatamine on võimalik vaid niiskes
merelises kļiimas ja heal haritud pinnasel koos korraļiku väetamisega-
Inglismaa kliimas püsib karjamaa.raiheinalmuru talļamiskindlalt sajan_
deid.

Hübriide Festuca pratensis Huds. )( LoĮįum perenne L. (vt. lk.33l)
on kogutud Tartu lähedalt katsepõldudelt ja Festuca rubra L. X
Loļįum perenne L. (vt. ļ,k. 332) Vil'jandi rajoonist, Kana]<ülast ja Vormsi
saarelt.

* 2. ltaalia raihein e. mitmeniiteline raihein - Loļįum multifĮorumI
Lam. Fļ. Fr. 3:62l. 1778; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (|):757.
lB9B-1902; Vilb. Eesti taim. ed.2.42. 1925; Nevski in Fl. URSS 2:551.
l934; Hegi, Illustr. F'ļ. Miti._Eur. ed. 2 l:483. l935; Lavr. in Fl. Ucr.
2:292. l940; Hyl. Nord. kärlväxtfļ. t:244' 1953; P. Gaien. in Latv. fl.
l:224. 1953; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2:280- 1963; Tzvel. in Fļ. Eur. URSS
|:270. |974. - L. įtaļįcum A. Br. in Flora l7:243. lB34. - flteņel mrto_

loųBeTKoBbIü, paürpac MHoloyl{ocHurl. (230. joon.)
o, o. Helerohelised taimed tugevalt puhmjas-vatja juuresüstee-

miga, aluselt sageli rohkesti võrsuvad, arvukate viljuvate kõrtega. Kõrs
30-80 (l00) cm kõrge, enamasti õisiku alt kare. Lehetuped nõrgalt
ļ<aredad, ülemised veidi puhetunud, alumised sageli punalillad. Keeleke
väga lühike, peaaegu puudub, nahkjas. Lehelabad lamedad, 3-_8 (l0) mm
laiad, tipuosas, pealt ja servadest karedad, alumiselt pinnalt läikivad,
noorelt ruļlunud. Õisik püstine, 8_25 (30) cm pikk, kareda, vananedes
nrurduva õisikuteljega, kuni 25 hõredaļt asetseva pähikuga, mis tipuosas
aga järk_järgult tihenevad, rkuni nad üksteist alustega katavad. Pähikud
l0-l2 (l7) mm pilkad, 10-l2 (l5) õiega, rohelised, õitsemisajaį haraii.
Lible kuni l2 mm pikk, seitsme rooga, tömbi, vahel ļrahehamba'lise
tipuga, kitsaspiklik, rohtjas, pähikust lühem (enamasti poole pähikr-rni
ulatuv). Väļissõka| 7-B mrn pikk, viie rooga, tipus teritunud, ülemistel
õitel kuni 5 mm pikkuse peene ohtega, alumistel enamasti ohtetu. Sise-
sõkal kahe teineteisest eemaļ asetseva' karedalt ripskarvase andruga.
Pais1ajud ee1mise 1iigi omadest pikemad, rohkem lõhestunud, peaaegu
keeljad, l<uni l mnr pikad. Tolmul<apead 3-3,5 mm pikad, tumekoļlased.
Sigimik kolrnnurl<jas, lühikeste, sageli hõredalt sulgjate emakasuudme_
tega. Teris 3/ą sõk1a pi,kkune, elliptiiine, he1epruun, nõrgalt ristivao1ine,
ventraaļse1 küljel 1ame, sõkaidega tihedalt 1iitunud. Hiiium kitsas, pea_
aegu terise pikkune.

Õiiseb juulist septenrbrini.
Esineb ttl1nu1<ana huunlusrikaste1 ļ<asvukohtadel: pralripaikadel, tee-

äärtel, köögiviljaaedades, ristiI<upõ1dudeļ; Eestis võrdlemisi harva. (23l.

ļ muĮtif Įorum (ļad. k.) - paljuõieline

22 Eesti NSV fļoora -\I JJ/
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23l. joon. Ītaalia railreina (LoĮīum muĮtifĮorum\ leiukohad Eestis.

joon.) Katsetatud l<a kultuuris, kuid külmaõrnana osutunud välre vastu-
pidavaks.

Ūldlevik. Nõukogude Liidus Balti vabariikides, Leningradi ob1astis,
Ülem-Dnepri ja Volga-Doni aladeļ, Taga-Ķaul<aasia lääneosaS. Skan-
dinaavianraades, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahetneremaade lääne-
oSaS' Põhja-Arrreerikas. Metsikuna VahemeremaadeS, Põhja-Itaalias ja
Lõuna-Aipides. Mujal kunagise või hiļisema tulnukana.

Majanduslik tähisus. Itaalia raihein on saagikas ja vääriusiik sööda-
taim. Ta vajab toitaineteril<ast sooja pinnast ning reageerib väetistele
häsii. Soodsates tingimustes võib kasvada püsil<una, kuid üļdiseļt, eriti
ļ<üļmemateļ muļdadeļ ja püsivartra 1urrrikattega ļ<ohtades, on lühikese
kasvuea tõttu heinal<amaras ebaļ<indel. Soojemates ja niiskemates ļ<oh-

tades, nagu Itaalias Lombardia madalikul, on teda l<asvatatud juba aas-
tatuhat või liauem. Seaļt on ta ļ<ultuurina levinud l<a rnujale Euroopasse.
Seemet ļ<asvatatakse edukalt Šotimaal, Iirimaal, Põhja-Prantsusmaal ja
Itaalias. Söödataimena l<asvatatakse Nõukogude Liidu Euroopa_osa lõuna_
rajoonides, Šveitsis, Vahemerenraades, Väike-Aasias, Jaapanis, Lõuna-
Aafrikas, Põhja-Ameeril<a rannikualadeļ, Lõuna-Ameerikas Argentiinas,.
Kolumbias ja Brasiilias; Austraalias.

Hübriidi Festuca pratensis Huds. X LoĮįum muĮĮiflorum Lanl' (vt.
lk. 332) on ļeitud Tartu ļähedaļt katsepõldudelt.
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2. Sektsioon CrepaĮia (Schrank) Dumort. observ. Gram. Belg' 97,
99. lB23; Nevski in Fl. URSS 2:546. 1934. - CrepaĮia Schrank, Baier.
Fl. l :382. l7B9. - Välissõkal elliptilismunajas, harvemini süstjas, alu_
mine osa pisut kõhrjas.

3' Uimas,tav raihein - Lolįum temuĮentutrl' L. Sp. Pl. 83. 1753;
Wied. et Web. Bes,chr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 35. 1852; Griseb.
in Led. Fl. Ross. 4:345. 1853, excl. var.; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur.
Fl.2 (l) :750. 1898-1902; Nevski in Fl. URSS 2:546. 1934; Hegi, Illustr.
Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. | : ļ8l. 1935; Lavr. in Fl. Ucr. 2 :289. 1940; Hyl.
Nord. kärlväxtfl. l:245. 1953; P. Galen. in Latv. ĪI' l:223. 1953; Roshev.
et Schischk. in <D.n. JIes. o6.n. l:154. 1955; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2:278.
1963. - L. temuįentum L. ssp. temuĮentum: Tzvel. in Fl. Eur. URSS
l:270. 1974. - flleņe"ņ oĪĪį'fuflIcluļI,rft. (232. joon.)

o. Uksikute kõrtena kasvavad või puhmasjalt võrsunud halļikas_
rohelised taimed. Kõrs 40-80 cm kõrge, püstine või aļusel veidi tõusev,
jäme, jäik, pruunide või mustjaspruunide sõlmedega' ülemises oSaS ena-
masti teravalt kare. Lehetuped nõrgalt karedad, ülemised veidi puhetu-
nud. Keeleke lühike, kuni l mm pikk, kõhrjas, lõhestunud. Lehelabad
4-10 mm laiad, lamedad, noorelt rullunud, pealt karedad, alt siledad,
läikivad, alusel väikeste kõrvakestega. Tähkjas õisik 8-20 (25) cm pikk,
jäigalt püstine, kareda teljega, hõre, äluse pool l,5-3 cm pikkuste sõlme-
vahedega. Pähi,kud 9-l5 (24) mm pikad, elliptili,sed, aluse p,oole ahene-
vad, (3) 5-9 õiega, kollļakasrohelised. Libļe l,5-2 (3) cm pirkk,7 (9)
rooga' lineaalne, pähiku pikkune või pikem, jäik, nõrgalt kare, tömbilt
teritunud tipuga. Välissõkal 6-8 mm pikk, 2-2,5 mm lai, piklikmunäjas,
viie ebaselge rooga, tipus enamasti kahe hambaga, mille vahele on kinni-
tunud ohe. ohe 7-:_l2 mm piikk, sirge või loogeline. Sisesõkal enamasti
välissõkla pikkune, vahel pikem, kahe teineteisest eemal asetseva and-
ruga, mis eriti tipuosas on kaetud lühikeste, võrdlemisi jämedate rips-
karvadega. Paislajud sageli üle l mm pikad, kahe keelja, tipus tömbi
hõlmaga. Tolmukapead 2,5-3 mm pikad, koļlased. Sigimik munajas,
tipus kahe lühikese sulgja emaka.suudmoga. Teris keskmiseļt 6 ,mm pikk,
helepruun, laia nõgusa vaoga ventraalsel küljel, sõkaldega tihedalt ümb-
ritsetud. Hiilum peaaegu terise pikkune, lineaalne.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab ja levib peamiselt koos suviteraviljaga. Eestist harva leitud

ka prahipaikadelt ja asustatud kohtadest. (233. joon.)
Üldlevi,k. Nõukogude Liidu Euroopa-osas Karjala-Lapi, Laadoga-

Ilmeni, Dvinaa-Petšoora, Baltikumi, Volga-Doni, Volga-Kaama,
Ulem-Dnepri, Ķarpaadi ja Dnepri valdkonnas; Lääne-Siberi lõunaosas,
Kaukaasias, Ķaug-Ida lõunaosas, Kesk_Aasias. Skandinaaviamaades,
Kesk- ja atlan'tilises Euroo'pas, Vahemeremaados, Väi'ke-Aasias, Iraanis,
Himaalajas; Põhja-Ameerikas naturaliseerunult.
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232. joon. Uimastav raihein (LoĮium temuĮentum): a - taime üldkuju, b - pähik' c -välissõkaļ, d * keeleke. orig.
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233. joon. Uimastava raiheina (LotĮum temuĮentum) leiukohad Eestis.

I rcmotum (Iad' k') - eemaIdunud; arvatal,asti üksteisest eemal asetsevate pähi_kute tõįtu.

Majanduslik tähtsus. Niiskematel suvedel võib uimastav raihein suu_remaļ hulgal iļmuda suviteraviljadesse, vahel ka rukkisse. Toiduviljahulgas rikub ta tunduvalt selle kvaļiteeti. Enamastl tg6įo) on uimastavaraiheina teris nakatunud seene ga LoĮiomgces temuĮentus, mis areneb ste_riilse mütseelina seemnekesta all. Seen produtseerib mürgist siirupitao_list alkaloidi temuliini (CsHrzNzo) või protamiini. Seenega risustunudtoit põhjustab inimesel tugevaid miirgituinähte, nagu p.avalu, pööritus,
le-targia, meelesegadus, oksendamine, kõhulahtisuJ :n. 

_ 
Ka igiptu;püramiidides säilinud nisu hulgast on leitud selle seeneg;';:įil;;

uimastava raiheina seemneid.

4. Lina-raihein _ LoĮiunl retnotunll Schrank, Baier. Fļ' t:3B2-17B9; Ķlinge, Fļ' Est_, Liv- u. Curl. 9t. lBB2; Asch. .t ėr;;;r. š;;:Mitteleur. Fļ.2 (l):752. l89}-lg02; Nevski in Fl. URSS z:5ąz.:ftä,4;
Hegi, Ilrlusir. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2' l :4B2. 1935; Lavr. in Fļ' Ucr. 2 :290.
1940; P. Galen' in Latv. fl' l:224' 1953; Hyl. Nord. l<ärļväxtfl. l:246'l953; Roshev. et Schischk. in o.rr' .IIeg. o6.n. l : l54. 1955; Naik._Īv. . inLiet. f'l. 2:279. 1963; Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:272' |g74. - L.įįnicoįaA. Br. in Flora 17:258. 1834; Griseb. in Led. r,r. nįsļ.ņ,gņą. 1853. -
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234. joon. Lina-raihein (LoĮium -rem,ori!, ft*uĮl'3:,ļ,uurir, 
b _ pähik' c - väļis_



Exs.: Lippm. et K. Eichw. Eesii taimed l, no 37. lgg3. _ fllenel pac-
ctasūelruHl:r, tt. JIbHgHoiĮ. (234. joon.)

o. Enamasti üksikute, harva rohkete kõrtega ja väikesi mättaid
moodustavad kollakasrohelised taimed. Kõrs 40_60 (B0) cm kõrge, peen,
sihvakas, püstine või alusel veidi põlvjalt tõusev, pöörise att sagĮti Ļare-
Lehetuped enamasti siledad. Keeleke kuni l mm pikk, kõhrjas, tipust
ļõhestunud. Lehelabad 2-5 mm laiad, 5_l5 cm pikād, lamedad, sileaad
või tipuosas karedad, alusel väikeste karvakestegā. oi.iķ 6-l3 (16) cni
p.ikk, s.ileda peateljega, hõre, sihvakas. Pähi,kud 7-l0 (l4) mm piku,l,
tihedad, (3) 4-B (9) õiega, helerohelised, valminult lai_eitiptilised. Lible
6_10 mm pikk, 5 (7) rooga, enamasti pähikust veidi lühem või pähiku
pikkune, harva pikem, tömbilt teritunud tipuga. Välissõkal a-5 mm pikk,
0,5_2 mm lai, enamasti ohtetu, tipus kilejā Servaga' tömbiļt teritunud,
sageli narmastunud, harva terav. Sisesõkaļ .r'rm-uäh.m välissõkla pik-
ļ<une, üksteisest eema1 asetsevatel andrutēl nõrga1t ripskarvane. Pais-
lajud umbes 0,5 mm pikad, keeljad. Tolmukapead 1,5-2 mm pikad, hele-
kollased. Sigimik munajassüdajas, tipus kahe lühikese sulgja emaļ<asuud-
mega. Teris umbes 4 mm pikk, elliptiline, võrdlemisi sügava vaoga vent-
raalsel küijel. Hiilum piklik, kitsas.

Õitseb juunist augustini.
Kasvab peamiselt linapõtlul umbrohuna, harva teeäärteļ või prahi-

paikadel; Eestis hajusalt linakasvatuse piirkondades. (235. joon,)
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235. joon. Lina_raiheina (LoĮium remotum) leiukohad Eestis.



Üldlevįk. Nõukogude Liidu Euroopa_oSaS Dvinaa-Petšoora, Balti_
l<umi, Laadoga-Ilmeni, U1em-Dnepri, Ülem-Vo1ga, Volga-Kaama,
Volga-Doni, Ķarpaadi ja Dnepri (lääneosas) vaĮdkonnas; Kaug-Ida lõu-
naosas. Skandinaaviamaades, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemere-
maade iäänepoolsetel aladel, Väike-Aasias.

Majanduslik tähtsus. Tülikas umbrohi linapõllul. Lina seeme ja 1ina-
raiheina teris on suuruselt ja kaalult enam_vähem võrdsed ning teinetei-
sest raskesti eraldatavad. Raihein võib kohati põlĮul kasvades moodus_
tada suuremaid kogumikke ja linasaaki kuni 500į vähendada. Lina-rai-
heina teris võib inimesel tekitada mürgitusnähte, seepärast tuleb vältida
puhastamata linaseemne kasutamist droogina.

41. perekond nurmikas - Poat L
Sp. Pl. 67. 1753.

Ühe_, kahe- ja mitmeaastased, enamasti murusalt kasvavad taimed.
Lehed noorelt pikuti kahekorra. Pööris rohkeõie1ine. Pähikud lapikud,
kahe- kuni mitmeõielised. Libled pähikust 1ühemad, enamasti erineva
Suurusega, teritunud tipuga. Sõklad ohtetud, andrul ja külgroodudel
ripskarvadega, harva paljad. Õite alusel pikk kähar karvatutt, mõnel lii-
gil lühike või puudub' Paislajud tömbid või pisut täkilised. Tolmukaid
koļm. Teris piklirk või eiliptiline, tömbi,ļt kolmnurkne, sageli levikut soo-
dustava ka,rvatutiga; hiilum pumktjas.

Perekond hõlmab Įigi 300 liiki, mis on levinud kogu maakeral pea_
miselt parasvöötmes ja külmemateļ aladel, ka troopikas mägirajoonides.
Nõukogude Liidus leidub üle l00 monotüüpse liigi. Eestis on nendest
seni teada l2 liiki.

Enamik sēlle perekonna esindajaid on väärtusļikud söödataimed,
eriti karjamaadel.

Perekonna lektotüüp on P. pratensįs L.

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l. Madalakasvulised, (2) 10-40 cm kõrged, enamasti risoomita, har-
vemini pika risoonriga (P. subcaeruįea) iaimed. Pöörįselharrusid alu-
mises männases l-3 2
Taimed 30-l00 crn kõrged, ris,oomiga, harve,mini mätastena kasva-
vad (P. nemoralls). Pööriseharusid alumise,s männases kuni 7 5

2. Võsud alusel sibuljalt jämenenud. Juurmised lehed 3-B (l0) cm
pirkad, kuni l ,mm laiad, niitjad. Pähįkus õied vivipaarsed. Ees_
tis haruldane; üks leiuļ<oht Paldiskis

5' Säbar nurmikas - Poa crtspa Thuill.

I Poa (kr. k.) - rohi, hein, sööt. Taimenimena kasutas seda esįmesena K. Linnė.
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Võsud ei ole alusel sibuljalt jämenenud. Lehed laiemad. Pähikud
viljuvate õitega 3

3. Võsud alusel rohkete vanade hallide lehetuppedega ümbritsetud. Sõk_
lad roodudel ja ka roodude vahedes aluselt peaaegu poole sõklani
karvased. Haruldane; Põhja.Eesti loopealsetel

4' Alpi nurmikas - Poa aĮpina L.

Võsud alusel väheste vanade lehetuppedega. Sõklad ainult roodudel
ripskarvased 4

4. Alumine ļible ühe, ülemine koļme rooga. Sõkla alus (kallus) paljas.
Tolmukapead kuni l mm pikad. Tallatavatel kohtadel, õuemurudeļ
ja umbrohuna aias kasvavad kollakasrohelised taimed

7. Murunurmikas - Poa annua L-

Mõlemad libļed kolme rooga. Sõkla alusel sõkla pikkused või pike-
mad käharad karvad. Sinaka kirmega hallikasrohelised taimed. Mere-
rannas' sisemaal niisketel jalgradadeļ, teede äärtel

2. Ligunurmikas - Poa subcaeruįea Smith

5. Taimed hele_ või kollakasrohelised. Lehed 6-l0 (l5) mm laiad,
järsult, paaditaoliselt teritunud tipuga. Alumised lehetuped 5-l0mm
laiad, kaheteraliselt lapikud. Metsataimed

6. Kahar nurmikas - Poa remota Forselļ.

Taimed rohi_ kuni tuhmrohelised või lillakad, harvemini kollakas-
rohelised (P. paĮustrfs). Lehed l-6 mm laiad. Alumised lehetuped
kuni 5 mm laiad, ruljad või lapikud, harva kaheteralised (P. trįuįa-
Įis) 6

6. Ulemise kõrrelehe keeleke 5-7 mm pikk, õrn, pikalt teritunud tipuga.
Alumine lible veidi sirpjas, ühe rooga, ülemine kolme .rooga. Sõklad
viie selgelt nähtava rooga. Niiskematel niitudeļ, veekogude kallastel,
ka metsas tavaline

B. Harilik nurmikas - Poa trįaįalįs L.

Ülemise kõrrelehe keeleke kuni 5 mm pikk, tipus tömp või lühidalt
teritunud. Mõlemad libled kolme rooga' harvemini ühe rooga
(P. angustifolia) 7

7. Kõrs üleni lapik, alusel põlvjalt tõusev. Pööris l'5-B (16) cm pikk'
lühikeste harudega. Välissõkal nõrkade, vaevumärgatavate roodu-
dega, tömbilt teritunud 8

Kõrs ru'ljas, vahel alumised lehetuped lapikud. Pööris 5-l2 cm pikk,
laiuvate harudega. Väļissõkal märgatavate roodudega, tipus teri-
tunud 9

8. Välissõkal roodudel lühikeste ripskarvadega, alusel (kallusel) vähe-
malt alumine välissõkal pähikus lühil<este või kuni poole sõklani
uļa'tuvate käharate karvadoga. Lehed kuni 4 (5) 'mm laiad, ülemised
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a

pikuii kahekorra. Kuni 40 (50) cm kõrged, kuivadel ja liivastel aia_
del kasvavad taimed

ll. Lapik nurmikas - Poa compressa L.

Välissõkal roodudel kare. Sõļ<la aius (kallus) paljas või ainult lühi_
keste kidakestega. Lehed kuni 7 (9) mm laiad, lamedad. Kuni B0 cm
kõrged, märgadel aladel kasvavad taimed. Seni üks leiukoht Lõuna-
Eestis

12. Langi nurmikas - Pou Langeana Reichenb.

9. Mätastena kasvavad risoomita metsataimed. Pähikutelg karvane.
Lehed kuni 2 mm laiad, kõrre suhtes enamasti risti, laiuvad. Ülemine
kõrresõlm kõrre ļ<esļ<kohast kõrgemal. Keeleke enamasti puudub või
on väga lühike

9. Salunurmikas - Poa nemoraįįs L'

Ęisoomiga, harvemini hõredate mätastena kasvavad, peanriselt niidu-
taimed. Pähikutelg paijas. Lehed (vähemalt osa neist) 1aiemad, püs_
tiselt. Keeleke kuni 4 (5) mm pil<l< või peaaegu puudub. Ulemine
ļ<õrresõlm kõrre keskļ<ohast madalamal l0

10. Taiirred hõredate -mätastena või ļühil<ese risoomiga. Keeieke 2-4
(5) mm pikk, teritunud tipuga. Lib1ed rpeaae$u ühepikkused, kitsas-
piklikud. Niisketel ja märgadel niitudel

l0. Soonurmikas - Poa paĮustris L'

Taimed pika risoomiga. I(eeleke kuni 2 (3) mm pikk, tömp. Libled
ebavõrdse pikkuse ja laiusega; ülemine lible munajas l l

1ļ. Võsude aluseļ rohkesti vanu lehetuppesid; need on tugevad, õlgjad,
sageli jäigad. Risoomist arenevad võsud 4-6_kaupa rühmiti. Juur_
mised ļehed ļ<uni 2 mm laiad, pikuti kahekorra käändunud (l mm
1äbimõõdus). Kõrrelehed enamasti ļamedad. Alumine lib1e sageli
ühe rooga

3. Ahtalehine nurmikas - Poa angustifolia L.

Võsude aluseļ vanad lehetuped suhteliselt pehmed. Risoomist arene_
vad võsud üksikult või kahe-kolme kaupa rühmiti. Kõiļ< ļehed ļame_
dad. Aļumine ļible ühe tugeva selgmise ja kahe nõrgema küigmise
rooga 

L Aasnurmikas - 
poa pratensis L.

l. sektsioon Poa. - Tzve|. in Fl. Eur. URSS l:2B0. 1974. - Püsi-
kud pil<a roonlava maa-aluse risoomiga või ilma selleta. Kõrred
siledad' Lehetuped peaaegu aļati siļedad, kitsatiivaiise või tiivutu and_
ruga; kõrre1ehtede tuped Ile-l'|ą oma ulatusest suletud. Pähikuc1 palja
siļeda teljega, sageii vivipaarsed. Välissõkal viie rooga, enam või vähem
karvane (vivipaarsetel taksonitel sageii paljas). Sisesõkal andrul ļ<areda_
võitu, sageli ļra ļ<arvakestega.
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l. Aasnurmįkas - Poa pratensis ' L. Sp. Pl. 64. 1753; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 59. 1852, p. p.; Griseb. in Led.
Fļ. Ross.4:37B. 1853, excl. var. var.; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur.
Fl.2 (l):428. 1898-1902, p.p.; Roshev. in Fl. URSS 2:388. 1934; Hegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. t:403. 1935, p. p.; Lavr. in Fl. Ucr.2:247.
1940; P. Galen. in Latv. fl. 1 : 202. 1953; Roshev. eį Schischk. in O;r.

JIes. o6n. I : 145. 1955, p. p.; Natk.-lv. in Liet. fl. 2 : 130. 1963. - P. pra-
tensįs L. ssp. pratensis: Tzvel. in Fl. Eur. URSS l : 280. t974. - P. pra-
įensįs L' ssp. eu-pratensis Hiit. Suomen ,kasvio 204. 1933; Hyl. Nord.
kärlväxtil. l:257. 1953. - Mgrnnķ lyronoü. (236. joon.)

Į. Pika roomava maa-aluse risoomiga hõremurusalt kasvavad tai-
med. Kõrred 30-90 om kõrged, p'üstised, vahel aļusel tõusvad, siledad,
keskmiselt kolme sõ,lmega. Lehetuped siledad, kõrre alusel sageli
veidi Įapi|kud. Keeleke 0,l-l (2) mm pilkk, tomp, vahel lülhidalt nar,rnras-

tunud. Lehelabad la'medad, 2-6 mm laiad, :kuni 19 cm pikad, ena-
masti sügavrohelised' harvemini hallikasrohelised, järsult teritunud paa_ .
dikujulise tipuga, noorelt pikuti kahekorra. Pööris piklik, kuni l0 cm pikk,
õitsemisajal laiuv, 3-7 haruga männases. Pähikud kuni 5 mm pikad,
3-5 õiega, enamasti lillakad, harvemini rohelised. Libled erineva suuru-
sega, kuni 2,5 ja 3,3 mm pikad. Välissõkal 3,5-4 mm pikk, alumises
osas roodudel ripskarvane. Sisesõkal välissõklast veidi lühem, kahe rips-
karvase rooga' kallusel sõkla pikkused ja pikemad käharad siidkarvad.
Tolmukapead |,5-2 mm pikad, kollased või lillakad. Teris l,5-l,B
(2) mm pikk, helepruun, kooniline, nõrga ventraalse vaoga.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab karjamaadel, niitudel, luhtadel, teeäärtel, hõredates metsa-

des, asu'late ümbruses, põldudel, kesadel; Eestis sage.
Kasvatatakse kultuuris. Meie põllumajanduses kasutatakse aasnur-

mikat peamiselt kultuurkarjamaade rajamiseks segus teiste heintaime-
dega. Kultuurniitudel on ta madala kasvu tõttu vähem kasutatav. Talub
hästi tallamist ning paljuneb spontaanselt. Vanadel parasniiskete1 ja
soostunud karjamaadel on ta meil püsinud üle 25 aasta ning paljunenud
seal kuni peaaegu puhaskultuurini (Maaparanduse ja Sookultuuri Insti-
tuudi Tooma katsebaasis). Sordiaretuse ja selektsiooni teel on saadud
väärtusļikke sorte nagu 'Jõgeva I', mis on praegugi rajoonitud sort. Aas_
nurmika seemnekasvatus on võrdlemisi töömahukas, sest põld annab
korraliku seemnesaagi ainult pideva vaheltharimise tulemusena. Vahelt-
harimata seemnepõllul tekib vähe viljuvaid kõrsi. Heinasaak võib ol,la
kuni 60 ts/ha (keskmiselt 20-40 ts/ha). Aasnurmikas on sobiv liik ka
tallataval murul (näiteks spordiväĮjakutel), kuid ei talu madalat niit_
mist. Muru rajamiseks on rajoonitud sort 'Esto'.

Üldlevik. Nõukogude Liidus peaaegu kogu Euroopa.osas' Aasias aga
peamiselt põhjaosas, puududes stepi- ja kõrbealadeļ' Skandinaaviamaa_
des, Ķesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaades, Väike_Aasias, Iraa-
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236. joon. Aasnurmikas (Poa pratensis)
sõkal, d

i a _ iaime üldkuju' b - pähik, c _ välis_

- keeleke. Orig.

c

b

d



nis, Džurrgaaria-Kašgaaria alal, Mongoolia RV-s, Himaalajas, Jaapa-
nis, Hiina RV-s, Põhja-Ameerikas. Sisseviidul,t peaaegu kõigiĮ mandreiļ.

Majanduslik tähtsus. Hea söödataim pikaajalistel niitudel. Eriti väär_
tusļik karjamaarohuna. Talub hästi karjatamist ja levib ļoomade välja-
heiiega. Idaneb aeglaselt' Seeme püsib palju aastaid idanemisvõimeļi_
sena, kuid idanemiskiirus väheneb pidevaĮt. Sobib ka murutaimeks. Kul_
tuuris Nõukogude Liidus (peamiselt Euroopa_osas), Välis-Euroopas, Jaa-
panis, USA-s, Austraalias.

Rohkeiest teisenditest on Eestis peale tüüpvarieteedi vat' pratensis'e
võimalik eristada:

yaĪ. anceps Litw. in Majevsl<i, o"rr. Cp. Pocc. ed. 4. 665. 19|2 (P' tur-

fosa Litw' in Sched. Herb. Fl. Ross. 8 : |35' 1922) - kõrs kuni 50 cm
kõrge, lapik; juurmised lehed pikuti kahekorra, pikad; kõrrelehed lame-
dad; pööris rohkepähiku1ine, püramiidjas; soistel niitudel sage;

var' latifo'Įia Weihe, Deutsche Gräser 3l in Mert. et Koch in RöhĮing,
Deutschl. Fl. 1:612. 1823 - taimed kesļ<miselt 30 cm kõrged; lehed kuni
5 (6) mm laiad, tipus tugevalt paadikujulised; pähikud 5-õielised; sage
toitaineterikkal pinnasel;

var. pubescens Lejeune, Rev. Fl. Spa 17. 1824 - juurmiste lehtede
tuped ja alumiste kõrrelehtede 1abad tihedalt ļühikarvased; harva, pea-
miselt mandri-Eestis.

Aasnurmikat peetakse üheks parasvöötmealade vitaalsemaks ļ<õrre_

liseliigiks. Ökoloogiliste tingimuste muutustele reageerib ta väga tundļi-
kult ja see kajasiub väļistunnustes. Vormide rohkust ja nende kinnistu_
mist soodustab veel osalt apomiktiline paljunemine.

Ahtalehise nurmika ja aasnurmika sageli esinevad vahevormid või_
vad osutuda nende 1ähedaste liikide värraks P. angustifol,i,a L. )( P. pra-
tensįs L.

2. Ligunurmikas - Poa subcaeruleat Smiih, Engl. Bot. 14. tab.
ļ004' lB02; Tzveļ. in on. JIeg. o6.rr. 4:326. 1965. - P. hurnįlįs Ehrh.
Beitr. 6:84. 179l, nom. nud. - P. pratensįs L. var. humįįįs (Ehrh.) Wied.
et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 59. lB52 (P. pratensis
L. var. P. humįļįs Ehrh.); Griseb. in Led. Fļ. Ross. 4:379' lB53 (p. hu-
milis); Ķlinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl. 76. l8B2. - P. i,rrigata Lindm. in
Bot. Not. 1905 : 88. 1905; Vilb. Eesti taim. ed. 2. 39. 1925; Roshev.
in Fl. URSS 2 :390. l934; P. Gaļen. in Latv. fl. l : 203. l953; Natk'_Iv.
in Liet. Īl.2:232. 1963. - P. pratensis L. ssp. irrigata (Lindm.) Lindb.
fiļ. in Sched. Pl. Finl. Exs.2:20. 1916; Hyl. Nord. kärlväxtfl. l:257.1953;
Tzvel. in Fļ. Eur. URSS 1 : 280. 1974. - ? P. pratensls L. var; costata
Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.2 (l) :433. lBgB-1902; Hegi, Illustr.
Fļ. Mitt.-Eur. ed. 2. l:405. 1935. - Mgrlrzķ oporuaeultü. (237' joon.)

l sab (lad. k.) - all; alam_; kergelt, peaaegu; caeruĮ.ea (lad. k.) - helesinine;
subcaeruĮea - helesinakas.
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a

(Poa subcaeruĮea): a - taime üldkuju, b _ pähik, c _ välis_
d - ülemine kõrreleht keelekesega. orig.

c

d

237. joon. Ligunurmikas
sõkal,

9ļ' Maa-aluse kaarja risoomiga, hõremurusalt kogumikkudena kasva_
vad rohkete kõrtega taimed. Kõrs 7-20 om kõrge, 2 (3) sõlmega,
püstine või alusel kaarjalt tõusev. Lehetuped siledad, alumised lapikud.
Kõrrelehti 2 või 3, enamasti pikuti kahekorra käändunud, tipus järsult
paadikujuliselt territunud, 1iigesel (laba alusel) üksirkuid ripskarvu. Üle_
mine leht l-2 (3) 'om pikk. Keeļeke l-2,5 mm pikk, tömp. Pööris koļm_
nurkjalt püra'miidjas, rõh.tsate, mä,nnases enamasti paariti asetsevate
harudega, lilļakas, ha11ikas, hallika kirmega. Pähi'k 4-6 mm pirkk, 3 või 4
(5) õiega. Alumine lible 2,5-3,8 mm, ülemine 3-4 mm pikli. Välissõkal
3,5-4,5 mm pikk, andrul ja külgroodudel ripskarvane. Sisesõkal 3-
3,6 mm pikk, kahe ripskarvase rooga. Kallusel pikad karvad. Tolmuka-
pead l,5-2,4 mm pikad, lillad või kollased. Teris l,5-2 mm pikk, hele_
pfuun' piklik, peaaegu 'ļ<oįmokandili,ne, tugeva andruga ja ventraalsel
küljel terava vaoga.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab niisļ<el ļiivasel või soostunud mullal hõreda taimkattega

kohtadeļ (avakooslustes). Levinud peamiselt rannikupiir,konnas, aga l<a

sisemaal, söötidel ja tallatud kohtadel elamute ümbruses; Eestis võrdle-
misi harilik. (238. joon.)
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23B. joon. Lig,unurmika (Poa subcaeruĮea\ \eiukolrad Eestis.

Üldlevik. Nõukogude Liidu loode- ja lääneosas - Koola poolsaarel,
Ķarjala-Lapi, Dvinaa-Petšoora (1ääneosas), Baltikumi, Laadoga-
Ilmeni, Ulem_Dnepri, Ulem_Volga, Ķarpaadi ja Dnepri (lääneosas) vald_
konnas; Kaug-Idas sisseviiduļt. Skandinaaviamaades, Kesk_ ja atlantili-
.ses Euroopas, sisseviiduli Põhja-Ameerikas.

3. Ahtalehine nurmikas - Poa angustifoĮia| L. Sp. Pl. 67. |753;
Roshev. in Fļ. URSS 2:388. 1934; Lavr. in Fļ. Ucr. 2 :248. 1940; P. Ga_
len. in l-;aiv. f'ļ. 1 :206. 1953; Natk.-Iv. in Liet. fļ. 2:232. 1963. - P' pra-
tensį's L. var. angustĮfoĮio' (L.) Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth_,
Liv- u' Curļ. 59. lB52 (P. pratensis L. var. P. angustifolia Po||'); Griseb.
in Led. Fl. Ross. 4:379. 1853 (y. angustifoĮia); Asch. et Graebn. Syn.
Mitteleur. Fļ.2 (l) :43l' 1898-1902 (P. pratensis |. angustifolia); Hegi,
Illustr. Frl. Mitt.-Eur. ed. 2. I : 405. 1935; Roshev. et Schischk. in O;r. JIes.
o6.n. l : l45. 1955. - P' pratensjs L. SSp. angustifoĮia (L.) Arcang. Com_
pend. Fl. Ital.787. 1882; Lindb. fil. in Sched. Pl. Finl. Exs. l:20. 1906;
Hyl. Nord. kärlväxtfl. |:257. 1953; Tzvel. in Fį. Eur. URSS |:282.
|974. - Mxr.uttx y3KoJIHcTHbIü. (239. joon.)

9). Taimed pika maa-aluse roomava risoomiga ja püstiste, 3-6_
kaupa koos asetseva,te tupesiseste võsudega. Kõrs enamasti alusel tõu_
_sev või püstine, 3 või 4 sõĮmega, 30-80 cm kõrge, alusel rohkete
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239. joon. Ahialehine nurmikas (Poa angus-
tifoĮia): o - taime üldkuju' b _ pähik,

c - välissõka|, d _ keeleke. orig.

M"

M

Wd

a

vanade lehetuppedega ümbritsetud. Kõrrelehed l-l,5 (2) mm laiad,
pikuti kahekorra, harvemini lamedad. Lehetuped siiedad või nõrgalt kare-
dad' Keeleke 0,5-l,B mm pikk, tömp. Juurmised lehed alati kahekorra,
peaaegu niitjad või harjasjad, 13-l5 rooga' paljad või pealmiselt (sise-
miselt) pinnalt lühikarvased. Pööris piklik, 7-|0 (l2) cm pikk, kitsas,
peente, 2-l-kaupa männases asetsevate harudega. Pähikud 3,5-4,5 mm
pikad, 2 või 3 õiega, liļlakad, harvemini rohelised. Alumine lible l,5-
2'5 mm, ülemine 2,7-3 mm pikk. Välissõkal 2,5-3,0 mm pikk, alusel, and-
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rul ja külgroodudel ripskarvane; sisesõkal veidi lühem, kahe ripskarvaser
rooga. Tolmukapead 1,6-l,8 (2) mm pikad. Teris l,B (2) mm pikk, kit-
saspiklik, heļe-hallikaspruun', andur dorsaalsel küljel ja kumer vagįį
ventraalsel küljel.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab kergel toitainetevaesel mullal, kuivadel nõlvadel, teeäärtel*

hõredates männikutes, luidetel, liivikutel, loodudel. Eestis üle kogu terri_
tooriumi kohati, eriti sage aga Lääne-Eestis.

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa_osas peaaegu kõikjal; Kaukaa_
sias, Siberis, Ķaug-Idas tulnukana, Kesk_Aasias. Väljas,pool Nõukogude
Liitu levinud põhjapoolkeral parasvöötme-aladel peaaegu kõikjal.

Majanduslik tähtsus. Kuival liivasel pinnasel omab tähtsust peami*
selt karjamaarohuna. Saagikuselt ja ftvaliteedilt jääb aasnurmįkast mär*
gatavaĮt m,a,ha, kuid on kuivus,tingimustes väga vastupidav.

Sageli esinevad ahtalehise nurmika ja aasnurmika vahevormid, tõe_
näoliselt ristumise tulemusena (P. angustĮfoĮia \ P' pratensis).

4. Alpi nurmikas --_ Poa alpina' L.'Sp. Pļ. 67. 1753; Griseb. in Led-
Fi.Ross.4:370' lB53, excl. var.; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fļ.
2 (l) :394. 1898-1902, p. p.; Vįlb. Eesti tai,m' ed. 2. 38. 1925; Roshev-
in Fl. URSS 2:411. 1934, p. p.; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2. t:407..
1935, p. p.; Hyl. Nord. kärlväxtfl. l:254. 1953, rp.p.-P. aĮpina L. ssp.
aĮpina: Tzveļ. in Fl. Eur. URSS l:283. 1974.- Exs.: K. Eirchw. Eesti tal-
med 3, n" l42. 1938. - Mgr.nuķ a.nuuücķNü. (240. joon.)

9ļ. Tihedaid mättaid moodustavad taimed. Kõrs püstine, l0*30 cm.
kõrge, 2 või 3 sõlmega, alusel vanadest haļļidest lehetuppedest tihedalit
ümbritsetud. Lehed lamedad, 2-4 mm laiad. Kõrrelehed l-4 cm, juur-
mised ļehed t0 cm pikkused, võrdlemisi paksud, siledad, veidi hallikas-
rohelised. Lehetuped kuni 2/g-ni suļetud' Keeleke l-3,5 mm pikk, tipus.
kolmnurkjas, vahel servast sakiline. Pööris 3-7 cm pikk' enamasti kolm_
nurkjalt püramiidjas, võrdlemisi tihe. Pööriseharud laiuvad, enamasti
paariti, harvemini alumises männases vaid üks haru. Pähikud hallikas*
lil1ad, keskmiselt 5 mm pikad, 2-5 (6) õiega. Libled peaaegu ühepikku_
sed, 2,5-3'5 (4) mm pikad, suhteliselt laiad. Välissõkal roodudel rips-
karvane ja roodude va|hel sõkla alumises o,sas kuni poole sõklani siidrkar-
vane. Sõkla alusel (kallusel) ei ole pikki karvu. Sisesõkal väļissõklast
veidi lühem, kahe ripskarvase rooga. Tolmukapead l,5-2 mm pikad,^
kollased või lillakad. Teris l,8_2 mm pikk, kohvipruun, dorsaalsel küljel.
andur, ventraalsel küljel madal vagu.

Õitseb juunis.
Võrdlemisi harva Põhja-Eesti l,oodudeļ' (24l. joon.)
Eestis kasvavana avastas alpi nurmika dr. G. vilberg (vilbaste)

l923' aastal ja publitseeris t925. aastal. Määrangu õigsust kontrolļis
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242. ļoon. Alpi nurmika {Poa aĮpina) areaal. [Meusel, Jäger ja Weinerti (l965) järei.ļ



Baltimaade tolĮeaegne tuntum botaanik prof. K. R. Kup,ffer. Hirljern osutus,
et ENSV Riiklįkus Loodusmuuseumis ļeiduvas G. Pahnschi herbaariu-
mis (kogutud möödunud sajandi keskpaigas) nurmikamaterjali hulgas
oli umbes l0 herbaarlehte eraldatud omaette kausta' Määramisel osutu-
sid need enamikus aĮpi nurmirkaiks. G. Pahnschi herbaariumis olid ka tava-
lised liigid eraldi kaustades. Määrangud aga olid sageli rühmiti, mitte
igal herbaarļehel. Tuleb järeldada, et juba möödunud sajandi keskpaigas
eristati Eesti taimestikus alpi nurmikat kui iseseisvat taksonit. Jääb tead-
mata, kas G. Pahnsch jõudis liigi õige määranguni:

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osa arktilistel ja põhjapoolsetel
aladel, ulatudes lõunas harva a1la põhjalaiuse 60'; Siberis levinud Altais
ja Jenissei jõgikonnas; Kaug-Ida põhjaosas. Skandinaaviamaades, Kesk-
Euroopa mäestikes, atlantiļises Euroopas, Vahemeremaades' Väike-
Aasias, Iraanis, Džungaaria-Kašgaaria ala|, Mongoolia RV-s, Himaa-
lajas ja Põhja-Ameerikas. (242. joon.)

Majanduslik tähtsus. Alpiaasadel üks tähtsamaid karjamaarohte.

5. Säbar nurmiikas - Poa crispa ' T'ļhuill. F,l. Envi'r. Paris 45. l79l.-
P' buļbosa L. Sp. Pl' 70. 1753, p. p.; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:370.
1853, p. p.; P. Galen. in Latv. fl. I :206. 1953, p. p.; Roshev. ei Schischk.
in on. JIeg. o6n. l:l4l. 1955, p. p.; Varep et Vilj. in Eesti taim. määr.
1037. 1966' p. p. _ P. bulbosa L. var. uiaipara Köler, Descr. Gram. 189.
lB02; Roshev. in Fl. URSS 2:376. 1934; Lavr. in Fl. Ucr.2:242. 1940;
Hyl. Nord. kärlväxtfl. t:253. 1953; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2:226. 1963. _
P. buįbosa L. Ī. uiuipara (Köler) Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. l:407.
l935. - P. buįbosa L. ssp. uiuipara (Köler) Arcang. Compend. Fl. Ital.
7B5' lBB2; Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:2B4. 1974. - Mgņnux xypuaauft.
(243. joon.)

9ļ. Tihedate madalate mätastena kasvavad taimed. Kõrs püstine või
põlvjalt tõusev, 15-25 (30) cm kõrge, peen' paljas, kiitsiline, alusel
sibulja1t jämenenud, samuti nagu vegetatiivsed võsud. Alumised lehe-
iuped õlgjad, jäigad, enamasti õlgkollased, ülemised rohtjad, kõrt tihe-
dalt ümbritsevad, hallikas_ või ļillakasrohelised. Keeįeke ļ,5-2 mm pikk,
õrn, teritunud tipuga. Lehelabad kuni l mm laiad, enamasti pikuti kahe-
korra ja servadest sisse rullunud, niitjad, harvemini lamedad, siledad või
tipu,osas ja servades kar,edad; juurrnised lehed 3-B (l0) c'm, il<õrrrelerhed
2-3 cm pikad, haļļikasroheļised. Pööris 3-6 cm pikk, piklik, kuni l cm
pikkuste harudega. Pähikud vivipaarsed, hallikasrohelised või ļillakad,
arengu alguses 3-3,5 mm pikad, kolme õiega, mis nendes tekkinud sigi-
liehakeste arenedes pidevalt pikenevad kuni 3 cm pikkusteks noorteks
taimedeks. Libļed munajad, pikalt teravaks tipuks teritunud, seljal and,
ruga, kileja servaga; alumine |ib|e 2-2$ mm pikk ja ühe rooga, ülemine
ļ<eskmiselt 3 mm pikk, kolme rooga. Välissõkal 3-4 mm pikk, terava
või teritunud tipuga, viie ebaselge rooga' millest keskmine on andurjalt

I crįspa (lad. k.) - kähar; õisiku ilme järgi.
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243. joon. Säbar nurmikas (Poa crįSpa\i
üldkuju' b - pähik, c - kceleke'

a - taime
Orig.

eendunud. Kolmest õiest pähikus areneb sigikehakeseks tavaliselt üks,
tipmine; mõnevõrra pikenevad kõik sõklad, kuid tolmukad ja sigimik ei
arene üldse.

Sigikehakesed valmivad Äeie tingimustes arenemisvõimelisteks noor-
.teks taimedeks juba juuni alguseks. Soodsal niiskel kevadel võivad nad
varisedra ja järg1asi anda, enamasti aga kuivavad nad juba pähikus.

Säbar nurmi,kas on mugulnurmika kompleksi põhjapoolseinr takson.

c
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244. joon' Säbara nurmika (Poa crĮspa\ ļeiukoht Eestis'
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245. joon. Mugulnurmika (Poa buĮbosa 

i.rlJ'.i""''' 
IMeusel, Jäger ja Weinerti (1965)



Eestis esmaļ<ordselt ļeitud 1960. aastal Paldiskist kivimüürilt, kus
teda kasvas umbes l0 tihedat, laia mä,tast. Juuli keskel oli ta juba kol-
tunud. Selļe leiukoha viįmane kontrollimine l97l. aastal oļi tulemuste,ta.
Müüri asukoh,ta ei ieitud, ses,t sinna oli ehitatud uusi hooneid. Sealt_
samast lähedalt raud,teeäärselt paekiviastangult leiti aga kuus-seitse
noort mätast mugulnurmikat. (244, joon.) Säbar nurmikas näib olevat
tallamise suhtes tundļik.

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas lõunapoolsetel aladel kõik_jal, ulatudes põhja poole kuni Üļem-Dnepri ja Voiga-Doni valdkonda
ning Volga-Kaama valdkonna lõunaossa; põhjapoõlsetel aladel (Kar-
ļ1la_Lapi, Laadoga-Ilmeni, Ulem-Volgu ning Baltikumi valdkonnas)
üksikļeiukohtadena, tõenäoliselt tulnukana; Kaukaasias, Lääne_Siberi
ļõunaosas, Kesk_Aasias. Skandinaaviamaade lõunaosas, Kesk_ ja atlanti-
iises Euroopas, Vahe,meremaades, Väike_Aasias, Iraani.s, Džungaaria-
Ķašgaaria valdkonnas ja Himaalajas. (245. joon.)

2. sektsioon HomaĮopoa Dum,ort. observ. Gram. Belg. ll0, li3.
1B23, s. str.; Tzvel. in Fl. Eur. URSS t:2B4. |g74. - Püsikud, hariļikuļt
lühikeste roomavate võsunditega' Kõrred siledad või nõrgalt karedad.
Kõrrelehtede tuped 'Įa-3l+ uļatuses 'suletud, sageli karedavõitu, 1aiatiiva-
lise andruga; alumised lehetuped tugevalt 1a,piūud. Pööriseharud kareda_
võitu. Pähikud palja ning peaaegu sileda teĮjega; ei ole vivirpaarsed. Väļis_sõkaļ viie rooga' alumises osas nõrgalt įaivane või paijas. Sisesõkal
andrul enam või vähem karedavõitu, ilma karvakesteta.

6. Kahar nurmikas - Poa remotal Forseļl. in Acta Inst. Linn'
Upsal. l: l,.tab. l. 1807; Roshev. in Fl. URSS 2:885. 1934; Lavr. in Fl.Ucr.2:244. |940; P. Galen. in Latv. fl. t:200. 1953; Hyl. Nord. kärl-
växtfl' t:26l. 1953; Roshev. et Schischk. in <Dn. JIeq. o6n. t:l44. 1955;
Natk.-Iv. in Liet. Īl.2:22B. 1963; Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:2B4. 1974.

- P. sįļuaticaVil\. var. remot'a (Forsell.) Kļinge, Fl. Est-, Liv_ u. Curl.
76. lBB2. -.P. sudeticaHaenkevar. B. P. hgbriāa Gaud.:Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.6l. 1852. - P' sudetįca Haenke
var. remota (Forsell.) Fr. Nov. Fl. suec. ed.2. ll. lB2B; Griseb. in Led.Fl. Ross. 4:380. 1853 (B. remota). - P. chaįxįi Vill. var. remota (For-
sell.) Fr.: Vilb. Eesti taim' ed. 2. 38. |g25. - Mgr.nuķ paccranneuitlrti.
(246. joon.)

9ļ. Piļ<a roomava risoomiga kollakasrohelised taimed. Paksus metŠa_
varekihis risoom vahel pooleldi maapealne, sageļi üle 50 cm pikk, pee-
nike. Kõrs alusel enamasti t,õusev, 60-l00 .* kõ.grne, 4-6'sõlmĮga.
Lehetuped, eriti alumised, kaheteraliseit lapikud, ķuni t cm Īaiad, alas-pidi suunatud kidakarvakestest karedad. Lehelabad kuni 1,5 cm laiad,
aluseļ ja tipus järsult ahenenud, harvemini teritunud tipuga, karedad,
ristinoodudega' Alumised ,kõrreįehed kuni 20 (25) .* įikrd, üļemised
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246. joon. Kahar nurmik^' (r"Įu{,'ZT,?)_k.į::*3.Įouujr, Ö - pähik' c - välis_

lühemad, alus (lehe liiges) lühįkarvane. Keeleke kuni 3 nrm pikk, ļ<oļm_

nurkjalt teritunud tipuga. Pööris laiuv, 12-30 cm pikk, pikkade peente

karedate harudega, alumisi harusid männases 3-5. Pähil<ud 4,5-6 mm

pikad, 3 (5) õiega, helerohelised, harvemini veidi lillakad. Aļumine iibļe
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247. joon. Kahara nurmįka (Poa remota) leiukohad Eestis.

keskmiselt 2,5 mm pikk,.l või 2 selge rooga; ülemine 3 (3'5) mm pikk,
kolme lühikarvase r-ooga,,kilėja ser.Vaga' kitsas. Välissõkal 3-4 mm pikk,
viie selge kareda-rooga' alusel ripskarvase andruga. Käharad siidkarvad
sõkla alusel (kallusel) .lühikesed, hõredad või;puuduvad. Sisesõka! 2,5-
3 mm pikk, kahe palja andruga. Tolmukapead 1,5-2 mm pikad, koilased.
Teris l,B-2'mm pikk, piklik-tkooniline, ristl,õikes ko,lmnurkne, seljal and-
ruga ja võrdlemisi sügava vaoga ventraaļsel küljel, hele- või rohekas-
pĪuun.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab niisketes leht- ja segametsades toitaineterikkal pinnasel.

Eestis esineb peamiselt ida- ja edelaosas, läänepoolsetel aladel aga on
registreeritud ainult üksikuid leiukohti. Loode-Eestist ja Hiiumaalt pole
seda liiki seni leitud. (247. joon.) 

,
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas peamiselt keskrajoonides,

harva ulatudes põhjas peaaegu polaarjooneni (Murmanski ja Arhangelski
oblastis); Kaukaasias leitud idapoolsetel aladel; Lääne-Siberis keskrajoo-
nides; Kesk-Aasias vaid Tarbagatai, Džungaaria Alatau ja Taga-Ili Ala-
tau mäeaheļikes. Skandinaaviamaades, Kesk-Euroopas, mõnedel andme-

tel ka DŽungaaria-Kašgaaria valdkonnas ja Mongoolia RV_s. (248.
joon.)
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248. joon' Kahara nurmika (Poa re,mota\ areaal. ĮMeusel, Jäger ja Weinerti (1965)

järgi.]

Čes. Spol. Nauk. 2 :3. 1935; Tzvel. in Fl. Eur. URSS l :286. 1974. -Poa l. Ochlopoa Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l):387. 1898-
1902. - Väikesi mättakesi moodustavad ühe- või mitmeaastased taimed.
Kõrred siledad. Kõrrelehtede tuped 1lą-|le-ni oma ulatusest suletud, sile-
dad, enam või vähem ruljad. Pööriseharud siledad. Pähikud palja sileda
teljega; ei ole vivipaarsed. Välissõkal 3-5 rooga' enam või vähem kar-
vane. Sisesõkal andrul enam või vähem karvane, iļma kidakesteta.

7. Murunurmikas - Poa annuar L. Sp. Pl. 68. 1753; Wied. et Web.
Bes,chr, phan. Gew. Esth-, Liv- u. CurJ. 60. 1852; Griseb. in Led. Fl. Ross.
4:377.1853; Asch. et Graebn.Syn.Mitteleur. Fl.2 (l) :388. lBgB-1902,
p.p.; Roshev. in Fl. URSS 2:379. 1934; Hegi, Il'lustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.
2. l:399. 1935, p. p.; Lavr. in Fl. Ucr. 2:243. 1940; P. Galen. in Latv.
iļ. l:l99. 1953; Hyļ. Nord. kärlväxtfl. |:25l' 1953; Roshev. et Schischk.
in <D.n. JIeu. o6.n. l:141. 1955; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2:228. 1963; Tzvel.
in Fl. Eur. URSS l :286. lg74. - Mgr.nuķ oĀllo"lergnü. (24g. joon.)

o, O. Kollakas- või puhasrohelised, 5-25 cm kõrgused, tupesiseselt
haruirenud, enamasti tihedate kogumikkudena l<asvavad taimed. Kõrs
tõusev, sile' õrn, enamasti kolme sõlmega. Lehetuped siledad, alumised
veidi lapikud' Keeleke kuni 2 mm pikk, ülemine tipust teritunud. Lehe_

1 aruĮtta (lad. k.) - üheaasįane.
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249. joon. Murunurmikas (PrLa o"nl!f.*ut,t".,ļIdkuju, b - pähik, c - välissõkal,

Iabad 2-5 mm ļaiad, lamedad, nõrgad, tipust järsult teritunud, pinnalt
paljad, vaid servast veidi karedad. Pööris hõre, püramiidjas, 4-6 (B) cm
pikk. Alumisi pööriserharusid l või 2, ülemised 2-kaupa männases. Pärhįkud
(3) a või 5 (6) õiega,4-5 mm pikad, enamasti rohelised või lillakad.
Alumised õied mõlemasugulised, üļemised üks või kaks emasõied. Libled
erineva Suurusega; alumine keskmiselt 2'5 mm pikk, kolme rooga. Väļis-
sõkal 2,8-3,5 mm pikk, roodudel ripskarvane, tipus paljas, tāla titeja
Servaga. Sisesõkal 2,5-3 mm pikk, kahe ripsmeĮise rooga; sisesõļ<la alu-
sel kalluse karvad lühikesed või puuduvad. Tolmukapead (0,6) 0,B-l mm
pikad. Teris kuni 2 mm pikk, munajas_ovaalne, külgedelt kokku surutud,
seljal andru'ga ja kitsa vaokesega ventraalsel 'küljel, helepruun.

Õitseb varakevadest lumetulekuni.
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Kasvab peamiselt tallatavatel kohtadel murul, niidu- ja karjamaadel,
raudteel; aias sageli umbrohuna. Eestis sage.

Ūldlevik. Ķosmopoliit. Puudub polaaraladel, kõrgmägede alpiinses
vööndis ja kõrbes. Kodumaaks peetakse E'uroopat.

Majanduslik tähtsus. Hinnatakse hea murutaimena. Tallatavatei koh-
tadel võrdlemisi püsiv, kuid enamasti ei talvitu; seetõttu kattub maapind
korra1ikuit rohukamaraga alles kesksuveks. Ķarjamaarohuna samuti
väärtuslik, kuid vähese konkurentsivõimega. Aedades sageli üks tüliļ<a_
maid umbrohte.

4. sektsioon Coenopoa Hyl. in Bot. Not. 3 :354. 1959; Tzvel. in Fl.
Eur. URSS 1 :286. |974. - Hõredaid mättaid moodustavad püsikud
lühikeste roomavate maa-aluste võsunditega. Kõrs sõlmede ja pöörise ail
sageli karedavõitu. Kõrrelehtede tuped t1''lf 2-ni oma pikkusest suletud,
hariliku1t karedavõitu, enam-vähem ruljad. Pööriseharud karedavõitu.l
Pähikud palja sileda teljega; ei ole vivipaarsed. Välissõkal viie rooga'
enam.või vähem karvane. Sisesõkaļ andrul väga lühikeste kidakestega,
iļma karvakesteta.

B. Harilik nurmikas - Poa trįuįaĮ.is'į L. Sp. Pl. 67. 1753; Wied. et-Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 61. lB52; Griseb. in Led.
Fl. Ross. 4:379' lB53; Asroh. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 Ų):a26.
lB9B-l902; Roshev. in Fl. URSS 2: 386. l934; Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt.-
Eur. ed. 2. l:402. 1935; Lavr. in Fl. Ucr. 2:245. 1940; p. Galen. in La1v.
fl. l:200. 1953; Hyl. Nord. kärlväxtfl. |:253' 1953; Roshev. et Schischk.
in on. JIea. o6.rr. l:|44. 1955; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2:229. 1963. - P.trĻ
uįaįįs L. ssp' triuiaĮis: Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:287. 1974. - Mgr.nuķ
o6HxHoseHuuü. (250. joon.)

9ļ. Taimed lühikese kuni võrdlemisi pika risoomiga, mis vahel (niis-
kes varjulises metsas) ka maapealseks muutub ning 50-60 cm pikkuse
peene niitja väädina emataimest kaugemale kulgedes uusi võsusid moo-
'dustab; varjus kahvatu- või puhasrohelised, valguses sageli kuni tume_
punakasli1la varjundiga. Kõrs põlvjalt tõusev, kolme sõlmega, ruljas,
pöörise alt kare, 20-100 cm kõrge. Alumised lehetuped lapikud, enamasti
karedad. Keeleke kuni 7 mm pikk, terav, vahel tipus voltis, õrn, läbipais-
tev, paljas. Lehelabad lamedad või kahekorra, kuni 4 (5) mm laiad, alusel
laiemad' tipu poole järjest ahenevad, karedad; kõrrelehed 2-B cm pikad,
juurmised lehed kuni l0 (l5) cm, varjus kuni 30 cm pikad. Pööris pik-
kade peente karedate rpüstiste harudega, rkuni l6 rcm p'ikk, rohke,pähikuĮine.
Pähikud 2,5-5,3 mm pikad, l_5 õiega, sageli väga lühikeste õieraagu-
dega, helerohelised kuni tumelillad. Libled karedad, teritunud tipuga,
.alumine lible l,B_3,l mm pikk, ühe rooga' ülemine ļible 2,5-3,5 mm
-pikk, kolme rooga. Välissõkal 2,5-3,6 mm pikk, viie selge rooga' andrul
aluselt 'l'-'l' ulatuses, külgroodudel kuni 'l/3 ulatuses ripskarvane. Sise-

| įriuįaĮįs (lad. k.) - tavaline, hariļik, triviaalne.
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250. joon. Harilik'nurmikas (Poa triaia-
lĮs): a _ taime üldkuju, Ö _ pähik, c_

väįįssõkal, d _ keeleke. orig.

sõkal 2,l-3 mm pikk, kahe kareda andruga. Sõkalde aluseļ (kallusel)
pikad käharad ļ<arvad. ToĮmukapead l,5-2,0 mm pikad, rohekaskollased
kuni lillad. Teris 0,5-2 mm pikk, helepruun, tugeva andruga ja võrdle-
misi terava Vaoga ventraalsel küljel.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab teeäärtel, elamute ümbruses, veekogude kaļlastel, enamasti
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-avakooslustes, aga l<a metsas, puisniitudei, niiskenratei niitudel, põllul ja

aias umbrohuna; Eestis sage.
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa_osas peaaegu kõikjal (Arktikas

ja idarajoonides tuļnukana); Siberis ulatub ida suunas kuni Jenissei

]õgikon.rrni; Kaukaasias; Kaug-Idas tulnu'kana, Kesk-Aasias mägedes.

Vālis_EuroopaS peaaegu kõikjal; Väike-Aasias, Iraanis, Himaalajas. Tul-

nuļ<ana Jaapanis, Põhja-Ameerikas jm.

Väga varieeruv liik. Valgusküllastes avaļ<ooslustes enamasti tugevalt
punalillakatks värvunud, kare, Iaia- ja ļühikeseļehine, rkaheteraliselt Įapi_

ļ<ute alu,miste lehetuppedega, rohkete kaarjalt tõusvate kõrtega. Varjus või
poolvarjus on heleroheline. Tihedas koosluses tihti õrn, sile, pikkade juur-

miste lehtedega, väheseõieliste, märgatavalt väiksemate pähikutega.
Peaļe tüüpvarieteedi - var. trįaįalįs - on Eestis era,idatud:

var. eĪtusa Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (1) :429. lB98_
1902 - taimed rohelised kuni helerohelised; pööris laiuv, pikkade peente

-harudega; niisketel kohtadel veekogude ka1lasteļ, põõsastikes, enamasti

poolvarjus; sage;
var. pal.Įescens (Stebler et Volkart) Asch. et Graebn. Syn. Mittel-

eur. Fl. 2 (1) :a26. lBgB-1902 (P. triaialis subvar. pallescens Stebler
.et Volkart, Schweiz. Gräsersamm!. no. 226. lB95) - taim õrn, roheiine
või ļiļļa varjundiga, enamasti siledate tuppede ja kõrtega; pööris hõre,

'õrn; pähikud l-3_õieļised, väiksemad kui tüüpteisendi1; tihedas rohus-

tus kohati;
var. strįcta Döļļ, Fl' Bad. 1B0. 1857 - taimed punakaslillaks värvu-

nud, tugevad; aval<ooslustes sage.

5. seļ<tsioon Stenopoa Dumort. observ. Gram. Belg. ll0, 1l2. lB23;

Tzvel. in Fl. URSS l:2B7' 1974. - Hõredaid või enam-vähem tihedaid
mättaid moodustavad püsikud, enam,asti ilma roomavate maa-aļuste

võsunditeta, harvemini nendega. Kõrs sile või karedavõitu. Kõrrelehtede
tuped vähem kui į/g oma pikkusest suletud, siledad või karedavõitu, rul-
jad või enam_vähem lapikud nagu kõrredki, tiivutu või kitsatiivalise
andruga. Pööriseharud karedavõitu. Pähikud karedavõitu või enam-

vähem karvase teljega; ei ole vivipaarsed. Välissõkal kolme, harvemini
viie rooga, enam-vähem karvane. Sisesõkaļ andrul karedavõitu, sageli
ka karvadega.

9. Salunurmi,kas - Poa nemoraįįs| L. Sp. Pl. 69. 1753; Wied. et

Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 60. 1852; Griseb. in Led.

Fl. Ross. 4:375. lB53; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (1) :a07.

1B9B-t902, p. p.; Roshev. in Fl. URSS 2:400. 1934; Hegi, Illustr. Fļ.
Mitt.-Eur. ed.2. l:414. 1935; Lavr. in Fļ. Ucr.2:250. 1940; P. Galen.
in Latv. Īļ. t:204. 1953; Hyl. Nord. kärlväxtf'l. 1 :264. 1953; Roshev. et

l nemoraĮįs (lad. k.) - metsa-, salu-, salumetsas kasvav
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25t joon. Salunurmikas (Poa nemoralĮs): a _ taime üļdkuju' b - päļrik' c - r,äļis_
sõkal, d _ keeleke. orig.



Schischk. in o;r. ,IIeu. o6.n. 1:l46. l955; Natk._Iv. in Lieį. fl. 2:234.
1963. - P. nemoraĮ.js L. ssp. nemoraĮįs: Tzvel. in Fl. Eur. URSS t:2B7'
1974. - Exs.: ,[Bunge] Fl. exs. Liv-, Est- u. Curl., no 833; K. Eichw.
Eesti taimed 3' no l4l. 1938. - MqrJļIax flecaoļä. (25l' joon.)

9ļ. Hele- kuni puhasrohelised metsataimed väga lühikese tupevälise
risoomiga; ļ<asvavad hõredate kõrterohkete puhmastena. Kõrs peen, sih-
vakas, 25-60 cm kõrge, 4-6 sõļmega, Įehistunud, alusel sageli tõusev.
Lehetuped enamasti ļabast 1ühemacį, kõrresõimi mitte katvad, siledad,
ruljad. Keeleke puudub või on kuni l mm pikkune, tömp. LeheĪabad
ll-13 rooga, 6-15 cm pikad, l-2 mm laiad, pikalt kitsaks tipuks
teritunud, sageii rõhtsalt hoiduvad, siledad, vahel nõrgaįt karedad. Pöö_
ris 5-l2 cm pikk, hõre, püstiste, õitsemisajal laiuvate, 2-6-kaupa män-
nases asetsevate harudega. Pähikud 3-5 mm pikad, 2-4 õiega, roheli-
sed. Libled veidi erineva pil<kusega,2-3,5 (4) mm pikad, sirged. Välis_
sõkal (2) 2,5-3,5 mm pikk, andrul aluseļt kuni pooleni ja külgedeJ rips_
karvane. Sisesõkaļ kahe lühiripsmelise andruga. Kallusel vahel üksikud
pikad karvad. Õieraoke ümberringi lühikarvane. Tolmukapead l'5-2mm
pikad. Teris umbes l,5 mm pikk, kooniĮine, seljalt kumer, vaevalt mär-
gatava vaoga ventraalsel küljel, ristļõikes enam või vähem ümmargune.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab leht- ja segametsades, hõredamates okasmetsades, parki-

des, võsastikes, müüriservadel; poolvarju- ja varjutaim. Eestis sage.

\

252. joon. Saļunurmika (Poa nemoraĮjs) areaal. [Meusel, Jäger ja Weinerti (l965) järgi.]
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Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas kõikjal, Siberis lõunapool_

sematel aladel, Kaug-Idas Amuuri jõgikonnas ja Kamtšatļ<al, Kesk-
Aasia lõuna- ja kaguosa mägismaadel ning Sõrdarja jõgikonnas. Kogu
Välis-Euroopas; Väike-Aasias, Iraanis, Džungaaria-I(ašgaaria aIaI,

Mongoolia RV-s, Himaalajas, Jaapanis, Hiina RV-s, Põhja-Aafrikas ja

Põhja-Ameerikas. (252' joon.)
Majanduslik tähtsus. Kuigi karriĮoo,mad saļunurrmikat meelsasti söö_

vad, ei ole įaļ kui kasvuļ<ohaiingimuste suhtes nõud1įkuļ liigil olulist
tähtsust. Eestis võib ta anda 50-75 ts/ha. Varjulistes kohtades sobiv
murutaimena' ļ<uid ei talu üle kahe korra niitmist. Kultuuris mõnel pool
Väļis-Euroopas ja Põhja-Ameeriļ<as.

Peale tüüpvarieteedi - var' nemoraįįs - on teisenditest leitud:
var. firmuĮa Gaud. Agrost. Heiv. 1: lB1. l8ll - kõrs jäik, püstine,

peen; pööris rohkeõieļine' laiuv; sõkalde alusei (kaliuse1) puuduvad
pikad karvad; võrdlemisi sageli siin-seal kogu territooriumil;

var. rigidula Merl. et Koch in Röhiing, Deutschl. Fl. 1 : 617. lB23 _
tumerohelised, karedate lehetuppede ja Į<õrtega taimed; pähikud enamasti
ļillal<ad; võrdļemisi harva, peamiselt Lääne-Eestis.

l0. Soonurmikas _ Poa palustris į L. Syst. Pl. ed' 10. B74. |759;
Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l) :416. lB9B-1902; Roshev. in
Fl. URSS 2:397. 1934; IJegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. l:416. 1935;

Lavr. in F1. Ucr. 2:248. 1940; P. Galen. in Latv. fl. 1:204. 1953; Hyl.
Nord. ļ<ärlväxtfl. 265. 1953; Roshev. et Schischļ<. in o.ri. ,Įerr. o6n. 1 : 146.

1955; Natk.-Iv. in Liet. fi. 2:233. t963. - P. paĮustris L. ssp. paĮustris:
Tzveļ. in Fl. URSS l:2BB. 1974' - P. serotįna Ehrh. Beiir. Naturk.
6:86. 1791; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:375. 1853, excl. var. - P. ferti-
lis Host, Gram. Austr. 3: 10. lB05; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u' Curl. 60. 1B52. - Mguux 6o.noņgutä. (253. joon.)

9Į. Hõremurusalt kasvavad, sageli kuni 20 cm pikkuselt roomava
risoomiga taimed. Kõrs aļusel sageli lamav, siis põlvjalt tõusev, sõlmede
kohaļt.juurduv, vahel lühikar'vane, 30_90 crm kõrge, pöörise alt 'kare,
4-6 sõlmega, millest suve teisel p,oolel sageli tu,pesiseselt arene-
vad vegetatiivsed külgharud. Lehetuped siledad või nõrgalt karedad.
Lehelabad pikalt teritunud, 2-4 m,m laiad, 23-27 rooga, kuni 25 cm
pikad, karedad, puhasrohelised; ülemine kõrreleht enamasti tupest lühem
või sellega ühepikkune. Keeļeke kuni 5 mm pikk, ülemisel leheļ teritu-
nud, alumiste1 tömbim, vä1ispinnalt lühi-valgekarvane. Pööris kuni 20
(24) cm pikk, hõre, ļaiuv, karedate harudega. Pähikud 3'5-5 mm pikad,
(2) 3-5 õiega, suhteliselt pikaraolised, enamasti rohelised või veidi kol_
lakaspruunikad. Libled 3-3,3 mm pikad, enam või vähem ühepikkused.
Välissõkal 2,B-3 mm pikl<, alusel, andruļ ja külgroodudeļ kuni pooleni
ripskarvane, tipus sage1i sirpja kuļdko1lase või pr-rrpurja laiguga. oie-
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254' joon. Soonurmika (Poa paĮustris) areaal. [Meusel, Jäger ja Weinerti (1965) järgi.]

raoke paljas või veidi ļ<are. Kallusel pikad karvad. Tolmukapead 1,2-
1,5 mm pikad, kollased. Teris 1,5 mm pikk, piklikmunajas, helepruun,
seljalt kumer, nõrga vaoga ventraalsel küljel, ristļõikes peaaegu ümmar-
gune.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab peamiselt niisketel kohtadel, madalsoodes, veekogude kallas-

tel, lamminiitudel, hõredates niisketes võsastikes; Kirde_Eestis ja Saa-
remaal esineb kohati ka liivastel nõmmedel ja kuivadel niitudel. Eestis
sage. Ķasvatatakse ka kultuuris.

Üldlevik. Nõukogude Liidus enam või vähem kõikjal, ulatudes põh_
jas ligema\e 72o laiuseni. Skandinaaviamaades ja Kesk-Euro,opas, piir,a-
tud ulatuses ka atlantilises Euroopas, Vahemeremaades, Balkanil ja
Väike-Aasias; Jaapanis, Hiina RV-s, Põhja-Ameerikas. (254. joon.)

Majanduslik tähtsus. Hea niidutaim, eriti niiskematel muldadel,
madalsoodes ja tulvavee piirkondades' Võrdlemisi hilise arenguga. Hein
on ļeherohke ja hästi söödav. Ādalasaak rohke. Püsib niitudel samal
kohal kolm-neli aastat. Heinasaak Eestis 65-90 ts/h.

Teisenditest on peale var. paĮustris]e meil leitud:
var. effusa Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l):418. l8g8-

1902 * kõrs peenike, sageli alusel lamav; lehed kitsad; pööris väheste
(kuni B) pähikutega, hõre, pikkade peente harudega; harva; leitud kohati
Lääne-Eestis;
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var. fertilis Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l):418. lB9B-
1902 - kõrs jäme, kaarjalt tõusev; lehed lamedad, võrdlemisi laiad; pöö-
ris väga rohkepähikuline; pähikud väikesed, enamasti kaheõielised; võrd-
lemisi sage; :

var. scabrįuscula Döll, Rhein. F'l.9l. 1843 - kõrs ja tuped karedad;
kuivade1, 1iivastel a1ade1, peamiselt Ida-Eestis; võrdlemisi harva.

11. Lapik nurmikas - Poa compressa'L.Sp.Pl.69. 1753; Wied.
et 'Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 59. lB52; Griseb. in Led.
Fl. Ross. 4:37lr. lB53; Roshev. in F'ļ. URSS 2:40B.,1934, p. p.; Hegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2. l:400. 1935, p. p.; Lavr. in Fl. Ucr.2:256.
1940, p. p.; P. Gaien. in Latv. fl. l:205' 1953; Hyl. Nord. kärlväxtfl.
l:263. 1953; Roshev. et Schischk. in Õ"rr. JIeu. o6.n. l:147. 1955; Natk.-
Iv. in Liet. fl. 2:234. 1963; Tzveļ' in Fļ. Eur. URSS l:290. 1974. -P. compressa L. A. I. tgpica Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l) :

420. lB9B_l902. - MqrflNx CĪIJIĪCrcHYTbIü. (255. joon.)
E. Hõremurusalt kasvavad hallikasrohelised taimed pika maa-aluse

risoomiga. Kõrs tõusev, nur,kjait käändu'nud, kuni 40 cm l<õrge, 4 või
5 (7) sõlmega, lapik, sile. Lehetuped 1apikud, lehe keskrood andruna
eenduv. Keeleke 0,5-l,5 mm pikk, nüri. Lehelabad ļamedad või kahe-
korra, 2-B (10) cm pikad, kuni 5 mm laiad, tipus ahenevad, sageli
paadikujulised, ülemine tupest lühem. Pööris 2-6 (l0) cm pikk, lühi-
keste harudega, lünklik, tihe. Pähikud 3,5-5,5 (7) mm pikad, (3) 4-6
(B) õiega, ha1ļikasrohelised, vahel lillakaskirjud. Libled erineva pikku-
sega, 2,5-3 ja l,5-2,5 mm pikad, mõlemad 3 rooga. Välissõkal 2,5-
3,5 mm pikk, kollaka või valkja kileja servaga' alumisel poolel andrul
ja servaroodudel ripskarvane, tömbilt teritunud tipuga. Sisesõkal välis-
sõklast veidi lühem, ka,he 1.ühirips,melise andruga. Kalļusel pikki karvu
tavaliseļt üksikuļt või nad (ülemistel õitel) rpuuduvad. Tolmukapead l,5-
2,2 rnrn pikad, kollased või lillad. Teri.s l-l,5 mm ,pi,kk, kooniline või
piklikmunajas, seljalt kumer ja ventraalsel küljel nõrga vaoga.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab kuivadel nõlvadel, teeäärtel, rusul, müüridel; Eestis sage.
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas peaaegu kõikjal; Kaukaa-

sias, Kesk-Aasias; Lääne-Siberi lõunaosas ia Kaug-Idas sisseviiduļt.
Skandinaaviamaades, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaades,
Balkanil, Väike-Aasias; sisseviidult Põhja-Ameerikas.

Majanduslik tähtsus. Keskkonnatingimuste sulhtes vähenõudlitk. Sobib
karjamaataimeks kivistes, kuivades või liivastes l<ohtades. Kasutatakse
ka heinana, erriti hobustel'e. Eestis soovitata'kse i<oos aasnrurmika ja sirr,p-

lutserniga karjamaasegudesse paepea1sel mullaļ (lambakarjamaadel).
Heinasaak võib olla |2-40 ts/ha' Kultuurina peamiselt Põhja-Ameerikas
(nii Kanadas kui USA-s).

I compressa (lad. k.) - lapik, kokku- (lapikuks) surutud.
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Teisenditest on Eestis leitucĮ:

Yat. compressa - ļ<õrs 20-45 cm l<õrge, kahe-ļ<oļme lehega; lehe-

]abad kuni 5 mm laiad; pööris 5-6 cm pikk; pähikud 5_õielised; sage;

var. poĮgnod.a (Parn.j Asch. et Graebn' Syn' Mitteļeur' Fl' 2 (l) :

42l. lB9B-|902 (Poa poĮgnoda Parn. Grass. Brit. s4. lB45) - kõrs tuge-

valt lapik, jäik, sõlmede ļ<ohaļt põivja1t käändunud; lehetuped ļaiaļt

avatud;_ leķįlabad iühikesed, paadikujuliseļt teritunud tipuga, enamasti

pikuti kahekorra; pööris lühikįste harudega, kitsas, sageli katkestunud;

kuivadel nõlvadel, liivikutel; kohati;
var. tLmbrosa Beck, Fl' Nieder-Österr. 82. 1B90 - pööris laiuv, hõre,

pikkade peente harudega; harva; leitud Narvas Hermani kindluse müüri-

pragudest.

12.Langinurmikas- PoaLangeanatReichenb.Fl.Germ.exc.
140.1830.- P.compressaB.Langeanal(och,Syn.Fl.Germ.ed'2.932.
1843-1845. - P. Compressa L. var. Langeana (Reichenb.) Ķlinge, Fl.

Ėst-, Liv_ u. Curi. 75. lBB2; Roshev' in Fl' URSS 2 :40B' 1934; Lavr'

in Fļ. IJcr.2:257. 1940. - P. compressa L. A. lI. Langiana (Reichenb')

Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2:420' lBgB-1902' - P' compressa

ssp. Langeana (Rõichenb.1 Hegi, Iļlustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed. 2. 1:40l.

tg'g5; Ro1ķm. Exkursionsfļ. Krit. Ergänzungsb' 36' 1963' - Mqr.rtI4ķ

.JIasra. (256. joon.)
9ļ. Liik on lähedane P. compressa'le ja tõenäoļiselt sellest kujune_

nud. Roomava risoomiga. Kõrs 60 (B0) cm kõrge, lapik, suhteiiselt jäme'

aluseļ tõusev. LehetupĮd siļedad. Keelelre l<uni 3 mm pikk, teritunud

tipuga. Lehelabad 5-7 (9) mm ļaiad, 1amedad, veidi 1ihaļ<ad, nõrgad,

üie 
"t0 

cm pikad. Pööris kuni l0 (l5) cm pikk, pikemate harudega ja

veidi hõredām kui eelmisel liigil. Pähikud 6-8 (9) mrn pikad, B-l l
õiega, hallikasrohelised. Libled koime rooga, enam-vähem võrdse Suuru-

sega. Välissõkal kuni 3,5 (4) mm pikk, 5 rooga; välissõkla külgrood

pūud, ainult andru1, sõkla aiusel 1ühikesed kidakesed. Kallus paljas.
'īolmukapead ļ<uni 2 mm pikad, kollased'

Õitseb juunis, juulis.
Eestist īord leitud l957. aastal Võru rajoonist Pärlijõe ka1dalt, aļli-

ļ<aliselt soostunud niidult. (257. joon.) Uldkujult meenutab partheina'

milleks koguja oli ta esialgselt ka määranud'
Ūldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas harva. Taksoni ļevik siin

ei oļe täiesti selge, kuna teda on käsitatud varieteedina ning sellena

pole ta päĮvinud täit tähele,panu. Kesk- ja atļantilises Euro'opas ning

įahem"rįmaades niiskel ja märjal pini-rasel, harvemini ruderaaļtaimena.

Kogu levila ulatuses väga hajusalt. Pärineb arvatavasti Vahemeren-laa-

dest.

l Karl Lleinrich Langi (1800-1843) auks, kes o1i linnapastor Mülheimis (Saksa-

,maal). Tuniud kuį tcenekas kohaliku floora r'aatleja.
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257. joon. Langi nurmika (Poa Langeana\ leiukoht E,estis.

42. perekond tarnhein - Catabrosa I Beauv
Ess. agrostogr. 97. 1812.

Madalaid kogumikke moodustavad taimed, pikalt roomavate, läbi_
segi põimunud, sõlmede kohalt juurduvate, maapealsete või veesiseste
risoomidega. Sõlmekohtadest ja risoomi tipust arenevad viljuvad või
vegetatiivsed püstised võsud. Õisiku kujult ja lehtedelt meenutavad tai-
med madalat aas_ või murunurmikat. Lehetuped aluselt umbes poole
pikkuseni kinnised. Õisik suhteliselt suur, laiuv. Pähikud l-2 (3) õiega,
väikesed. Libled sõka1dest palju lühemad, laiad' tömbitipu1ised. Välis_
sõkal ohtetu, tipus hambakestega. Paislajud munajad, tömbid. Tolmu_
kaid kolm. Vili äraspidimunajas või ovaalne, küigedelt kokku surutud,
ventraalsel küljel vaota. Hiilum ovaaļne.

Perekonda kuulub 5 lähedast ļiiki (liigi polürtüüpse käsi.tuse puhul
loetakse nad ühe liigi ala,mliirkideks). Nõukogude Liidus esinevast 3 lii_
gist leidub Eestis ainuļt perekonna tüüptakson C. aquatica (L.) Beauv.
(ssp. aquatica).

l. Vesi-tarn,hein - Catabrosa aquatica, (L.) Beauv. Ess. agros-
togr.97. 1Bl2; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:387. lB53; Asch. et Graebn.

I hatabrosįs (kr. k.) - näritus, näritud; sõkalde ja liblede hambulisesakilise tipu järgi.
2 aquatica (lad. k.) - vesi-, vee-, vees kasvav.
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258. joon. Vesi-tarnhein (r""'!{rę'u!^'r!!'r:lĻJl.k..täi;. üļdkuju, įr - pähįkud, c _

Syn. Mitteleur. Fl' 2 (l):443. 1898-1902; Nevskį in Fl. URSS 2:445..
l934; Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt'-Eur. ed. 2. l :383. l935; Lavr. in Fl. Ucr-
2:259. l940; Hyl. Nord. kärlväxtfļ. l:272' |953; P. Gaļen. in Latv. fļ-
l:207.1953; Roshev. et Schischk. in O.r. JIes. o6.n. 1:140. 1955; Natk.-
Iv. in Liet. fļ. 2:237' 1963. - C. aquatica (L.) Beauv. ssp' aquatica:
Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:294. 1974. - Aira aquatica L. Sp. Pl. 64"

a
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l?53. - GĮgceria aįroįdes Reichenb. Fl. Germ. exc. 45. lB38; Wied. et

Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 64. |B52' - GĮgceria aqua'
/jca Presl Fl. Cech. 25. l8l9. - Colpodium aquaticum Trin. in Mėm.
Acad. Sci. Pėtersb. 6 (l):395. 1830. - flopyueiiuulĮa BoĀflHafl. (258.

joon.)
9ļ' Maapealsete, sageli veesiseste roomavate, sõlmede kohalt juur_

duvate viljuvate võsunditega taimed. Võsundid 20_50 cm kõrged, sageli
tihedasti põimunud, moodustades kaldavees ja vesisel pinnasel tume_

rohelisi kogurmikke. Kõrs l-3 sõlmega. Lehetuped siledad, ülemises,
avatud osas lõdvalt kõrt ümbritsevad. Keeleke 3_5 (7) mm pikk, kile'
jas, kolmnurkja, keskkohas sageli teritunud tipuga. Lehelabad 2-9 mm
laiad, lamedad, veidi nõrgad, siledad, tipus järsult teritunud, sageli
tömbid. Õisik 5-20 cm pikk, laiuv, rõhtsaļt asetsevate siledate pöörise_
harudega, püramiidjas või piklik-ovaalne' Pähikud l või 2 (3) õiega,
2,2-4 mm pikad, enamasti rohelised või ļillakad. Libled erinevad: aļu-
mine l (l,5) mm pil<k, ühe rooga, üļemine l,5 (2,5) mm pikk, kolme
rooga, rohelised või tuhmlillad, laia valgeki1eja või punalilla servaga,
iipus tömbid või sälgulised, harva teritunud. Välissõkal 2,2-3 mm pikk,
3 (5) rooga' tipus enamasti kilejas, tömp ja hambulise või sälgulise
servaga. Sisesõkal peaaegu välissõkla pikkune, kahe paljh andruga'
iipus teritunud või tömp. Paislajud väikesed, sageli hambulise Servaga.
Tolmukapead 1,2-1,5 mm pikad, helekollased. Sigimik ovaalne, kahe
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259. joon. Vesi-tarnheina (Catabrosa aquatica) leiukohad Eestis.
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sulgja emakasuudmega. Teris umbes l,5 mm pikk, ovaalne, külgedelt
kokku surutud, nõrga küüruga; hiilum lühike, ovaalne.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab veekogude kallastel ja madalas vees, allikalistel vesistel

kohtadel, kraavides ja kanalites; Eestis ebaühtļaselt üle kogu territoo-
riumi. (259. joon.)

Üld'levik." Noukogude Liidu Euroopa-osas ja Kaukaasias kõikjaI;
Lääne-Siberis Ulem-Toboli ja Altai, Ida-Siberis Angaraa-Sajaani ]ja

Dauuria valdkonnas; Kesk-Aasias Araal'i_Ķaspia, Džungaaria-Tarba_
gatai, Pamiiri-Alai, Sõrdarja ja Tjan-Šani va]dkonnas. b"uu.g, kogu
Välis-Euroopas, Vahemeremaades, Balkanil, Väike-Aasias; Džunģaaria-
Ķašgaaria alal, Himaal'ajas, Mongoolia RV-s, Põhja_Ameerikas.

43. perekond nadahein - Puccįneļįįa| Parl.
Fl. Itaļ. l': 366. 1848, nom. cons. - Atropis Rupr. in Beiir. Pfl. Russ. Reich. 2:6t. 1845.

Väikeste puhmastena kasvavad püsikud, peamiselt sooldunud pinna-
sel. Lehed,paljad, lamedad, rullunud või kahekorra. Õisik - pööris.
Pähikud 3-8 katusekivide taoliselt asetseva õiega. Libled väga erineva
pikkusega, ühe ja kolme Īooga. Välissõkal kumer, viie rooga, alusel hõre-
dalt lühikarvane. Sisesõkal pügaldunud tipuga' roodudel lühiripsmeline.
Tolmukaid kolm. Tolmukapead 0,5-2,0 mm pikad. Emakasuudmed sulg-
jad' Vili - sõkalteris.

Perekonda kuulub üle l00 liigi, mis on levinud mõļema poolkera
mittetroopilistes vöötmetes, kohati ka troopikavöötme kõrgmägedes. Met-
sades ja soodes puuduvad täielikult. Mägedes võivad mõned liigid kas-
vada kuni 5000 m kõrgusel, s. o. taimkatte piiril. Nõukogude Liidus
on praeguste andmete kohaselt 44 |iĮki, neist Eestis 3. Sooldunud stepi_
aļadel on nadahein tähtis söödataim - haljassöödana sarvloomadeļe,
heinana peamiselt hobustele. Kohati annab küllalt kõrgeid saake.

Perekonna lektotüüp on P. dįstans (Jacq.) Parl.

LIĮKIDE MÄÄRAMISE TABEL

1. Pööriseharud siledad, püstised. Sõkļad tipus ümaralt teritunud, ena-
masti roosakaslillad, iäikivad. Tolmukapead |,5-2 mm pikad

l. Meri-nadahein - Puccįneįļįa marįtįma (Huds.) Parl.

Pööriseharud karedad, alumised pärast õitsemist horisontaalselt või
alla käändunud. Sõklad tipus ebaühtiaselt narmastunud Servaga
(luup!), koļļakasrohelised, rohekaslillad või tumeii1lad. Tolmukapead
0,5-l (1,2) mm pikad 2
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2. Sõklad tipus teritunud, koi1akasrohelised, harva lillakad, 2,6-3,5
(4) mm pikad. Tolmukapead 0,5-0,8 mm pikad, ovaalsed

3. Rand-nadahein - PuccinelĮįa capĮlĮaris (Liljebl.) Jansen

Sõklad tipus tömbid, rohekas- või tumelillad, harva rohelised, (l,B)
2 (2,6) mm pikad, viie ebaselge rooga. Tolmukapead 0,8-1,2 mm
pikad, piklikud

2. Laiuv nadahein - Puccįneļįįa dįstans (Jacq.) Parļ.

l. sektsioon Paraį,och!įoa (Krecz.) Bor in Rech. fil. Fl. Iran.70. 1970;

Tzvel. in Fl. Eur. URSS l :298. |974. - Atropis Rupr. sect. Paraįochį.oa
Krecz. in Fl. URSS 2:470. l934,ip. p. - Maadjate vegetatiivsete võsu-
dega halofüüdid põhjapoolsete merede rannikuil. Tolmukapead |,2_
2,5 mm pikad.

l. Meri-nadahein _ Puccįneļļįa marįtįma' (Huds.) Parl. Fl. Ital.
l :370. 1848, s. str.; Hyl. Nord. kärlväxtfļ. 1 :268. 1953; Natk.-Iv. in Liet.
ĪI.2:246. 1963, in textu; Tzvel. in Fl. Eur. URSS 1:298. 1974. - Poa
rnarįtį.ma Huds' Fl. Angl. 35. 1762. - GĮgcerĮa marįtįma (Huds.) Wahlb.
Fl. Gothob . 17. 1820; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.

Curl. 64. 1852. - Festuca thaį.assįca Kunth, Ęev. gram. | : |29. 1829;

Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l) :459. 1398-1902. - Atropis
marįtįma (Huds.) Griseb. in Led. Fl. Ross. 4 :389. lB53, p. p.; Krecz. in
Fl. URSS 2:470. 1934; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. | :424. 1935. -
Eecķg.nķguųa flplrMopcKar. (260. ja 26|' joon.)

į. Taimed ļühįkeste, kaarjalt tõusvate hallikasroheli,ste vegeiatiivsete
võsudega ja siledate, l0-30 cm kõrguste kõrtega. Lehed lihakad, kahe-
korra, l-l,5 mm läbimõõdus,2-5 (l0) cm pikad, siledad, servast kare_
dad. Lehetuped siledad. Kõrrelehti 3 või 4. Keeleke tömp, kuni 2 mm pikk.
Pööris kitsas, 4-B cm pikk, püstiste siledate harudega ja väheste hõre-
dalt asetsevate pähikutega. Pähikud kuni l cm pikad, 3-6 õiega, roosa-
kas-, harvemini rohekaslilļad. Libled sõkaļdest lühemad, teineteisest eri-
nevad, alumine lible ļ,5-2 mm pikk, ligema\e 1f ą võrra üļemisest lühem,
teritunuļt ümara või veidi pügaldunud tipuga. Välissõkal 2,5-3,5 mm
pikk, sile, iäikiv, viie ebaselge looga' ti,pus rku,mer, tetveservaļine või nõr-
galt pügaldunud. Sisesõkal kahe rips,karvase rooga. To1mukapead
!,5-2 mm pikad, piklikud, kollakaslillad. Teris 1,5-2 mm pikk, kohvi-
pruun' äraspidimunajas või ovaaine, kumera selja ja ventraalsel küljel
laia madaļa vaoga.

Õitseb juulis.
Kasvab sooldunud mererannikuil ja üleujutatavatel savikatel ranna'

niitudel; Eestis võrdlemisi harva. (262. joon.)
Üldlevįk. Nõukogude Liidus Läänemere ja üksikute leiukohtadena ka

Va1ge mere rannikuil. Ķesk- ja atļantilises Euroopas Atlandi ookeani

t marįtima (lad. k.) - meri-, meLe-, mereäärne.
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262. joon. Meri-nadahein a (PuccineĮĮīa maritima\ leiukohad Eestis.

rannikul Põhja-Norrast (põhjalaiuse 70"_st) kuni Portugalini; Põhja-
Ameerika idarannikule sisse viidud.

Eestis leiduvad kolm nadaheinaliiki on üksteisele võrdlemisi lähe-
dased ja kergesti ristuvad. On leitud rand'nadaheina ja meri-nadaheina
värdį (P' capiĮĮarls X P' marįtįmc); nende rįstumist soodustab ühine

kasvu'koht (vt. tk. 389).

2. sektsioon Puccįneįįįa. - Tzveļ. in Fl. Eur. URSS 1 :300. |974' -
Atropis Rupr. sect. Euatropis Ķrecz. in Fl. URSS 2:483. 1934. - Fakul-
tatiivsed halofüüdid, sageli pool-ruderaaltaimed. Maadjaid vegetatiivseid
võsusid ei moodusta. Toļmukapead 0,3-l,2 mm pikad.

2' Laiuv nadahein - Puccineįlia dįstans't 1Jacg.) Parl. Fļ' Ital. 367.

lB4B; Krecz. in Fl. Ucr' 2:270. l94O; P. Galen. in Latv. fļ. l:2l3. 1953;

Hyl. Nord. kärlväxtfl. 1 :266. 1953; Roshev' et Schischk' in Õ'rr' JIen' o6l'
l:l48. 1955; Natk._Iv. in Liet. fļ. 2:244. 1963; Tzveļ. in Fl. Eur. URSS
l : 302' 1974. - Poa dįstans Jacq. observ. Bot. l :42. 1764; L. Mantissa
g2. |767' - Glgceria dįstans Wahlenb. Fl. Ups. 36. lB20; Wied. et Web"

Beschr. phan. Gew. Esth_, Liv_ u. Curl. 63. lB52 - Festuca dįstans

Kunth, Enum. Pl. l:393. tB33; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl,2 (l):

t dįstans (lad. k.) - eemal,ehoiduv, haralį, laiui'
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455. 1898-1902, p. p. - Atropįs dįstans (L.) Griseb. in Led. Fl. Ross.
4 : 388. 1853; Kre,cz. in Fl. URSS 2:484. 1934; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-
Eur. ed. 2. l :423. l935, p. p. - EecxI4ĮbHHĮa paccTaBJIeHHag. (263'
joon.)

9Į. Väikesi puhmaid moodustavad taimed hallikas- või ļillakasrohe-
liste püstiste või põlvjaļt tõusvate l5-60 cm 1<õrguste kõrtega ja sageli
rohkete mitteõitsevate juurmiste võsudega. Lehetuped si1edad. Keeleke
l-2 mm pikk, teritunud tipuga. Lehelabad l-B (4) mm laiad, lamedad,
kuivadel kohtadel kasvavatel taimedeļ niitjalt rullunud ja võrdlemisi jäi_
gad, siledad. Pööris 6_|2 cm pikk, hõre, laiuv, kidakestest üleni karedate
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264. joon. Laiuva nadaheina (PuccĮneĮĮia distans) leiukohad Eestis.

harudega, nris pärast õitsemist on harali või alaspidi. Pähikud kuni
0,6 cm pikad, 2-7 õiega' hallikas-lillakasrohelised kuni tumeliļļad, harva
roheļised. Alumine lible ühe rooga, laimunajas,'1l'-'l' ülemise pikkusest,
ülemine l<olme rooga' kaarjalt teritunud, peenelt narmastunud servaga ja
rrradalalt pügaldunud tipuga. Välissõkal l,8-2,6 mm pikk, tipus peenelt
narmastunud, tömp, alusel paljas või üksikute lühikeste karvakestega.
Sisesõkal üļemise 2/3 oSaS roodudel ripskarvane, alumises osas paljas.
Tolmukapead (0,6) 0,B-l,2 mm pikad, kollased või lillad. Teļris l-l,4mm
pikk, süstjas' selja1t kumer, ventraa1sel küljel laia madala vaoga, kohvi-
pruun.

Õitseb juunist sügiseni.
Kasvab sooldunud pinnasel - raudteejaamades aitade ja laoplatside

ümbruses, prahipaikade1, väijavoo1ukanalite kallaste1; kohati ka mere-
rannal, kus ta seal kasvavate teiste nadaheinaliikidega kergesti seguneb.
Eestis hajusalt sobivateļ kasvukohtadel. (264. joon.)

Üldlevįk. Nõukogude Liidus levinud Euroopa_osas kõikjal, põhja suu-
nas kuni 63o laiuseni; Lääne-Siberis, Kaukaasias ja Kesk_Aasias kohati;
Ida-Siberis ja Kaug-Idas sisseviiduļt. Atlantilises ja Kesk_Euroopas ning
Skandinaaviamaades võrdlemisi Sage; levinud ka Vahemeremaades,
Väike_Aasias, Iraanis, Džungaaria-Kašgaari a aLal, Mongoo1ia RV-s,
Himaalajas, Jaapanis, Hiina RV-s; sisseviidud, kuld laialt levinud liigina
Põhja-Ameerikas ja paljudes teistes mittetroopilistes maades.

25 Eesti NSV floora Xļ 385
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Majanduslik tähtsus. Nõukogude Liidus sooldunud stepialadel väär_
tuslik karjamaataim. Kuivheinana sobiv koresööt hobustele.

Hübr.iididest on Eestis konstateeritud P' capiĮĮaris X P. dįstans (vt-
lk. 3Be)

3. Rand_nadahein - Puccįneįįįa capĮĮlaris'l (Liljebl.) Jansen in Fl..
Neerl. I (2):69. 1951, in adn.; Tzvel. in O;r. JIes. o6n. 4:226. 1965. -P. capillarjs (Liljebl.) Jansen ssp. capilĮaris: Tzveļ. in Fļ. Eur. URSS
l :304. lg74. - P. retrof Įexa (Curt.) Holmberg in Lindm. Svensk Fanero-
gamfl. 97. 1918, quoad pl.; Lepik, Kodum. kõrrel. määr. B0. 1935; P. Ga-
len. in Latv. fl. |:2|4' 1953; Hyl. Nord. kärlväxtfl. |:267. 1953. -] Poa
retroflexa Curt. |797. - Festuca capiĮlaris Liljebl. Utk. Svensk. Fl. ed. 2.

48. 1798. - Ę. dįstans Kunth var. capiĮlaris (Liljebl.) Marsson, Fl.
Neuvorp. Rügen 584. 1869; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l):
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456. l89B-l902 (C. capilĮaris). - Atropis dįstans (Jacq.) Griseb. var.
capiĮlaris (Marsson) Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2. l:424. l935. _
A- suecįca Holmberg in Bot. Not. 1908:245' l90B; Krecz' in Fļ' URSS
2:478. 1934' - Eecxi-l.nlgurĮa BoJIocoBI.Igņan. (265. joon.)

9ļ. Väikesi puhmaid moodustavad kollakasrohelised, lrarva lilla var-
jundiga tainred įtististe või põlvjalt tõusvate, 10-15 cm kõrguste kõr_

tega ja väheste ļühikeste mitteõitsevate võsudega. Lehetuped paljad, siie_

dad, alumised enamasti õlgkollased. Lehelab ad l-2 mm laiad, lamedad,
harva rullunud, pealmiselt pinnalt veidi karedad, kuivades kergesti 1<ol- 

.

ietuvad. Keeleke kuni 2 mm pikk, ümardunud tipuga. Pööris hõre, õitse'
misajal ja pärast seda ļaiuv. Pööriseharud kidakestest karedad, alumi-
sed rõhtsali harali või alaspidi. Pähikud 5-8 mm pikad, 3_7 õiega'
enamasti helerohelised, harva lillaka varjundiga. Libled väga erinevad,
alumine ühe rooga, enamasti poole lühem kui kolme rooga ja teritunud
tipuga ülemine. Vä1issõkal 2,6_3,5 mnr pikk, teritunud kuni terava
tipuga, ServaS peenelt narmastunud, ebaühtļaselt nõrgalt püga1dunud,

alusel ja roodudel lühikarvane. Sisesõkal välissõklaga enam-vähem ühe-

pikkune, roodudel lühidalt ripskarvane. Tolmukapead 0,5-0,8 nrm pikad.
Teris 2 mm pikl<, süstjas, seljalt l<umer, ventraaļsel küljel laia madala
vaoga, helepruun.

Õitseb juunist sügiseni.
Kasvab rngrerannas üleujuiuspiįrkonnas liival ļeetseljākutei ja kivide
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266. joon. Rand-nadaheina (PucineĮĮia capiĮĮaris) leiukohad Eestis.
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267. joon. Hübriidi PuccįneļĮįa capĮĮĮarĮs \ P. distans leiukohad Eestis.
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268. joon. Hübriidi PuccįneļĮįa capiĮĮaris \ P. marītima leiukohad Eestis.



vaheļ, harvemini soostunud aladel ja rannaniitudel; Eestis meri-nadahei-
nāst märgatavalt sagedam, kuid siiski kohatise levikuga. (266. joon.)

Ūldlevik. Nõukogude Liidus Lääne- ja Valge mere rannikuil kuni
põhjalaiuse 67o-ni' Levinud loodusļikult veel Skandinaaviamaade ja Kesk_
Euroopa põhjaosa rannikutel. Inglismaa ja Hollandi rannikuile arvata_
vasti sisse viidud, samuti EuĪoopa lõunapoolsete alade ja Põhja-Ameerika
rannikuile.

Kergesti ristuv nii meri- kui ka laiuva nadaheinaga. Nende liikide
koos kasvades leidub peaaegu alati vahepealseid hübriidseid vorme.
P. capilĮaris (Liljebl.) Jansen \ P. distans (Jacq.) Parl. tP. \elata
(Holmberg) Holmberg] on meie rannikutel .üsna Sage (267. joon.);
P. capilĮarjs (Liljebl.) Jansen \ P. maritima (Huds.) Parļ. (P. \mixta
Holmberg) aga esineb kaunis harva (268. ļoon.):

44. perekond kerahein - Dactglist L.
Sp. Pl. 71. 1753. 

i

Keskmise- kuni kõrgekasvulised mitmeaastased niidu- ja metsatai-
rned. Lehetuped kaheteraļiselt lapikud ja alumise 3/+ oSaS kinnised; lehe-
labad noorelt pikuti kahekorra. Pööris ovaalne või piklik,'kolmekandilise
peateljega, mille kahele kandiļe vahelduvaļt kinnituvad pööriseharud.
Pähikud 2-5-õielised, konkaavsed, lühiraolised, kobarjalt kuhjunud pöö_

riseharudeļe. Libled ühe kuni koļme rooga' sõkaldest lühemad. Välissõkal
viie rooga, andrul ripskarvane või kare, ohtelise või teritunud tipuga.
Paislajud kahe ebavõrdse hõlmaga. Toļmukaid kolm. Sigimik paljas,
ümar või ovaalne, kahe pika. emakakaela ja lühikeste sulgjate emaka-
suudmetega. Vili paljas, piklik, ventraalsel küljel nõrgalt renjas, vaba.
Hiilum ümar.

Perekond sisaldab viis-kuus lähedalt sugulast liiki, mis on loodusli-
kult levinud paras- ja subtroopilises vöötmes peamiselt Euraasias ja
Põhja-Aafrikas.

Perekonna tüüpliik on D. gĮomerata L.
l. Pähikuš alumise õie välissõkal 5,2-7 mm pikk, andrul ripskarvane

või kare. Leheļabad kuni 10 mm laiad, kahelirenjad või lamedad;
lehetuped karedad. Pööris ovaalne-.

l. Harilik kerahein - Dactųlis glomerata L.

Pähikus alumise õie välissõkal kuni 5,2 mm pikk, andrul paljas või
väga lühikeste kidakestega. Lehed kuni 5 mm laiad, lamedad; lehe-
tuped siledad või nõrgalt karedad. Pööris piklik, sihvakas, vahel
tipust longus

2' Aschersoni kerahein - DactgĮis polggama Horvātovszky

t dahtgĮos (kr. k.)' dactgĮĮs (lad. k.) - sõrm. Alumine pööriseharu hoidub sõrmena
harali.
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l. Harilik kerahein - Dact11Įis gĮomerata'' L. Sp. P|.7l. l753; Wied.
et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curļ. 58. lB52; Griseb. in Led.

Fl. Ross. 4: 368. 1853, excl. var.; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.
2 (l):378. lBgB-1902, p. p.; Ovcz. in Fl. URSS 2:361. 1934; Hegi'
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 1:391. 1935, p. P.; Lavr. in Fl. Ucr. 2:236.
1940; P. Gaļen. in Latv. fļ. 1:l95. 1953; Hyl. Nord. kärlväxlĪ|. |:277.
1953; Roshev. et Schischk. in O.rr. JIes. o6.rr. I : l4l. 1955; Natk.-Iv. in

Liet. fl. 2:221. 1963. - D. glomeraia L. ssp. glomerata: Tzvel. in Fl.
Eur. URSS I :306. 1974. - Exa c6opuar. (269. joon.)

9ļ. Madalaid mättaid m,oodustavad taimed tupesiseste, alusel kahe-

teraliseļt lapikute, kaarjalt tõusvate võsudega ja rohkete helehallide alu-

miste lehetupIpedega. Kõrs sile, 3 või 4 sõlmega, 30-125 cm kõrge,
püstine või alusel tõusev. Leheļabad 3-B (l0) mm'laiad, 15-60 cm

pikad, noorelt kahekorra, hiljem renjad või lamedad, enamasti alaspidi
ļ<aredad nagu ka lehetuped, paljad või hõredalt karvased. Keeleke kuni 4

(5) mm pikk, sageli tömbi narmastunud tipuga, läbipaistev. Pööris püs_

tine, sagaraline, 5-l5 cnr pikk, heleroheline või lillakas. Pööriseharud
ühekaupa, alumised pikad, nende tipus pähikud kerajalt kuhjunud; üle_

nrised lüliikesed, pöörise tipus peaaegu tähkjalt aseisevate pähikutega.
Pähikud l<eskmiselt 6 (7) nrm pikad, 2-4 õiega, kahvaturohelised või
lillakad, lühikarvased, harva paljad. Libled 3-6 mm pikad, teineteisest
erinevad, l.--3 (5) rooga, and,ru,l rip's'karvased, harva peaaegu paljad,
teritunud tipuga, ülemisel vahel tipus 1ühike ohe. Välissõka| 5,2-7 mm
pikk, andru1 karedate ripskarvadega, harvemini lühikeste ogakestega'
tipus 0,5-1 mm pikkuse ohiega, paljas või lühįkarvane. Sisesõkal kahe
tihedalt ripsmelise andruga. Tolmukapead 2,8-3,5 mm pikad, kolļased
või lillad. Teris 2,5-3 mm pikk, ovaalne, seljal andruga, ventraalsel kül-
jel laia õõnsa vaoga' helepruun.

Õitseb maist juulini.
Kasvab niiiudel, teeäärtel, võsastikes, puisniitudeļ, hõredates metsa-

des; Eestis sage.
Kasvatatakse ka kultuurniitudel ja -karjamaadel. Kohati kahjustavad

kevadised öökįilmad noori lelrti. IJaljassöödana on sobivam kui heinana.

Võib kasutada ka siloks. Kuivheinasaak on võrdlemisi kõikuv, t5-35
ts/ha. Rajoonitud sordid on käesolevaI ajal'Jõgeva 220' ja 'Jõgeva 242'.

Üldlevik. Looduslikes kooslustes kasvab peaaegu kogu Euraasia
mandril paras_ ja subtroopilises vöötmes, ka Põhja-Aafrikas. Kultuurista-
miseks on introdutseeritud peaaegu kõikidesse maailmajagudesse, nende

arļrtilised alad kaasa arvatud.
Majanduslik tähtsus. Laia ökoioogilise amplituudiga liik. Tähtis kom-

ponent kultuurniitudel, samuti karjamaadel ja looduslikus rohustus. Talub
hästi ka poolvarjulisi kasvukohti. Areneb kevadel varakult, kuid puitub
kiiresti, mistõttu väärtuslikuma sööda saamiseks tuleb niita õitsemisajal
või enne seda. Ädalakasv lriire. Rohustus püsib ļ0 aastat ja kauemgi.

l gĮomerala (lad. k.) - keraks koondunud.
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Ķarjatarrrisel vastupidav. Kultuuris paljudes maades: Nõukogude Liidus
(pearniselt Euroopa-osa keskvööndis), Vä1is-Euroopas, Jaapanis, Lõuna_
Aafriļ<as, USA-s (lõunaosa mägedes), Brasii1ias, Koļumbias, El<uadoris,
Uus-Merernaal.

Keraheina teisenditest on Eestis teada:
var. ciįįata Peterm. Fl. Lips. B0. 1838 - libled, sõklad ja lehetuped

karedakarvased; Eestis üksikuid leide mandriosas, teeperveāel;
var' gĮomerata - pätrirkud ja pööriseharud lühikarvasecl; lehetuped

enam_vähem paljad; peamine teisend, sage;
var' įeįostachga Domin. Rostl. Sociol. 219. |923 - pähikud ja pöö_

riseharud paljad, kuid karedavõitu; pööris enamasti kitsās, sale; kasvab
peamiselt varjulistes kohtades lehtmetsades, teeäärtel, parkides; kohati.

Peaļe nende on Eestist leitud ka mõningaid vivipaarseid isendeid.

2. Aschersoni kerahein - DactgĮis poĮggamat] Horvätovszky Fl'
Tyrnav. 15. 1874; Natk.-Iv. in Liet. ĪI.2:223. ļ963, in textu; Kask in
Eesti taim. määr. 1032. 1966. - D. Aschersonįana Graebn. in Notizbl.
Bot. Gart. Berlin 2 (17):274. l9gg; Asch. et Graebn. syn. Mitteleur. Fl.
2 (l) :3Bl. 1B9B-l902; P. Galen. in Latv. fl' l95. 1953; Hyl. Nord. kärl_
växtfl. |:278. 1953. - D. gĮomerata Ī. y. ? Įobata Drej. Fl. Exc. Hafn.
45. lB38. - D. gĮomerata ssp. įobata (Drej.) Lindb. fil. in Finska Vet.-
Soc. Förhandl.38 (l3):9. 1906; Tzvel. in Fļ. Eur. URSS l:307. 1974. -D. gĮomerala L. ssp. Aschersonįana (Graebn.) Thell. in Allgem' Bot.
Zeitschr. |7:34. l9ll; Hegi, Iļlustr. Fļ. Mitt._Eur. ed. 2. l:392. 1935. _
Exa nonacruafl, e. Aruepcoua. (270. joon.)

9ļ. Lamedaid, võrdlemisi hõredaid mättaid moodustavad puhasrohe-
lised taimed tugeva, 2-6 cm pikkuse, vanadest lehetuppedest ümbritse_
tud risoomiga. Kõrs 60-100 cm kõrge, aļuseļ samuti vānadest lehetup-
pedest ümbritsetud, kaarjalt tõusev, püstine, peen, sile. Lehetuped veiĮi
kahetera1ise1t lapitkud, siledad või nõrgalt karedad. Keeleke kuni 6 mm
pikk, tipus enamasti teritunud ja terve. Leheraba kuni 5 mm lai, 20-
60 cm pikk, lame, võrdļemisi pehme. Pööris kuni l0 (l5) cm pikk, kit_
SaS, peente siledate ligistunud harudega, mis ainult õitsemisajal on
harali. Pähikud kuni 5,3 mm pikad, hallikasrohelised, paljad või l<aredad.
Libied kilejad, valkjad, kolme rooga, alumine 3-4 mm, ülemine 4-5 mm
pikk. Välissõkal 3-5,2 mm pikk, andrul ļühirkeste kidakestega või paljas,
aheneb aeglaselt teritunud tipuks või lühikeseks ohteks. Sisesõkla roodu-
del õrnad lühikesed udekarvad. Toimul<a,pe ad 2,5-3 n-r,m pikad, kollased.
Muudeļt tunnusteļt sarnaneb eeļmise l.iigiga.

Õiiseb juunis, juulis.
Kasvab enamasti kuivades poolvarjulistes kohtades, hõredates metsa_

des, parkides, metsa- ja võsaservades. Hajusalt kogu Eestis; seni teada
l<ümmeļ<ond leiukohta. (27l. joon.) Katseliselt kasvatatud kultuuris.
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27t. joon. Aschersoni keraheina (DactgĮis poĮggama\ leiukohad Eestis.

Aschersoni kerahein on Eestis arvatavasti põline asukas, kohastunud
kasvama kehvematel pinnastel. Eespool kirjeldatud harilikku keraheina
on juba eelmise sajandi algupoolel meie territooriumil kasutafud rohu-
maade rajamiseks, kusjuures seeme introdutseeriti Kesk-Euroopast.
Mõlema liigi segunemise tõttu leidub meil rohkesti vahepealsete tunnus-
iega populats

Üldlevik.
100ne.
Nöukogude Liidu Euroopa-osas Baltikumis, Ülem-Dnepri ja

Dnepri valdkonna lääneosas, Karpaatides, Moldaavia NSV-s ja kohati

Kaukaasias eelmägedes; Laadoga_Ilmeni valdkonnas tulnukana. Skan-
dinaaviamaade, lõunaosas, Kesk-Euroopas,' Vahemeremaades; tulnukana
ka mujal.

45. perekond sugapea -" Cgnosurust' L.
SP. Pl. 72. t753-

Väikeste mätastena või üksikult kasvavad madalad võsunditeta püsi_

kud või üheaastased rohttaimed. Lehed enamasti kitsad, ķuiri 5 mm laiad,
harva laiemad, lamedad' Õisik piklik, kuni l0 cm pikk, kitsas, väga lühi-
keste, enamasti karedate harudega pööristähk. Pähikud 3_l0 mm pikad,

1. Kreekaļ<eelsetest sõnades| kgon, hgnos -- koer, orLra _ saba. Nimi antud õisil<u

kuju järgi.
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kahesugusēd: ühed steriilsed, 5-1B kitsaspikliku, liamjalt või sugajalt
asetseva üheroodse soomusega, teised viljuvad, 2-5 õiega normaalsed
pähikud. Viljuva õie libled enamasti pähikust lühernad, kilejad, kitsas_
piklikud, ühe rooga, tipus pikalt teritunud või ohtetaolise teravikuga.
Väļissõkal kuni 8 mm pikk, piklik, õhukeselt nahkjas või kõhrjas, viie
looga' andruta või nõrga, tipuosas nrärgatava andruga ja teritunud või
kuni 20 mm pikkuse ohtega. Tolmukaid kolm. sigimik parjas. Teris pik-
lik, paljas, väikęse ümardunud hiilumiga.

Perekonna 8-l0 liiki on ļevinud põhiiiselt Vahemeremaades, mõned
ka Euroopa põhjapoolsetes maades. Nõukogude Liidus on ļ<olm liiki, nen_
dest ül<s Eestis.

Lekt,otüüp on C. crįstatus L'

l. hlarilik sugapea _- Cgnosurus crįstatus|' L' Sp. Pl. 72. 1753;
wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curr. 69. lB52; Griseb.
in Led. Fl. Ross. 4 :318. lB53; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l) :

568. l89B-1902; Roshev. in Fi. URSS 2:363. 1934; Hegi, Illustr. Fl.
Mitt.-Eur. ed. 2. l:393- 1935; Lavr. in Fl. Ucr. 2:288. 1940; Hyl. Nord.
kärlväxtfļ. l:275. 1953; P. Galen. in Latv. fl. l:l96. 1953; Roshev. et
Schischk. in On. .IIeH. o6.n. l:l42. ļ955; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2:223. Ig63;
Tzveļ. in Fļ. Eur. URSS 1 :307. 1974' ._ lpedeHur-rx o6HxuosenHHü.
(272. joon.)

9Į. Võsunditeta, väiļ<este mätastena kasvavad, enanrasti kollakas_
rohelised taimed. Kõrs 20-60 cm kõrger p€efl, sile, jäigali püstine, alusel
veidi jämenenud, ümbritsetud pruunide või mustjaspruunide vanade lehe_
tuppedega. Lehetuped siledad, aļuseļt üle poole kõrguse suletud. Keeleke
vaevalt l mm pikk, tömp. Lehelabad noorelt kahekorra, lamedad, põua
ajal rullunud, l-3 mm laiad, suhteliselt tugeva keskrooga, tipuosas
sageli karedad, altpoolt ja alumiselt pinnalt siledad; alu,mised lehed kõr-
test märksa lühemad. Pööristähk 5*8 (l0) cm pikk ja 6-10 mm lai,
pärast õitsemist kitsam. Õisik loogelise teljega, ühekülgselt asetsevate
pähikutega, kuid õisikutelje mõninga keerdumise tõttu näib sageli kahe-
külgsena. Pähikud kahesugused: viljuvad ja nende alusel lühikestel rao-
kesteļ asetsevad viljatud. Viljuvad pähikud on 4-5 mm pikad, 3-5 õiega.
Viljatud pähikud on 4-6 mm pikad ja koosnevad kuni kümnest sõklast.
Viljatul pähikul puuduvad libļed; sõklad on terava ripskarvase andruga,
tipus ogateravikuga, asetsevad lehviku- või kammitaoliselt. Libled viljuva
pähiku alusel on keskmiselt 4 mm pikad, ühe rooga, kitsad, kilejad, tipus
ogaieravikuga. Välissõkal 2,5-3 mm pikk, sageli lillakas, viie rooga,
tipuosas hajusalt lühikarvane ja andrutaoliselt eenduva keskrooga, mis
läheb üļe l-l,5 mm pikkuseks karedaks ohteks. Sisesõkal kuni 2,5 mm
pikk, kahe teineteisest võrdlemisi eemal asetseva, nõrgalt ripskarva,se
andruga. Paislajud kunį 0,5 mm pikad, kilejad, terved, kolmnurkjad. Tol-
nrukapead l,5-2 mm pikad, ļillad või kolļased. Sigimik ovaalne, paljas,

ļ crįstatus (lad. k.) - kamjas, harijas.

395



b1

b

ffi

c

d

a

272. joon. HariĮik Sugapea (Cgnosurus cristatus)| o. _ taim,e üldkuj,u, b _ viljuv
pähik, b1 _ viljatu pähik, c _ välissõkal, d - keeleke. orig.



I
II

I

s\

o įr

oo

į \--
\
I

o

a 3a
o t a

oÖ

o tj'
i

I
\
I
I

a
o

0t
t

-to

I
I
I

,l'

273. ioon. Hariliku sugapea (Cgnosurus cristatus\ leiukohad Eestis.
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tipus kahe sulgja emakasuudmega. Teris 2-2,3 mm pikk, rohekaspruun,
veidi lapik, külgedelt kantis; hiilum ümar.

Õitseb juunis, juulis, vahel teisikordselt septembris, oktoobris.
Kasvab parasniisketel ja kuivematel niitudel ning puisniiiudel. Kagu-

Eestis ja Saaremaā iõunaosas Sage, mujaĮ kohati. (273. joon.) Mõningal
mäāral kasvataiakse ka ļ<ultuurrohumaadeļ. Söödavus on hea, kuid saa_

ģikus võrdlemisi madal (l0-30 tsiha).
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osaS kohati; Kaukaasias; Ida_

Siberis tuinukana. Skandinaaviamaade iõunapoolses osas' Kesk_ ja atlan-
tilises Euroopas, Vahemeremaades; tulnukana ka mujal. (274. joon.)

Majanduslik tähtsus. Hea söödatainrena ka kultuuris. Vananedes kõrs
puitub, kuid suhieliselt hilise arengu tõttu püsib heinaajani söödakõlblik-
Hea ädalakasvuga. Talub hästi kuiva, kuid eelistab niiskęmat kliimai,
kus muutub pealiskõrreliseks ja sobib heinaks. Kuivematel aladel jääb
madalakasvuļiseks ja kõlbab rohkem karjanraataimeks, eriti lammastele.
Kultuuris peamiselt Välis-Euroopas, Jaapanis, Austraalias, harva ka
USA-s.

46. perekond värihein - BrįzaĮ L
Sp. Pl. 70. 1753.

Kuni l rn kõrgused, ļühįkese ,roornava risoomiga või mätastena kas-
vavad ühe- või mitmeaastased taimed. Lehed lamedad, 2-8 mm laiad.
Õisik 4-l5 cm pikk, enamasti laiuv pööris. Pähikud munajad või ümmar-
gused, külgedelt ļ<okku surutud, 2,5-8 mm, harva kuni 25 mm pikad,
4-t5 (20) õiega. Libled enam-vähem ühepilrkused, sõkaldest lühemad,
ümmargused kuni laimunajad, veidi puhetunud, nahkjad-kilejad, laia
kileja äärisega, paljad või karvased, tömbi tipuga, 3-9 rooga, nõrga
andruga või andruta. Välissõkal ümarsüdajas, puhetunud, paadikujuline'
ülemist sõkalt hõlmav, l,B-4 (l0) mm pikk, laia kileja äärisega, vahel
mõningal määral karvane, 5-9 rooga, andruta või väga nõrga andruga.
Paislajud piklikud, sageli hambulise Servaga. Toļmukaid 2 või 3. Sigimik
paljas, ļühikeste sulgjate suudmetega. Teris sisesõklaga Įiitunud.

Perekond hõlmab l0-l2 liiki; need on levinud peamiselt Euroopas,
Ees-Aasias ja Põhja- ning Lõuna-Aafrikas, põhiliselt aga Vahemeremaa_
des. Nõukogude Liidus esineb viis liiki, nendest Eestis üks liik.

Ilutaimena kasvatatakse vahel üheaastast Suurt väriheina -B. maxima L. Oma 10-25 mm pikkuste tihedate, peentel raagudel rippu*
vate suurte pähikute tõttu on ta dekoratiivne nii aias kui ka lillekimpudes-

Perekonna lektotüüp on B' medįa L.

l. Keskmine värihein - Brįza medįa, L. Sp. Pl, 70. 1753; Wied. et
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 65. lB52; Griseb. in Led-

I Brįza (kr. k.) - Vana_Kreekas kuļtuurkõrrelise, arvatavasti rukki nimi.
2 madįa (lad. k.) - keskmine.
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275. joon. Keskmine värįhein ..ļF,?.o .medĮa\': a _ taime üldkuju' b _ pähik' c _
väiissõkal, d - keeleke. orig'

Fl' Ross. 4 :365. 1853' ecxl. var.; Asch. et Graebn. Syn. Mitteļeur. Fl.

2. (ļ):440. 1898-ļ902; Roshev. in Fl. URSS 2:357' 1934, p' p'; H-eg-''

IlļusĻ. Fl. Mitt._Eur. ed. 2. 1 :389. 1935; Lavr. in Fl. Ucr. 2:233. 1940;

Hyl. Nord. kärlväxtfl. |:274. 1953; P. Galen. in Latv' fļ. l: l94. 1953;

Räshev. et Schischk. in Qn. JIeu. o6n. t : l40. 1955; Natk.-Iv. in Liet.

l|' 2:22O. 1963; Tzvel. in fļ. Eur. URSS t : 3l0. |974. _ Tpacyura cpe.u_

uan. (275. joon.)
E.' Horįdate mätastena kasvavad hallikasroheļised taimed lühikese,

ņõne sentimeetri pikkuse maa-aluse risoomiga. Kõrs 20-60 (l00) cm
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kõrge, sile, enamasti rkahe sõlmega. Lehetuped siledad. Ķeeleke kuni l mm
pikk, tömp' Lehelabad 2-6 mm laiad, servades ja tipus karedad, juurmi_
sed lehed keskmiselt kuni l0 cm pikad, kõrrelehed enamasti ļühemad.
Pööris 6-l0 (|2) cm pikk, laiuv, hõre. Pööriseharud siledad, noorelt
enam-vähem püstised, hiljem rõhtsalt laiuvad. Pähikud ümmargused kuni
südajad, külgedelt kokku surutud, lapikud, 5_9 (ll) õiega,4-6 (B) mm
pikad, suhteļiselt pikkadel peentel raagudel rippuvad, valkjad, hallikas-
ļillad kuni tugevalt pruunikasli1lad. Pähikutelg väga 1ühike, murduv.
Libled enam-vähem ühepikkused, umbes 2,5-3 mm pikad, kolme rooga'
nõrga andruga. Välissõkal 2,5-3 (4) mm pikk, tömbi andruga, mrnr-
jas, küüruga, viie ebaselge rooga, kilejas_nahkjas, laia heleda kileja ääri-
Sega' südaja alusega, järgnevat vä1issõkalt hõļmav. Sisesõka1 piklik-
munajas, välissõklast veidi lühem, kahe teineteisest eemal asetseva, väga
lühidalt ripskarvase andruga. Tolmukapead keskmiseļt 2 mm pikad, liolia-
sed. Paislajud 0,5-l mm pikad, keeljad, tömbitipulised. Sigimik piklik-
Teris ovaalne, umbes l,5 mm pikk, helebeež, sile, võlvunud, sisesõklaga
liitunud; hiilum lineaalne, vaevalt poole terise pikkune.

Õitseb maist septembrini.
Kasvab põhiliselt parasniisketel ja kuivematel niitudel, puisniitudel,

metsalagendikel, karjamaadel, harva hõredates segametsades. Mulla
suhtes üldiselt vähenõudļik. Eestis sage.

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa_osas kõikjal, välja arvatud kagu-
poolsed vald,konnad ja Arktika vald,kond. Väljaspool Nõukogude Liitu āsi-
neb S'kandinaaviamaades, Ķes'k_ ja atlantilises Euroopas, Vahe,meremaade
põhj ap'oolsetel aladel.

Majanduslik tähtsus. Keskmise väärtusega söödataim loodusļikel kar-
jamaadel. Loomad, eriti lambad, söövad meelsasti. Vähese saagi ning
vähese karjatamiskindluse tõttu ei sobi kultuurrohumaade heinįkama-_
rasse.

Keskmine värihein varieerub mõnevõrra pähikute värvuse ja suuruse
poolest. Tüüpteisendist var. media'st erineb markantsemalt suurepähiku-
ļine teisend, mis võiks olļa

var. aĮpestrls (Beck) Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2' l :390. l935
(B. media L. fl. aĮpeslrls Beck, Fl. Nied._Õsterr' 90. l890) - kõrred
kuni l m kõrged; lehelabad 3-6 nrm laiad, lamedad; pähikud kuni 7
(8) mm pikad, 7-l l õiega; välissõkal kuni 4 mm pikk, sageli punal<a
varjundiga; Eestįs leitud 'Haapsalu rajoonist ja Saaremaaįt; Kesk-
Euroopa kirjanduses toodud andmetel on see teisend levinud Ees-Alpides
ja AĮpidos, kuid ka Eestist kogutud eksenaplarid vas,tavad teisendi ļ<ir-
jeldusele.
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47. perekond nestįk - Cįnna| L
Sp. Pl. 5. 1753.

Roomava risoonriga hõredalt kasvavad püsikud, kõrgusega kuni
t50 cm. Lehetuped karedad. Lehelabad lamedad, laiad. Õisik - laiuv
pööris, kuni 30 cm pikk, peente karedate harudega, paljude pähikutega.
Pähikud lühiraoļised, kuni 4 cm pikad, ühe mõlemasugulise õiega. Libled
kitsad, piklikud, nahkjad-kilejad, seljal andrutaolise, teravalt eenduva
rooga; ülemine lible pähiku pikkune, alumine ļühem. Välissõkal libļedest
veidi ļühem, piklik, külgedelt tugevasti kokku surutud, andruga, 3-5
rooga' seljal ja tipuosas lühikestest kidakestest kare või lühikarvane,
tipus terav ja sirge, kuni l,5 mm pikkuse ohtega. Sisesõkal ühe rooga.
Tolmukaid üks. Sigimik ļühike, sulgjate suudmetega. Teris paljas, sõkal-
dest vaba.

Perekonnas on kolm liiki, millest kaks on levinud Ameerikas Lõuna-
Ķanadast kuni'Peruu mägedeni. Uks liik. mis esineb ka Nõukogude Lii-
dus, on levinud Euraasias ja Põhja_Ameerikas'

Pereļ<onna tüüpliik on C. arundįnqcea L. ]

ļ. Laialehine nestik - Cįnna ĮatifoĮia2 (Trevis.) Griseb. in Led. Fl'
Ross. 4:435. 1853; Roshev. in Fl. URSS 2: 169., 1934; Hyl. Nord. kärl-
växtfl. l:327. 1953; P. Gaļen. in Latv. fl. l: l54. 1953; Roshev. et
Schischk. in o.n. JIeu. o6.n. l:ll5. 1955; Tzvel. in Fļ. Eur. URSS t:3ll.
|974. - C. penduĮa (Trin.) Trin. in Mėm. Acad. Sci. Pėtersb., sēr. 6.
6 (2) :2B0. 1845; Asch. ei Graebn. Syn. Mitteleur. Fļ. 2 (|): l59. lB9B-
1902; Vilb. Eesti taim ' ed. 2' 32' 1925. _ Agrostis ĮatifoĮia Trevis.
in Goepp. Beschr. Bot. Gart. Breslau 82. lB30. - Muhļenbergta penduĮa
Trin. in Bong. in Mėm. Acad. Sci. Pėtersb., sėr. 6. 2: l72. 1833. - ĮuHxa
ĮIļHpoKoJlu,crruan. (276. joon')

q. Pika maa-aluse risoomiga hõremurusalt kasvavad, kumariini lõh-
naga taimed. Kõrs 60-150 cm kõrge, įüstine, jäme, peaaegu pööriseni
ļehistunud. Lehetuped karedad, sõlmevahedest veidi lühemad. Keeleke
ļ<uni 6 mm pikk, õhuke, kumera või lõhestunud tipuga. Lehelabad kuni
2 cm laiad ja 30 cm pikad, lamedad, teravalt karedad. Pööris 15-30 cm
pikk, pikkade peente harudega, mis sageli on erineva pikkusega ja kuh-
junud õisiku peatelje sõlmekohtadesse. oisiku peatelg väga kare. Pähiku_
raod pähikust enamasti veidi pikemad, tipus karikjalt laienenud, lühikar-
vased. Pähikud 2,5-4 mm pikad, kitsaspiklikud, külgedeļt kokku suru-
tud, valkjas- või rohirohelised. Libled lineaalpiklikud, ülemine pähiku
pikkune, alumine veidi lühem, ühe lühidalt ripskarvase andrutaolise
rooga, pinnalt hõredalt lühikarvased, laia kileja Servaga' keskelt rohe1i_
sed. Väļissõkal 2,5-3 mm pikk, kilejas-nahkjas, viie rooga, seljal and_
ruga, tipuosas ja andrul lühikarvane, tipus teritunud, enamasti kahe

t Cįnna (kr. k.) - Dioskoridese järgi ühe loomadele mürgise kõrreļise nimi
2 ĮatifoĮia (Iad. k.) - laialehine.
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277. joon, Laialehise nestiku (Cinna Įatifolia) leiukohad Eestis'

kileja hambaga ning nende alusele kinnitunud ohtega. Ohe 0,5-l mm

pikk, sirge. Sisesõkal välissõklast veidi lühem, kahe väga ligistikku aset_

seva' nõrgalt ripskarvase andruga. Paisļajud 0,l-0,2 mm pikad, kilejad,
peaaegu jagunemata. Tolmukapea 0,5-0,8 mm pikk, kahvatukollane.
Sigimik piklik, paljas, kahe aįusel liitunud emakakaelaga ja pikkade
sulgjate suudmetega. Teris 1,5-1,8 mm pikk, lapik-ovaalne, helepruun;

hiilum lühike, piklik. Enamasti kleistogaamsed taimed, ainus tolnrukas
väljub harva sõkalde vahelt.

Õitseb juulis.
Kasvab niisketes varjukates salutüüpi segametsades. Eestis harva,

peamiselt kirde- ja edelaosas. (277' joon.)

Üldlevik. Nõuļkogude Liidu Eur,oopa-osas Baltikumi (ainult Lätis
ning Eestis), Karjala-Lapi (lõunaosas), Dvinaa-Petšoora, Laadoga-
Ilmeni, Ülem-Dnepri (kirdeosas), Ulem-Volga, Volga-I(aama ja Volga-
Doni (põhjaosas) valdkonnas; Kaukaasias (Suur-Kaukasuse põhjanõl-
vad); Lääne-Siberis Irtõši ja Altai valdkonnas; Ida-Siberis Angaraa-
Sajaani ja Dauuria valdkonnas; Kaug_Idas peaaegu kõikjal' Skandinaa_

viamaades, Mongoolia ĘV-s, Jaapanis, Hiina RV-s, Põhja-Ameerikas.

l0. triibus SesĮerįeae Koch, Syn. Fl. Germ. 788. lB37; Tzvel. in Fl.
Eur. URSS l:3|2. |974. - Mitme-, harvemini üheaastased taimed festu-

koidset tüüpi lehelabaga. Pähikud 2-4 (5) õiega, koondunud väga tihe-
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daks tähkjaks või peajaks õisikuks. Libled enamasti sõkaldesi lühemad.
Välissõkal nahkjas või nahkjas_kilejas, 3-5 (7) rooga, tipul (l) 3-5
hõlma või hambaga, mis sageli lõpevad teravikuga või lüheldase ohtega;,
harva hõlmade või hammasteta. Paislajud puuduvad sageļi. tolmukāid,
kolm. Sigimik tipul lühikarvane või paljas; emakakaelad väga lühikesed,
vahel puuduvad; suudmed niitjad. Hiilum pikiik või ovaalne, terise poo_
lest pikkusest 1ühem. Tärrklis liitteradena. Kromosoomid ,suured, nende
įĪY X:7 või 9.

48. perekond lubikas - SesĮerial Scop.
Fl. Carn. i89. 1760.

Lühikese risoomiga, madalate mätastena kasvavad keskmise suuru-
sega või madalakasvulised püsikud. Lehelabad 1-7 mm laiad, enamasti,
veidi lihakad või jäigad, ļamedad, noorelt kahekorra. Õisik ha1likas või
tinakarva, peamiselt ruljas pööristähk, kuni B cm pikk, tihe, väga lühi-
keste, siledate või veidi karedate harudega, mis asetsevad õisiku peateljel
spiraalselt või kahekülgselt. Pähikud kuni l cm pikad, kahe (hārvemini
koļme või nelja) mõlemasugulise õiega. Libled enamasti pähikust lühe_,
mad, harva pähiku pikkused, tipus teritunud või ohtega, seljal kare andur.
Välissõkal andruga, kare või pinnalt karvane, tipus 3-5 hambaga, mis

278. joon. Lubika_ (SesĮeria) perekonna areaal
järgi.]

IMeusel, Jäger ja Weinerti (l965)

I SesĮerįa - l8. sajandil
Sesleri auks antud nįmi.
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sageli on teravikuks või ohieks pikenenud,'harvemini terveservaļine. Pais-
taįae tipus hambakesed. Tolmukaid kolm. Sigimik sageli tipus hõredalt

karvane. Emakakael väga lühike, niitjate suudmetega. Teris piklik, sageli

krobeiise pinnaga, ventraalselt küljelt ļame, sõkaldest vaba; hiiļum pruun.

Perēkonnas on iigemale 30 liiki, levinud peamiselt Vahemeremaade

mägirajoonįdes. Ainult kaks nendest esinevad laiemalt Euroopa põhja-

pooĪsetel aladel. (27B. joorr.) Nõukogude Liidus kasvab 6 liiki, nendest

Eestis üks.
Perekonna tüüpliik on S. aļbįcans Ķit. (S. caĮcaria opiz)'

1. Haritik ,lubikas _ Sesļerįa caerulea' (L.) Ard. Animadv. Bot'

Spec. Alt. lB. lŽ63-l764, quoad nom.; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.

Eįttr-, Liv- u. Curļ. 49. lB52; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4 :405. lB53; Nevski

in Fļ. URSS 2 :300. t934; P. Galen. in Latv. fl. 1 : lB3. 1953' p. p.;

Roshev. et Schischk. in Q.rr. Jlerr. o6.n. t:|37' 1955; Natk.-Iv. in Liet. fļ.

2:206. 1963; Tzvel. in Fl. Eur. URSS 1:3l4. |974. - S. caeruįea [ssp.]
B. uliginosa As,ch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l) :319. lB98-1902. *
S. caeruļea (L.) Ard. ssp. uĮigtnosa (opiz) Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
l :268. l90B et ed. 2. 1 :362. 1935; Hyl. Nord. kärlväxtfl. l :230. 1953. -
S. uĮiginosa opiz in Bercht. et Seidļ, Ökon.-Techn. Fl. Böhm. l :492.

1g36. - cgnosurus caeruleus L. Sp. Pl. 72. 1753, s. str. - cecnepun

rory6aa. (279. joon.)
ų. S,ügavaļe mulda tungiva juurestirkuga, lühikese peene risoomiga,

1aiu madalaid mättaid moodustavad tailmed. Võsud alusel ü'mbritsetud

rohkete vanade lehetuppedega. Kõrs 20-40 (50) cm kõrge, sile, paljas,
alusel tõusev või püstine, enamasti kahe mõne sentimeetri pikkuse kõrre_

lehega. Lehetuped siledad. Keeleke 0,2-0,4 mm pikkuse, tipus narmastu-

nud äärisena. Leheļaba (|) 2-4 mm lai, paljas, heleda sinaka kir,mega,

pealmiselt pinnalt ja servades kare, alt sile, läikiv, tipus aheneb järsult
lühikeseks teravikuks; keskr'oo kõrval kaks läbipaistvat paralleelset triipu.
Juurmised lehed 5-l5 cm pikad. Pööristähk elliptiline, munajas või
ovaaine-ruļjas, l-2 cm pikk, umbes 0,7-| cm lai, võrdlemisi tihe. Pähi_

kud enamasti kaheõielised, 4-6 mm pikad, sinakas- või lilļakashaļļid,
harvemini kahvatud, koļlakad, vananedes muutuvad mustjaks. Libled
munajad, 2-3,5 mm pikad, alumine ühe, ülemine kolme rooga, andur ja

servad pikenevad tipus ogateravikeks. Väļissõkal 4-4,5 mm pikk, pinnalt
ja roodudelt lühikarvane,5-' 7 rooga, mis tömbis tipus pikenevad 5-7
hambakeseks; vahel pikeneb keskrood kuni I mm pikkuseks ohtetaoliseks
teravikuks. Sisesõkal välissõklast veidi ļühem, kahe karedalt ripskarvase
andruga; aļusel on need lähestikku, tipuosas laiema vahega ning ohte-

taolisteks teravikeks pikenenud. Paislajud õhukesed, tipus hambuļised.

Sigimik ovaalne, tipus karvane, kahe lühikese, omavaheļ liitunud emaka_

kaela ja pikkade, lühidalt sulgjate emakasuudmetega. Tolmukapead 3_
3,5 mm pikad, kollased, sageli tipus lillad. Teris 2 mm pikk, helepruun,

I caeruįea, coeruįea (lad. k.) _ hele- või taevassinine
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280. joon. Hariliku lubika (Sesleria caerulea\ leiukohad Eestis

ümarovaa1ne, mõlemalt küljelt kumer, lühikarvane. Hiilum ovaaļne,

,umbes r/3 terise pikkune, sellest tumedam pruun.

Õitseb mais.
Kasvab lubjarikkal savikal pinnasel - niiskematel niitudel, puisnii-

tudel, niiskematel loodudel, jõelammidel, hõredates metsades. Lääne_

Eestis ja saartel sage, Kesk- ja lda-Eestis kohati, Lõuna-Eestis harva'

(280. joon.)' 
uiotevi'ķ. Nõukogude Liidus'Baltikumi ja .Laadoga-Ilmeni vald_

konnas. Skandinaaviamaades, Kesk-Euroopas, Balkanil. (281. joon.)

l1. triibus Meįįceae Endl. Fl. Poson. l16. 1830, S. str.; Nevski in Acta

univ. Asiae Mediae VIII b. 17 : ll. 1934; Tzvel. in Fl. Eur. URSS I :315.

ļg74. - Festuceae auct.: Roshev. in Fl. URSS 2:29l. 1934, p' p' -Püsi_
kud festukoidlset tüü,pi le,helabaga; lehettlpp kogu ulatuses suletud' Pähi'
kud külgedeļt enam įoi uäh". .ļamendunu d, 2-|5 (20) õi'ega; koondunud

pöörisjūs, harvemini kobarjaks või tähkjaks õisikuks. Välissõkal nahk-
jas-kilejas või nahkjas, (5) 7-9 (l3) Īooga' tavaliselt ohtetu (harva

ļoķtu seljalt lähtuva kõverdunud ohtega). Paislajud tugevasti lühenenud

.ja sageli teineteisega kokku kasvanud. Toļmukaid kolm. Sigimik paljas;

'įmaķāķaetad suhteliselt pikad. Hiilum lineaalne,' peaaegu terise pikkune.

Tärklis liitteradena. Kromosoomid väikesed või ļ<eskmise SuuruSega;

:eiende arv x:8, 9 või 10.
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28l. joon. Hariliku lubika (SesĮeria caeruĮea\ areaal
(l965) järgi.]

IMeusel, Jäger ja Weinerti

282' joon' Partheinte (GĮgceria) deįaile: / -- pähikud' II - õįed. //1 -keelekesed,^/7 _ terised; 1 - harilik parthein'(G' fĮuĮtans),2 - voldįįine
partheirr (G. pĮĮcata),3 - srrur..parthein. (G. mäxitia), 4 -'kal-lar piitt.in

(G. lithuanica) . Orig.
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49. perel(ond parthein - GĮųcerĮa| R. Br
Prodr. Fl. Nov. Holl. 179. 1810.

Võrdlemisi suured niiskuselembesed püsikud. Lehetuped üleni sule_

tud (kinnised), ristiroodudega. Noored ļehed pi'kuti kahekorra. Pööris
Įaiuv, harvemini kitsas, karedate koļmeļ<andi1iste harudega. Pähikud
paljuõielised, nende alusel kaks enamasti kilejat üheroodset liblet. Välis-
sõkal seljal ümardunud, 5-9 kareda rooga, ohtetu, tipus kileja Servaga,
tömp. Sisesõkal kahe ripskarvase rooga ja sissekäändunud servadega.
Paislajud ļihakad, munajad või järsult tömbi tipuga. Tolmukaid kaks
või kolm. Teris paljas, elliptiline või piklik, seljalt kumer, ventraalselt
küljelt lame, kitsa vaoga, milles on piklik hiiļum.

Pere,kond sįsaldab umbes 50 ļiiki, mis on levinud mõlema poolrkera

subtroopilises ja parasvöötmes, kohati ka troopikavöötme mägedes. Nõu-
kogude Liidus on konstateeritud l5 ļiiki, nendest Eestis viis.

Perekonna tüüpliik on G. fluitans (L.) R. Br.
Mõned partheina liigid on head söödataimed.

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l. Pähikud 5-l0 mm pikad . 2

Pähikud 10-25 mm pikad 3

2. Lehed l0-l5 mm laiad, kollakasrohelised' Pööris p,üstine, laiuv. Kee-
ļeke kuni 4 mm pirkk. Veekogude kallastel

l. Suur parthein - GĮgceria maxįma (Hartm.) Holmberg

Lehed 4-9 mm laiad' rohirohelised' Pööris väga peente, enamasti
,rippuvate harudega. Keele'ke l-1,25 mrm pirkk. L,odu,rnetsas

2. Kahar parthein - GĮųceria Įįthuanįca (Gorski) Gorski

3. Pähikud 15-25 (30) nlm pikad. Välissõkal 6-7,5 mm pikk, terve,
teritunud tipuga. Tolmukapead 2-3 mm pikad. Pööris väheste pähi_
ku,tega, peateljele 1igihoiduvate püstiste harudega

5. Harilik parthein - GĮųceria fĮuitans (L.) R. Br.

Pähikud l0-l5 mm pikad. Välissõkal kuni 5 mm pikk . 4
4. Välissõkal 3,5-3,8 mm pikk, tipus ümardunud või kolme tömbi hõl-

maga. Sisesõkal välįssõklast ļühem, tipus pügaldunud. Tolmukapead
1-1,5 mm pikad, kollased. Lehed puhasrohelised, pikait teritunud
tipuga. Pööris enamasti paljude pähikutega, viljunu1t harali haru-
dega

4. VoIdiline par'thein - Glgceria pĮicata (Fries) Fries

l gĮgh'eros (kr. k.) - magus

409



Välissõkal (3'5) 4-5 mm pikk, tipus 3-5 teritunud hambaga. Sise_
sõkal tipus kaheks teravaks hambaks lõhenenud, välissõklast üleula_
tuv. Toļmukapead 0,5 (l) mm pikad, lillakaks muutuvad. Lehed hal_
likasrohelised, järsult teritunud tipuga. Pööris väheste pähikutega,.
viljunult püstiste harudega

3. Hallikas parthein - GĮgceria decįįnata Brėb'

' l. seļ<tsioon Hųdropoa Dumort. observ. Gram. Belg. 126. lB23;
Tzveļ. in Fl. Eur. URSS l:32l-. t974. - Risoom pikk ja jäme. Kõrs tüse.
Pööris enam või vähem laiuv, arvukate pähikutega. Sisesõkla andur tii-
vutu. Tolmukaid kolm. Teris laielliptiline. Kromosoomid keskmise suu-
rusega.

1. Suur parthein * GĮgceria rnaxįma' (Hartm.) Holmberg in Bot.
Not. l9l9:97. 1919; P' Galen. in Latv. Īl. l:2|2. 1953; Hyl. Nord. kärl-
växifl. l:ž27' 1953; Roshev. et Schischk. in on. JIeg. o6n. 1:l57. 1955;
Natk.-Iv. in Liet. Ī|' 2:243' 1963; Tzvel. in Fļ. Eur. URSS 1:32l. l97Ļ.

- G. aquatica (L.) Wahlb. Fl. Gothob. lB. lB20; Griseb. in Led. Fl-
Ross.4:392. lB53; Asch. et Graebn. Mitteleur. Fl. 2 (l):451. lBgB-
1902, p. p.; Ķomarov in Fl. URSS 2:45B. 1934; Hegi, Illusti. Fl. Mitt._
Eur. ed. 2. t:42t. 1935; Lavr. in Fl. Ucr. 2:267. |940. - G. spectabįĮįs
Mert. et Koch in Röhling, Deutschl' Fl. t :568. lB23; Wied' et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 62. 1852. - Poa aquatica L. Sp.
Pl. 67. 1753. - Moįįnį.a maxįma Hartm. Handb. Skand. Fl. 56. lB20. -Mauunx 6olruroü, tu. ro4uuü. (2B2. joon.' 3; 2B3. joon.)

E. Risoom roomav' jäme, l_l,5 cm läbimõõdus; Püstine kõrs 75-
l50 cm kõrgune, kuni l cm jämedune, sageli alusel sõlmede kohal lisa_
juurte kimbud. Kaarjalt harunenud vegetatiivsed võsud enamasti alt lapi-
kud. Alumised lehetuped siledad, ristiroodudega, ülemised nõrgalt kare-
dad. Keeleke suhteliselt lühike, 2-4 mm pikk, ti,pus kaarjas, tipp keskelt
sageli terav. Lehelabad l0-20 (25) mm laiad, oliivrohelised, järsuli ahe_
nenud teravaks tipuks. Pööris 15-30 (40) cm pikk, sageli üle 1O cm
pikkade karedate, korrapäraselt laiuvate harudega, rohkete pähikutega,
enamasti lillakakirju. Pähikud 6-l0 mm pikad, 5-B (9) õiega' külgedelt
kokku surutud. Libled kilejad, tömbilt teritunud tipuga, ühe rooga, alu_
mine l-2,5 mm ja ülemine 2-3,5 mm pikk. Välissõkal valminult kitsa
l<ileja servaga, pinnalt kare, 7 selge rooga. Sisesõkal välissõkla pikkune
või veidi lühem, tömbi tipuga või lühidalt kaheharuline' kahe kareda
rooga ja tagasikäändunud servadega. Tolmukapead l,2-1,7 mm pikad,
1illad või kollakakirjud. Teris ovaalne, mustjaspruun, keskmiselt 2 nrm
pikk.

Õitseb juulis, augustis.
Kasvab veekogude mudastel kalļastel, sageli tihedate kogumikku-

dena, aga ka ajuti üleujutatud madalamatel luhaniitudel tiheda rohus-
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283. joon. Suur parthein (GĮ.gceria maxima). orig.

tuga aladel. Kaasļasliikideks on Poa, paĮustrįS, P. trįuįaįįs, Mgosotis
paĮustris, Phaląroįdes arundįnacea, Phragmįtes austraĮis, Care)c acutį-
formis, Veronįca scuteĮĮata, Calamagrostįs canescens jl. Eestis levinud
pea.mi'selt idapoolsetel aladel; Lääne-Eestis harvemini, saartel pole seni
leitud. (284. joon.)
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284. joon. Suure partheina (GĮgceria maxima'1 leiukohad Eestis

Uldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas ulatub põhjalaiuse umbes
65"_st lõuna poole kuni Kaukaasia eelmäestikuni; Siberis leidub teda
põhialaiuse 45 ja 60" vahelisel alal ida Suunas kuni Angaraa jõgikonnani.
K. Linkola (1942) andmetel esineb soomes looduslikult vaid mandri
kaguosas, läänepoolsetele aladele aga on juba 1767' aastal K. Linnė soo_
vituseļ introdutseeritud. Levinud veel Lõuna-Skandinaavias, Kesk- ja
atlantilises Euroopas, Vahemeremaades, Balkanil ja Väike-Aasias. (2s5.
joon.)

Majanduslik tähtsus. Hea ja saagirohke söödataim, eriti noorelt. Leh_
tedel tekib tumėdate pikitriipudena seenhaigus Ustilago Įongissima' See_
tõttu väldivad kariloomad teda ha1jassöödana. Seenkahjustusega rohi
tekitab loomadel mürgitusnähte. Kuivheinana ohutu. Veepiiril kaįvavaid
jämedaid kõrsi kasutatakse ka katusekatteks nagu pilliroogu. Internoo_
diumide noored osad on õrnad ja magusad, seetõttu söövad neid ka
lapsed.

Liigi varieeruvus, mis väljendub põhiliselt mõõtmetes, on tingitud
peamiselt ökoloogilistest teguritest. Mõnikord on pöörise alusel arenįnud
kuni l cm pikkune rudimentaarne kandeleheke. Eestis esineb seda võrrl-
lemisi harva, kuid Kesk_Euroopas ja lõuna pool on täheldatud kohati
mitme sentimeetri pikkust lehetaolist kandeļehte, mis enamasti on kahe_
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haruliseks lõhenenud. See morfoloogiline tunnus näib olevat liigile ise-
loomulik.

2. sektsioon Strįatae Church in Amer. Journ. Bot. 36: 162. l949;
Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:322. 1974. - Risoom pikk ja võrdlemisi jäme.

Kõrs kaunis tüse' püstine. Pööris enam või vähem laiuv, arvukate pähi-
kutega. Sisesõkla andur tiivutu. Toļmu,kaid kaks' Teris äraspidimunajas.
Kromosoomid väikesed.

2. -Kahar parthein - GĮgcerĮa Įįthuanįcaļ (Gorski) Gorski, Icon.
Bot. Char;,Cyp. et Gram. Lith. tab.20. lB49; Lindm. in Bot. Jahrb. 44:45.
1909; Komar.ov in Fl. URSS 2:453' 1934; P. Galen. in Latv' ĪI. l:212.
l953; Hyl. Nord. kärlväxtfl. l :228. 1953; Roshev. et Schischk. in on. Jlerr.
o6;r. l:l57. l955; Natk.-Iv. in Liet. ĪI. 2:242. l963; Tzvel. in Fl. Eur.
URSS l:322. 1974. - G. remota Fries, Nov. Fl. Suec., Mant.2:5. 1839;
Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:391. lB53; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur.
Fl.2 (l):450. lBgB-1902; Vilb. Eesti taim. ed.2.39. 1925; Hegi, Illustr.
Fl. Mitt.-Eur. ed' 2. t:422. 1935. - Poa ļįthuanįca Gorski in Eichw.
Naturh. Skizze 2:117. lB30; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curl'. 62. lB52. - Magguķ .ltfiroscķHü. (2B2. joon., 4; 286. joon.)

285. joon. Suure partheina (GĮg'ceria maxima\ aneaal
(1965) järgi.]

IMeusel, Jäger ja Weinerti
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287. joon. Kahara partheina (GĮųceria ĮĮthuanīca) leiukohacl Eestis.

į. Lühikese roomava risoomiga, sageli puhmasjalt kasvavad taimed-

Kõrrad püstised, 50-100 (l20) cm kõrged, peened. Lehetuped ruljad,
alaspidi kidakestest karedad. Keeleke l-2,5 mm pikk, tömbi tipuga.
Lrhelabad suhteliselt pikalt teritunud, paljad, karedad, 4-9 (10) mm
laiad, sõlmevahedest pikemad. Pööris 15-25 cm pikk, õrn, sageli tipust
longus, väga peente, sageli kuni l5 cm pikkuste karedate, enamasti ühe-

külgselt rippuvate harudega. Pähikud 5-7 (B) mm pikad, 3-7 veidi
harali hoiduva õiega, varjus rohirohelised, valgusküllastel aladel tume-
lillakirjud. Libled ühe rooga, alumine |,2-|,5 mm ja ülemine |,5-2,2 mm
pikk, heledad läbipaistvad kuni tumeliļlad, tipus ümardunud ja peene_

hambalised. Välissõkal rohel'ine või tumelilļa, 3-3,5 (3,8) mm pikk, viie
selge kareda rooga' tipus ümardunud või kolme kaarja hõlmaga, kileja
servaga. Sisesõkal roheline või servas üksikute lillade triipudega, enam_

vähem välissõkla pikkune, tipus lühidalt kaheharuline, kahe kareda rooga.
Tolmukapead kahvatukollased või lillad, 0,4-0,6 mm pikad. Teris kesk-
miselt l mm pikk, tumepruun, munajas, ventraalsel küljel lame vagu,
tipus kaheharuļine sarvekujuline emakakaela jäänus.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab toitaineterikastes leht- ja segametsades niisketel kuni vesis-

tel, sageli mudastel kohtadeļ, varjus ja poolvarjus' aga ka metsasihtidel
madalamates kohtades, harvemini teede ääres ja raiesmiļ<el. Kohati, pea-
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288. joon. Kahara partheina (GĮgcerĮa Įithuanīca) areaa|
(l965) jätgi.ļ IMeuscl, Jäger ja Weinerti

miselt Kirde-Eesti metsades. (287. joon.) Kahara partheina Eesti leiuko-
had asuvad ta areaali läänepiiril'

Üldlevik. Pidev levila suundub Moskva oblastist ida poole, Ida-Sibe-
ris nihkub Įõuna poole põhjalaiuse 55 ja 45" vaheiiseļe alale, hõlmates
Kaug-Ida Ussuurimaast Kamtšatka lõunaosani. Moskva oblastist lääne
ja lõuna poole on areaal katkendlik. Baltikumis võrdiemisi harva esinev
liik; lõuna pool ulatub katkendlik levik kuni Alam_Doni ja A1am-Volga
alaļe. Peale Skandinaaviamaade ja Kesk_Euroopa esineb teda veel Jaa-
panis ja Põhja_Hiinas. (28B. joon.)

3. sektsio,on GĮgceria. - Tzvel. in Fl. URSS l :322. lg74. - Risoom
lühike. Ķõrs suhteliselt peenike, alusel sageli tõusev või 1amav. Pööris
veidi laiuv ning suhteliselt väheste pähikutega. Sisesõkla andur tiivu1ine.
Toļmukaid kolm. Teris laielliptiline. Kromosoomid väikesed.

3. Hallikas parthein - GĮgcerta decļįnata'l Brėb. trļ. Normand. ed.
3. 354. 1859; Hyi. Nord. ļ<ärlväxtfl. l :227. lg53; Lawalrēe in Bull. Jard.
Bot. Bruxelles 27 (3) :505. 1957; Holub in Preslia 32 (Ņ:3a2. 1960;
Rasinš in Latv. Veg. 3:l27. 1960; Tzvel. in Nov. Syst. Pl. Vasc. (Lenin-
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grad) 1964:201. 1964 et in Fl. Eur. URSS t:323. 1974; Rothm. Exkur-
sionsfl.549' 1972. _ G. pĮicatavar. nanaTowns. in Journ. Bot. (London)
2:118. 1864. - G. plicata var. decLįnata (Brėb.) Druce, ListBrit. Pl. 83'

l909. - Matrgttķ tIoHįIKaIc|[ļįįü. (289. joon., /.)
9Į. Hallikasrohelised tõusvate, vahel 1amavate ja juurduvate lühi_

keste võsunditega taimed' Kõrs 10-40 cm kõr'ge, peaaegu pööriseni lehis-
tunud. Lehetuped krobelised, hariļikult purpurlilla varjundiga. Lehelabad
ļühidalt teritunud tipuga, (4) 5-7 mm laiad, harva üle l0 cm pikad.
Pööris väheste pähikutega ja väheste, kuni 6 cm pikkuste harudega,

sageli ühekülgne, .kitsas. Pä,hikud |2-l5 mm pirkad; õied asetsevad hõre-
damalt (distants l,4 mm) kui G' pĮicata'I. Libled umbes 2 ja 3,2 mm
pikad, terveservalised. Väļ'issõkaļ (3,5) 4-5 mm pi,kk, tipus ebatasase'
kileja Servaga' miļļel on üks keskmine ja kaks või neli külg'mi'st tömbilt
teritunud hammast, 7 kareda rooga, millest 3 tugevamat ulatuvad tipu
hammasteni, 4 nõrgemat on veidi lühemad. Sisesõkla tipus sälk ning
kaks ļiļļakat, paralleelset või veidi kõverdunud teravikku, mis ulatuvad
välissõkla tiipust välja (üle). Tolmukapead 0,5-l nrm piikad, ha,rilikult
sügavlillad, harvemini kollakad. Teris 2,4 mm pikk, hele-punakaspruun'
ventraalsel küljel laia vaoga.

Õitseb juunist augustini.
Kasvab peamiselt märgadel tallatud, soostunud ja inimese mõju all
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289. joon. Hallika partheina ja talle lähedasįe liikide detaile: 1 _ libled, /1 - välirs-
sõklaä, III - sisešõkļad, 1V - terised, v - tolmukapead; / _ !ąļļikas parthein
Į,GĮgcerĮa decĮinata), 'ē :,?:;I::). tiiļHlĮ.Įo r'Īļ!ļ|''iļ;gi:] - 

'voldiline parthein
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290. joon. Halļika partheina (GĮgcerĮa decĮinata) ļeiukoht Eestis.

oļevail rohumaadel. Eestis seni teada vaid üks leiukoht Toila ümbruses
(jõe ääres) l907. aastast' (290. joon.) Tõendekserhplar Riias K. R. Kupf-
feri herbaariumis (nr. 7639)

Üldlevįk. Nõukogude Liidus seni teada A. Rasinši (l. c.) andmetel
üks leiukoht Leedust, üks Eestist ja 6 või 7 leiukohta Lätist. N. Tsveljov
(l. c.) lisab leiukoha Ülem-Dnepri valdkonnast Slutskist. Liigi levik on
seni üļdiselt vähe tuntud, kuid ta esineb peamiselt Põhja- ja atlantilises
Euroopas, alates Lõuna-Rootsist üle Inglismaa ja Poola lõuna poole piki
Atlandi ookeani rannikut kuni Lõuna-Hispaania ja Portugalini' on and-
meid ta esinemisest Väike-Aasias, Põhja-Aafrikas ja arvatavasti tulnu-
kana Põhja-Ameerikas.

Ķuigi liigi juba lB59. aastal kirjeldas prantsuse botaanik L. A. de
Brėbisson, on talle vähe tähelepanu osutatud. Aļles käesoleva sajandi
esimesel poolel avastati tal lähedastest liikidest erinev kromosoomide
arv - 2n:20 (G. fĮuitans'il ja G. pĮicata'| 2n:40). Pärast seda, kui
saksa botaanik W. Ludwig selleļe liigile tähelepanu juhtis, on Saksa
DV-s ja FV-s, ka mujal Euroopas lei,tud teda paljudes kohtades.

4' Voldiline parthein - Glųceria plicatat (Fries) Fries, Nov. FI-
Suec., Mantissa 3:176. lB42; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,

4lB

t 'pĮicata (lad. k.) - voļdiline, kurruļine.



Liv- t-t. Curļ. 63. lB52; Asch. et Graebn. Syn.
Mįtteleur. F1. 2 (l) :aa8. 1B9B-l902; Vilb.
Eesti taim. ed.2. 39. 1925; Komarov in Fl. URSS
2:452' l934; I{egi, Ilļustr. Fl. Mitt.-Eur. 2'

| : 420. 1935, p. p.; Lavr. in Fl. Ucr. 2:264. t940;
P. Galen. in Latv. f ļ. 1 :2l0. 1953; Hyl. Nord.
kärļväxtil. l:226. 1953; Roshev. et Schisc'hk. in
o.ņ. JIer. o6n. 1 : l57. 1955; Natk.-Iv. in Liet.
Ī1.2:240' l963; Tzvel. in Fl. Eur. URSS t:323.
1974' G' fĮuitans *plicata Fries, Nov. Fl.
Suec., Mantissa 2 :6. 1839; Griseb. in Led. Fl.
Ross. 4:391. 1853 (p. plicata). - Massux
cķJlaĀ,rarltlž. (2B2. joon., 2; 2B9. joon., 3; 29l'
joon.)

9Į' Väliselt sarnaneb hariliku partheinaga,
kuid on üldiselt väiksem (harvemini, ka.svades
allikates ja roiskveekraavides, tugevasti
vohav). Lehetuped paljad. Keeleke pikalt teri-
tunud tipuga, 3-6 mm pikk. Lehelabad rohi-
rohelised, 5-B (10) mm laiad, pealt sageli
voldiļised, tipus võrdlemisi pikalt teritunud.
Pööris laiuv, harunenud, 15-25 cm pikk' roh-
kete pähikutega, valkjasroheline, vahel li1laka
varjundiga' Pähikud l-l,5 cm pikad, ruljad,

291. joon. Voldiline parthein
(GĮgceria pĮĮcata\. orig'

9-13 õiega. Libled kiiejad, |,5-2 mm ja 2-3 mm pikad. Välissõkal
3,5-3,8 (4) mm pikk, kergelt hõImise ümardunud kileja tipuga, pinnalt
l<are, 7 rooga. Sisesõkal välissõklast veidi lühem, pügaldunud tipuga.
Tolmukapead l-1,5 mm pikad, kollased. Teris l,B-2 mm pikk, ovaalne,
tumepruun, nõrgait lamendunud ventraalse küljega.

Õitseb mai lõpust septembrini.
Kasvab sageli niisketeļ ja vesistel metsateedel tallatud kohtadel, aga
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292. joon. Voldilise partheina (GlgcerĮa pĮicata) leiukohad Eestis.

ka alļikalistel aladel, kraavides, loikudes; Sageļi üksikult; soodsatel kasvu_
kohiadel väiksemate kogumikkudena. (292. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas kõikjal, välja arvatud arkti-
ļised alad; Kaukaasias, Lääne-Siberi lõunaosas, Kesk-Aasias. Välis-
Euroopas ļevinud kõikjal, vä1ja arvatud Skandinaaviamaade põhjaosa.
Kasvab veel ka Põhja-Aafrikas, Lraanis, Väi:ke-Aasias ja Džungaarīa-
Kašgaaria valdkonnas.

Majanduslik tähtsus: Kasutamiskõļblikkuse poolest sarnaneb harilikr-l
pariheinaga. Hajusa esinemise tõttu on ta peamiselt metsloomade ja lin-
dude toiduks.

Harilikust partheinast on voldiline parthein kergesti eristatav laiuva
harunenud pöörise, märgatavalt ļühemä.te tömbisõklāliste pähikute ja üle
poole lühemate tolmukate järgi. Küllaltki sageli leidub looduses nende
mõlema liigi vahepealsete tunnustega, enamasti steriilseid isendeid,
nende värdi (vt. yk' 422) '

5. Harilik,parthein * GĮųceria fluitans, (L.) R. Br. Prodr. Fl. Nov-
Floll. 179. l8l0; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl-
63, lB52; Griseb. in Led' Fl. Ross. 4:390. 1853, excļ. var; Asch. et Graebn-
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293. joon. Harilik parthein (Glųceria fluitans\. or'ig



Syn. Mitteleur.'Fļ' 2 (1):445. 1898-1902; Komarov in Fļ. URSS 2:45l.
1934; Hegi, Iļlustr. F'ļ. Mitt.-Eur. ed. 2. l:4|9. l935; Lavr. in Fl. Ucr.
2:262. t940; P. Galen. in Latv. fl. l:2l0. 1953; Hyl. Nord. kärĮväxtfļ.
l:224. 1953; Roshev. et schischr<. in o"ri. ,iles. o6"rr. r:156. 1955; Natk.-Iv.
in Liet. Īl' 2:239.lg63; Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:323' lg74. _ Festuca
ļĮuĮtans L. Sp. Pl' 75. 1753. - MairgaN nnararcųaü ' (2B2. joon., /; 289.
joon., 2; 293. joon.)

Į. Taimed maa-aļuse roomava risoomiga ja põlvjalt tõusva, sageli
aļumiste sõlmede kohalt juurduva kõrrega, mille lįįbimõõt on 3-l0 āmja kõrgus kuni l (l,5) m. Alumised lehetuped lapikud, ristiroodudega.
Keeļeke 5-B (l0) mm pikk, tömp või teriiįnud, iipus lõhenenud, pika
kitsa, sageli tagasikäändunud teravi'kuga. Leheļabaā veidi lihak ad',' (2)
5_B (l2) mm laiad, lühidalt teritunud tipuga, alusel järsult ahenenud,
l<ergelt karedad. Pööris kitsas, kuni 35 .* įikk' vähe harunenud, püs_
tiste, enamasti vastu peatelge hoiduvate neljākandiliste siledate või ker-
gelt karedate vähesepähikuļisįe harudega. Pähikud (7) ll (l3) õiega,
10-25 mm pikad, ruļjad, kahvaturohelised. Libļed kilejad, läikivad, teia-
vatipulised; alu,mine 2-4 mm, ülemine 5-7 mm pit<t<. vatissõkal 6_
7,5 mm pikk, munajas või piklik, tipus ena,masii läīipaistva laia kileja
teritunud servaga, pinnalt kare, 7 .õ1g" .oogr. Sisesõįal 2 rooga, lüĖi-daļt kaheharulise tipuga, roodude kohaļt tāgasikäändunud seivadega.
Tolmukapead enamasti lillakirjud, harvemini įollased, 2,5-3 mm pikād.
Teris pruun, 2,5-3 mm pikk, ruljas.

Õitseb mai lõpul, juuni algul. Et noori fertiilseid võsusid areneb pide-
vaļt, siis leidub õitsevaid kõrsi sageli sügiseni.

Kasvab märjal mullal ja madalas kaldaäärses vees kraavides, tiiki_
des, ļoikudes, madalates jõekäärudes, järveļ<aldail, mererannaS, jõgedeja ojade suudmeaļadel, vanades turbaaukudes, ka ajutiselt rileujutĻtāva-
teļ luhaniitudel loigukohtades. Kaasļasliikideks oi SparganĮum emer-
sum, Veronįca beccabunga, Rorįppa amphibia, PoĮggonum_had'ropiper jt.'

Uldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa_osas kõikj;ū välja aivatįj ķoiģĮ
kirde- ja kagupoolsemad alad; Kaukaasias kohati. Kogu Välis-Euroopās(välja arvatud Skandinaaviamaade põhjaosa); Väike_-Aasias ja loĖia_
Ameeri,ka idaosas. (294. joon.)

Majanduslik tähtsus. Noorelt ja ädalana hea söödataim nii karjamaa_
rohus kui ka kuivheinas. Sisaldab kuni l0į9 valku. Teris on t"id;į; ;;-
ļindudele. Möödunud sajandi keskpaigani kasutati terist sageli ka toidu-
teraviljana, peamiselt Kesk_Euroopas ning Venemaa põhja_ ja läänealadel.

Harilikul partheinal esineb rohkesti kasvukohavorme, tingituna pea-
miselt niiskuserežiimist, harvemini mullaviljakuse astmest. Kuivale laa_nud aladel on ta sageli madaļakasvuline, laiuv ja lillaka varjundiga,
vesistel aladel enamasti tugev, üle 1 cm jämeda rlsoomi' ja lamĻnauia,
alumiste sõlmede kohalt juurduva kõrrega ning üle l cm laiade lehte-
dega.

Üsna tavaļine on ka steriilne hübriid G. fLuitans (L.) R' Br. \ G.
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IMeusel, Jäger ja Weinerti

pĮicata (Fries) Fries (G. \pedĮceįįata Towns.). Selle pähikud on tun'

nuste poolest vahepealsed, kuid pähikuteljel puuduvad ļiigesed ja see-

tõttu ta ei lagune pärast õitsemist.

50. perekond helmikas - MeĮįcal L'
Sp. Pl. 66. 1753.

Ęoomava risoomiga või mätastena kasvavad kuni l00 (l50) cm kõr-
gused püsikud. Pööris kitsas, kuni 15, (20) cm pikk, väheste pähikutega,
sage1i näivalt tähkjas või ühekülgne, tömbilt kolmnurkjate, enamasti
õisiku teljele ligistunud harudega. Pähikud mitmeõielised, ainult 1-3
alumist õit mõļemasugulised, viljuvad, ülemised õied steriilsed, kujuta-
des endast ovaaļseid või ümmargusi kuuljaid kehakesi. Libļed nahkjad,
3-7 rooga, ohtetud, tipus ümardunud või teritunud kuni teravad, eba-
võrdse pikkusega. Välissõkal pärgamentjas-kõhrjas, 7_9 rooga' tipus
ümardunud või terav, ohtetu. Paislajud lihakad, ovaalsed, sageli teine_
teisega kokku kasvanud. Emakasuudmed sulgjad, pika emakakaelaga.
Teris läikiv, piklik, ventraalsel küljel vaoga' sõkaldest vaba; hiilum
lineaalne.

t Meįįcr _ 13. saįandist pärinev sorgo nimi.
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Perekond hõlmab umbes B0 liiki, mis on levinud subtroopilistel ja
parasvöötme aladel ning troopika mägedes peaaegu kogu maakāral, välja
arvatud Austraalia. Nõukogude Liidus on konstateeriīud l7 liiki, neiįt
Eestis 2 liiki.

Perekonna lektotüüp on M. nutans L.

l. Välissõkal paljas või kare. Ęoomava risoomiga, hõredalt kasvavad
taimed

l. Longus helmikas - Melįca nutans L.

Välissõkla külgedel pikad karvad. Mätastena kasvavad taimed
2' Ripsmeline helmikas _ MeĮįcā cįlįata L.

l. sektsioon Meįįca. - Tzvel. in Fl. Eur. URSS t:3|7. lg74. - Ena-
masti metsataimed, roomava maa-aluse risoomiga võį ilma selleta' Lehe-
labad lamedad,2-|2 mm ļaiad. Pööris kitsas ja näivalt ühekülgne. Pähi_
kud kahe või kolme täielikult arenenud õiega. Välissõkal prīiu., kuid
sageli veidi karedavõitu.

l. Longus helmikas - Meįįca nutans' L. Sp. Pl. 66. t753; Wied. et
web. Bes,chr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curi. s7. 1BS2; Griseb. in Led.
Fļ. Ross. 4 :399. lB53' excl. var.; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.2 (l) :350. 1898-1902; Lavr. in Fr. URSS 2:351. 1934; Hegi, Ilrustr.
Fļ. Mitt.-Eur. ed. 2' l:3B7. 1935; Lavr. in Fl. Ucr. 2:zzg. īg+0; Hyl.
Nord. kärlväxtfl' l :222. 1953; P. Galen. in Latv. fl. l :l92. 1953; Roshįv.
et Schischk. in Qn. JIeu. o6.n. 1: l55. 1955; Natk.-Iv. in Liet. fļ. 2:218.
1963; Tzvel. in Fl. Eur. URSS t:BtT. 1974. - Exs.: Lippm. et K.Eichw.
Eesti taimed l, no 3l. 1933. - llep.loaHįIK IIoHLIKarcųurž. (295. joon.)

9į. Hõredaid kogumikke moodustavad rohkete mitteõitsevate võsu-
dega tuhm- kuni rohirohelised taimed maa-aluse, suhieliselt peene, umbes
6_10 cm pikkuse risoomiga. Võrsumissõlmest enamasti sõrmjalt haru-
nenud ja võsud laias kaares tõusvad. Kõrs 30-60 cm kõrge, sihvakas,
peen, pöörise alt kare. Lehetuped karedad, alumised pur,purpunased, labata
või ļühikeste,leheļabadega. Keeleke väga lühike, kuni l mm pikk, tömp,
ļõhestunud, enamasti pruunikas. Lehelabad 3-5 mm laiad, tugeva kesį_
Iooga' nooreļt ruļlunud, pealmiselt pinnalt hõredalt karvased. Pööris
näivaļt tähkjas, 4-B, harva üle l0 cm pikk, väga peente, õisiku teljeļe
ligistunud karedate harudega. Pähikud 6:8 mm įitua, 1 võļ 2 (3) õiĖga,
lühikestel (3-4 'mm pikkustel) tihedalt lühikarįastel raagudeļ, õisikįs
ühekülgselt rippuvad. Libled 5-6 (7) mm pikad, alumine kuni l mm
lühem, 3-5 rooga, ülemine 5-7 rooga, fugevalt purpurpruunid või lilla_
kad,'tipuosas .laia' lrileja servaga, külgnevast välissõklasį lühemad. Välis,
sõkal 5-7 (8) mm pikk, 7 (9) selge rooga, rohekas, tipus ja servades
kitsa kileja servaga, võrdlemisi õhukeselt nahkjas, hiljem kõĖrjal<s muu-
tuv, tipus tömbilt teritunud, seljalt kumer, ļ<are. Sisesõļ<at 1-2 mm väļis-
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295. joon. Longus helmikas (MeĮtca ruLtans): a' - tairne üldkuju, b - pähik'
alumine, fertiilne õis, d - ülemine, steriilne õis, e -'keeleke. orig.
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296. joon. Longus helmika (MeĮica 
""r"iiļrfi"^al. [lVleusel, Jäger ja Weirrerti (1965)

sõklast lühem, tipus kaarjalt teritunud, kahe teineteisest kaugel asetseva
kareda andruga, mis vananedes paksenevad kõhrjaieks mõhnadeks, eriti
aluse osa,s' Tipmine, steriilne (rudimeniaarne) õis 2-3 mm pi,kk ja
l,2 mm lai, tõlvjas, kõhrjas, paljas või kare, õ1g- või pruunikaskollane.
Pais1ajud väga lühikesed, lihakad, peaaegu ümmargused. Tolmukapead
1,5 mm pikad, helekollased. Teris umbes 2,5 mm pikk ja 1,5 mm lai,
tumepruun, ovaalne, lapik, paljas, sile, läikiv, nõrga vaoga ventraalsel
küljel. Hiilum umbes 2/a terise pikkune, lineaalne.

Oitseb mais, juunis.
Kasvab peamiselt varjukates kuuse-segametsades, laialehistes salu-

des, harvemini tihedais põõsastikes, enamasti sarapuu-kopsurohu-sinilille
koosluses. Eestis võrdlemisi sage.

Uldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas peaaegu kõikjal; Kaukaa-
sias, Lääne-Siberis, Ida-Siberis, Ķaug_Idas ja Kesk_Aasias kohati. VäĪis-
Euroopas peaaegu kõikjal; harvalt Džungaaria-Kašgaaria, Mongoolia
RV, Jaapani ja Hiina RV aladel. (296. joon.)

2. sektsioon DaĮųcum Dumort. observ. Gram. Belg. 109. lB23; Tzvel.
in Fl. Eur. URSS l:317. 1974. - Enamasti stepi- ja karjutaimed irma
roomava risoomita. Lehelabad pikuti kokku keerdunud või lamedad, l,5_
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297. joon' Ęipsmeline helmikas (Metica ciĮĮata): a - tairne üļd-kuju'_ b - pähik alumise,
iertiiļse ja ülemise, steriilse õiega, c _ keeleke. orig.



4 mm ļaiad. Pööris kitsas, mitmekülgne või näivalt ühekülgne. Pähikud
ühe või kahe täielikult arenenud õiesa, Väļissõkal külgedeltįikakarvane.

2' Ęipsmeline helmikas - M,eįįca cįlįata, L. Sp. Pl. 66. 1753; Wied.
1 Y.b. Beschr. phan. Gew. Ešth-, Liv- u. Curl. 57''lB52; Griseb. in Led.Fļ.Ross. 4:397. lB53; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l):3a3'
lB9B-1902; Hegi, Iilustr- Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. r:384', 1935; Hyl. Nord.
kärlväxtfļ. |:221.. l953. - M. cįĮįata L. ssp. 'cįļįata: Tzvel' in Fl. Eur.
URSS l :3lB. 1974. _ M' gĮauca F. Schultzin Fļora 45:462" 1862; Lavr.in Fl. URSS 2:345. 1934 et in Fl. lJcr.2:225. rg40.: flep.noaHr.rK pec-
Ha.ļarlIü. (297 ' joon,)

9ļ. Lühikese, harva ligi t0 cm pikkuse roomava risoomiga hallikas-
rohelised taimed. Kõrs 30-80 cm kõrge, võrdlemisi jäme, pöörise alt
I<are. Lehetuped paljad, l<aredad. KeelekĮ l_1,5 il piįį, r<irĮ1as, tomį,
enamasti lõhenenud. Lehelabad paljad, 3-4 mm laiaā, iäigad, kuivanult
harjasjaks kokku rullunud, tipuosas karedad. Pööris s-to cm pikk, hal-
ļikasliļlakas, ļühikeste, õisiku peateljele ligistunud nõrgalt karedate haru_
dega, näivalt tähkjas, tihti ühel<ü1gseit asetunud Įar,itrt.gr, alusel
:Sa$eli ļ<atkestunud. Pähikud 5-8 mm pikad, 

"ru.uļti ühe īertiilse ja
ühe või kahe sieriilse õiega. Libled teravatipulised, kilejas-nahkjad, lüĖi-
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298. joon. Ripsmelise helmika (MeĮica cĮĮiata\ leiukohad Eestis
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299. joon. Ripsmelise helmika (MeĮica ,''ļZ|?r.f'"uul. [Meusel, Jäger ja Weinerti (1965)

keste, kuni poole libleni ulatuvate külgmisie karedate roodudega, kolla_
kaspruunid; alumine lible 4-5 mm pikĮ<, 3 rooga, alusel laienenud, üle-
mine 5-6 mm pikk; 5 rooga, süstjas. Väļissõkal 3-5 mm pikk, 5-7 selge
Iooga, tipus teritunud, kilejaS' pinnal ja roodudel ļühikarvane, Servades
üleni 3-4 mm pikkuste heledate ripskarvadega. Steriilsed õied 2-3 mm
pikad, piklik-ovaalsed, roodudel Įühikeste haakjate karvadega. Sisesõkaļ
3-4 mm pikk, pinnalt kare, aluse poole aeglaselt ahenev, kahe ripskar-
vase andruga, tipus kahe lühikese hambaga' Paislajud ovaalsed, 0,3 mm
pikad, paksud. sigimik kahe harali emakakaelaga ja sulgjate suudmeiega.
Tolmukapead 0,8-l mm pikad, oranžikaskoļlased.

Õitseb juunis, juulis.
Möödunud sajandil Eestis korduvalt leitud Märjamaa lähedalt

Haimre ja Kasti ümbrusest ning Tallinna juurest kiviselt pinnalt. Hiļise-
mal aja1 ei ole ļeide konstateeritud. (298. joon.) Et Rootsi lõunaosas
(ka Gotlandi ja Õlandi saarel) esineb osaareaal ning Edela-Soomes on

üksikuid leiukohti' siis on võimaļik liigi esinemine ka Eesti 'omamaises
flooras. Siin kasvavana on liik oma levila kirdepiiril.

Üldlevik. Nõukogude Liidus vaid üksikute leiukohtadena Eesti NSV-s,
Moldaavia NSV-s, Doni ja Dnepri alamjooksul. Pidev areaal hõlmab
atlantilist ja Kesk-Euroopat, Vahemeremaid, Balkanit, Väike-Aasiat; osa-
areaal on Skandinaaviamaade ļõunaosas. (299. joon.),
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12. triibus MoIįnįeae Jiräs' in Preslia 38 (l) :33. 1966; Tzvel. in Fl.
Eur. URSS l :339. |974. - Püsikud arundoidset tüüpi lehelabaga. Pähi-
kud l*5-õielised, koondunud enam-vähem laiuva'ks pööriseks. Välissõļ<al
nahkjas-kilejas, 3 rooga, ohtetu. sigimik parjas. Hiilum lineaalne, lige-
male 3,/a terise pikkune. Tärklis liitteradena. Kromosoomid väikesād;
nende āIV X:9.

5l. perekond sinihelmikas _ Moįįnlal Schrank
Baier. Fl. I :334. 1789.

Tihedaid rnättaid moodustavad püsikud jäikade pikkade iisajuur_
tega. Alurnised šõlmevahed väga lühikesed, enämasti jämenenud ja all_
pool mullapinda, ümbritsetud väikeste, ülalpool järjest suurenevate soo-
musjate ļabata lehetuppedega; kõige ülemised nendest lehelabaga, kuju-
tades ėndast juurmisi lehti. AinutĮ t<oige ülemine kõrresõlm ,ūn p.ut_
pool mullapinda, seetõttu on kõrs näivalt ühe sõlmega. Pööris enamasti
kitsas, harva laiuv. Pähikud l-5_õielised, lühikarvase või peaaegu paija
pähikuieljega. Lib1ed ühe rooga, sõkaldest lühemad. Välissõkal 3-5
rooga' sisesõkal kahe andruga, väļissõklast veidi ļühem. Paislajud lühi-
kesed, äraspidimunajad. Tolmukaid koļrn, lillad. Emakasuudmed sulgjad.
Sõkalvili.

Perekonda kuulub 2 (3) Euraasia parasvöötme liiki, millest tüüpiiik
M. caerulea (L') Moench on läänepoolse leviku ga, M. japonica Hack.
idapoolse levikuga - esineb peamiselt Jaapanis.

l. Harilįk siniheimikas _ MoĮįnįą caeruĮea2 (L.) Moench, Meth.
lB3. 1794; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 64.
1852; Griseb. in Led. Fļ. Ross. 4:395. lB53, p. p.; Asch. et Graebn. Syn.
Mitteļeur. Fl. 2 (l):336. 1898-1902; Roshev. in Fl. URSS 2:312. lg34;
Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed' 2. l :369. 1935; P. Galen' in Latv. fl.
l : l88. 1953; Hyl. Nord. kärlväxtfl. 1 :2l3. t953; Roshev. et Srchischk. in
o;l. Jlerr. o6.n. l:taa. tgss; Natk.-Iv. in Liet. Ī|.2:2l0. 1963; Tzvel. in
Fl. Eur. URSS I :339. t974. - M. aaria Schrank, Baier. Fl. t :834.
1789. - Aįra caeruįea L. Sp. Pl. 63. 1753; - Mo.npIgl.tn ro"uy6ax. (300. ja
302. joon.)

9ļ. Tihedate puhmikutena kasvavad taimed. Lisajuured l0-50
(l00) cm pikad, õlgkollased, traatjalt jäigad. Kõrre alumine, tõusev,
mullapinna all asetsev puiselt kõva 0,5-l cm pikkune osa koosneb 5_7
(l0) ligistunud kõrresõlmest, millest lähtuvad lisajuured ja külgpungad,
samuti ka soomusjad teravatipulised ļabata lehed. Paarist ülemisest ļ<uh-
junud sõlmest lähtuvad lehed on labaga ja kujutavad endast juurmisi
lehti. Sellele sõlmede kogumikule järgneb 2-3 cm pikkune alusįl puhe_

I Tšiili floora uurija, hispaanlasest loodusteadlase Juan Ignazio Molina (1740_
1829) nime järgi.

2 caeruĮea, coerulea (lad. k.) _ hele_ või taevassinine.
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300. joon. Harilik sinihelmikas (MoĮinia caeruĮea\: a _ taime üldkuju, b _ kõrre alus

.ilĮĮ; 'ĻĮät,:"ä'ilTļe-.?..i ;jä;';o;Ī.;*',]ä,'iįįĮijrjrx,ĪļlĪ]j"okarvase 
lüliga, e _

tunud sõlmevahe, tavaļiselt ümbritsetud nn. juurmiste lehtede tuppedega'
.Järgnev kõrresõlm koosneb tegelikult 2 või 3 ligistikku asetsevast sõl'
,rnuū iu nendest lähtuvatest kõrrelehtedest. Ulemine sõlmevahe (tegelik

kõrs) on 30_150 (200) cm kõrge, sile, tipus pöörisega. Tuped avatud,

,siļedad, neelus karvaringiga (keeleke puudub). Lehelabad noorelt rullu-

nud, täiskasvanult kollakas- või rohirohelised, enamasti jäigalt püstised,

1amed,ad, 3-6 (l0) mm 1aiad, pikalt teritunud tipuga, vaļ'kja keskrooga,

.servast karedad, pealmiselt pinnalt hajusalt pikkade pehmete karvadega,

alumiselt paljad. Pööris 5-20 (30) cm pikkune, jäigalt püstine, alusel
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enamasti paljaS, harvemini karvatutikesega, kitsas või laiuv pikkade
harudega, püstine või longus. Pööriseharud 0,5-20 cm pikad, .ugĮli kuh-
junult. Pähikud l-4-õielised, tumeliļlad, harva rohelised, 5-z mĻ pikad.
Pähikutelg ļühikarvane, murduv. Libled ühe rooga, seljalt ümardunud,
teritunud tipuga, alumine 2-2,5 mm, ülemine kįskmisįlt 3 mm pikk.
Sõkļad tönrbi või teritunud tipuga, paljad; välissõkal 3 (5) roog u, i,5-
5 nrm pikk, andruta, sisesõkal veidi lühem, kahe andruga. Tolrnukapead
liilad, 2,2-2,5 mm pikad, 1 mm pikkustel tolmukaniītidel. Teris 2-
2,2 mnt pikk, ruljas, pikikortsuline, lameda kitsa vaokesega ventraalsel
l<üljel, li1la, rohekas või kirju.

Õitseb juulist septembrini.
Kasvab peamiselt soostunud pinnasel, soodes ja rabaservades. sini-

helnrikas on ļaia ökoloogiiise ampiituudiga, kuid ..ii.trb happelist muļda.
Ta võib ļtasvada nii aruniitudel ja aru-puisniitudel liigirikastes koosius-
tes kui ļ<a rabamänniļ<utes koos tüüpiliste rabataimedįa. Tugevalt apo-
f üütse taimena vohab ta sageli domineerivalt või koos luht-kāstevarrega
I<ultuurist mõjutatud mahajäetud aladel nagu kuivendatud soodel, mīl-lalgi kultuuristatud või karjatamiseks kasutātud madalsoodel ja soostu-
nud pinnastel, l<uivendusest mõjuiatud luhasoodei, vanade tuibakarjää_
ride ümbruses, raiesmikkudel jne' Seega kujutab sinihelmika koosius
endast sageli olulist vaheetappi muutuva taimkatte suktsessioonireas.
Endise oluļ<orra taastudes (kraavide ummistudes, karjatamise ja muu
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joon. Flariliku siniheļmika (MoĮĮnia^-caeruĮea\ areaal. [Meusel, Jäger ja Weinerti(l965) järgi.]
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302. joon. Flariįiļ<u sinihelmika metsateisend (MoĮinia caeruĮea yar' arundįnacea\' Orig

ininrtegevuse mõju lakkanrisel) võib aja jooksui ka endine taimkate taas-
tuda ja sinihelmika arvul<us väheneda. Eestis on sinihelmikas levinud
l<ogu territooriumil.

Uldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas peaaegu kõikjal, välja arva_
tud kõige kirde- ja kagupooisemad alad; Kaukaasias puudub vaid ida-
osas; Lääne-Siberis levinud ida suunas kuni Jenissei jõeni; Kesk-Aasias
Araa1i-Kaspia va1dkonnas. Välis-EuroopaS peaaegu kõikjal; Väike-
Aasias; Põhja-Aafrikas. (30l. joon.)

Majanduslik tähtsus. Ķes1<-Euroopas ļ<asvatataļ<se sageli ļ<ultuuris

28 Eesti NSV floora XĪ 433



aluspõhu tootmiseks. Selleks on sobivam kõrgekasvuline var. arundįna-
cea. Ķ2 ļooduslikke kogumikke kasutatakse samaks otstarbeks.

Keskkonnatingimustest olenevalt väga varieeruv taļ<son. Et äärmus-
likud teisendid on seotud lugematute vahepealsetega, käsitatakse pere-

konda sageli monoiüüpsena. Liigi või alamliigi piiri määramine on sageli
formaalne ja leppeline. Eestis on eristatud järgmised teisendid:

var. caerulea - taimed 30-70 (90) cm kõrged, jäigad; pööris sageli
ļ<atkestunud, tumelįlļa, 5-30 cm pikk, enamasti püstiste l-3 cm pikkuste
(harva üksikute pikemate) harudega (300. joon.); Eestis sagedaim; levi-
nud peamiselt raba piirdealadel ja siirdesoodes;

var. arundįnacea (Schrank) Asch. Fl. Brandenb' 1 :B37. 1864 (M.
arundįnacea Schrank, Baier. Fl. l.336. 1789) - taimed keskmiselt l00-
l50 (200) cm kõrged. Pööris 30-60 cm pikk, enamasti rohekas või rohe-
kasļilla, kuni 20 cm pikkuste laiuvate harudega (302. joon.); kasvab
hõredas soostunud metsas, metsaservadel, võsas, vahel jõgede kallastel;
meil esineb eelmisest märgatavalt harvemini.

13. triibus Nardeae Anderss. Gram. Scand. l12. 1862; Nevski in Fl.
URSS 2:587. 1934; Tzvel. in Fl. Eur. URSS 1:334. 1974' - Püsikud
arundoidset tüüpi lehelabaga. Uheõielised raotud pähikud koondunud
ühekülgseks tähaks. Libled puuduvad. Välissõkal nahkjas-kilejas, kolme
eenduva rooga, tipus sirge ohtega. Paislajud puuduvad. Tolmukaid kolm.
Sigimik paljas, ühe lühikese emakakaelaga ja pika lühiharulise suud-
mega. Hiilum lineaalne, peaaegu terise pikkune. Tärkļis liitteradena. Kro-
mosoomid suured; nende arv x:13.

Monotüüpne triibus.

52. perekond jusshein - Nardus'| L.
Sp. Pļ. 53. l753.

Madaļakasvulised harjasjate lehtedega püsikud. Õisik - ühekülgne
tähk, täiesti raotute üheõieliste pähikutega. Libled redutseerunud või esi-

nevad kitsa äärisena. Välissõkal pähiku pikkune, kolme andrutaolise
Īooga' tipus sirge ohtega. Kallus väga lühike, külgedelt lühikarvane.

Euraasias levinud monotüüpne perekond. Esineb lõunapoolsetel ala'
del, peamiselt mäestikes.

l. Jusshein - Nardus stricta'L.Sp.Pl.53. 1753; Wied. et'Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 34. 1852; Griseb. in Led. Fl. Ross.
4:324. 1853; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.2 (l):115. 1898-1902;

'l Tuletatud kreekakeelsest sõnast nardos; vanakreekļased nimetasid nii üht india

palderjanilist, miļlest valmistati healõhna1ist nardiõli. See nimi läks üļe Andropogon'i

aromaatse risoomiga ļiikidele, kuni K. Linnė võttis seļļe tarvituseļe antud perekonna

tähistamiseks.
2 strįcta (lad. k.) - püstine, jäik, paindumatu.
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303. joon. Jusshein (Nardus stricta): a - taime üldkuju, b - pähik, c _ avanenud õis
tolmukate ja pika emakakaelaga, d - keeleke külgvaates, e - lehe ristlõige. orig.

Nevski in Fl. URSS 2:587. l934; I{egi, Illustr. F'l. įlitt.-Eur. ed. 2.
l:477. 1935; Hyl. Nord. kärlväxtfl. l:2l9. 1953; P. Gaļen. in Latv. fl.
I :235. 1953; Roshev. et Schischk. in @n. JIeu. o6n. I : 163. 1955; Natk.-Iv.
in Liet. Īl.2:274' 1963; Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:334. 1974' - Ee.noyc
ropuaųllü. (303. joon')

9ļ. Väga tihedaid mättaid moodustavad, kõvade nöörjate või traat-
jate juurtega madalakasvulised rohttaimed. Mätta kujunemine toimub
arenenud võrse alusel sümpodiaalselt tekkinud külgvõrse kaudu. Arene-
des läbib külgvõrse emavõrse alusel asetsevad labata lehetuped ning
kasvab tihedalt emavõrse kõrval püstiselt üles. Enam-vähem arenenųd
nooreļ võrsel tekib vabal küljel peatselt järgmine külgpung, millest kas_
vab järgmine uus võrse. Nõnda monohaasselt arenenud võrsed moodus_
tavad tihedatest plaatjatest kihtidest koosnevaid umbes 4-6- (10-) sen-
timeetrise läbimõõduga mättaid. Võrsete alusel kujuneb palmikutaoline
risoom. Iga võrse alusel on lühikesed jäigad õlg- või vaĮkjaskollased läi_
kivad ļabata tuped, mille hulgasį ülemisel sageli areneb lühike lehelaba.
Pikemaid ja normaalsete (umbes l0-15 cm pikkuste) labadega lehetuppi
areneb ühel võrsel tavaĮiselt kaks. Lehelabad niitjad, jäigad, siledad,
hallikasrohelised, enamasti püstised, servmised mättas aga järsult välja
ļiäändunud. Keeleke lühike, kuni 2 mm pikk, sageli peaaegu puudub'

e a
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Ķõrs (5) t0-30 (50) cm kõrge, püstirie, iehtedest üļeulatuv, ainult alu-
sel sõlmedega. Tähk 4-7 '(10) cm pikk, ühekülgselt asetsevate pähiku-
tega, kitsas, hõre, halļikas- või lillakasroheline. Õisikutelg kolmekandi-
line, kahel tahul asetsevad vahelduvalt raoiud pähikud väikeses süvendis,
mis välimises servas on hambataoliselt või kolmnurkjalt pikenenud. Pähi-
kut Į<andev tahk on pähiku kinnitumiskohas teise pähikut kandva tahu
arvel laienęnud ning selgelt nõgus. Kolmas, pähikuteta tahk on nõrgalt
kumer ja kiitsiline. Pähikud kuni 1 cm pikad, välissõkla pikkused. Libled
puuduvad. Välissõkai seljalt kõhrjas, 4-6 mm pikk, tipus 2-3 (4) mm
pikkuse sirge kareda ohtega, kolme rooga; keskmine rood andurjas, külg-
miste roodude kohal on välissõkal käändunud õhukesteks, sisesõkaļt hõl-
mavateks servadeks. Sisesõkal õhuke, kilejas, tipus tömp, ohtega välis-
sõkl'ast umbes poole lühem. Toļmukapead kuni 2 mm pikad, kollased.
Emakasuue kuni 6 mm pikk. Teris 3-4 mm pikk, kitsaspiklik, kolmekan-
diline, ventraalsel küljel vaoga. Hiilum kitsas, peaaegu terise pikkune.

Õitseb maist augustini.
Kasvab niiskel huumusrikkal, kuid lubjavaesel happelisel õhustamata

pinnasel - niisketel soostuvatel ja tallatud karjamaadel kohati suure-
maie kogumikkudena, karjatatavatel nõļvadel ja nõmmedel, aga ka kül-
laltki kuivadeļ, toorhuumusega niitudel ja kuivendatud madalsoodel.
Eestis on ta sagedam ida- ja keskosas, Lääne-Eestis esineb hajusalt ning
Saaremaal mõnes üksikus leiukohas.

Uldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas keskrajoonides, Ķoola pool-
saarel, Ķarjala-Lapi valdkonnas, Dvinaa-Petšoora vald'konna lääne- ja

lõunaosas, Ba1tikumis; Kau'kaasias; Ida-Siberis arvatavasti tulnukana,
Skandinaaviamaades ning Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaa-
des ja Väike-Aasias peamiselt mäestikes; Põhja-Ameerikas tõenäoliselt
sisseviiduna. (304. joon.)

Majanduslik tähtsus. Tallatud, õhusiamata karjamaadel võib kasvada
kohati massiliselt. Lambad söövad teda väga noore rohuna, muud kari-
loomad aga väldivad. Seega on jusshein tülikas karjamaaumbrohi. Pare-
mal pinnasel areneb ta väga kiiresti, tõrjudes teised rohttaimed välja.
Tõrjeks sobib varakevadine lammaste karjatamine ja sügisene niitmine.
Parimaks tõrjevahendiks aga on rikkalik väetamine, mis võib jussheina
hävitada mõne aastaga. Kariloomad rebivad ta tutte sageli muu rohuga
välja ning jätavad karjamaale

Ehituselt on jusshein tüüpiline kserofüüt. Ta kasvab küll niisketel,
kuid õhustamata ja happelistel muldadel, mida loetakse füsioloogiliselt
kuivadeks. Et ta vajab suhteliselt vähe toitesooi'i, kuu1ub ta o1igotroof-
sete taimede rühma. Jussheinal täheldatakse ka mükoriisat.

Kesk-Euroopa andmeil esineb jusshein väga mitmesugustel kasvu_
kohtadel - luiteliivadest kuni madalsoodeni. Ehkki ļ<asvukohtade ökoļoo_
gilised tingimused on erinevad, ei ole tal täheldatud nimetamisväärset
varieeruvust.
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304' joon. Jussheina (Nardus stricta\ areaal. [Meusel, Jäger ja Weinerti (i965) järgi.ļ

14. triibus pil1iIooliSed - Arundįneae Dumort. observ. Gram.
Belg. 82, t24' |B23, S. str.; Tzvel. in Fļ. Eur. URSS 1 : 33B. 1974. _ Suu-

red hüdrofiilsed püsikud enamasti arundoidset tüüpi lehelabaga. Palju-
õielised pähikud koondunud enam-vähem laiuvaks pööriseks. Õied mõle_

ma- või ühesugu1ised. Libled kiiejad, pähiku pikkused või lühemad. Välis_
sõkaļ nahkjas-kilejas, kolme rooga, ohtetu, kuid sageli pika naaskelja
tipuga. Paislajud mõnikord puuduvad. Tolmukaid kolm. Sigimik paljas.
Teris vaba; hiilum lineaalne, umbes .poole terise pikkune. Tärkļis liittera-
dena. Kromosoomid väikesed; nende aĪY x:l2'

53. perekond pilliroog - Phragmilesļ Adans'
Fam. Pl. 2:34. ļ763'

KõrgekaSvuliSed hüdrofii1sed roomava risoomiga püsikud. Lehed
laiad, servast väga karedad. Pööris 1aiuv, 'paljuõieline. Libled erineva
SuuruSega' Alumine õis pähikus ainult tolmukatega, pa1jas; ülemiste,

mõlemasuguļiste õite alusel pikad karvad. Sisesõkal 2*3 korda välis_
sõklast lühem. Paislajud jagunemata, ümbritsevad sigimikku. Emaka-

l phra,gma (kr. k.) - aed, lara; phragmįtes - tara juures kasvav või taramater-
jalina kasutatav.
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305. joon. Harilik pilliroog (PfuagmĮtes ausĮraĮis). orig.



kael pikk; emakasuudmed pintseljad, harali. Vili kitsaspiklik, pikkade
kallusekarvadega, mis soodustavad seemnete levimist tuule kaudu.

Pilliroo liikide arvu (3-5) suhtes on seisukohad erinevad; see ole-
neb peamiselt perekonna tüüp1iigi Phragmites australis'e varieeruvuSe
ļaiast amplituudist. Nõukogude Liidus on nend'itud 2 liiki, neist l ka
Eestis.

Perekond on esindatud kõikides maaiļmajagudes. Arktilistel aladel
ļeidub pilliroogu harva, paras_ ja troopilistes vöötmetes aga moodusiab
ta sageli tihnikuid.

l. Harilik pilliroog - Phragmįtes aastrallst (Cav.) Trin. ex Steud.
Nomencl. Bot. ed. 2.2:324. l84l. - P. austraĮįs (Cav.) Trin. ex Steud.
ssp. austraļįs: Tzvel. in Fļ. Eur. URSS l :33B. |974. - P' communįs
Trin. Fund. Agrost. 134. lB20; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curl. 50. 1852; Lavr. et Komarov in Fl. URSS 2 :304. 1934; Hegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. t :365. 1935, p. p.; Lavr. in Fl. Ucr. 2 : 193.
ļ940; P. Galen. in Latv. fl. 1:l84. 1953; Hyi. Nord. kärlväxtĪl. |:214.
1953; Roshev. et Schischk. in <D.n. JIen. o6n. I : 135. 1955; Natk.-Iv. in
Liet. fl. 2:208. 1963. - Arundo phragrnites L.Sp.Pl. 81. 1753; Griseb.
in Led. Fl. Ross. 4 :393. lB53, p. p.; Asch. et Graebn. Syn. Miįteļ-
eur. Fl. 2 (l) :328. 1898-1902, p. p. - A. australįs Cav. in Ann. Mus.
Hist. Nat. (Paris) I : 100. 1799. - Exs.: [Bunge] Fl. exs. Liv-, Est- u.
Curl., no 9l4. - TpocrHnx o6ltxnoņeHullü, r. rc,xgltii. (305.,306. ja 307.
joon.)

306. joon. Ilarilįk pilliroog (Phragmi.tes austraĮis'1: a _ pähik, & _ välis- ja sisesõkal
pähikutelje karvase lüliga, c - keelekest asendav karūaring lehelaba alusel. orig.

ba c

t austraĮįs (lad. k.) - lõuna-, lõunapoolne, lõunamaine.
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į. Peamiselt vees ja vesistel aladel kasvavad taimed pika, l_3 cnr
jämeduse roomava risoomiga ja tiheda narmasjuurte põimikuga. Kõrred(0,l) 0,8-4 m kõrged, p,üsti,sed, harva lamavaā ja sõimede tānalt juur_
duvad; sügavamas vees kasvavatel taimedel aļumiste kõrresõļmede kohaį
enamasti lisajuurte puhmad. Lehetuped tihedaļt kõrreümbrised' peaaegu
siledad. Keelekese asemel karvaring. Lehelabad lamedad, l-3 (5) .*
laiad, pikalt teritunud kuni terava tipuga, hallikasroheiised, jäigad, ser-
vadest karedad, harva (kuivale jäänud taimedel) kitsad ja rullunud ; laba
alumisel kolmandikul (suurematel lehtedel ka tipu pooti s (4) armitao-
list jälge (nn. hambajäljed). Pööris l0-30 (50) cm piilk, tihe, alumiste,
harvemini ülemiste sõlmede kohal pikkadest (kuni 7 mm) karvadest
tutiga. Pööriseharusid sageli rohkesti, püstised, karedad. PähikuraocĮ
0,2-0,6 mm pikad, harunemiskohas umbes niisama pikkade üksikute
peente karvadega või väikese karvatutiga, vahel riksikįd pikad karvad
ka rao ülemises osas. Pähikud 5-l5 (l7) mm pikad, tumįlillad, mõni_
kord roosakasbeežikad. Pähikutelg peenike, 6 . 9 mm pikkuste, õitsemis-
ajal peaaegu rõhtsaļt harali karvadega. Libled kolme ioogr, väga erine-
vad: aļumine 2-5 mm, ülemine 3-B mm pikk. Välissõ_kal 5-l5 mm
pikk, kolme rooga, pikali teritunud, naaskeljāit ruljas, paļjas, sile. Sise-
sõkal kahe lühiripsmelise rooga. Tolmukapead keskmiįft 2 mm pikad'
lillakad. Emakasuudmed pintseljad, tihedaā, kollased või oranžid, įlttr-deļ emakakaeltel. Teris tumepruun' võrdlemisi väike; sageli ei įaļmi.

Õitseb juulis, augustis.
Kasvab järVede ja jõgede kaldavees ja kallastel, eriti suudmealadel.

ja koolmekohtades, kuhu koguneb rohkesti uhtematerjali. Tihti moodustab
suuremaid tihnikuid, nagu Matsalu 1ahes, Väike_-Emajõe suudmeaļaĮ
Võrtsjärve lõunaosas, kohati Peipsi-Pihkva järve rannikuļ. Kasvab
samuti mererannikul, eriti tuulte eest kaitstud lahesoppides ja rannavee-
kogudes. Tavaline on ta ka hõredates siirdesoomet.rdes, rabaservadel,
madalsoodes, eriti kinnikasvavate veekogude kaļlastel.

Üldlevik. Enam-vähem kosmopoliitse 1evikuga. Arktilistel aladel
harva, peamiselt Skandinaaviamaades ning Koola įoolsaarel. NõukogudeLiidu Euroopa-oSaS lõunapoolsematel atādel koiĻ1al, uļatudes poī1as
metsavööndi piirini; ulatusļikumad roostikud on šuuremate 1ogede 

'-
obi, Jenissei ja Ī,eena keskjooksul' Araaļi järve, Musta ja Kaspiā merre
suubuvate jõgede suudmes, Kamtšatka poolsaare l<eskoįs. on ļaienralf
ļevinud veel Põhja- ja Lõuna-Aafrikas, Süürias, Iraagis, Põhja-Indias,
Põhja-Hiinas, Jaapanis, Taivani saarel, Austraaļias, Ēoh1r- 1, Lõuna_
Ameerikas (puudub Amazonase jõgikonnas).

Majanduslik tähtsus. Hobusteļe ja veistele on pilliroog söödav vaid
väga noorelt. Puitub kiiresti ning nakatub tihti seenhaigus esse Scįrrhįa
rĮmosa, mis muudab ta ioomadele mürgiseks. Kaspia ja Āraali mere äär_
setel aladel noorelt niitmisel saadal<se hektariļi- kuivheina B-9 tonni,
kohati kuni 20 tonni. Eestis leiab pilliroog kasutamist peamiselt katuse-
kattena, materjalina lava- ja derkoratiivmattideks ning iini,kuteks. Aasias
kasutatakse teda majapidanristarvete (korvide, luudūe jt') vaļnristami_
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307. joon. Hariliku pilliroo roomava kõrrega įeisend (PlragntiĮes austraĮįs var. sįoĮonį-
|era); sõlmedesį lähtuvad sekūndaarscd püstisād kõrred. orig.



seks ning kergete ehituste püstitamiseks' samuti ehitusteļliste tegemisel_
on tööstuslik tooraine ehiiusplaatide ja paberi tootmiseks. Soodes on
pilliroog tähtis turbamoodustaja.

Harilik pilliroog on võrdlemisi varieeruv liik. Tugev ja küllalt süga-
vale tungiv risoom annab talļe vastupidavuse ökoloogiliste tingimuste
muutustele. Põhiliselt on ta hüdrofiiļnį taim, kuid püs1b visalt įa siis'
kui substraadis niiskus väheneb, olles pinnalähedase põhjavee indikaa_
toriks. Kohtades veekogude kalļastel, kus on kuhjunud huumust ja uhte-
materjali, võib pilliroog kasvada meil kuni 5 m kõrguseks. Tallatud, tihe_
nenud aladel ja kuivadel kraavikallastel kasvab ta sageli murusalt -korduvalt harunenud kõrre ja lühikeste kurdunud lehtedega. Kirjanduse
andmeil on taoline varieeruvus pilliroole kui liigile potentsiaalselt ise-
loomulik ja seda stimuleerivad välised tingimused. Eesti oludes ei ole
pilliroo potentsiaalide väljaselgitamiseks katseid tehtud. Seni on erista_
tud järgmised morfoloogilistel tunnustel põhinevad liigisisesed taksonid:

var. austraĮįs - taimed püstise, (0,l) 0,B-4 (5) m kõrguse kõrrega
(305. joon.); levinud kogu Eestis vastavatel kasvukohtadeļ; sellel varie-
teedil võib peale kõrgemakasvuļise Ī. australįs'e'esineda ka

f . pumiĮa (G. F. W. Meyer) Yilj. (Arundo phragmįtes L. var' pumiīa
G. F. W. Meyer in Hannov. Mag.22:169. lB24) - taimed madala, l0-
30 cm kõrguse, sõlmede kohaļt tihedalt harunenud kõrrega, lühikeste,
sageli keerdunud lehtedega; murusalt kasvavad, enamasti mitteõitsevad;
tallatud kohtadel, tihenenud ja kuival pinnasel; Eestis kohati;

var. stoįonifera (G. F. W. Meyer) Yi|j. (Arundo phragmįtes L' var.
stoĮonif era G. F. W. Meyer in Hannov. Mrg. 22: l7l' |B24) - kõrs
piitsa- või nööritaoliselt maapinnal lamav, tipust sügiseni edasikasvav,
3-l0 (l2) m pikk, lühikeste (kuni l0 cm pikkuste), enamasti tupjalt
kõrt ümbritsevate lehelabadega, sõlmede ļiohalt juurduv ja sageli püstisi
0,5-l,5 m kõrgusi, harva sügisperioodil hõreda'õisikuga kõrsi moodus-
iav (307. joon.); seni leitud peamiselt ļääneranniikuļt; eriti pikkade (kuni
l2 m) roomavate kõrtega eksemp,lare leitud Ruhnu saare kirdeosast;
kord leitud ka mandrilt (Orava meiskond) niiskelt metsateerajalt.

15. triibus Danthonįeae Zotov in New Zea|. Journ Bot. l :86. 1963;
Tzveļ. in Fl. Eur. URSS l :339. |974. - Mitme- või üheaastased taimed
f estukoidset või kloridoidset tüüpi lehelabaga. Paljuõielised pähikud
koondunud kaunis tihedaks pööriseks või kobaraks. Libled karvastunud.
Väļissõkal nahkjas või nahkjas-kilejas, (5) 7-9 rooga' ohtetu või kahe
hõlma valrelt lähtuva ohtega. Tolmukaid kolm. Sigimik paljas. Hiil'um
ovaaļne või lineaalne. Tärklis ļiitteradena. Kromosoomid väikesed; nende
arv x:6, 9 või 12.
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54' perekond kastekaer - SiegĮinglaĮ Bernh.
Syst. Verz. Erfurt. 40. i800.

Võrdlenrisi madalakasvulised väikeste mätastena kasvavad püsikud
mitme viļjuva sileda, jäiga kõrrega. Lehed noorelt pikuti kahekorra, hiļ_
jem lamedad, nende servades ja alusel pikad karvad. Pööris väheste
pähikutega, kitsas, enamastį tähkjalt kokkutõmbunud harudega. Pähikud
kuni l cm pikad, 3-5 õiega, tipmine õis enamasti rudimentaarne. Pähi_
kutelg kergesti murduv, õite aļt karvane. Libled sõkaldest pikemad, pähi-
kut hõlmavad, puhetunud, tugevasti eenduva keskrooga, veidi erisugu-
sed. Välissõkal pa1juroodne, tipus kolme hambaga. Sisesõkļa andrutel
siidjas ripskarvastus. Pais1ajud kahehõlmalised, veidi ļihakad. Sigimik
lühike, jämeda jalakesega. Teris paljas, piklik, seljalt kokku .rūtud,
siseküljelt ļame, sõkaldega tihedait ümbritsetud.

Perekonda kuulub üks või kaks peamiseļt Euroopas levinud liiki.

l. Harilik kastekaer _ SiegĮingia decumbens2 (L.) Bernh' Syst.
Verz. Erfurt.44. 1800; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (l) :303.
įB98-l902; Roshev. in Fl. URSS 2 :306' 1934; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-
Eur. ed. 2. I :358. 1935; Lavr. in Fl. Ucr. 2: lg5. 1940; p. Galen. in Latv.
fl. 1: l86. l953;HyĮ. Nord. kärlväxtfl. 1 :2|2. |953; Roshev. et Schischk.in
On. Jleir. o6.n. 1: l37. 1955; Natk._Iv. in Liet. Īl.2:209' 1963. - S. de-
cumbens (L.) Bernh. ssp. decumbens: TzveĮ. in Fl. Eur. URSS l :340.
1974. - Festuca decumbens L. Sp. PI. 75. 1753. - Danthonįa decurrtbens
(L.) DC. in Lam. et DC. Fl. Fr. ed. 3. 3 :33. 1805. - Trįodįa decumbens
(L.) Beauv. Ess. agrostogr. 179. l8l2; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl. 56. tB52; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4 :400. lBS3. -3urnugrug JlexaĪIafl' rpexsy6xa pacnpocTeprar. (308. joon.)

9ļ. Väikeste mätastėna kasvavad, sageli tugevalt kõrsuvad hallikas_
rohelised taimed. Kõrs noorelt lamav, kooldunud, hiljem püstine või alu-
sel tõusev, l5-40 (60) crn kõrge, sile, jäik. Lehetuped siledad, servades
pikkade ripskarvadega, sageli üleni harali karvadega. Keelekese asemel
karvaring. Lehelabad lamedad, jäigad, umbes 2-3 mm laiad, pealt halli-
kasroheļised, alt rohirohelised, läikivad, karedad, servades (vahel ka pin-
nal) hajusalt pikkade karvadega; ļaba alus haraļi karvatuttidega. Pööris
harva üle 6 cm pikk, kitsas, harilikult 4-l2 pähikuga. Pööriseharud püs-
tised, enamasti õisikuteljele ligistunud, veidi karedrā. pahiķrd 7-10 mm
pikad, 2- või 3-õielised, piklikmunajad, valkjasrohelised, sageli veidi lil_
lakad. Pähikutelg ainult õite alusel karvane. Libled peaaegu ühesugu_
sed, õitest pikemad, pähikut hõlmavad, pikalt teritunud tipuga, tugeva
helerohelise või lilla andruga, servades sageli lillakad. Väļissõkal kõhr-
jas, enamasti õlgkoliane või rohekas, tipus hallikasliļla või lillatriibuline,

t SīegĮingia _ Erfurdis töötanud prof. Etienne Sieglingi järgi, kes 19. sajandi
algul sealses ümbruses botaniseeris.

2 decumbens (lad. k.) - lamav, allakaardunud.
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308. joon. Harilik kastekaer (SiegĮingĮa de'cumbens\: 'a 
- taime üldkuj,u,

c _ välissõkal kallusekarvadega, d - keelekest asendav karvaring ļehelaba
b - pähik,
alusel. Orig.

alusel ligemale 0,5-l mm pikkuse karvatutiga, tipus kolme hambaga,
alumises osas küļgedel valgekarvane, 7-9 ebaselge rooga, noorelt seljal
nõrga andruga, hiljem kumer. Sisesõkal välissõklast veidi lühem, nahk-
jas, kahe tugeva, siidjalt ripskarvase, alumises osas kõhrjalt paksenenud
andruga. Paislajud vaevu märgatavad, lihakad. Sigimik peaaegu ümmar_
gune või veidi ovaaļne, kahe väga lühikese' nõrgalt sulgja emakasuud-
mega. Tolmukapead väga väikesed, 0,2-0,3 mm pikad, kahvatukollased.
Teris ovaalne, umbes 2-2,5 mm pikk, kollakaspruun, pikliku hiilumiga.
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309. joon. Hariliku kastekaera (Sie'gĮĮngia decumbens) leiukohad Eestis.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab kergel liivasel .mullal - nõmmedel, männimetsa servadel,

kuivadeļ nõ'mmrabadel, liivastel niitudel, mererannikuļ kuivemas liivases
vöötmes, metsalagendikel, põõsastes. Ees,tis võrdlemisi sage. (309. joon.)

Uldlevik. Nõukogude Liidus ainult Euroopa_osas: Baltikumi, Kar_
jala-Lapi (lõunaosas), Laadoga-Ilmeni, Ülem_Dnepri, Ulem-Volga
(lääne- ja lõunaosas), Karpaadi ja Dnepri (loodeosas) valdkonnas. Skan-
dinaaviamaade lõunapoolses osas, Kesk- ja atlantilises Euroopas. Vahe-
meremaades, Balkanil, Väike-Aasias, Taga-Ķaukaasias, Krimmis ja Kesk-
Euroopa mägedes on levinud lähedane takson S. decumbens (L.) Bernh.
ssp. dectpiens (o. Schwarz et Bässl.) Tzvel. (3l0. joon.)

Kastekaer on kogu oma areaali ulatuses vähevarieeruv. BioloogiliŠelt
aga on ta kahetüübiļine. Tavalisemal tüübil on kleistogaamsed, alaliselt
suletud õied ja kokkutõmbunud püstiste harudega õisik. Võrdlemisi harva
esineb hasmogaamseid isendeid, millel on avanenud õied ja laiuv pööris.

16. triibus hirsilised - Panįceae R. Br. in Flinders, Voy. Terra
Austr. 2 (App. 3) :5B2. l8l4; Roshev. in Fļ. URSS 2:24' 1934; Tzvel.
in Fļ. Eur. URSS |:352. |974. - Ühe- või mitmeaastased taimed pani-
koidset, harva festuļ<oidset tüüpi lehelabaga. Keeleke tavaliselt väga rips-
meline. Kaheõielistes pähikutes on alumine õis steriilne või ainuļt tolmu-
kaiega, ülemine õis mõlemasuguline. Pähikud on koondunud pööriseks,
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3l0. joon. Hariliku kastekaera (SiegĮingia decumbens) areaal. [Meusel, Jäger ja Weinertl
(1965) järgi']

mis vahel moodustub mõnest sõrmjalt asetsevast tähkjast harust. Libled
õhukesed, paberjad. Välissõkal nahkjas, viie väga nõrga rooga, ohtetu
(alumisel, viljatul õiel mõnikord ohteļine). Tolmu,kaid koļm. Sigimik pal-
jas. Teris variseb koos sõkaldega; hiiĮum laiovaalne. Tärklisterad lihtsad,
ühesuurused. Ķromosoomid väikesed; nende a,rv X:enamasti 9.

55. perekond hirss _ Panįcum'' L'
Sp. Pl. 55. 1753.

Väga polümorfne ühe- ja (harva) mitmeaastaste rohttaimede pere-
kond. Lehelabad lamedad, kuni 2 cm laiad. Õisik - pööris või pööris_
tähk. Pähikud kolme liblega, l- või 2_õielised. Teine õis enamasti taand-
arenenud ja ta fragmente leidub kolmanda lible kaenlas. Sõklad kõhrjad.
Tolmukaid kolm. Sigimil< ovaalne, kahe sulgja emakasuudmega ja alusel
kahe 1ihaka paislajuga. Sõkalvili.

Kõrrelįste sugu'konna liigirikkamaid perekondi - hõlmab üle 500 liigi.
Soojalembeste taimedena on hirsid levinud peamiselt stepi- ja metsa-
stepialadel, samuti troopilises ja subtroopiļises vöötmes peamiselt Amee-

l Panįcurn - vanafoolnļased nimetasid nii mingit hirsilist (iõenäoliselt iaime
Setarįa itaĮica), millest küpsetati leiba; panis (lad. k.) - leib.
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rikas (üle 200 liigi), Aafrikas (üle l00 liigi) ja Ida-Indias (umbes 75

liiki). Nõukogude Liidus on praegu konstateeritud B liiki, nendest kaks
ka Eestis. Enamik on põuakindlad kserofüüdid, lühipäevaiaimed ja lühi-
kese vegetatsiooniperioodiga. Toidutaimena kasvatatakse peamiselt hari-
likrku hirssi, kohati ka teisi liilke, näit. P' texanum Bu,ckl. Mitmed liirgid
(P. antidotal,e Retz., P. trįchoįdes Swartz, P. cgmbiforme Hughes, P' mi-
liare Lam., P' ma*imum Jacq.) on kasutatavad söödataimedena, mõned
liigid sobivad liivade kinnistamiseks, suurem osa aga on umbrohud või
ļ<asutud.

Perekonna loktoiüüp on P. mįĮ.įace.um L'

l. Pähikud (3,5) 4-5 mm pikad.. Alumine lible paljuroodne, umbes
z/3 pähiku pikkune

1. Harilik hįrss _ Panįcum mįl.įaceurn L.

Pähikud 2,5-2,8 (3) mm pikad. Alumine lible kuni poole pähiku
pikkune, 1-3 rooga

2' Nõiahirss _ Panįcum barbipulainaturn Nash

x l. Harilik hirss - Panįcum mįįįaceum'\ L. Sp. Pl. 58. 1753; Gri-
seb. in Led. Fl. Ross. 4 :469. lB53; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.
2 (l):70. lB9B-1902; Vilb. Eesti taim. ed. 2. 30. 1925; Roshev. in Fl.
URSS 2:36. 1934; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. l:262. 1935; Lavr.
in Fl. rJcr. 2: 100. 1940; P. Galen. in Latv. fl. I :136. 1953; Hyl. Nord.
kärļväxtfļ. l:202. l953; Roshev. et Schischk. in Q.il. JIeq. o6l. l:l02.
1955; Natk.-lv. in Liet. fl. 2 : 133. 1963; Tzvel. in Fl. Eur. URSS I :353.
1974. - flpoco noceBuoe. (311. joon.)

o. Kõrs 25-100 cm kõrge, püstine, peaaegu ruljas, õõnes, karvane,
aluselt harunev. Lehetuped lahtised, haralikarvased. Keeleke lühike, rips-
karvane. Lehelabad keskmiselt l-2 cm laiad, teritunud tipuga, kollakas-
rohelised, mõlemalt pinnalt pehmekarvased. Pööris laiuv, kuni 20 (50) cm
pikk, rohkearvuļiste karedat'e, sageli kaarjalt ritppuvate pikkade harudega.
Pähikud 4-5 mm pikkused, kahe õiega, millest teine on rudimentaarne,
kileja lisemena kolmanda (ülemise) lible kaenļas. Liblesid kolm, laimuna-
jad, teritunud tipuga, alumine keskmiselt 3 mm pikk, 5-7 selge rooga,
kaks įilemist 4-5 mm pikad, 9-l l rooga, paljad. Sõklad kõhrjad, läiki-
vad, siledad, 3-4 mm pikad, munajad. Välissõkal puhetunud, kumer,
hõļmab servadest lamedat sisesõkalt. Tolmukapead tumelill ad, 2-2,5 mm
pikad. Sigimiku alusel kraetaolised lihakad paislajud, tipus kahe pika
emakakaela otsas sulgjas purpurpunane emakasuue. Teris munajas,
umbes 2 mm pikk, valkjas; hiilum tume. Eestis vili ei valmi.

oitseb juulis, augustis. Isetolmleja, õitsemise lõpul ka risttolmleja.
Eestis juhusliku tulnukana peamiselt raudteejaamades, laoplatsidel,

aga ka maanteeservades, peenramaal, prahipaikadel. Eriti sageli konsta-

t Sõnast mįĮįum (lad. k.) - hirss (toiduvili)

44?



@W
311. joon. Harilik hirss (PanĮcum mįĮįaceum\: a _ taime üldkuju' b - pähik r,älis-

küljelt, c _ pähik siseküljelt, d - keeleke. orig.
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312. joorr. Hariliku hirsi (Panicum miĮiaceum) leiukohad Eestis.

teeritud selle sajandi 4O_ndatest aastatest alates. Näidiskultuurina kooli-
ja katseaedades. (312. joon.)

Uldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas enamasti sissetoodult; Sibe-
ris, Kesk-Aasias ja Kaug-Idas vastavatel aladel laialt levinud kultuur-
taim" Parasvöötmes loetakse põhjapiiri,ks põhja1aiuse 57o. Teraviljakul-
tuurina levinud kogu maailmas, peamiselt subtroopilistel ja troopiiistel
aladel, kõige roh,kem siiski Aasia maades. Ameerikasse on viidud vene
ümberasujate poolt arvatavasti möödunud sajandil. Välis-Euroopas esi-
neb nii kuļiuurtaimena (eriti Doonau-maades) kui ka tulnukana.

Hirsi ļ<odumaa on oletartavasti Hiina ja Mongoolia. Peale aja-
ļooliste andmete (Hiinas kasvatatud juba umbes 2700 aastat e. m' a.)
kinnita'b seda hirsi rohkearvuliste spontaansete tei,sendite lwik Kagu-
Aasias Mongoolia RV mägismaadei, kus See avastati alles viimastel
aastakümneteļ.

Majanduslik tähtsus. Tuntud vaid kultuurtaimena. Kõrgete saakide
andmiseks nõuab väga niisket mulda. Väetatud, umbrohupuhtal ja ka nii-
sutataval pinnasel õnnestub hästi. optimaalne pinnasetemperatuur idane-
rniseks on l0-l2", temperatuuril aļla 5" ja üle 30" ei idane. Stepialadel
on kohati peamine toiduteravili. Sisaldab umbes l40į valke, 69% süsi_
vesikuid ning A- ja Br-vitamiini. Terisest valmistatakse leivajahu ja
tangu, mõnel maal ka alkohoolseid jooke. Viinapõletamisel ning tärklise
ja linnaste tootmisel on tööstustooraineks. Liimainet sisaldavate tera-
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dega sorte kasutatakse idarajoonides kondiitritoodete valmistamiseks_
Teris on väärtuslik sööt lindudele, sigadele ja kariloomadele. Ka õļed,
aganad ja kliid on hinnatud loomasööt. Õled sobivad tooraineks paberi*
tööstuses. Saagirikas on hirss ka haljassöödana ja kuivheinana (kuni
9 tslha). Põhja-Ameeri'kas kasvatataksegi teda peamiselt soodakultuuĻina-
Keskmised terasaagid on korraliku agrotehnika juures 5-7 ts ja rohkenr
hektarili; suurimad saagid Tadžikistanis ulatuvad üle t0 ts/ha.

Enne Suurt Isamaa,sõda oli Nõukogude Liidus hirsikülvide all umbes
6 milj. ha, samuti ka 5O_ndail aastail. Viimasel ajal on hirsi külvipind
vähenenud. Maailmas on külvipind praegu 69,3 milj. ha ja tera koguiaalc
47 milj. tonni (1974. a. andmed) .

Kohati esineb hirss teiste teraviljade külve risustava umbrohuna..

Kultuurhirsil eristatakse rida teisendeid võį alamliike ja regionaaļseid
ökotüüpe' Taksonite peamised eristus,tunnused on pööri,se kuju ja tihe-
dus, valminud vilja ļiblede värvus, vegetatsiooniperioodi kestus, kuiva_
kindlus, terise kuju jm. Kultuursordid jaotatakse harilikuli pöörise kuju
järgi 3 rühmaks:

convar. compactum Körn. - pööris tihe, ei ole longus ega ülemises'osas laienenud;
convar. contractum Alef. - pööris tihedam kui järgmisel, ülemises

osas laienenud ja harilikult longus; eristatakse 4 ökotüüpi;
convar. effusum Alef. - pööris ļaiuv; eristatakse B ökotüüpi.
Nõukogude Liidus on registreeritud üle 50 rajoonitud ja kohaliku

hirsisordi.

* 2. Nõįahirss - Panįcum barbi.puĮainatum'. Nash in Rydb' in
Mem. New York Bot. Gard. l :2l. 1900. - P. capiĮį,are L. ssp. barbipuĮui_
natum (Nash) Tzvel. in Nov. syst. Pl. vasc. (Leningrad) 196g: lg. lg6&
et in Fl. Eur. URSS t:354. t974. - P. capiĮĮare L. var' occįdentaįe
Rydb. in Contr. U.S. Nat. Herb. 3: 186. lB95; Gleason, New Britt. et Br-
Illustr. Fl. ed. 4. l:214. 1968. - llpoco 6opo4uarona3yurHoe. (313. joon.)

o. Kõrs 40-60 cm kõrge, aluselt tugevasti harunev, sõļmede kohalt
karvane. Lehetuped ļahtised, tihedalt jäigakarvased' Keele,ke lü,hike, ri.ps-
karvane. Lehelaba kuni l,5 cm lai, samuti karvane kui lehetupp. Pööris
kuni 20 cm pikk, juuspeente, jäigalt püstiste või püstiselt harali haru-
dega. Pähihld 2,5-2,8 (3) mm pikad, kaheõielised. Pähikuraod hõredalt
karvased. Liblesid kolm, piklikmunajad, teritunud tipuga, alumine umbes
l mm pikk, l-3 rooga, üļemistest poole lühem, kaks ülemist 5 rooga,
pähiku pikkused. Sõklad enam_vähem ühepikkused, (l,6) l,8 (2) mm
pikad, valminult kõhrjad, läikivad, õlgkollased, nõrkade roodudega; välis-
sõkal hõlmab servadega sisesõkalt. Tolmukapead O,7-l mm pikad, ena-
masti tumelilļad. Paislajud lihakad. Teris l-l,5 mm pikk, ovaalne, hele-
kollakas, tumedama hiilumiga. Eestis vili ei valmi.

I barba (lad. k.) - habe, puĮrlinatus (lad. k.) - padja-, padjanditaoline; pöörise-
harude alusel (kaenlas) olevate karvaste padjandikeste järgi.
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3l3. joon. Nõiahirss (Panicum barbipuĮuinatum\i a' _ õisik koos ülemiste lehtedega,
b _ pähik välisküljelt, c - pähik siseküljelt. orig.
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314. joon. Nõiahirsi (Panicum barbipuĮuinatum) leiukoht Eestis.

Õitseb juulist sepiembrini.
Eestis juhusliku tulnukana leitud t958. aastal Tartu lähedalt raud_

teelt. (314. joon.)
Uldlevik. Nõukogude Liidus tulnukana teede äärtel, elamute lähedu-

ses, põliuservadel, harvemini jõgede liivaste1 ja veerise1istel kallasteļ-
Seni leitud Ulem-Volga, Volga-Doni, Ķarpaadi (Lvovi lähedal), Musta
mere ja A1am-Doni valdkonnas' Liik on kirjeldatud Põhja-Ameerika
Uhendriikidest, Montana osariigist. Levinud peamiselt Põhja- ja Kesk-
Ameerikas: Kanada lõunaosas, Uhendriikide 1äänepoolsetel a1adel ja
Mehhikos. Tulnukana esineb ka paljudes teistes maades.

P. barbipuĮuįnatum erineb taksonist P. capiĮĮare L. s. str. väheste ja
palja silmaga raskesti eristatavate tunnuste poolest; seepärast käsita-
takse neid sageli koos või esimest P ' capilĮare alamüksusena. Sellest
olenevait on erinevusi ka levikuandmetes ja Eestist leitud takson on aval-
datud P. capiĮĮare nime all (Remmel, 1963; Tzveļ. l. c. :353).
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56. perekond kukehirss - EchįnochĮoal Beauv
Ess. agrostogr. 53. 1812.

Keskmise_ kuni kõrgekasvulised, pearniselt unrbrohuna levinud ühe-
aastased taimed. Lehelabad lamedad, kuni paari sentimeetri laiused. Kee-
leke puudub. Õisik - liittähk, harilikult enam-vähem ühekülgne. Pähikud
ühe, harva kahe õiega, raotud või väga lühiraolised. Liblesid kolm, alu-
mine märgatavalt väiksem kui ülemised. Koļmanda, kõige seesmise lible
kaenļas sageli atrofeerunud steriiļne või ainult tolmukatega õis. Sõklad
õhukeselt nahkjad, ohtetud, mõnedel liikidel lühiohtelised. To1mukaid
kolni. Sigimik sulgjate või kobarjate purpurjate suudmetega. ovaalne
sõkalvili.

Perekond sisaldab paarkümmend lähedasi, peamiselt mõlema pool.
kera troopikas ja subtroopikas kasvavat liiki. Mõned neist on levinud ka
parasvöötmes. Üksikud on kosmopoliidid. Mõni liik, näit. söödav ku-
k e h i r s s e. paisa ĮE. frumentacea (Roxb') Link] on tuntud vaid
kultuurtaimena. Kasvatatakse nii sööda- kui toiduteraviljana peamiselt
Aasias (Hiina RV-s, Korea poolsaarel, Jaapanis, Indias, Sri Lankas),
Lõuna-Aafrikas, Austraaļias ja Põhja-Ameeriļ<as (USA-s). Samal viisil
kasutatakse veel mõningaid teisi liįke selļest perekonnast ĮE. pgramidalis
Hitchc., E. coļona (L.) Lirrrk]. Nõukogude Liidus on konstateeritud 5

polütüüpset liiki, neist Eestis tulnukana vaid perekonna tüüpliļk E. crus-
galli (L.) Beauv.

* l. Tähkjas kukehirss - EchįnochĮoa crus-gaĮĮiz (L.) Beauv. Ess.
agrostogr.53, l6l. lBl2; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:473. 1853; Roshev.
in Fl. URSS 2:32. 1934; Lavr. in Fl. Ucr. 2:98. 1940; P. Galen. in Latv.
fl. l : l35. 1953; Hyl' Nord. kärlväxtfl. l ;205. 1953; Roshev. et Schischk'
in Q.rr. JIes. o6.n. l:102. 1955; Natk.-Iv. in Liet. fl. 2:131. 1963. -E. crus-gaĮĮį (L.) Beauv. ssp. cJ,įls-gaĮįį: Tzvel. in Fl. Eur. URSS 1:355.
1974. - Panįcum crus-gaĮĮi L. Sp. Pl. 56. 1753; Wied. et Web.'Beschr.
phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 38. lB52; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur.
Fl.2 (l) :69. 1898-1902; Vilb. Eesti taim. ed.2.30. 1925; Hegi, Illustr.
Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. |:263' 1935. - E>xosirnķ o6ltxnoseHHltü, neryule
ilpoco. (315. joon.)

o. Kõrs mahlakas, roheline, püstine või alusel tõusev, 20-100 cm
kõrge, alumiste sõļmede kohalt sageli puhmasjalt harunev' Lehetuped
siledad, veidi puhetunud. Keeleke puudub või esineb karvaringina. Lehe-
ļabad tume-hallikasrohelised, 0,5-l,5 cm laiad, heleda keskrooga, alu_
mises osas paljad, siledad, servadel ja tipu pool karedad, servadest lain-
jad, aluse poole järsuļt ahenenud. Õisik - pöörisjas liittähk, sageli ühe-
külgne, kare, enam_vähem püstine, kuni 20 cm pikk. Pöörise teise ja kol-
manda järgu harud väga lühikesed, karedate karvakestega. Pähikud kuh_

t echįnos (kr. k.) - siilr, chĮoė (kr. k.) - rohi.
2 crus (|ad. k.) - reis, kĪnts; gaĮĮus (lad. k.) - kukk.

453





c į0

o

0

I
I
I
I
t

a,*-r oi

Ļ,"

b

o
o

.-O fĮi*'\, . (
t.-._.-., 'r-.J

'r- į
t
I

316. joon. Tähkja kukehirsi (EchinochĮoa crus-galĮi) leiukohad Eestis.

junult, üheõielised, munajad, tipus teritunud, 3-4 mm pikad, kahvatu-
või Įiļļakasrohelised. Libiesid 3 või 4, āļumine keskmiselt l mm pikk,
laimunajas, tugeva keskrooga ja kahe nõrgema külgmise rooga' teritunud
või ogaterava tipuga. Ulemised libled kuni 3 mm pikad, 5 ia 7 rooga'
tipus teritunud, kuid sisemine sageli 0,5-3 cm pikkuse ohtega. Kõik
libļed hõredalt karedakarvased. Välissõkal ohtetu, sile, kol1akas, kõhr-
jas, kumer ja läikiv, 2,5-3 mm pikk; ümbritseb lamedat sisesõkalt. Teris
ovaalne, helekollane, 2 mm pikk, ümmarguse hiilumiga.

Õitseb juu1ist septembrini.
Eestis võrdlemisi harva esinev tulnuk-umbrohi. (3l6. joon.) Kasvab

peamiselt rühvelkultuurides, aedades, prahipaikadel, raudteedel ja teede
äärtel.

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas 60. põhjalaiuskraadist lõuna
poole kõikjal (põhjas tulnukana Ķarjala-Lapi ja Dvinaa-Petšoora
vald'konnas); Kaukaasias, Lääne-Siberis, Ida-Siberi ja Kaug-Ida lõuna-
osas, Kesk-Aasias. Skandinaaviamaade lõunaosas, atlantilises ja Kesk_
Euroopas, Vahemeremaades, Väike-Aasias, Iraanis, Džungaaria-Kaš-
gaaria alal, Mongoolia RV-s, Himaalajas, Jaapanis, Hiina RV-s; Põhja-
ia Lõuna-Ameerikas, Austraalias, Aafrikas.

Majanduslik tähtsus. Tü1ika umbrohuna ulatuslikuļt levinud, eriti
riisikultuurides ja juurviljaaedades. Söödakultuurina kasvatatakse peami-
selt Austraalias ja Ameerikas nii siloks kui ka heinaks. Toiteväärtuselt
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sarnaneb lutserniga. Haljasmassi saadakse l0-12 ts/ha. Teris on kasu-
tatav lindude söödaks. Kohati tarvitatakse ka toiduteraviljana. Tähkjas
kukehirss kasvab häs,ti ,ka sooldunud pinnasel. Kesk-Aafrikas kasutatakse
tema tuhka soola aseainena.

57. perekond paelhirss - Digitariaį Hall.
Hist. Siirp. Hel,v. 2 :244. 1768.

Madaļa- ja keskmisekasvulised üheaastased rohttaimed. Lehed kuni
B mm laiad, lamedad, võrdlemisi lühikesed. Õisik sõrmjalt või kobarjalt
harunenud 2-6 lineaalse haruga tähaks. Pähikud kuni ą,5 mm pikad,
tegelikult kaheõielised, kuid aļumine õis rudimentaarne. Täha harud kol-
mekandilised või lintjad, tugevalt lapikud. Pähikud kahe_ (kolme_) kaupa
rühmiti, alumine pähik istuv, ülemine lühikesel raokesel. Libled nahk1ad,
siledad. Välissõkal ovaalne, pärast õitsemist nahkjas_kõhrjas, oķtįtu.
Emakasuudmed sulgjad. Toļmukaid kolm. Teris ovaalne, ei oie sõkaldega
liitunud.

Perekond hõlmab ligemale 350 liiki; need on levinud mõlema pool_
kera troopilistel ja subtroopilistel aladel, mõned liigid ka parasvöötme
1õunapoolsemates piirkondades. Parasvöötme põhjaįoolsetes rajoonides
enamasti ebapüsivate tuļnukatena. Nõukogude Liidus on konstateeritud
6 polütüüpset liiki, neist Eestis haruldaste tulnukatena 2 liiki.

Perekonna tüüpliik on D. sangutnaĮis (L.) Scop.

l. Pähikud umbes 3 mm pikad, teritunud tipuga. Lehetuped ļ<arvased
l. Verev paelhirss - Digitaria sanguinaĮis (L') Scop.

Pähikud umbes 2 mm pikad, tipus tömbid. Lehetuped paljad, ainult
alusel üksikud pikad karvad

2. Liiv_paelhirss - DĮgitaria įschaemum (Schreb.) Mühl.

l. sektsioon Digitaria' - Tzveļ. in Fl. Eur. URSS l:357. lg74. -Lehetuped ja -1abad haril'ikuļt enam_vähem karvased. Pähi,kud laisüstjad,
l<ahekaupa, harva osa1iseļt kolmekaupa. Ulemine lib1e pähikust l,5-3
korda ļühenr.

* 1. Verev paelhirss - Digitaria sanguinatisz (L.) Scop. Fl. Carn.
ed. 2. I :52. 1772; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:468. lgb3; Asch. et Graebn.
Syn. Mitteleur. Fl. Z (\:6a. t89B-1902, p. p.; Roshev. in Fl. URSS
2:29' 1934; Lavr. in Fl' lJcr.2:94. 1940; Hyl. Nord. kärlväxtfļ. l:204.
1953; Roshev. et schischk. in @.n. JIen. odn. I : l0l. 19b5. - D. sanguinaris
(L.) Scop. ssp. sanguinaĮis: Tzvel. in Fl. Eur. URSS l:357. |g74. _
Panįcum sanguinaĮe L. Sp. PI.57.l753; Hegi, Illustr. Fl. Mitt._Eur. ed.2.
l:26|. l935. - Pocz,,Īķa KpoBaBo_KpacHafl. (3l7. joon.)

l Ladinakeelsest sõnast digitus _ sõrm.
2 sanguinaĮis (lad. k.) - veripunane, verev
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317. joon. Verev paelĮrirss (Digitaria sanguinaĮis): a - taime üldkuju, Įl - pähi,l<, c -avātud libledegā pähik, keskįl sõkalvi|ī, d - osa õisiku harust, e - keeleke. orig.

o. Väikeste mätastena kasvavad, 3-10 (20) ja isegi rohkema vil_
juva kõrrega, rohirohelised, sageli punaka varjundiga taimed' Kõrs l0-
30 (60) cm kõrge, paljas, ainult sõlmede kohalt hõredalt karvane, peen"

vaoline, neljakandiliselt la,pi,k, sageli 2 või 3 korda põlvjalt tõusev. Lehe_
tuped pikakarvased, ülerrrised sageli peaaegu paljad, lõdvalt kõrt ürrrbrit-
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sevad või veidi puhetunud. Keeleke umbes l mm pikk, tömp. Lehelabad
tume-halĮikasrohelised, 3-9 mm laiad, 4-l0 cm pikad, laiast alusest
teritunud tipuks ahenevad, alt peaaegu paljad või mõļemal pinnal pikad
karvad ja valkjad rood. Õisik koosneb 2-6-st kuni l0 cm pikkusest lint-
jast, näivalt tähkjast (umbes l cm laiusest) harust, mis varre tipus
sõrmjalt laiuvad. Õisiku harud lamedad, kitsatiivalised, servades kare-
dad. Pähikud umbes 3 mm pikad, piklik_ovaalsed, teritunud tipuga' ena-
masti liļlakad, asetsevad õisiku teljel paariti - alumine 0,5-l,5 mm,
ülerrtine 2_4 mm pikkuse raoga. Liblesid kolm; alumine üsna väike
(l-ļ,5 mm pikk), kolmnurkjas, keskmine umbes poole välissõkla pik_
kune, hõredalt udekarvane, ülemine pähikut hõlmav, 5-7 rooga, servadel
ja sageli ka külgroodudel villkarvane. Välissõkal pähikusi veidi lühem,
pruun, kõhrjas, sile, läikiv, ümbritseb servadega kitsamat, lamedat sise_
sõkalt. Paislajud umbes 0,7 mm pikad, keeljad, kilejad. Tolmukapead
l-l,5 mm pikad, oranŽid või lillad. Teris 2-2,Ķmm pikk, ovaalne, sõkal_
dega tihedalt ümbritsetud, kuid mitte nendega liitunud. Hiilum punktiku_
juline või veidi ovaalne.

Õitseb juulist septembrini.
Kasvab liivasel pinnasel. Eestis 1964. aastal leitud tulnukana Narva

raudteejaamast. (318. joon.)
'Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas lõunapoolsemates valdkon-

dades, Kaukaasias ja Kesk-Aasias. Skandinaaviamaade lõunaosas, atlan_

3l8. joon. Vereva paelhirsi (Digitaria sanguinaĮis) leiukoht Eestis.
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tilises ja Kesk_Euroopas, Vahemeremaades, Väike-Aasias, Iraanis, Džun_
gaaria_Ķašgaaria ala1, Himaalajas' Üldiseit levinud sooja ja paraja
kliimaga aladel mõlemal poolkeral.

2. sektsioon Ischaemum Ohwi in Acta Phytotax. et Geobot. (Kyoto)
ll:27.1942; TzveĻ in Fl. Eur. URSS l:357. 1974. - Lehetuped ja -tabad
paljad. Pähikud süstjasmunajad, kolmekaupa, harva osaliseļt kahekaupa.
Ulemine lible peaaegu pähiku pikl<une.

ķ 2. Liiv_paelhirss - Djgjlaria įschaemĮlnx| (Schreb.) Mühl. Descr.
Gram. 13l. lBl7; P. Galen. in Latv. fl. 1 : l34. 1953; Hyl. Nord. kärlväxtfl.
I :203. 1953; Roshev. et Schisrchk. in O,'r. JIen. o6n. I : 100. 1955; Natk.-Iv.
in Liet. fl.2:130. 1963; Tzvel. in Fl. Eur. URSS t:357. 1974. - D. glabra
(Gaud.) Beauv. Ess. agrostogr. 5l lB12; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4 :468.
lB53. - D. ļįnearis Crėp. Fl. Belg. ed. 2. 335. 1866, quoad p1.; Roshev.
in Fl. URSS 2:28. |934; Lavr. in Fļ. Ucr.2:93. 1940. - Panįcum l,į,neare
Krock. Fļ. Siles. l:98. |7B7, non L.; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur.
Fl.2 (1) :66. 1898-1902; Vilb. Eesti taim. ed. 2.30. 1925; Hegi, Illustr.
F'l. Mitt.-Eur. ed.2. |:262' 1935. - P' įschaemum Schreb. in Schweigg.'
Specim. Fl. Erlang. 16. lB04. - P. gĮabrum Galld. Agrostol. Helv' l:22.
l8ll; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.38. 1852. -Pocn,{xa o6nxnoseHuar. (319. joon.)

o. Väikeste mätastena kasvavad rohirohelised või punakad taimed.
Kõr.s 5-20 (50) cm kõrge, alusel tõusev või iamav, vahel sõlmede kohalt
juurduv, alumises osas harunev. Lehetuped paljad, siledad, üļemine veidi
puhetunud. Keeleke l-2 mm pikk, tömp. Lehelabad lamedad, 2-5 cm
pikad, 3-l0 mm laiad, enamasti paljad, ainult laba alusel võrdlemisi
pikkade hõredate harali karvadega, ļaiast alusest teritunud tipuks ahene-
vad, lainelise Servaga, punakad. Õisiku harusid 2-4 (6), 2-5 cm (harva
l0 cm) pikad ja l-l,5 mm laiad, üksteisest eemale hoiduvad, enamasti
hallikaslillad, noorelt rohelised. Pähikud 2- (4-) kaupa rühmas, 2
(2,5) mm pikad, elliptilismunajad. Liblede rood villkarvased, harva pal-
jad; kõige alumine lible sageli nõrgalt arenenud või puudub, üļemised
pähiku pikkused, keskmine 3 (5) rooga ja kõige ülemine, koļmas lible
5-7 rooga. Välissõkal kuni 2 mm pikk, rullunud servadega, kumer, veidi
kõhrjas, tumepruun, läikiv. Sisesõkal enam_vähem välissõkla pikkune,
lame. Paislajud kuni 0,5 mm pikad, kahe teravatipulise ,hõlmaga. Tolmu-
kapead 0,6-0,8 mm pikad, kollased või lillad. Teris ovaaļne, l-l,5 mm
pikk, helņruun, tumeda punktitao.lise hiilumiga.

Õitseb juu1ist septembrini.
Kasvab liivasel pinnasel. Senised leiud pärinevad Kagu-Eestist

Värska ümbrusest nõmmeteedelt. Esirmesed leiud on 1936. ja 1937. aas-
tast, hilisemad 1964. ja 1971. aastast. (320. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas kõikjal, välja arvatud põh_

ļ įschaemon, ļschaemunl (kr. k.) - verejooksu tõkestav rohi.
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3l9. joon. Liiv-paelhirss (Digitaria ischaemumJ: a _ taime üldkuju, D _ pähik avatud
liblede ja keskel sõkaļterisega, c _ keeleke, d - osa õisiku harust. orig.

japoolsed alad; KaukaaSiaS, Lääne_ ja Ida-Siberi ļõunaosas, Ķaug-Ida
lõunaosas, Kesk_Aasias. Skandinaaviamaade lõunaosas, Kesk- ja atļanti_
lises EuroopaS, vahemeremaades, Väike_Aasias, Iraanis, Džungaaria_
Ķašgaaria alal, Mongoolia RV-s, HimaalajaS, Jaapanis, Hiina RV_s,
Põhja-Ameerikas. Sisse viidud ka ieistes,se maadeŠse.
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320. joon. Liiv-paelhirss (Digitaria ischaamutn) leiukohad Eestis'

58. perekond kukeleib - Setarįa į Beauv
Ess. agrostogr. 51. lBl2, nom. cons.

Uheaastased, enamaSti puhmasjalt võrsuvad taimed rohkete l0-
160 cm kõrguste kõrtega. Lehetuped paljad, ainuit servades karvased.
Lehelabad lamedad, 3-l5 mm laiad, peaļt ja Servadest karedad, alusel
sageli pikad karvad. Õisik - ruļjas või sagaraline pööristähk. Pähikud
ovaalsed, ümbritsetud pikkade, redutseerunud õisikuharudest kujunenud
kisuļiste harjastega, kaheõielised, alumine õis ainult to1mukatega või
redutseerunud. Liblesid kolm; ülemised enam-vähem pähiku pikkused või
veidi lühemad, alumine märgatavalt lühem, kolmnurkjas. Välissõkal
ovaalne, peenelt punkteeritult konarlik või ristipidi vöödiliselt punkieeri-
tud, muutub õitsemisajal kõhrjaks. Redutseerunud õie välissõkal kuni
9ll pähiku pikkune. Toļmukaid kolm. Emakasuudmed purpurpunased,
kobarjad-sulgjad. ovaalne sõkalvili.

Perekonda kuulub umbes l25 liiki; põhiliselt kasvavad need mõlema
poolkera troopilises ja subtroopilises vöötmes, üksikud ka parasvöötmes.
Nõukogude Liidus on levinud 7 liįki, nendest esineb Eestis 4 liiki.

Perekonnas leidub väga häid ja saagikaid söödataimi, aga ka iera-
viljana kasvatatavaid (5. italica) liike. Rekordilise koguse kvaliteetset

l Tuletatud sõnast sela (lad. k.) _ harjas (pähikut ümbritsevad pikad harjased).
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haljasmassi (7 niitega ca l400 tsiha) annab troopikast pärinev S. sphace-
Įata StapĪ et Hubb. ex Chipp (kultuuris Indias, troopilises Aafrikas ja
I ääne-Austraalias). Ķöögiviljana kasutatakse S. palmifoĮia Stapf võrseįe ,

mahlakat säsi. Looduslikult levinud troopilise Aasia kaguosas. Kultuuris
kasvatatakse peamiselt Uus-Ginea mägismaal.

Perekonna lektotüüp on S' aįrįdįs (L.) Beauv.

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

1. Pähikuraol alaspidi suunatud kidakestega harjased. Pööristähk aļuseļ
sageli katkestunud

3. Võõr_kukeleib - Setarįa uertįcįįlata (L.) Beauv.'

Pähikurao harjased ülespidi suunatud kidakestega. Pööristähk ühtļa-
selt ruljas või sagaraline . 2

2. Libled pähikust enamasti ļühemad, ei kata ristipidi vöödiliselt punk_
teeritud välissõkla tipuosa. Pähikurao harjased kollased või punakad.
Pähiku d 2,8-3,4 mm pikad

4. Vesihaljas kukeleib - Setarįa gĮauca (L.) Beauv-

Libled pähiku pikkused, katavad välissõkla tervenisti. Pähikud kuni
2,8 mm pikad . 3

3. Pööristähk enamasti kuni B cm pikk ja 7-I0 mm Įäbimõõdus, rul_
jas. Välissõkla alus, välja arvatud tipmistel pähikutel, liigesega, mis_
tõttu viljad valmides kergesti varisevad

l. Roheline kukeleib - Setarįa aįrįdįs (L.) Beauv.

Pööristähk B-30 cm pikk ja l,5-3 cm läbimõõdus, sageli Sagara-
ļine. Välissõkla alus liigeseta, ainult ülemistel õitel nõrgalt arenenud
liigesega, mistõttu need kergemini varisevad

2. Itaalia kukeleib - Setarįa įtaĮįca (L.) Beauv-

l' sektsioon Setaria. - Tzvel. in Fļ' Eur. URSS l:36l. 1974. - Pöö_
ristäha harud väga mitmesuguse pikkusega; kannavad kahte või rohkemat
täiesti arenenud pähikut, kusjuures iga pähiku ümber on ainult l-3 (5)
harjast. Alumine õis on harilikult steriilne. Emakakaelad kuni aluseni
vabad.

l. Roheline kukeleib - Setarįa uįrįdįs, (L.) Beauv. Ess. agrostogr-
51. l8l2; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 39. 1852;
Griseb. in Led. Fl. Ross.4:470. lB53; Roshev. in Fl. URSS 2:40. 1934..
Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed. 2' l :268. 1935; Lavr. in Fl. Ucr. 2 : l04.
1940; P. Galen. in Latv. fl. 1 : I39. l935; Hyl. Nord. kärlväxtfl. 1 :200.
1953; Roshev. et Schischk. in O"r. JIes. o6n. I : 104. 1955; Natk.-lv. in

t aįrįdįs (lad, k.) - roheline.
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32l. joon. Roheline kukeleib (Setaria oirĮdis)| Q. _. taime üldĮuju,
pä.hikura,o harjastega, c - keeleke ripskarvadega. orig.

b - pähik

Liet. fl. 2:t37. 1963. - S' uįrįdįs (L.) Beauv. SSp. aįrįdįs: Tzvel. in Fl.
Eur. URSS l :36l. |974' - Panįcum uįrįde L. Syst. Nat. ed. l0. 2 :B70.

|759. - P. aįrįde L. Issp.ļ A. P. eu-aįrįde Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur.
Fl. 2 (l):76. 1898-1902. - P. gĮaucum var. p. L. Sp. Pl. 56. |753. -
Exs.: '[Bunge] Fl. exs. Liv-, Est- u. Curl. n" 892; Lippm. et K. Eichw.
Eesti taimed 2, no 93 et 93a. 1935 [sub S. aįrįdįs var. recįįnala (Vill.)
Volkart]. - IĮerrnuuķ senėHHü. (32l. joon.)

O. Aluselt rohkesti võrsunud' mitme viljuva kõrrega kollakas_ või
lilļakasroheļised taimed. Kõrs l0_60 cm kõrge, sile, pöörise alt veidi
kare, võrdļemisi peen, paljas, püstine või alusel tõusev. Lehetuped nõr-
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gali karedad, paljad, ainult servades ripskarvased ja vahel ka tupe üle-
misel piiril hõredate karvadega. Keeleke umbes 1 mm pikk, tipus l-3 mm
pikkuste ripsl<arvadega. Lehelabad 3-8 (12) mm laiad, lamedad, paljad,
pealt tugevalt, a1t nõrgalt ļ<aredad, heļedama kareda kõhrja Servaga'
tipus pikalt teritunud. Õisik l-B cm pikk, ruljas, enamasti l cm läbi-
mõõdus, tihe, harva veidi sagaraline. Õisiku peatelg kaetud !-2 mm
pilrkuste läikivate karvadega ja lühikeste ogaĮ<estega. Pähiļ<ud 2-2,B mn
pikad, ovaalsed, tipus tömbid või nõrgait teritunud. Pähikuraag 0,2-
0,3 mm pi,kk (õisiku tipuosas sageli üksiļ<ud ļ<uni 5 rrrm pikkused), lühi-
karVane, pähiku a1usel peekerjalt iaienenud. Harjased pähikurao1 ena-
nrasti paariti, pähikust 2-3 (5) korda pikemad, rohelised või tuhmlillad.
Ulemised ļibled enam-vähem ühepikkused, rohtjad, 5 tumedama looga'
rohelised, harva lilļakad; alumine Iibļe ll+-\la pähiku pi,kkune. Alumise,
redutseerunud õie välissõka1 umbes 'lr-.'l, viijuva õie pikkune, kilejas.
Arenenud õie sõklad enam-vähem ühepikļrused, libledest veidi lühemad,
kõhrjad, peenelt punkieeritult krobelised' Servadega 1amedat sisesõkait
hõ1mav välissõļ<al kumer, aļusel kõhrja iiigesega. Sisesõļ<al 1ame, kahe
vo1ditaoļise andruga. Emakasuudmed purpurpunased, puhmasjalt su1g-
jad. Tolmukapead 0,6-0,9 mm pikad, purpurlillad. Teris 1,S-l,B mm
pikk, ümaravaoline, hõbedaselt haiļiļ<asrohe1ine või helepruun; hiilum
pruunika punktina.

Õitseb ja viljub juulist septembrini.
Kasvab teede äärtel, prahipaikadeļ, aedades, põllupeenardel, teraviļ-
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322. ioon. Rohelise kukeleiva (Setaria uiridis) leiukohad Eestis.



japõldudel, raudteedeļ. Eestis levinud võrdlemisi rohkesti. Kohati Lõuna-
Eestis ja ka mujal teraviljapõldudel laiguti massiliseļt. (322. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas kõikjal, välja arvatud kõige
põhjapoolsemad alad; Ķaukaasias, Lääne_ ja Ida-Siberis, Kesk-Aasias,
Ķaug-Idas. Skandinaaviamaade lõunaosas, Kesk_ ja atlantilises Euroo_
paS, VahemeremaadeS, Väike-Aasias, iraanis, Džungaaria-Ķašgaaria
alaĮ, Mongoolia RV-s, Hilmaalajas, Jaapanis, Hiina RV-s, Põhja- ja Lõuna-
Ameerikas, Austraalias, Aafri:kas. I(odumaaks on arvatava,sti Vahemere-
maad.

Majanduslik tähtsus. Kariloomad söövad rohelist kukeleiba noorelt
meelsasti. Vananedes puitub taim kiiresti ning pähikutelje ogad muutu-
vad liiaļt karedaks, ohustades loomade söögitoru limaskesta. Teris sobib
toiduvi1jaks, lindude söödaks ning piirituse tootmiseks. Lõunapoolsetes
rajoonides on ta kohati tülikas umbrohi, eriti puuvillapõldudel. Eestis oii
roheline kukeleib tuntud juba möödunud sajandi botaanikutele. Ta viljub
rohkesti ning nähtavasti talvituvad meie tingimustes seemned mulias.
Puuduvad aga tähelepanekud ta siinse leviku dünaamika kohta. Liigi
üksikud massilise leviku kolded peamiselt saviliivastel teraviljapõldudel
äratavad kartust, et ta võib ka meil tülikaks urnbrohuks kujuneda'

ķ 2' ItaaĮia kukeleib | 
- Setarįa įtaįįca, (L') Beauv. Ess. agrostogr.

51. l8l2; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:471. 1853; I(linge, Fl. Est-, Liv-
u. Curl. 57. 1BB2; Roshev. in Fl. URSS 2:43. 1934; Hegi, Illustr. trl.
Mitt.-Eur. ed. 2. l:269. 1935; Lavr. in Fl. lJcr.2:105. 1940; P. Galen.
in Latv. fļ. l : l38' l953; Hyl. Nord. kärlväxtfl. l :200. l953; Natk.-Iv. in
Liet. fl. 2 : l3B. 1963; Parmasto in Eesti taim. määr. 99B. 1966; Tzvei.
in Fl. Eur. URSS l:362' 1974. - Panįcum įtaįįcum L. Sp. Pl. 56. 1753.-
P. uįrįde L. [ssp.] B. P. įtaįįcum (L.) Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur.
Fl. 2 (1):77. lB9B-l902. - ĮĮeraHHLIK HTaJlblucxuü' Molap' Ī{yMla3a..

(323. joon.)
o. Kõrs 50-100 cm kõrge, jäme (kuni l cm läbimõõdus), püstine,

sile, õisiku alt kare, sõlmede kohalt harunev. Lehetuped nõrgalt karedad,
servas ripskarvased. Keeleke lühike, koos pika ripskarvase servaga kuni
2 mm pikk. Lehelabad kuni 2 cm laiad, mõIemalt pinnalt tugevalt kare_
dad, heleda kõhrja Servaga. Õisik B-30 cm pikk, rohkete pähikutega,
tihe, ruljas, enamasti sagaraline, l-3 cm läbimõõdus, alusel sageli kat-
kestunud, tipust longus. Õisiku peatelg kaetud ļühikeste ogakestega ja
pikkade karvadega. Pähikud 2,5-3 mm pikad, rohelised, valminuļt kolla-
sed või pruunid, ümarmunajad. Pähikurao harjased pähikust vaevalt
iileulatuvad või seļlest 2_4 korda pikemad, koilased, kisuļised. Libļed
rohtjad, ülemised enam-vähem ühepikkused, viie rooga, aļumine kuni J/e

pähiku pikkune, kolme rooga. Sõklad õlgkollased, punakad või mustjad.
Välissõkal kõhrjas, pähikust veidi lühem, aļusel nõrgalt arenenucl liige-
Sega, ebaselgelt punkteeritult krobe1ine, sisesõ'kal,t hõlmav. Sisesõkaļ

I Agronoomias nimetatakse ka itaalia hirsiks e. nuihirsiks.
2 įtaĮįca (lad. k.) - itaalia, Itaaļias kasvav.
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324. joon. Itaalia kukeleiva (Se'taria itaĮica\ 1eiukohad Eestis.

peaaegu lame. Redutseerunud teine õis viljuva õie ļ/e pikkune. Tolmuka_
pead 0,6-l mm pikad, kollased või lillad. Emakasuudmed kollakad. Teris
kuni 2 mm pikk, ovaalne, kollakas kuni helepruun, harvemini roheline.
Valminud viljad ei varise.

Õitseb ja viljub juulist septembrini.
Eestis leitud peamiselt raudteejaamadest, laoplatside ümbfusest, har-

vemini maantee äärest või prahihunnikutelt. (324. joon.)
Uldlevi,k. Nõukogude Liidu Euroopa_osas ainult kultuurtaimena või

tulnukana põldudeĮ, teeservades ja asustatud punktides Ulem_Volga ja
Volga-Kaama valdkonna lõunaosast lõuna pool. (Levikut kultuuris vt.
majandusliku tähtsuse käsitluses.)

Majanduslik tähtsus. Toidu- ja söödateraviljana kasvatatava vana
kultuurtaime S. įtaįįca sordid jaotatakse tavaliselt kaheks rühmaks: tšu-
miis Iconvar. rnaxįrrta (Alef.) Mansf.] - suurte teriste ja võimsate Saga_
raliste õisikutega, ning mohar [convar. rrloharįa (Alef.) Mansf.] - prĪj,
väiksemate teriste ja rulja õisikuga. Toiduteraviljana asendab mohari ja
tšumiisi teris (peamiselt Kagu_Aasias) sageli riisi. Sobivaid sorte kasva_
tatakse ka Nõukogude Liidu lõunarajoonides (Ukrainas, Alam_Volgamaal,
Põhja_ ja Taga-Ķaukaasias, Kasahstanis, Kesk-Aasias, Siberis ja Kaug-
Idas' Kultuuris on itaalia kukeleib veel Välis-Euro,opas, Väike-Aasiaį,
Iraanis, Afganistanis, Hiina RV-s, Korea poolsaarel, Jaapanis, kogu troo_
pilises Lõuna-Aasias, mitmel pool Aafrikas, USA_s ja Austraalia ļääne-
osas. Teda kasvatatakse nii teriste kui haljasmassi (näit. USA_s) pärast.
Hiina RV-s tuntakse teda ka ravimtaimena.
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325. joon. Võõr_kukeleib (Setaria uerticīĮĮata): a - taime üIdkuju, b - pähik, C _
keeleke ripskarvadega. Orig.



x 3. Võõr-kukeleib - Setarįa aertįcįlįata| (L.) Beauv. Ess. agro-
stogr. 5l.. l8l2; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.
39. 1852, in textu; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:472. lB53; Roshev. in trl.
URSS 2:39. 1934; Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2' l:267. 1935, p. p.;
Lavr. in trl. Ucr. 2 : 103. 1940; Hyl. Nord. kärlväxtfl. 1 :20l. 1953; Natk.-
Iv. in Liet. fl.2:134. lg63; Tzvel. in Fl. Eur. URSS t:862. t974. -Pani.cum aertįcįlĮatum L. Sp' Pl. ed. 2. 82' 1762; Ķlinge, Fl. Est-, Liv- u.
Curl. 57. 1BB2; Asch. et Graebn' Syn. Mitteleur. Fl. 2 (Ų:7a. lB9B.-
1902, p. p. - IIĮerĪĄHHkīK uyroauarutl. (325. joon.)

o. Kõrs 15-B0 cm kõrge, püstine või alusel tõusev, sageli sõlmede
kohalt harunev, sile, õisiku aļt enamasti kare. Lehetuped siledad või veidi
karedad. Keeleke 0,2-! mm pikk, tömbi nahkja servisena, mille tipus
l-2 mm pikkused ripskarvad. Lehelabad rohirohelised, 4-20 cm pikad,
5-15 mm laiad, teritunud tipuga, pealt ja lainelistest servadest karedad,
alt võrdlemisi siledad. Õisik 3-l0 cm pikk,8-l0 (l5) mm lai, jäigalt
püstine, kitsasruljas, sagaraline, aluse1 katkestunud. Alumised õisiku-
harud ebamännasena ligistikku. Õisiku telg neljakandiline, lühikarvane.
Iga pähikurao juures l või 2 harjast, kolmekandilised, helerohelised,
kollakad või lillad, kuni 5 mm pikad, alaspidi suunatud tugevalt haaku-
vate kidakestega. Pähikud tuhmrohelised kuni liilad, 2,5 mm pikad,

326. joon. Võõr_kukeļeiva (Setaria oertĮciĮĮata\ leiukohad Eestis.

I aertįcįįļata (lad. k.) - männasjas, männasjalt asetsev; harjased pähiku raol
männasjalt alaspidi suunatud ogakestega.
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ovaaļSed. Ulemised kaks liblet pähiku pikkused' viie rooga, ovaaIsed,
alumine Il"-|'ļe üļemiste pikkusest, kolmnurkjas. Redutseerunud õie välis-sõkal poole pähiku pikkune, kiiejas. Valisšõkal libledest veidi lühem,
kõhrjas; sisesõkal ļame, kahe volditaolise andruga; mõlemad sõklad olį_kollased või rohekad, pinnalt peenelt punkteeriiult krobelised. Tolmuka-
pead keskmiseļt l mm pikad, purpurliilad. Teris l,5 mm pikk, hallikas,
hõbedaselt läikiv, sageli lilla varjundiga, ovaalne, tumedama punktitao-
lise hiilumiga.

Õitseb juulist septembrini.
Eestis kirjanduse andmeil (Wied. et Web., l' c.) leitud Väikese Muna_

mäe lähedalt; herbaarandmed l900. a. Tartust raudteelt ja l937. a. Mär_jamaalt umbrohuna aiast. (326. joon.)
Ūldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa_osas juhusliku tulnukana Baļii_

kumis; pidev levila algab Ülem-Dnepri ja Volga-Doni vaļdkonna ļõuna-
osast; esineb pidevalt Kaukaasias ja Kesk-Aāsias. Kesk- ja atlantilises
Euroopas, Vahemeremaades, Väike-Aasias, Iraanis, Himaālajas. Tulnu'
ļ<ana ka teistes maades.

2. sektsioon Pennisetoides Tzver. in Nov. syst. pl. vasc. (Leningrad)B:7|' 1971, et in Fl' Eur. URSS l:362. lg74 * Pööristäha ĻarudĻag"
lühikesed (0,4_0,8 mm), ainult ühe täiesti arenenud pähikuga 1mon'i-kord lisaļ<s I või 2 arenemata pähikut), mille ümber on s-tz harjasest
katis. Alumine õis on harilikuļt isasõis. Emakakaelad alumise. 

"";; į;įį;kasvanud.

x 4. Vesihaljas kukeleib - Setarįa glauca, (L.) Beauv. Ess. agro*
stogr' 5l. l8l2; Wied. et Web. Beschr. pīan. Gew. bsth-, Liv- u. Curl.
39. 1852; Griseb. in Led. Fl. Ross. 4:471. tB53; Vilb. Eesti taim. ed. 2.30. I925; Roshev. in Fl. URSS 2:39. 1934; Hegi, I1lustr. Fļ. Mitt.-Eur..
ed.2. t:266. 1935; Lavr' in Fl. ĮJcr.2: 106. l9a*0; P. Galen. in Latv. fl.l: l39' 1953; Hyl. Nord. kärļväxtfl. l:20l. lg53; Roshev' et Schischk. irr
O.n. JIeu. o6.rr. l : l03. 1955; Natk.-Iv. in Liet. fļ. 2: t36. 1963; Tzvei. in,Fl. Eur. URSS l:362. t974' - Panįcum glaucum L. Sp. Pl. 56. t753;
Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. z (\ :1B. lsg8-l90i. _ TĪĮernuuNx
cr.rsnri. (327. joon.)

o' Kõrs 4-40 (B0) cm kõrge, püstine või alusel tõusev, sile' ainultõisiku alt ļ<are, alumiste sõlmede įohalt sageli harunenud. Lehetuped
alusel nõrgalt, tipuosas võrdlemisi tugevalt karedad. Keeleke lühike,
koosneb peaaegu ainult l-1,5 mm pikkus,test heledatest ripskarvadest.
Lehelabad kuni t2 mm laiad, pealt karedad, alumise o., p"äl*isel pin_nal ja ļainelistes servades pikad harali karvad. Pööristähk ruljas'või
o1allne, 2-7 (l0) cm pikk, hõredamalt asetsevate pähikutega įui eel-misteļ ļiikidel. Õisikuraag kaetud lühikeste jäikade krrvadegā. Pähikud
1mbes 3 mm pilkad ja 2 tnm laiad, ļühįkestel (kuni 0,5 mm) raagudel.
Pähikurao harjased aluseļ heledamad, üle pähiku ulatĮvas osas rooste_

t gĮauca (lad. k.) - sinakashall.
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328. joon. Vesihalja kukeleiva (Setaria gĮauca) lei,ukohad Erestis.

ünrbruses ning ieeäärteļ. Kagu-Eestis, harvemini mujal; leitud ka põldu_
del ja aias umbrohuna. Võrdlemisi harva. (32B. joon.)

Uldļevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas Dvinaa-Petšoora vald-
l<onna ļõunaosast lõuna poole kõikjal; Kaukaasias, Lääne_ ja lda_Siberi
lõunaosas, Ķaug-Idas, Kesk-Aasias' Kesk_ ja atlantilises Euroopas, Vahe-
meremaades, Väiļ<e-Aasias, Iraanis, Dšungaaria-Kašgaaria, Mongoolia
RV, Himaalaja, Jaapani ja Hiina Rv aladel. Tulnukana ļevinud veel
paljudesse maadesse mõlemal poolkeral.

17. triibus sorgolise d - Andropogoneae Dumort. observ. Gram.
Beig. 84, 141. 1823; Roshev. in Fl. URSS 2:5. t934; Tzvel. in Fl. Eur.
URSS I :364. 1974. - Magdeae Math. Fl. Belg. I :638. 1853; Roshev.
in Fl. URSS 2:4. lg34. - Mitme_, harvemini üheaastased taimed pani_
koidset tüüpi lehelabaga. Keeleke ripsmeline. Kaheõielistes pähikutes on
alumine õis steriilne või ainult tolmukatega, ülemine õis mõlemasugu_
line. Pähikud õisiku harudel harilikult kahekaupa: üks raotu või peaaįu
raotu, teine (või kaks teist) raoline, kusjuures raoline pähik on .ugĮli
arenematu või viljatu. Mõnikord on emasõied ühes õisikus, isasõied tei-
ses. Lib1ed naltrlkjad või nahkjaskil'ejad. Välissõkal normaalselt a,renenud
ülemistel õitel kilejas, 2-3 (5) rooga, ohteline või ohtetu. Paislajud või_
vad mõnel juhul puududa. Sigimik paljas. Tolmukaid 2 võĪ 3, harva l.
Hiilum harilikuit ovaalne ning väikesevõitu. Tärklisterad lihtsad, ühesuu_
rused. Ķromosoomid väikesed; nende arv X : enamasti 10.
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59. perekond mais - Zeaļ L.
Sp. Pl. 971. 1753.

Ameerikast pärinev mais on kogu maailmas tuntud vaid kultuurtai-
mena ning seļlisena aegade jooksul märgatavalt muutunud ning pide-
valt muutuv. Põhiliseļt iseļoomustab seda võimsakasvulist üheaastast
kõrrelist erisugulisus, kusjuures isas- ja emasõisikud asetsevad ühel ja
samal taimel. Kultuurmaisi arvatava metsiku eellase jäänuseid on arheo-
loogiliste leidudena avastatud Mehhikost. Leidude vanuseks arvatakse
ca B0000 aastat e. m. a. Mehhiļ<ost on leitud ka kultuurmaisi iidseid jää-
nuseid. Nüüdisaegse kultuurtaimena on mais kõrgelt arenenud ning ei
ole võimeline kasvama ja paljunema iseseisvalt - metsil<uļt. on tõenäo_
line, et mais on üks vanimaid teravilja-kultuurtaimi, mida käesoleval
ajal kasvatatakse maakeral laialdastel pindaladel. Lühipäevataimena
areneb ta pika'päevatingimustes aeglasemalt - vegetatiivse massi suhte-
ļise suurenemise SuunaS.

Kultuurmais arvatakse olevat hübriidse päritoluga takson. Esivane_
mateks peetakse Lõuna-Ameerikas kasvavat teisendit - Zea mags \ĮaĪ'
tunįcata, mille libled on tõlvikutes hästi arenenud. Teiseks esivanemaks
peetakse samuti Lõuna-Ameerikas kasvavat maisile lähedast |iiki Tripsa-
cum dactgĮoįdes L.

Maisi perekonda käsitatakse tavaliselt üheliigilisena, eristades seļle
liigi piirides arvukalt kul,tuur-a1ämļiike või ku1tuurteisendeid. Mõnedes
käsiraamatutes on need toodud omaette lii,kidena.

A l. Mais (kukuruus) - Zea ntags2 L.S'p.Pl.971. 1753; Klinge.
Fl. Est-, Liv- u. Curl. 39. lB82; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.
2 (l):57. 1898-1902; Roshev. in Fl. URSS 2:4. 1934 Zimmerm. in
Flegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 1:250. 1935; Lavr. in Fl. Ucr.2:82.
1940; P. Galen. in Latv. fl. 1 : l33. 1953; Hyl. Nord. kärlväxtfl. 1 : 196.
1953; Roshev. et Schischk. in O.rr. JIes. o6.n. I : 105. 1955; Natk.-Iv. in
Liet. fl. 2:125. 1963; Tzvel. in Fl. Eur. URSS 1:368. 1974. - Kyxypyea
o6ltķgoņegHafl'' MavIc. (329. ja 330. joon.)

o. Kõrs (0,5) 1-2,5 (6) m kõrge, püstine, sile, noorelt seest täide_
tud suhkrurikka põhi,parenhüümiga, 1eheturppedest ümbritsetud, vahe1
aļuselt harunev. Lehetuped servades ripskarvadega, ülemised paljad, alu_
mised lühikarvased' Keeleke lühike, kuni 5 mrn pikk, lõhenenud. Lehe_
labad 5-l5 cm laiad, kuni l20 cm pikad, heleroheļised, pealmiselt pin-
nalt vahel nõrgalt, alt hajusalt karvased, servades 1ainjad, harjaskarva-
dest ripsmelised. Isasõisik l<õrre tipus pöörisjalt laiuv, umbes 30 cm pikk.
Pähikud on kinnitunud pööriseharudeļe ja peatelje tipuosale spiraalselt
enam-vähem kahekaupa, kusjuures üks neist on raotu, teine raoline. Kahe_

r zea, zeĮa (kr. k.) - mingi teravilja, tõenäoliselt söödateravilja nimi.
2 Tainre kohalik ameerikapärane nimi. Esimesena kasutas seda šveitsi professor

Caspar Bauhin (1560-1624) .
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329. joon. Mais'(Zea mags): o _ taim,e üldkuju, b - noor maisitõlvik pikkade emaka-
kaelte ja teda ümbritsevate ļehtedega pikilõikes (orig.) -





õielised pähikud on 6-8 mm pikad, nende alusel on kaks, vahel üks või
kolm kuni B mm pikkust rohtjat ieravatipulist paljuroodset karvast hele-
lillat Iiblet. Sõklad kilejad, ļibledest veidi ļühemad. Sõkaļde vahel kaks
lihakat paislaju. Tolmukaid igas õies kolm. Emasõisik - tõlvik - on
arenenud lühivõrsest ning asub lehekaenlas kõrre keskmises või alumi-
SeS oSaS. Uhel kõrrel areneb neid l-3. Tõlvi,ku te1je alumisel osal, mil-
lega ta kinnitub kõrrele, on lühenenud vahedega sõlmed, millest lähtuvad
tõlvikut ümbritsevad arvukad kattelehed. Need koosnevad ainuļt tuppe-
dest, labad jäävad arenemata. Tõlvik on (5) 10-40 cm pikk' Emasõied
asetsevad paarisridadena lihakal peateljel. Sigimikud on tömbid, alumise
osaga vajunud tõlviku südamiku (telje) pehmesse koesse' Sigimikkude
ümber on näha valkjad rudimenteerunud libled ja sõklad ning pähikus
oleva atrofeerunud teise õie valkjad kestad; harvemini on need arenenud"
lgast sigimikust väljub 20-30 cm pikkune lühikarvane, sageli roosakas
emakakael, mis lõpeb kaheharulise karvase emakasuudmega. Paislajud
puuduvad. Teris keskmiselt l cm pikkune, väga mitmesuguse kuju ja
värvusega, valminult kõva, paariti ligistunud, B-l6 vļltuse pikireana
südamiku ümber.

oitseb juulis, augustis. Risttolmleb tuule abil' Kõigepealt puhkeb
isasõisik ning levitab kiiresti oma toimu naabereksemplaride õitsevatele
emastõļvikutele (kui need on puhkenud). Kui isasõisik on ära õitsenud,
väljuvad tõļvikutest pikad emakasuudmed, mis viljastuvad naaberek-
semplaride õietolmuga.

Maisi kasvatatakse toitaineterikkal, kuivendatud, hästi haritud ja
väetatud pinnasel. Seeme vajab idanemiseks vähemalt f 1O"-st mulla_
iemperatuuri. Paremini areneb mais soojades tuulevarjulistes kohtades.
Eestis kasvatatakse teda haljassöödaks ja siloks. Headel suvedel on meil
võimalik ka idanemisvõimeliste teriste saamine. Näiteks kasvatati teda
(pärast Suurt Isamaasõda) TA Maaparanduse ja Sookultuuri Instituudi
Tooma sooaias näidiskuļtuurina kuuel aastal pidevalt kohapeal valminud
seemnetest. Külvati 6.-l0. juunil avamaale. Arenguks vajab mais kesk-
miselt 40 sooja suvepäeva. Varasematel aegadel ū meil maisi kasvata-
tud vaid ilutaimena. Praegu ļ<asvatatakse teda 25600 ha-l (l971. a. and_
med).

uldlevik. Mais oli Ameerikas arvatavasti juba Kolumbuse-eelsetel
aegadel üks levinumaid teraviljakultuure. Euroopasse, esialgu Hispaa-
niasse, toodi ta Lääne-India saarestikust. Levis Lõuna_Euroopas peami_
selt teraviljakultuurina. Kesk-Euroopasse jõudis ta umbes aastaiļ l809-
lB39. Siin omandas ta olulisema tähtsuse söödataimena. Praegusel ajal
kasvataiakse maisi peaaegu kogu maakeral, välja arvatud polaaralad.
Käimasolevate adaptatsiooniliste tööde tulemusena laieneb ta viljelusala
pidevalt, ulatudes juba arktiliste aladeni. lg74. aastal kasvatati teda
paras- ja subtroopiļistes vöötmetes 117,4 milj' hektaril, kogusaagiga ligi
29l miij. tonni. Nõukogude Liidus oli 1962. aastal maisi all 37 milj. hek_
tarit. (331. joon.)

Majanduslik tähtsus. Maisi haljasmass sisaldab t7-24olo kuivainet,
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33l. joon. Maisi (Zea mags) viljelusalad Nõukogude Liidus. [Bahtejevi (1960) järgi.]

sellest 5-1370 suhkrut. Maisist saadakse kuni 150 eri liiki produkte.

Küļmemates piirkondades kasvatatakse teda peamiselt süsivesikuteriļ<ka
rohke vegetatiivse massi tõttu ļoomasöödaks. Kasutatakse peamiselt hal-
jassöödana ja silo vaļmistamiseks. Terisest toodetakse jahu, kruupe, hel-
beid jne. Tööstuses on maisijahu. tärklise ja siirupi tootmisel lähteaineks_
Maisi idudest - tööstuse kõrvalsaadusest - toodetakse väärtusļikku söö-
giõli. Õli kasutatakse ka seebi valmistamiseks, määrde- ja põletusainena.
Tõlviku südamikust saadakse mitmesuguseid tööstusprodukte, nagu äädik-
hape, metüülpiiritus, pektiinliim, kunstvaiik, furfurool' linoļeum, tehiskor-
gid, bakeliit, vulkaniseeriv aine jne. Maisiõled on tooraineks tseļluļoosi-
ja paberitööstuses, ehitusel kasutatakse neid täitematerjalina ja katuse-
ļ<aiteks. Mais on tähtis Brg-vitamiini aļļikana. Meditsiinis kasutatakse
emakakaelu ja -suudmeid.

Maisi tähtsamad kultuurteisendid resp. (alam)liigid on järgmised:
convar. amgĮacea (Sturtev.) Montg. ex Grebenšč. in Zichter l9 :307.

1949 (Z. amgĮacea Sturtev. in Gard. Chron. ||'443' lBB3) -tärklise-
m a i s; teris suur, ümar, külgedelt lapik, siledapinnaline, jahuja kobeda

endospermiga; sisaldab üle B00Ä tärklist ja kuni 120į valku; varieeruvuse
tsenter Peruus. Kasvatatakse peamiselt Kanadas, Lõuna_Ameerikas, Hiina
ĘŲ-5, Ķorea poolsaarel, ka Nõukogude Liidus; kasutatakse tärklise ja
aļkoholi tootmiseks, samuti loomasöödaks;

convar. amgĮeasaccharata (Sturtev.) Montg. ex Grebenšč. in Züchter
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19:3l0. |949 (Z. amgĮeasaccharata Sturtev. in N. Y. State Agric. Exp.
Sta. Report 66. 1886) - tärklise-suhkrumais; terise ülemine
osa klaasja endospermiga, pinnalt kiprunud, alumine osa jahuja endo-
spermiga; kasvatatakse ainuļt Mehhikos, Peruus ja Bo1iivias;

convar. ceratįna Kulesch. in Bull. Appl. Bot. Gen. Pl. - Breed.
l9:34l. l92B - vahamais; teris väliselt vahataolise endospermiga;
tärklis värvub punakaspruuniks; pärineb Aasia idaosast, kus 'kasvaĪa-
takse ka praegu;

convar. dentiformis Körn. Syst. Ubers' Cer. Leg. 22. |873 (Z. inden-
tata sturlev. in Gard. chron. lr.44B. ls83) - hammasmais; teris
suur, piklik, sileda pinnaga, tipul süvendiga; endosperm kohati klaasjas,
kohati jahujas; kõva maisi ja tärklisemaisi hübriid; maailma maisima-
janduses kõige levinum ja väärtuslikum rühm; pärineb Mehhikost; kas_
vatatakse eriti Põhja-Ameerikas ja Mehhikos, ka Doonau_maades ja Nõu-
kogude Liidu lõunarajoonides;

convar. microsperma Körn. Syst' Übers. Cer' Leg. 24. |B73 (Z. eaerta
Sturtev. in N. Y. State Agric. Exp. Sta. Report 1884 : lg3. lBgb)ļõhenev (pakatav) mais; teris väike, teritunud või tömbi tipuga,
sileda või ti'pul kiprunud pinnaga; end,osperm peaaegu täielikult įtrā._jas; kuumutamisel teris lõheneb, moodusįal ķįtleid ja paisub l5-20-
kordselt esialgsest mahust suuremaks; kasvatatakse Nõu_kogude Liidus,
USA-s ja Mehhikos; majanduslik tähisus suhteiiselt väike įkasutatakse
ļ<odulindude toiimiseks ning maisihelveste ja _kruu,pide valmistamiseks);

convar. saccharata (Sturtev.) Körn. Sysi. Ubers. Cer. Leg. 22. lB73
(Z. saccharala Sturtev. in Gard. Chron. Il.443' lB83) - suhįrumais;
teris keskmine kuni suur, ebakorrapärase kujuga, kiprunud pinnaga,
kļaasja endospermiga; teris magus' sobiv konservįerimiseks; Noukogude
Liidus kasvatati teda l962. aastal 4500 hektaril, peamiselt Krasnūari
krais ja Moldaavia NSV-s; USA-s kasvatatakse umbes 260 000 hektaril
(sai tuntuks alles lB. saj. lõpul ja kasvatati kaua iļutaimena);

convar. uulgaris Körn. Syst. Übers. Cer. Leg. 25. 1873 (Z' indurata
Sturtev. in Gard. Chron. II.443. lB83) - kõva mais (ränimais); teris
suur kuni väike, ümar, külgedelt lapik, sileda läikiva pinnaga ja klaasja
(vaid terise keskel jahuja) endospermiga; esimese maisivormina Kolum-
buse poolt Mehhikost Euroopasse toodud; väga p1astiline varavalmiv
takson; teris sisaldab üle 750į tärklist ja umbes 13% valku; kasvatatakse
peamiselt viljelusala ääremail, aga ka Kesk_Ameerikas kuni Ķolumbiani;

var. tunįcata Larranaga ex St. Hil. in Ann. Sci. Nat. t6: 143. lB29
(Z. tunicata Sturtev. in Buļl. Torrey Bot. Club 2l :355. tB94) - sõkal_
m a i s; vanim kultuurmaisi vorm; pärit Mehhikost; praegusajal kultuuris
ei esine.

Eestis kasvatatavatest maisisortidest on ülevabariigiliselt rajoonitud
'Bukovina 3TV', mis kujutab endast kõva maisi (,Jaietzki Gtoiiar1 ja
hammasmaisi (isetolmelnud liigi'VIR44') hübriidi. (Harvemini kasvata-
takse sorti 'Zerebkovski 86 MV', mille põlvnemise kohta puuduvad and_
med. See sort on rajoonitud kogu Vene NFSV-s.)
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44' SELTS VoHALAADSED _ ARALES (SPATäIFL)RAE)ļ

Enamasti rohttaimed, sageli väga suurte mõõtmetega. Vähe silma-
paistvad õied on koondunud tõlvikuks, mille alusel asetseb enamasti õisi-
kut ümbritsev kandeleht. Õied ühe- või mõiemasugulised, tsüklilised, kor-
rapärased, sageli tugevasti redutseerunud' lihtsa õiekattega või paljad.
Sigimik ülemine, mõnįkord õisiku telje sisse vajunud, isönokarpne, l-3-
pesaline. Seemnealgmed kahe integumendiga; neid on igas viljapesas üks
kuni palju. Vili ühe- kuni hulgaseemneline, jääb suletuks, harvemini
pakatab. Seemned on rikkaliku või vähese endospermiga, harva endos-
perm puudub. Idu mitmeti arenenud, idulehti enamasti üks.

Võhalaadsetel on A. Tahtadžjani (l966) järgi lähemad sugulussuhted
seltsidega Arecaįes (PaĮmae) ja CgcĮanthales ning nende kaudu ka selt-
siga LiĮiaĮes, A. Grr,osshei'm aga tul,etab võhalaadsed otse seltsist Ano-
naįes.

Selts Arales ühendab endas sugukonnad Araceae ja Letnnaceae,
kokku rohkem kui 2000 ļiiki umbes 120 perrekofl'flāSt' mis on ļevinud
peamiselt troopikas.

l. Veepinnal või vee pindmises kihis vabalt ujuvad väga väikesed tal-
lusja plaadikese kujulised taimed. Õisi areneb väga harva ja need
on äärmiseļt väikesed

2. sugukond lemlelised - Lemnaceae S. F. Gray

Assimileeriv võsu on diferentseerunud varreks ja lehtedeks; võrdle-
misi suured vesiste kasvukohtade taimed. Väikesed õied koondunud
tõlvikuks, mille alusel on värvikas või roheline õisiku kandeļeht

l. sugurkond võhalised - Araceae Juss.

l. sugukond võhalised - Araceae Juss. '

Mitmeaastased, mugulja kuni pika roomava risoomiga kõrgekasvuļi-
sed rohttaimed, harvemini puitunud varrega liigid. Lehed valdavalt juur-
mised, hästi arenenud tupega, väga mitmeti kujunenud labaga, enamasti
rootsuga. Lehtedes leidub sageli kaltsiumoksalaadi 'kristalle. Väga väike-
sed, mõnikord tugevasti redutseerunud õied istuvad lihakal õisikuteljel,
moodustades tõlviku. Selle aluseļ on mitmeti arenenud, enamasti silma-
paistvalt värvunud kandeleht. Primitiivsematel esindajatel on tõ1viku
kandeleht lehetaoline või isegi näib puuduvat. Õied on rnõlemasugulised
või ühesugulised, taimed tavaliselt ühekojalised. Harilikult on mõļema_
sugulised õied lihtsa õiekattega, harva ilma; nende 6 või 4 (harva kuni 9)
vaba või kokkukasvanud perigoonilehte paiknevad kahe ringina. Uhesu_
gulised õied on peaaegu alati õiekatteta. Tolmukaid enamasti 6 või 4,
asetsevad kahe ringina; mõnikord on iolmukaid vähem, harva rohkem.
Tolmukad on vabad või üksteisega ühinenud, lühikeste tolmukaniitide ja

I Koostanud V. Kuusk.
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Į<ahepesaliste toļmukapeadega. Emasõites esinevad mõnikord staminoo-
did. Sigimil< on ülemine või vajunud tõļviku telje sisse, tavaliselt moo_
dustunud kolmest viijalehest, 3-l-pesaiine. Emakakael on mitmeti are-
nenud või puudub. Seemnealgmed atroopsed, anatroopsed või kampülo-
troopsed, igas viljapesas on neid üks kuni palju. Vili on mari, mõnikord
kuiv ja pakatav. See,mneid viljas üks kuni palju, enamasti rikkaliku
endospermiga. Idu on sirge, enamasti ühe idulehega.

Sugukond hõlmab üle ll0 perekonna ligi 2000 liigiga, millest enamik
on maismaa- või sootaimed, ka epifüüdid, levinud peāmiselt troopikas ja
subtroopikas. Nõukogude Liidus on võhaļised esindatud 7 perekonn, ju
l3 liigiga, neist Eesti fļooras kaks perekonda kahe liigiga.

Sugukonnas eristatakse 8 aļamsugukonda. Eesti lļooras on neist esin-
datud 2 - Potlloideae ja Caüloįdeae.

See suur troopiline sugukond köidab tähelepanu eelkõige oma pal_
jude dekoratiivsete liikide poolest. Mitme perekonna, näiteks Pothos L.,
Anthurįum Schott, Monstera Schott, PhįĮodendron Schott, Zantedeschįa
Spreng., Arum L. jt. esindajaid kasvatatakse ilutaimedena. Meil on neist
tuntuim harilik kalla - Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.
l. Lehed mõõkjad. Õisiku kandeleht pikk, lineaalne' roheline, näib varre

pikendusena. Õiekate koosneb 6 kilejast lehekesest

l. perekond kalmus - Acorus L.

Lehed südajad, pikarootsulised. Õisiku kandeleht munajas või ellipti_
line, sisepinnalt valge, väljastpoolt roheline. Õiekate puudub

2. perekond soovõhk - CaįĮa L.

l. alamsugukond Pothoįdeae F'ng|. in Nova Acta Acad. Leop. Carol.
39 (3) : 140. l876. - Lehed kahe reana või spiraalselt, väga mitmesuguse
ehitusega; leherood võrkjalt seostunud, väga harva peaaegu paralleelsed.
Piimmahlamahutid puuduvad. Õied enamasti mõlemasugulised, harva
ühesugulised.

l. perekond kalmus _ Acorus'ļ L.
Sp. Pl. 324. 1753.

Mitmeaastased, roomava risoomiga ja juurmiste lehtedega rohttai-
med. Lehed lineaalsed, mõõkjad, rootsuta. Õisil< näivalt külgmine, kuna
pikk lineaalne roheline kandeleht näib varre pikendusena. Õied on väike_
sed, mõlemasugulised, katavad ühtlaselt õisiku lihakat te1ge. Õiekate
Įroosneb 6 kilejast lehekesest. Tolmukaid 6, perigoonilehtedega vastakuti.
Sigimik 2' võt 3-pesaline. Emakasuue istuv. Vili on mõneseemneline kuiv
nrari.

Perekonda kuulub kaks Euroopas, Aasias ja Põhja_Ameerikas levinud
Įiiki. Perekonna tüüpliik on A. calamus L.
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l. Harilik kalmus - Acorus caļamus ' L' Sp. Pl' 324. 1753, excĮ. var.;

wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl. 194. lB52; Led. Fl.

Ross. 4: 13. lB53; Schmaļh. <D.rr. Cp. u Įoxg. Pocc. 2:525. |B97; Asch'

et Graebn. syn. Mitteleur. Fl. 2 (2) :364. 1902-1904; Engl. Pflanzenr.
42gB(21):309.1905;Kuzen.inFļ.URSS3:479.1935;Suess.inHegi,
Illustr, Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2:170. 1939; Wissjul. in Fl. ucr. 3 : 6. 1950;

Pēt. in Latv. fl. l : 3lB. 1953; Hyl. Nord. kärlväxtfļ. l :85. 1953; Flor' in
O;r. JIeu. oõn. l :222' |955; Bagd. in Liet. fl. 2:45B. 1963. - A. aromatt-

cas Giļib. Exerc. phytol. 2:507. |792. - Exs.: [Bungej Fl. exs' Liv_, Est_

lt. Curl., no 750. - Arp, upalrü Kopenb. (332. joon')

ų. omapärase, üldiselt meeldiva lõhnaga taim; kõrgus 60-l60 cm.

Į-Iorisontaalselt roomav harunev risoom l_2 cm läbimõõdus, paljude pik-

kade juurtega. Vars lapik, ühel küljel tugeva pikiroidega, vastasküljel

"rogu, 
alusel punakas, tipul lõpeb tõlvikuga. Lehed juurmised, koondunud

įiheįaks kimbuks, rootsutud, lineaalsed, mõõkjad, terava tipuga, l-
1,5 cm laiad, rööproodsed, tugeva keskrooga, sageli kergelt lainelise ser_

vaga, alusel punakad. Tõlvik (harva on 2 tõlvikut) ruljas, tipul ahenev,

5J8,2 cm pikk ja 0,7-1,| cm ļäbimõõdus. Tõlviku kandeleht lehetaoline,

40-85 cm pikk la |-|,7 cm lai; jätkub täpselt varre Suunas, seetõttu

näib tõlvik kinnituvat külgmiselt. Õied tõļvikus väga tihedalt' alustavad

õitsemist tõlviku aluselt, proterogüünsed. Kuus rohekaskoilast kilejat

perigoonilehte on äraspidimunaja kujuga, tipmises osas veidi paksenenud
ju 

'Ī...poole 
pöördunįd' Krr' tolmukat on urnbes perigooni pikkused,

iit.irt" ļinditāoliste niitidega ja kerajate tolmukapeadega, milĮe tolmu-

ļņotid avanevad pikisuunas. Sigimik enamasti kolmopesaline, kol'meikandi-

Įise püramiidja tipuga. Emakasuue väga väike, istuv. \rilju Eesti tingi_

mustes ei arene. Paljuneb vegetatiivselt risoomist.
Õitseb juunis ja juulis, kuid mitte igal aastal'
Võrdļemisi harilik jõgede ja järvede mudases kaldaosas, ojades, tii-

ļ<ides, mererannaļ 1ompides. Kohati moodustab tihnikuid' Lõuna-Eestis

esineb sagedamini kui Põhja_Eestis ja iäänesaartel'
Ūldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa_osas kõikjal peale põhjarajoo-

nide; Kaukaasias kohati, Siberis 1õunapoo1setes rajoonides, Kaug_Idas
kohati. Suuremas osas Välis_Euroopas, troopilises ja subtroopilises Aasias,
Põhja-Ameerikas. Euroopasse toodud l6. sajandi keskpaiku troopilisest

Aasiast Konstantinoopoli kaudu.
Majanduslik tähtsus. Kalmus on ravimtaim. Risoomis on rikkalikult

eeterlikku õli ja tärkļist, ka aļkaloide ja g1ükosiidi. Risoomist valmista-
tud preparaate kasutatakse seedehäirete, Sise_ ja närvihaiguste ravįks.

Peaļį selle leiab risoom kasutamist parfümeeria-, likööri- ja veinitööstu_

ses, ka tärklise saamiseks. Kaukaasias tarvitatakse l<ogu taime nahapar-

kimiseks. Loomadest söövad kalmust põdrad.

ļ Kreekakeelsest sõnast kaĮamos - roog.
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332. joon. Hariļik kalmus (Acorus caĮamusJ, orig



2. alamsugukond Caįloįdeae Engl. in Engl. et Prantl, Pflanzenfam.
2 (3) l12: lBB9. - Lehed alati terved' pole alusel nooljad; leherood võrk_
jalt seostunud või para1leelsed. Piimmahlamahutid torujad. Õied ena_
masti mõlemasugulised' väga harva ühesugulised.

2' perekond soovõhk - CaļįaJ L.
Sp. PI.968.1753.

Mitmeaastased, roomava risoomi ja südajate rootsuliste juurmiste
lehtedega rohttaimed. Õisik tipmine; kandeleht lame, ntunajas või ellipti-
line, sisepinnalt valge, väljastpoolt roheline. Õied asetsevad tõlvikus üht-
ļaseļt, allpool mõlemasugu1ised, tipmises osaS sageli ainult isasõied.
(Mõned autorid peavad võha õisi ühesugulisteks.) Õiekate puudub. Õis
koosneb istuva suudmega emakast ja 6_st või enamast tolmukast. Sigimik
ühepesaline. Vilį on mari.

Monotüüpne perekond.

l. Soovõhk - Caįļa palustrisz L. Sp. Pl. 968. 1753; Wied. et l/eb.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 544. lB52; Led. Fl. Ross. 4: ll.
lB53; Schmaļh. <D.rr. Cp. ų Īoxu' Pocc. 2 :525. lB97; Asch. et Graebn.
Syn. Mitteleur. Fl. 2 (2):367. 1902-1904; Krause in Engl. pflanzenr.
4 23 B (37) :15a. 1908; Ķuzen. in Fl. URSS 3:4B2. 1935; Suess. in Hegi,
Illustr' Fļ. Mitt._Eur' ed. 2. 2: ļ72. 1939; Wissjul. in Fl. Ucr. 3 : B. 1950;
Pēt. in Latv. fl. l : 3l9. 1953; Hyl. Nord. kärlväxtfļ. l :86. 1953; Flor. in
Õ.n. Jlerr. o6.l. l :223. 1955; Bagd. in Liet. ĪI.2:459.1963.-Exs.: IBunge]
Fl' exs. Liv_, Est- u. Curi., n" 479. - Ee.loxpbIJIl,HĮ4K 6o.noruķtü. (333.
joon.)

9ļ. Risoom jäme, roheline, sõlmekohtades suurte juurekimpudega.
Lehed 8-25 (33) cm pikkuse rootsuga ja pika tupega, kinnituvad
risoomi sõimekohtadesse ja moodustavad risoomi tipu lähedal otsekui
juurmise kodariku. Lehelaba südajas, laisüdajas või südajasmunajas,
teritunud tipuga, terveservaline, kaarroodne, pealmiselt pinnalt läikiv,
(4) 6-10 (13) cm pikk ja 5-l0 (l5) cm lai. Õisikuvarb umbes lehtede
pikkune. Tõlviku kandeleht tõlviku alusel silmapaistev, sisepinnalt valge,
välispinnalt roheline, kujult munajas või elliptiline, tipul pikalt teritunųd,
(4) 5-8 (l0) cm pikk ja (2) 2,5-4 (6) cm lai, ei varja tõlvikut. Tõlvik
õitsemisajal lühiruljas, rohekaskollane; l,5-2 cm pikk ja 0,B-l (l,2) cm
ļäbimõõdus. Õied väga väikesed, ilma õiekatteta, valdavalt mõlemasugu-
lised, koosnedes emakast ja kuuest või rohkemast tolmukast. Viljumis_
ajaks paisub tõlvik märgatavalt, muutudes ovaalsemaks ning suure-
maks - pikkus nüüd (2'5) 3-4 (5) cm ja läbimõõt (l,7) 2-2,5 cm. Vili
on erepunane, 5-B-millimeetrise läbimõõduga, (4) 6-8 (l0) Seemnega

į Taimenimį Pliniusel, tuletub kreekakeelsest sõnast kaĮįos _ iludus, kaunitar
2 paĮuslris (lad. k.) - SooS kasvav, soo-.
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333. joon. Soovõhk (CalĮa paĮustris): a - õitsev taim, b - viljatõlvik koos kande-
lehega. Orig.
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334. joon. Soovõha (CalĮa paĮustris) areaal. [Meusel, Jäger ja Weinerti (1965) järgi.ļ

mari. Seemned peaaegu ruljad, umbes 3 mm pikad ja |,7 mm läbimõõdus,

hallikaspruunid. Seemnekest Seemne aļusel vaoline, tipu pool süvenditega'

Õitseb mais, juunis.
Kāsvab lodudel, lodumetsades' Soodes' soistel järvekallastel, kraavi_

des. Peamiselt mandriosas; kohati.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Lääne- ia Ida-Siberis,

Kaug_Idas. Välis.Euroopas peamiselt .põhja- ja keskosas. Põhja-Ameeri'

kas. (334. joon.)
ūajanāuslik tähtsus. Värskelt on kogu taim mürgine. Eriti mürgised

on vilj;d. Kuivatamisel ja keetmisel mürgisus kaob. Risoom sisaldab

rohkesīi tärklist. Kuivatatud ja jahvatatud risoomi võib toiduks tarvitada.

Kariloomad soovõhka ei söö.

2. sugukond lemlelised - Lemnaceae S' F' Gray

Väikesed, veepinnal või vees vabalt ujuvad, tugevasti redutseerunud

mitmeaastased roūttaimed. Assimileeriv võsu ei ole varreks ja lehtedeks

diferentseerunud, vaid moodustab midagi tallusetaolist' Mõned botaani-

kud peavad seda moondunud varreks, mõned moondunud leheks, enamik

aga arvab, et tallusjas plaadike kujutab endast nii vart kui ļ<a ļehte -
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on modifitseerunud võsu' Rohelisi lehti ei arene neil taimedel kunagi,küll aga esineb mõnel juhul <talluse> alusel kaks kilejat soomust, mida
peetakse rudimenteerunud ļehtedeks. <<Tallus>> on kujuli piklik, mõlemalt
pinnalt lame või alumiselt kumer, tavaliselt üleni roireļinĮ, hr.u".ini onühelt pinnalt punakas. <<TaĮluse> a1umiselt pinnalt laskub püstloodis
vette üks kuni huļk juuri, tipul juurekübar; mänikord juured įuuduvad.Vett koos selles lahus.tunud ainetega võtavad taimed vastu <tallusega>>'
juurte ülesandeks on hoida taim vees tasakaaļus. Õitsemist esineb viga
harva. Õied on äärmiselt redutseerunud, ühesugulised, taimed ühekojaīi-seį Uks emasõis ja üks või kaks isasõit moodūstavad õisiku - tolüku,
nrida enamasti ümbritseb tupekujuline kilejas kandeleht. Mõned teadļa-
sed peavad lemleliste õisikut üheįs oieks. Õisik areneb <<talļuse>> külgmi_
Ses osas taskukeses või pealmise pinna sįvendis. Õied on ilma õiekatīeta.
Emasõis koosneb ülemise ühepesalise sigimil<u, lühikese kaela ja ļehterja
suudmega emakast. Seemnealgmeid l-.4, anattoopsed kuni atroopseĮ.
Isasõis koosneb ühest ļühikese filamendi ja kahe- väi neliapesalise pĮrgu
toļmukast. Vili on ühe- kuni mitmeseemneļine sulgvili. Seemnetel on
tugev välimine ja õrn sisemine kest. Idu on sirge, suuie idulehega, vähese
endospermiga või ilma selleta. Paljunemine toimub peanriselt vegetatiiv-selt. <Taļļuse> külgmistes osades arenevad taskukestes noored tütar-
taimed, mis jäävad emataimega ühendusse või eralduvad.selļest.

olenevalt käsitusest hõlmab ļemle1iste sugul;ond 4-6 perekonda
umbes veerandsaja 1iigiga, millest pooled esinĮvac troopikas või s:rb-
troopil<as. osa ļiike on levinucl pu.r.Ļööt*eS' oSa on kosmopoļiidict. Nõu-
kogude Liidus esindavad sugukonda kolm perekonda viie liigiga, neist
Eestis kaks perekonda nelja liigiga.

Veelindude, eriti partide, vähemal määral ka kalade, kodulindude ja
sigade toiduna on 1emleļised nimetamisväärse tähtsuSega. Rikkalikultorgaanilisi aįneid sisaļdavas vees paljunevad ļemlelised Ļassiļiseļt.

Sugukonnas eristatalrse kaks alamsugukonda - Lemnoįdeae ja tlloĮf-
fioĮdeae. Eesti flooras on esindatud ainutt esimene alamsugukond.
- Lemleļiste sugukond on arenenud võhaliste sugukonnast. Morfoloogi-
liste tunnuste äärmine lihtsustumine on tingitud Įohastumisest veekesk_
konnaga.

l. Juuri palju, varustatud juhtsoonega, koondunud kimbuks. Võsu alu_
sel kaks kilejat soomust

l. perekond vesilääts - Spirodela Schleid.

Ainult iiks juur, ilma juhtsooneta. Võsu alusel pole kilejaid soomu-
seid

2. perekond lemmel _ Lemna L.
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l. perekond vesilääts - SpirodelaJ Schleid.
in Linnaea 13 :391. 1839.

Seisva või aeglaselt voolava vee pinnal ujuvad väikesed mitmeaas-
tased taimed. Talļusetaoline võsu on ümar või äraspidimunajas, pealmi-
selt pinnalt lame, alumiselt kergelt kumer, kimbuks koondunud mõne või
hulga niitjate juurtega' <<Talluse> alusel on kaks väikest kilejat lehekest.
Õitseb harva. Kileja tupega ümbritsetud väike õisik ühe emasõie ja kahe
isasõiega areneb <talluse> külgmises osas. Sigimik kahe anatroopse seem-
nealgmega. Vili üheseemneline. Paljuneb peamiselt vegetatiivselt - <tal-

luse> alusel arenevad külgmiselt kaks tütartaime, mis peagi emataimest
eralduvad.

olenevalt käsitusest kuulub perekonda kaks kuni kuus liiki. Tüüpliik
S. polgrrhiza (L.) Schleid. on kosmopoliitse levikuga.

l. Hulgajuurine vesilääts - SpfrodeĮa polgrrhiza2 (L.) Schleid. in
Linnaea l3:392. lB39; Led. Fl. Ross. 4: 18. 1853; Asch. et Graebn. Syn.
Mitteleur. FI. 2 (2) : 395. 1902-1904; Kuzen. in Fl. URSS 3 :492. 1935;
Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2.2:177. 1939; Wissjul. in Fl.
Ucr' 3:l8' 1950; Birkm. in Latv. Ī|. t:322. 1953; Hyl. Nord. kärlväxtfl.
l:89. 1953; Flor. in (D.n. JIeH. o6n. I :224. t955;B. Schulz, Wasserlinsen 9.

1962; Bagd. in Liet. ĪI. 2 :462' 1963. - Lemna poĮųrrltiza L. Sp. Pl. 970.
1753; Wied. ei Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 5. lB52;
Schmalh. -<D.tt. Cp. u Įoxg. Pocc. 2:527. lB97. - MgoroķopeHH}tK o6sIķ-
HoseHI.Iltlä. (335. joon., a.)

ų. Veepinnal ujuvad <tallused> ümarad või äraspidimunajad, paksu_
võitu, ülemiselt pinnalt lamedad, alumiselt veidi kumerad, hulga juur_
tega, suuruselt varieeruvad. Suurimad on 6-9 mm pikad ja 5-7,5 mm
iaiad. Vesiläätse juured on lühemad kui lemļe liikidel - kuni 3 cm pikad,
enamastį kimbuna koos. <<Talluse> üļemine pind on roheline, 5-11 kaarja
rooga, alumine pind enamasti punal<as või lillakas. <<Talluse>> aļusel kaks
väikest kilejat lehekest. Palju väiksemate' peaaegu neerjate tume-oliivro_
heliste <taļlustena> talvitub vesilääts veekogu põhjas. Õitseb väga harva.
Sigimik kahe anatroopse seemnealgmega, millest ainult üks areneb seem-
neks. Vegetatiivsel paljunemisel tekib tütartaim mõnikord ainult <<talluse>>

ühes taskukeses.
Seisvas või aeglaselt voolavas vees. Esineb harvemini kui väike lem-

mel ja ristlemmel.
Üldlevik. Kosmopoliitse levikuga. Puudub arktilistel aladel.

į Kreekakeelsetest sõnadest speira - keerd, delos _ selge (selgete spiraalsoonte
iärgi)

2 poĮgrrhiza (lad. k.) - paljujuureline.
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335. jo9n. a - hulgajuurine vesilääts (SpirodeĮa poĮgrrhiza); b - väike lernmel
(Lemna minor); c _ küürļemmel (Į. gibba); d --ristl,emmel (Į. tri,suĮca\.



2. perekond lemmel - Lemnal L
Sp. PI.970.1753.

Väikesed, seisva või aeglaselt voolava vee pinnal või pindmises kihis
ujuvad mitmeaastased taimed, mis massilise esinemise korral moodusta-
vad rohelise vaiba. Assimileeriv talļusetaoļine võsu on ümar, munajas,
äraspidimunajas, elliptiline või süstjas, mõlemalt pinnaĮt ļame või alu-
miselt pinnalt kumer, mõnikord alusel rootsukesega, ühe niitja juurega.
Õitseb harva. Õied väga väikesed, äärmiselt redutseerunud, ühesugulised,
ilma õiekatteta. Väike õisik areneb <<talluse> külgmises osas, koosneb
ühest emasõiest ja kahest isasõiest ning on ümbritsetud kileja tupega.
Sigimik l-4 anatroopse kuni atroopse seemnealginega. Viljas areneb
üks kuni mitu seemet. Seemned on ebasoodsatele tingi,mustele vastu-
pidavad, talvituvad veekogu põhjas. Ka taimed ise talvituvad sügavamal
vees. Paljunevad peamiselt vegetatiivselt. <<Talluse> alusel arenevad
külgmiselt kaks väikest tütartaime, mis jäävad püsivalt või mõneks ajaks
emataimega ühendusse.

Perekond kü,mmekonna liigiga on kosmopoliitse levitkuga. Nõukogude
Liidus, sealhulgas Eestis, esineb 3 liiki.

Perekonna lektotüüp on L. mįnor L'

LIlKIDE MĀĀRAM|sE TABEL

l. <Tallus> ülemiselt pinnalt lame, alumiselt kumer. Vili mitme SeelĪ-
nega 

2. Küürlemme l - Lemna gibba L.

<<Tallus> mõlemalt pinnalt lame. Vili ühe seemnega 2

2. <<TalĮus> süstjas või elliptiline, täiskasvanult alusel rootsukesega.
Pindmises veekihis ujuvaJ taimed

3. Ristlemmel - Lemna trįsuĮca L,

<Tallus> äraspidi'munajas, enam-värhenr ümai või e11ipti1ine, aļuseļ
rootsukeseta. Veųinnal ujuvad taimed

l. Väike lemmel - Lemna mįnor L.

l. alamperekond Lemna. - Veepinnal vabalt ujuvad taimed. Võ'su
ümar, elliptiline või piklik, lame või puhetunud, ühe juurega. Seemne--
algmeid l-4.

1. Väike lemmel - Lemna mįnor ' L. Sp. Pl. 970. 1753; Wied. et
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 4. lB52; Led. Fl. Ross.

l l(reekakeelsest sõnast Įįmne - soo, tiik (liigi kasvukoha järgi)
2 mįnor (lad. k.) - väike.
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4:16. 1853; Schmalh. <D.n. Cp. N IOxH. pocc. 2:526. tB97; Asch. et
Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2 (2) :853. 1902-1904; Kuzen. in Fl. URSS
3 :493. 1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2: t76. 1939;
Wissjul. in Fļ. Ucr. 3 : l6. 1950; Birkm. in Latv' fl. l :323. 1953; Hyl.
Nord. kärlväxtf l. l : 88. 1953; Flor. in <D.rr. JIeg. o6l. l :226. 1955;
B. Schulz, Wasserlinsen 4. 1962; Bagd. in Liet. fI. 2:464. 1963. - Pgcķa
MaJreHbKafl. (335. joon., b.)

Į. Väike lemmel ujub veepinnal, moodustades paarist või mõnest
indiviidist koosnevaid gruppe. <Taļius> on ühe juurega, peaaegu ümar
või elliptiline, mõlemalt pinnalt lame või ülemiselt pinnalt kergelt kumer.
<<Taļluse>> Suurus varieerub, suuremad on 3-4 mm pikad ja 2-3 mm
laiad. Ka juure pikkus varieerub tugevasti. Alumiselt pinnalt on <<tailus>>

heledamalt roheline kui pealmiselt; mõnikord on alumine pind punakas.
<<Talluse> pealmisel pinnal võib märgata üht või kolme roodu. Õitseb
harva. Tolmukaniidid ruļjad. Sigimikus areneb üks hemianatroopne või
peaaegu atroopne seemnealge.

Ķõige sagedamini esinev lemle liik. Sageli katab veepinda tiheda
pideva vaibana. Seisvas või aeglaselt voolavas vees.

Üldlevik. Peaaegu kosmopoliitse levikuga' Puudub ainult arktilistel
ja troopilistel aladeļ.

2. Küürlemmel - Lemna gibba' L. Sp. Pl. 970. 1753; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 4. lB52; Schmalh. Õn. Cp. rr

IOxu. Pocc. 2:526. lBgT; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleuf. Fl. 2 (2):39a.
1902-1904; Ķuzen. in Fl. URSS 3 :493. 1935; Suess' in Hegi, Illustr. Fl.
Mitt.-Eur. ed. 2. 2: 176. 1939; Wissjul. in Fl. Ucr. B: 17. 1950; Birkm. in
Latv. fl. t:323. l953; Hyl. Nord. kärlväxtfl. l:88. l953; Flor. in On.
JIes. o6.rr. 1:226. 1955; B. Schulz, Wasserlinsen 6. 1962; Bagd. in Liet.
Īl.2:464. 1963. - TeĮmatophace gibba (L.) Schleid. in Linnaea 13:39l.
lB39; Led. Fl. Ross. 4: 17. 1853. - Pscxa rop6arax. (335. joon., c.)

Į <<Tallus> ujub veepinnal, paks, äraspidimunajas, mitmesuguse
suurusega, kuid tavaliselt 3-5 mm läbimõõdus, pealrt punakasrohe-
line, lame, 3-5 rooga, alumiselt pinnalt hele ja tugevasti kumer. <<Talru-
ses>> on rohkesti õhuruume; nendest tingitult on <talluse> alumine pind
nagu võrkja mustriga. Täiskasvanud <<tallus> on pika (kuni l5 cm) juu_
rega. Talvitumisel on <<tallused> tumerohelised, mõlemalt pinnalt lame-
dad. Õitsemist ei ole Eestis konstateeritud. Erinevalt teistest liikidest on
küürlemle tolmukaniidid keskkohas jämenenud. Sigimik kahe kuni nelja
peaaegu anatroopse seemnealgmega. Viljas mitu seemet.

Esineb väga harva. Kogutud mitmest Tallinna veekogust alates möö_
dunud sajandi keskelt kuni käesoleva sajandi 30_ndate aastateni. Kirjan-
duses on andmeid viiest leiukohast. (336. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osas (välja arvatud põhjara-
joonid) ja Kaukaasias. Skandinaaviamaade lõunaosas, Ķesk- ja atlantili-
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336. joon. Küürļemle (Lemna gibba'1 ļeiukohad Eestis.

SeS Euroopas, Vahemelemaades. Ees-Aasias, Indias, Põhja- ja Lõuna-
Aafrikas, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Austraalias (küsitav), Uus_Mere_
maal. (337. joon.)

2. alamperekond Staurogeton Reichenb. Fl. Germ. Excurs. I : 10.

1830. - Vee pindmises kihis vabalt ujuvad taimed' Võsu piklik kuni
lineaalsüstjas, õhuke, ühe juurega või ilma juureta. Seemnealgmeid üks.

3. Ristlemmel - Lemna trįsuĮca' L. Sp. Pi. 970. l753; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth_, Liv- u. Curl. 4. lB52; Led' Fl. Ross. uļ: 17. lB53;
Schmalh. Õ,u. Cp. n Īoxn. Pocc.2:526. 1897; Asch, et Graebn. Syn.
Mitteļeur. F|. 2 (2) : B92. 1902-1904; Kuzen. in trl. URSS 3 :493. 1935;
Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2:175. 1939; Wissjul. in Fl.
Ucr. 3:l6. 1950; Birkm. in Latv. fl. 1:323. l953; Hyl. Nord. kärlväxtfl.
1 :BB. 1953; Flor. in Õ.n. JIeu. o6l. l:226. 1955; B. Schulz, Wasserlinsen
7. 1962; Bagd. in Liet. fl. 2:463. 1963. - Exs.: [Bunge] Fl. exs. Liv-,
Est_ u. Curl., no 740' - Pqcķa rpoiiuarax. (335. joon., d.)

9Į. Pindmises veekihis ujuvad taimed, mille <tallused> moodusta-
vad üksteisega risti asetsevate indiviididega kolmikuid. <Tallus> süstjas
või elliptiline, väga õhuke, kolme rooga, ilma õhulõhedeta, heleroheline,

t įrisuįca (lad. k.) - kolmevaoline (kolmesoonelise <talluse> järgi)
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337. joon. Küürlemļe (Lemna gibba) areaal. [Meusel, Jäger ja Weinerti (1965) järgi.]

ühe juurega, täiskasvanult alusel rootsukesega. Suuremad <<tallused>>

B-l3 mm pikad ja 3_.4 mņ laiad, kuni l5 mm pikkuse rootsukesega.
Juure pikkus on samuti varieeruv. Rootsukeste kaudu jäävad <<tallused>>

või nende kolmikud ühendusse ja moodustavad pikki harunevaid ükstei_

sega põimunud kette. Õitsemist esineb harva. Sellele eelnevalt tõusevad
<<tallused> veepinnale, neist arenevad munajad, lühema rootsukesega, pisut
paksemad ja veidi tumedamalt rohelised väiksemad õhulõhedega <<tallu-

sed>>. Nendel arenevad ühes taskus õied, teises tütart'aim; selle ühes tas-
kus võivad omakorda areneda õied, teises tütartaim jne. Tolmukaniidid
ruljad. Sigimikus areneb üks hemianatroopne või peaaegu atroopne seem-

nealge.
Seisvas või aeglaselt voolavas vees väiksemates veekogudes. Seisvas

vees moodustab sageli tihedaid vetikatega läbikasvanud tompe. Esineb
veidi harvemini kui väike lemmel.

Uldlevik. Kosmopoliitse levikuga. Puudub ainult arktilistel aladel.
Troopikas harva.
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45. SELTS PANDANILAADSED - PANDANALESI

Rohttaimed, põõsad, puud või ļiaanid vesistei kasvukohtadel. Lehed

ļineaaļsed, tupega. oied väga väikesed, ühesugu1ised, aktinomorĪsed,

õiekatteta või vaevalt märgatava õiekattega, enamasti koondunud tõlvi_

kuteks või nuttideks; harva on õisik pöörisjas. Isasõies tolmukaid üks

kuni palju; taimed on tuultolmlejad. Emasõies üks üļemise sigimikuga
emakas; sigimik moodustunud ühest, miimest või paljudest viljalehtedest.
.Seemnealgmeid sigimikus üks kuni palju, anatroopsed. Enamasti kuiv-
vili, mõnikord viii ka lihakas. Seemned endospermiga.

Seltsi kuuluvad kolm sugukonda: Pandanaceae, Typhaceae ja Spar-
ganĮaceae'

Pandaniļiste (kruvipuuliste) - Pandanaceae - sugukond on kõige

liigirikkam, hõimates umbes B00 ļiiki puid, põõsaid ja liaane Vana Maa_

ilma idapoolkera troopilistel aladeļ. Sageli kasvavad need veekogude kal-
ļastel. Sugukonna esindajatele on iseloomuļik õhu- ja lisajuurte esine-

mine ning.lehtede näivalt spiraalne asetus. Väheseid esindajaid perekon-

nast pandan e. kruvipuu - Pandanus L. - kasvatatakse Eestis kasvu-

hoonetes.
Sugukonnad Tgphaceae ja Sparganiaceae sisaldavad ühekojalisi roht-

taimi ning on Nõukogude Liidus, sealhulgas ka Eestis, esindatud mitme

liigiga.

l. Õisikud (tõlvikud) ruljad, tipmised. oied õiekatteta, alusel ümbritse-
tud karvadega' Tolmukaniidid alusel enam-vähem kokku kasvanud.
Sigimik pikal raol, emakas pika kaelaga

2. sugukond hundinuialised - T-gphaceae Juss.

Õisikud koosnevad rnitmest kerajast osaõisikust - nutist. Õied 3-6
lehest koosneva õiekattega. Tolmukaniidid vabad. Sigimik raota või
lühiraoline' emakakaeil lühike

l. sugukond jõgitakjalised - Sparganiaceae Rudolphi

1. sugukond jõgitakjalised - Sparganiacea'e Rudolphi

Mitmeaastased roomava risoomiga rohtjad vee-, kalda- või sootaimed

ka,hes. reas asetsevate vahelduvate pikliklineaalsete ļehtedega' Üthokoja-

įised taimed väikeste ühesuguliste õitega tihedates kerajates nutitaoļistes

õisikutes, mis on koondunud liitõisikuks. Õiekate (perigoon) silmapaist-

matu, koļlakasrohekas kuni pruunikas. Isasõied kandeleheta, emasõied

kandelehega. Perigoon koosneb isasõitel enamasti 3 (6) väikesest kiļe_

jast soomūsjast lehekesest; toļmukaid enamasti kolm, mõnikord rohkem,

Ļabad (harva tolmukaniidid osalt üksteisega kokku kasvanud), kahepesa_

I Koostanud S. Talts.
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liste pikliĮe ekstroorselt avanevate tolmukottidega. Emasõite perigoon
pisut kausjas, koosneb enamasti 3 (6) lineaalsesī või mõlajast 

_sooāus-

jast lehekesest. Sigimik ülemine, Eesiis levinud ļiikidel ühepesaline
(pseudomonomeerne' moodustunud kahest viljalehest, millest ainult üks
on fertiiļne), harvemini mitmepesaline (sünkarpne); fertiiļne viljaleht
ühe rippuva anatroopse ja apotroopse seemnealgmega; emakaļ<ael lįhike,
ühe viltuseļt asetseva pikliku või kaheharuļise suuaĀega. Emakas valmib
VaLem ļ<ui toļmuļ<ad (proterogüünia). Mitteavanev ļuuvili kuiva või
Į<äsnja ning õhurikka mesokarbiga ja seemet ümbritseva kõva endokar_
biga. Seeme sirge eoga, rikkaliku endospermiga. Viljad ļevivad peami-
seļt vesitsi. Sugukonnaļe on iseloomulik tuultālmļemine, mis on ļeotud
autogaamia (iseto1mlemine) ja geitonogaamiaga (õietolmu ü1ekandu_
nrine sama taime teistelt õitelt).

Sugukonda kuuļub üks perekond umbes 20 iiigiga, mis on levinud
peamiseit põhjapoolkera paras- ja subarktiļises vöįtmes (Euraasias ja
Põhja-Arrreerikas), kaks iiiki esineb Austraaiias ja Uus-Meremaaļ.

l. perekond jõgitakjas - SparganįumI L.
Sp. Pl. 971. 1753.

Maa-alune risoom läheb üle nraapealseks, sageli väga kõrgeks var_
reks. Vars on ļihtne või pöörisja või tähkja liitolsik, o.u. hįunenud,
püstine või vees ujuv (hõljuv). Lehed õrnad või tugevad, l,ineaalsed ja
püstised, sageii väga pikad ja veepinnal ujuvad, muįtuvad taime üļemi-
SeS oSaS kõrglehtedeks. Õied tihedates kerajates raotutes või raoiistes
nuttides, mis asuvad kõrglehtede kaenlas, mõnikord ka veidi kõrgemal;
ļiitõisiku alumises osas asetsevad emasnutid, ü1emises osas isasnutid.
Viljaluu väljastpoolt enam-vähem siie või pikivaoline.

Jõgitakja liigid moodustavad sage1i kaks kasvukohavormi: püstine
į<uivamaa- või kaldavorm (vees ainult varre ja lehtede alumine osa või
taim kasvab kaļdal vee ļäheduses) ja veevorm (vars ja lehed veepinnal
ujuvad, alumised lehed ja varre alumine osa vees, ainult õisikud ulatuvad
veest välja), mis esineb sageli üsna sügavas VeeS.

Jõgitakja liigid moodustavad üksteisega hübriide; seda tuleb liikide
määramisel arvestada. Mõningaid liike (mikroliigid S. erectum L. coļl.
rühmast) saab kindļaļt määrata vaid täiesti valminud viljade järgi
(koguda suve lõpul).

Nõul<ogude Liidus on l<onstateeritud l3 monotüüpset liiki, neist 8 ka
Eestis.

Perekonna lektotüüp on S. erectum L.

ļ Ķreekakeelsest sõnast Sparganon - pael, lint; taime pikkade lineaalsete .ja
paelataoliste lehtede järgi' Sparganion (kr. k.) - ühe taime nimi Dioskoridesel.
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LltKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l. Vars üIemises, liitõisikuosaS enamasti harunenud. Õisikud (nutid)
kinnituvad ļiitõisiku peateljele ja ta harudeļe 2

Vars ülemises, liitõisikuosas lihtne, harunemata. Nutid kinnituvad
ļiitõisiku peatelje1e (varre ülemiseļe oSale). Õiekatte1ehed heledad,

läbipaistvad 5

2. Lehed kitsad, kuni 5 mm laiad, pikad, ujuvad ja hõljuvad veepinnal
nagu varski. Vili haakjalt kõverdunud nokaga (emakakaela jäänu-

sega)
2. Ujuv jõgitakjas - Sparganium gramineum Georgi

Lehed kuni 3 cm laiad, enamasti püstised nagu varski; vees ainult
taime aļumine osa. Vili sirge nokaga. Õiekattelehed tihked, tume_

pruunid 3

3. Viljad raotud, äraspidipüramiidjad, 5-8 (l0) mm pikad, ülemises
osas lamedalt või tömbilt koonusjad, järsult ahenenud lühikeseks
nokaks, alumises osas nelja- või viiekandilised (35l. joon., d). Vilja-
luu väljastpoolt sügavalt pikivaoline, ulatub vilja tipuni. Õiekatte_

lehed ülemises osas ainult vähe laienenud
6. Haruline jõgitakjas - Sparganįum erectunr L. s. str.

Viljad käävjad, ülemises osas ümardunud, sujuvalt ahenenud pike_

maks nokaks; alumises osas piklikult ümardunud või ebaselgelt
kandilised 4

4. Liitõisik üsna tugevasti harunenud; harud (l) 2 või 3 emas- ja (9)

10-20 isasnutiga. Emasõitel õiekattelehed tipul ainult vähe laiene-
nud. Viljad raotud, 6-l I mm pikad, keskkohal soondumata (kitse-

nemata), hele- või kollakaspruunid (35l. joon., e). Viljaluu väljast-
poolt sile või nõrgalt vaoline, ulatub vilja tipuni

B. Põlu-jõgitakjas - Sparganium negĮecturn Beeby

Liitõisik vähem harunenud, väga harva peaaegu lihtne; harud l-3
emaS- ja 5-l2 (14) isasnutiga. Emasõitel õiekattelehed talbjalt
laienenud. Viljad ļühiraolised, 5-7 (B) mm pikad, ülalpool kesk-
kohta soondunud, alumises osas ümardunud, hele- või kollakaspruu_
nid (35l. joon., c). Viljaluu väljastpoolt lamedalt vaoline, ei ulatu
vilja tipuni

7' Väikeseviljaline jõgitakjas - Sparganįum mįcrocarpuftį (Neum.)
Raunk.

5. Isasnutte tavaliselt üks, harva kaks 6

Isasnutte enamasti rohkearvuliselt või vähemalt 2-4 7

6. Vars ja lehed püstised, harvemini veepinnal ujuvad. Lehed ļamedad
(ristlõikes pole kolmnurksed) , 2-7 ,mm laiad, varres,t ļrihemad. Isas_

nutte l või 2, emasnutte 2 või 3 (4). Emasnuiid kaenlasisesed, rao-
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tud, vahel alumine emasnutt lühiraoiine. Viljad lühiraolįsed, allpool
keskkohta ahenevad

l. Väįke jõgitakjas - Sparganįum mįnįmum Wa||r.

Vars ja lehed alati püstised, veest väljaulatuvad. Lehed (ristlõikes)
kolmnurksed, alusel terava andruga, B-12 mm laiad, varrest pike-
mad. Emasnutte 3_5 (6), raotud, üksteisele ligistunud ja kuhjunud,
kinnituvad kõrglehtedest ü1al,pool, harva aļumine emasnut't raoline
ja teistest veidi eemaldunud, sel juhul sageli kaenlasisene. Isasnutte
üks, harva kaks, ligistunud ülemisele emasnutiļe. Viljad raolised,
allpool keskkohta enamasti ahenevad

5. Ke'ra-jõgitakjas - Sparganium gĮomeraturrl Laest. ex Beurl.

7. Vars ja lehed enamasti ujuvad (järvedes), väga harva vars püstine-
Lehed kitsad' 2-5 (7) mm laiad, alusel (ristlõikes) veidi kolmnurk-
jad. Emasnutte l-4, isasnutte 2-4, asetsevad ligistįkku. Tolmuka-
pead lühikesed, kuni l mm pikad

3. Lamedalehine jõgitakjas - Sparganium angustifoĮiurn Michx-

Vars ja lehed enamasti püstised (sageli ainult varre alumine osa
vees), harvemini vee,pinnal ujuvad. Lehed 6-10 mm laiad, alusel
(ristlõikes) lamedaļt kolmnurkjad. Emasnutte 3-5, isasnutte 4-9,
ei asetse ligistikku. Tolmukapead 1,5-2 mm pikad

4. Liht-jõgitakjas - Sparganiunt emersuft7 Rehmann

l. alamperekond Xanthosparganium Holmberg, Skand. Fl. t:'72.
1922; Juz. in Fl. URSS l:222. l934. - Õiekattelehed õhukesed, kahvatud
või värvuseta.

l. Väike jõgitakjas - Sparganįum mįnįmurrt.I Wa||r. Erst' Beitr. Fl.
Hercyn. 297. 1840; Ķlinge, Fļ. Est-, Liv_ u. Curl. l33. l8B2; Asch. et
Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. l:29|' l896-lB98; Holmberg, Skand. Fļ.
l:72. 1922; Juz.in Fl. URSS l:225. 1934 et in O;r. JIen. o6.n. t:67. 1955;
Hegi, Illustr. Fl. Mitt._Eur. ed. 2. I : 1Bl. 1935; Wissjul. in Fļ. Ucr. 2: 16.
l940; Birkm. in Latv. fl. 1 :99. l953; Hyl. Nord. kärlväxtfl. t :78. l953;
Sark. in Liet. fl. 2:32. 1963. - S. natans auct., p. p.: Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 57t. ls52; Lįd. fļ. Ross. 4:5.
l853. - E>ķeronosHLIK MaJIeHbxIaü. (33B. joon.)

Į. Vars püstine või ujuv, 10-30 (50) cm kõrge, ujuval vormii ļ<uni
70-80 cm pikk, enarnasti (a) 5 või 6 (7) sõlmevahega' Lehed varrest lühe_
mad, lamedad, tömbitipuļised' enamasti (2) 3-5 (7) mm laiad, õhukesed,
püstised või veepinnal ujuvad (siis 40-60 cm pikad). Liitõisik lihtne,
harunemata, (|) 2 või 3 (a) emasnuti ja l (harva 2) isasnutiga; emasnu_
tid raotud või alumine lühikese raoga' kaenlasisesed, isasnuįt ülernisest
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338. joon. Väike jõgitakja-s. (S.pargatt'įum nūnįmum)'-.o : tairne üldkuju (orig.), & --
isasõie diagramrn' C - emasõie diagrarnm.
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€masnutist eemaldunud. Tolmukad võrdlemisi pikad, toimukapead ovaal-
sed, väikesed, alla l mm pikad. Emakakael lühiļ<e, väikese munaja suud-
mega. Viljad käävjad, allpool keskkohta soondunud, kitsama alu'mise
osaga, tipul ahenenud lühikeseks nokaks (emakakaela jäänus), kuni l mm
pikkusel raol.

Õitseb juulis, augustis.
Eestis aeglaselt voolavates jõgedes ja ojades, järvede kallastel, mu-

dastes kraavides ja kanalites, tiikides, harvemini soodes, ka mererannal
ja turbaaukudes; helo- ja hüdrofüüt. Paiguti kogu territooriumil; mõni-
kord moodustab kogumikke.

UIdlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas peaaegu kõikjal, Taga-
Kaukaasia idaosas, Lääne- ja Ida-Siberi keskosas, Ķaug-Idas Kamtšatka
poolsaarel. Põhja- ja l(esk-Euroopas, Põhja-Ameerikas. (339' joon.)

Varieeruv liik. Teisenditest eristatakse:
var. fĮuitans Fries - veesisene vorm' mõnikord esineb ka turbaauku-

des; paiguti; kogutud Abjas ja mujal;
vat. mįnįmurn (var' tgpicunz Asch. et Graebn. l. c.:292) - ļehed

enamasti 4-5 mm laiad; Eestis levinuim teisend;
var. perpusiĮlurrl (Meinsh.) Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.

l :293. 1896-1898 (S. perpusiĮ.Įum Meinsh. in Mėl" Biol. Acad. Sci.

339. joon. Väikese jõgitakja (Sparganium minimum) areaal. [Meusel, Jäger ja Weinerti
(1965) jätgi.]
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340' joon. Ujuv jõgitakjas (Sparganiunt gramineum). or1g



Pėtersb.13:394.1893)-varspeenike,kunil0cmkõrge,lehedļ<itsad,
į*ārķ"rt mitte üle z mm laiad, vahel peaaegu niitjad; esineb harva koos

tüüpteisendiga.
s. mįnįmunl rnoodustab hübriide S' emersum'iga (vt' ļk' 507) ja

S. angustifoĮium'iga (viimast pole Eestist leitud)'

2. Ujuv jõgitakjas - Spargartiurn gramineunl\ Georgi' Bemerk'

Reise l ,žez. vzs. - S. Frrrrli Beurl. in Bot. Not. 136. !B54; Juz. in Fļ'

URSS l:222. 1934 et in O;r. JIeu' o6n' I ;68' 1955; Holmberg' Skand'

Fl. 1 : 74. Į922; Enari et al. Kodum. taim. 29. |943; Birkm. in Latv' fl'

1:97.1953;Hyl.Nord.kärlväxtĪl.1:79.1953.-S,natansauct.,p.p.:
Fries in Bot. ūot. 13, l54. lB49; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew' Esth_,

Liv_ u. Curl.57l. 1852; Led. Fl. Ross' 4:5' lB53' -- ExeronoBHĮ4l( 3JĮaI(o-

JrncrHbtft, e. QPusa. (340. joon.)
9Į. Vars įeenikĖ, uiuv, kuni 1 m pikk. Lehed lamedad, ülemises

o.r. pooĮrrljäd, veepinnal ujuvad, tavaliselt üle i m pikad' (l) 2-3
iį' ;* ļaiad. Liitõisik pikenenud' alusel enamasti harunenud (harusid

i Ļoi z1; nutid ļrinnituvaį kõrglehtede kaenlasse. lirr.l:' tavaliseļt 1 või

2 emasnutt i ja 2 või 3 isasnr1ti, liitõi.iku peateljel (2) 3-5 emasnutti

ī^ i iii 3 (5) isasnutti; nutid üksteisest eemal, kaenlasisesed, raotud'

mõnikord aļumine emasnutt lühema või pikema raoga. Alumised kõrg-
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34l. joon. Ujuva jõgiiakja (Sparganium gramineanr) l'eiukohad Eestis
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'f

lehed pikad, ülemised lühikesed kuni peaaegu Soomusjad, mõnil<ord puu-
duvad hoopis. Toļmukaniidid ja tolmukapead lühikesed (alla l mm).
Emakakael lühike, lühikese suudmega. Viljad piklikud, keskkohal soondu-
rnata, võrdlemisi pikal raol, järsuli ahenenud kõverdunud nokaks.

Õitseb juulis, augustis.
Eestis peamiselt liivase põhjaga eutrofeerunud oligotroofsetes järve_

des, enamasti ujuvana. Uļatub veekogudes üsna sügava1e; hüdrofüüt.
Võrdlemisi haruldane, esineb paiguti; seni kogutud ainuļt mandriosast.
(341. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas peamiselt põhjapoolsetes
vaļdkondades (ulatub lõuna suunas väga harva Moskva oblastini); Lääne-
Siberis Tomski oblastis, Ida-Siberis Baikali ümbruses, Kaug-Idas Kam-
tšatka poolsaarel ja Sahhalinil. Skandinaaviamaades (peale Taani).

Võib moodustada hübriide S' errlersum'i ja S' angustifoĮium'iga, kuid
seni pole neid Eestis kindļalt eristatud.

3. Lamedalehine jõgitakjas - Sparganium angustifolium| Michx.
Fļ. Bor. Amer. 2 : 1B9. 1803; Hyl. Nord. .kärlväxtfl. l : B0. 1953; Šark. in

Liet. fl. 2:31.1963. - S. affine Schnizl. Diss. Bot. Typh.27. lB45; Asch.

et Graebn, Syn. Mitteleur. Fl. 1:287.1896-1898, p. p.; Holmberg, Skand.

Fl. t:75. 1922; Vilb. Eesti taim. ed. 2. 17. 1925; Juz.in Fl. URSS l:224.
1934 et in Oa. JIeu. o6n. t :69. 1955; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2.

t : 179. 1935; Birkm. in Latv. fl. I :98. 1953. - S. natans auct., p. p.:

Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 571. 1852. - Exe-
roJroBHr,rK y3KoJILIcrHbrh. (342, joon.)

Į. Vars enamasti ujuv, peenike, väga harva püstine,20-60 (l00) cm
pikk ja pikemgi. Lehed pikad, kitsad, 2-5 (7) mm laiad, aļusel (ristlõi-
kes) ainult nõrgalt kolmnurksed, muidu lamedad (kuivanult pole lehe'

rood looklev). Liitõisik harunemata, lihtne, võrdlemisi lühike, enamasti

(l) 2 või 3 (4) emas- ja 2-4 isasnutiga; emasnutid raolised, harva tao-

tud, kinnituvad liitõisiku teljele kõrglehest ülalpool (mitte nende kaen_

ļas), enam või vähem üksteisele ligistunud; isasnutid samuti, õitse_

misajal kokkupuutuvad (ühtesulavad). Alumised kõrglehed (emasnutti'
dest ja mõnikord ka alumisest isasnutist allpool) lehekujulised, liit-
õisikust enamasti pikemad. Tolmukapead ļaiad, umbes l mm pikad. Ema-

kakael lühike, sirge või pisut kõverdunud. Viljad käävjad, läikivad, pruu-

nikad, keskkohaļ soondunud, pikaraolised, ülemises osas sujuvalt ahene_

nud pikaks sirgeks või kõverdunud nokaks.
Oitseb juulis, augustis.
Eestis levinud enamasti liivase põhjaga ja selgeveelistes oligotroof-

setes järvedes, peamiselt vees ujuvana. Võrdlemiši haruldane, kuid pai'
guti esineb eelmisest liigist sagedamini. Uļatub järvedes üsna sügavale.

t angustįĪoļįum (lad. k.) - ahtalehine, kitsalehine.
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343' joon. Lamedalehise jõgitakja {SparganĮum angustifoĮiurn) leiukohad Eestis.

Kaaslasliikideks on sageli Lobeįįa Dortmanna ja Isoėtes įacustrįs. Sent
kogutud ainult mandriosas. (343. joon.)

Uļdlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas Karjala-Lapi, Dvinaa-
Petšoora, Laadoga,_Ilmeni, Baļtikumi ja Ülem-Volga valdkonnas, ulatu-
,des lõuna Suunas Moskva oblastisse; Ida-Siberi metsatundravööndis,
Kaug-Īdas. Skandinaaviamaades, hajusalt atlantilises ja Kesk-Euroopas
ning Vahemeremaades; Põhja_Ameerikas. (344. joon.)

Peale tüüpvormi Yar. angustifoĮĮum eristatakse
var. zosterifoĮium Neum. in Hartm. Handb. Scand. Fl. ed. 12. ll0.

lB89 _ lehed väga pikad (üle l m), emasnutid võrdļemisi suured; kogu_
tud Eestis mitmest järvest.

S. angusttfolįum moodustab hübriide S. gramineum'i ja S' mįnįmu-
ntiga, kuid seni pole neid Eestis kindlalt määratud. Hübriidi S. angusti-
įoĮium Michx. \ S. emersum Rehmann (S. \EngleranuffĮ Asch. et
Graebn.) on kord kogutud Võrust põhja pool Lauga järvest. (345. joon.)

4. LihĻjõgitakjas _ Sparganium eftįersuml Rehmann in Verh.
Naturf. Ver. Brünn l0:80' 1B7l; Rothm. Exkursionsfl. 573. 1972.
S. simpĮex Huds. Fl. Angl. ed.2.40l. 1778 (excl. p.), nom. illeg.; Wied.
et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.57l. lB52; Led. Fi. Ross.

I ernersum (1ad. k.) - veest väljaulatuv, veepinnale kerkiv, veest esile kerkiv
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344. joon Lamedalehise jõgitakja (Sparganium angustifoĮium)
ja Weinerti (1965) järgi.]
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345 joon. Hübriįdi Sparganium angusti|olĮum )( S. emersune leiukoht Eestis.



a

346. joon, Liht_jõgitakjas (Sparganium emersum)| -a - taime üldkuju (orig')' b _
emasols, c - lsasols,

b



4:4. 1853, p. max. p.; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. l:284. 1896-
1898; Holmberg, Skand. Fl. l:77. 1922; Juz. in Fl. URSS l:221. 1934 et
in <Da. JIeu. o6.n. I : 68. 1955; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. | :178.
1935; Wissjul. in Fl, Ucr. 2 : 15. 1940; Birkm. in Latv. fl. I :97. 1953; Hyl.
Nord. kärlväxtfl. į:8l. 1953; Sark. in Liet. Īl.2:29. 1963. - Exeronos-
HHK ĪpocToIi. (346. joon.)

Į. Vars enamasti püstine' sageli alumise osaga (mõnikord õisikuni),
vees, harvemini ujuv, (l5) 30-50 (60) cm kõrge; ujuval vormil võib vars
olla üle l m pikk. Lehed (5) 6-lO (12) cm laiad, eriti alusel (ristlõikes)
kolmnurksed, tugeva andurja keskrooga (kuivanud taimel keskrood sageli
osalt looklev); ujuvad lehed õhukesed ja lamedad. Liitõisįk lihtne, haru-
nemata, pikenenud, (2) 3-5 emas- ja 4-6 (9) isasnutiga. Emasnutid
kinnituvad liitõisiku teljele enamasti kõrglehtedest ülalpool (mitte nende
kaenlas), alumised raolised ja teineteisest eemaldunud; ülemised raotud-
Isasnutid lühiraolįsed, enam või vähem üksteisest eemal. Tolmukad pikad,
tolmukapead rkitsad, kuni 2 mm pikad. Emakakael suhteliselt pikk, kuni
2,5 mm pikkuse suudmega. Viljad käävjad, ra,oļis,ed, kersrkkohal sõ,ondunud,
üļemises osas sujuvalt ahenenud märgatavaks nokaks.

' Õitseb juunist augustini.
Eesiis järvede ja jõgede kaldaosas, ojades, sootides' tiikides, kraavi_

des ja kanalites, ka s,oostu'nud vesistel aladeļ, ,mõni'kord ku,ivaļ kaldaĮ vee
ääres; helofüüt, harvemini hüdrofüüt. Sage kogu territooriumil vastava_
tel kasvukohtadel.

Uldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osas, Kaukaasias, Lääne_ ja
Ida-Siberis, Ķaug_Idas ning Kesk-Aasias (põhjaosas). Peaaegu kogu
Vä1is-Euroopas (kuni subalpiinsel kõrgusastmel), Põhja-Ameerikas.

Varieeruv iiik. Eestis võib teisenditest eristada
var. angustifolium (Beckm.) Talts (S. simpĮex Huds. var. angustifo-

ļįurrt Beckm. in Abh' Nat. Ver. Bremen I0 :505. 1BB9) - taim enamasti
15-35 cm kõrge; lehed umbes 5 (8) cm pikad ja 5-6 mm laiad, püsti_
sed; ebasoodsa kasvukoha vorm, täheldatud paiguii;

var. emersįrm (S. sirnpĮ.ex var' tųpicum Asch. et Graebn. 1. c':2B5) -vars ja lehed püsiised, veest väljaulatuvad; suuremad lehed (alumised)
laiad, eriti alusel kolmnurksed; sagedam teisend;

var. fĮuitans (Gren. et Godr.) Talts (S. simpĮex Huds. ft. fĮuitans
Gren. et Godr' Fl. Fr. 3:357.1855-1856; S' sintplex Huds. var' Įongissi.
mum Fries in Bot. Not. 71. IBOB) - veevorm, vars ja lehed ujuvad, sageli
üle l m pikad, kuivanult kergesti murduvad; lehed lamedad, alusel töm-
biĮt kolmnurkj,ad; liitõisik vees,t väljaulartuv; s,eisvates ja aegla,se vooluga
vetes; Eestis esineb paiguti, näit. Kilingi_Nõmme juures, Abjas ja mujal.

Moodustab hübriide mitmete liikidega. Eestis on seni konstateeritud
järgmised:

S' angustifoĮįum \ S. emersum (vt. lk. 503);
S. emersum Rehmann X S. mįcrocarpum (Neum.) Raunk. _ kogu_
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tud Kasti juurest ojast Saaremaa| (347. joon.), kus esines koos S. mįcro-
carpum'iga;

S' emersuffL Rehmann X s. mįnįrnum Wallr. (S. \diuersifoĮium
Graebn.) - kogutud Mähuste järvest Harju raj. ja mujalt; esineb võrd_
ļemisi harva.

347. joon. Hübriidi Sparganium emersrun )( S. microcarpwn |eiukoht Eestis.

5. Kera-jõgitakjas - Sparganium gĮomeratuml Laest. ex Beurl' in
'oefvers. Vet. Akad. trörh. 9: l92. lB33; Holmberg, Skand. Fļ. l : 78' 1922;
vilb. Eesti taim. ed. 2. t7. t925; Juz. in Fl. URSS t:224. 1934 et in o;r.
JIeg. o6,r. t :67. 1955; Birkm. in Latv. fl. l :99. 1953; Hyl. Nord. kärl_
växtfl. l:Bl. 1953; Šark. in Liet. fl. 2:3l. 1963. - Exero"ltoņtll.rK cKyĮIeH_
Huü. (34B. joon.)

9ļ. Vars alati püstine, (l5) 20-30 (40) cm kõrge, üsna jäme. Lehed
varrest pikemad, B-12 (14) mm laiad, teritunud tipuga, aluseilaia tupega,
alumisel (välimisel) pinnal tiivulise andruga, iisĪtoiķ.. kolmnurįsād,
enamasti püstised. Liitõisik lihtne (harunemata); emasnutte (2) 3-5
(6), isasnutte enamasti ainuļt üks, harva kaks. Emasnutid ligistikku,
kuhjunud ja tihedalt kokkupuutuvad, raotud, harva alumine raāline iateistest eemal, viimasel ju'hul sageli ka kaenlasisene, kuna teised emrį_
nutid kinnituvad tavaliselt kõrglehtedest ülalpool. Isasnutt ülemise emas_
nuti ligidal. Tolmukad ļühikesed, väikeste, alla l mm pikkuste tolmuka_

l gĮomeratum (lad. k.) - kerajalt kuhjunud.
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348. joon. Kera-jõgitakjas (Sparganiurrį gļomera'tum)' orig'
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349. joon. Ķera-jõgitakja (Sparganium gĮomeraturn\ leiukohad Eestis

peadega. Emakakael ļühike, lühikese suudmega. Viljad raolised, kesk*

kohal, enamasti veidi madalamal soondunud, nende alumine osa laiem,
ülemine aheneb sujuvalt nokaks.

Õitseb juulist augustini.
Eestis kraavides ja ojakallastel, madalamatel märgadel kohtadel soo*

cles ja soostunud metsades; helofüüt. Seni kogutud ainult mandriosast.
Võrdlemisi haruldane, esineb hajusalt peamiselt Eesti kirde- ja edelaosas.

(349, joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osaS peamiselt põhjapoolsemates

valdkondades - Karjala-Lapi, Dvinaa-Petšoora, Baltikumi, Laadoga-
Ilmeni, Ulem-Volga, Ulem-Dnepri ja Volga-Doni valdkonnas; Lääne- ja
Ida-Siberis, Ķaug-Idas. Skandinaaviamaades, hajusalt Põhja_Ameerikas-

2. alamperekond Sparganiurn. - MeĮanosparganiutn Holmberg,
Skand. Fl. l : 1922; Juz. in Fl. URSS l :2l8. 1934. - Õiekattelehed tih-
ked, tumedavärvilised, enamasti mustjaspruunid, eriti tipul.

Koguliik s. erectum L. coll. on jaotatud neljaks mikroliigiks. (ka

alamliigiks või varieteediks), millest Eestis esineb kolm. Nad on välis_

kujuli sarnased, erinedes peamiselt vilja kuju poolest (351. joon., c, d
ja e). S. mįcrocarpum ja S. negĮecturn on vilja kuju ja ehituse poolest

įähedased, erinedes seļ1es tunnuses alamperekonna esimesest 1iigist

(5. erectum L. s. str. : S. polgedrum\ 
50g



6. Haruļine (oksine) jõgitakjas - Sparganium erectum| L. Sp. Pl.
97|. 1753, s. str. - S. erecturn L' ssp. poĮgedrum (Asch. et Graebn.)
Schinz et Keiler, Fl. Schweiz ed. 3. 2: |4. l9L4; Hyl. Nord. kärlväxtfl.
I :83. 1953. - S. erectum L. ssp. erectum: Rothm. Fxkursionsfl. Krit.
Ergänzungsb. 15. 1963. - S' ramosurrĮ Huds. Fl. Angl. ed. 2. 40l. l77B;
p. p., nom. illeg.; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.
571. 1852, p. p.; Led. Fl. Ross. 4 :3. 1853, p. p. - S. ramosum Huds.
ssp. polųedrurrl Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. l :283. 1896-1898
([ssp.ļ B. S. poĮgedrum); Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. t : l78.
1935. _ S. ramosum Huds. var. polųedrum (As'ch. et Graebn.) Holmberg,
Skand. Fl. I : 79. 1922. - S. polgedrunt (Asch. et Graebn.) Juz. in Fl.
URSS I : 219. 1934 et in On. JIen. o6"u. I :66. 1955; Wissjul. in Fl. Ucr.
2:|3.1940; Birkm. in Latv. fl. l:95. 1953; Sark. in Liet. Ī1'2 26. 1963.-
Exero.ņoņgnx npauoü, e. Mllororpauxrtü. (35l. joon., d.)

Į. Tugev taim. Vars alati püstine, (25) 50-100 cm kõrge ja isegi
l<õrgem' Lehed (0'B) l,5- '2 (3) cm laiad, pisut nahkjad, kõvad, ena-
-masti püstised, tömbitipulised, aļusel (rist1õikes) kolmnurksed, tugeva
andruga. Liitõisik harunenud; peatelg ja kõrglehiede kaenlas asetsevad
külgharud l-3 (4) emasnutiga ja rohkearvuliste (kuni 20) isasnutti-
dega; kõige üiemised ja alumised harud mõnikord ainult kas isas- või
emasnuttidega. Perigooniļehed munajad kuni laimunajad, tipul kas üldse
mitte või ainult veidi ļaienenud, pruunikad, kitsa heļedama või valkja
äärisega, viljadest enamasti lühemad. Emakakael lühike, 3-4 mm pikkuse
peenikese ļineaalse suudmega. Viljanutid võrdlemisi suured, sageli üle
2 cm Įäbimõõdus. Viljad koos nokaga 5-B (l0) mm pikad ja (3'5) 4-
6 mm laiad; raotud' tumepruunid, äraspidipüramiidjad, alumises osas
kandilised, paljunurksed, ülemises osas lühidalt ja lamedalt koonusjad;
viljaluud kandįlised, sügavalt pikivaoiised, ümbritsetud valkja käsnja
mesokarbiga, asetsevad vilja keskel, ulatudes peaaegu selle tipuni.

Õitseb (juunist) juu1ist augustini.
Kasvab jõgede kaldaosas ja 1<raavides, alumine osa enamasti vees,

mõnikord kaunis sügavalt. Helofüüt. Eestis väga haruldane, kogutud
Põhja-Eestist. (350' joon.)

ŪIdlevįk. Nõukogude Liidu Euroopa-osas kesk_ ja lõunavaldkondades;
-Kaukaasias, I-ääne- ja Ida-Siberis. Mujal peamiselt Kesk-Euroopas ja
.Skandinaaviamaade lõunaosas.

' s. erectum L. s. str. võib moodustada hün-riide S. emersum'iga, kuid
Eestis pole neid seni kindlaks tehtud.

7. Väikeseviljaline jõgitakjas - Sparganium microcarpum 2 (Neum.)
Raunk. Danske Blomsterpl. Naturhist. l (|):279. 1895; Čelak. in Österr.
Bot. Zeitschr.46:425. 1896; Juz. in Fl. URSS l:221. 1934 et in O;r. JIen.

I erectum (lad. k.) - püstine, sirge.
2 mīcrocarpum (|ad. k.) _ väikeseviljaline.
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350. joon. Harulise jõgitakja (SparganĮurn erectutrl s. str.) ļeiukohad Eestis.

o6;r. l :66. l955; \Įissjul. in Fl. Ucr. 2: l5. l940; Birkm. in Latv. fl.
l:96. 1953; Šark. in Liet. fl. 2:27' 1963. - s. erecturn L. ssp. mįcrocar-
pzrr (Neum.) Hyl' Nord. kärļväxtfl. 1 :93. l953; Rothm. Exkursionsfl. Krit.
Ergänzungsb' 16' 1963. - S. ranlosum.Huds. Fl. Angl. ed. 2. 40|. |77B,
p. p.; V/ied. et 'Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 571. 1852,

p' p.; Led. Fļ. Ross. 4 : 3. lB53. - S. ramosurn Huds. var. mįcrocarpum
Neum. in Bot. Not' 12B' lB97; Holmberg, Skand. Fļ. l :79. 1922. - S. ra-
mosum Huds. ssp. negĮectum (Beeby) Neum. var. microcarpuftį (Neum.)
Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 1:281. 1896-1898. ([ssp.] A. S. neg-
ļectum [Rasse] $. mĮcrocarpum); Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. t:l7B.
1935. - Exero,ņongI,IK MeJlKolr.ltoĀgrtü. (35l. joon., a, b, c.)

Į. Vars madalam ja pisut nõrgem kui harulisel jõgitakjal, 30-60
(70-85) cm kõrge. Lehed kitsamad (umbes l,5 cm laiad)' pisut pehme-
mad ning alusel nõrgema andruga kui harulisel jõgitakjal. Liitõisik ena-
masti harunenud, harva peaaegu lihtne; harūdel emasnutte l-3, isas-
nutte 5-l2 (l4). Emasõite perigoonilehed ülemises osas (tipul) talbjalt.
laienenud, alusel heledamad, viljadest lühemad või ainult veidi pikemad.
Emakakaeļ lühikese (kuni 2 mm pika) lineaalse suudmega. Viljad lühi-
kesel või pikemal raol, kollakas- kuni tumepruunid, saledad, käävjad,
5-7 (8) mm pikad, 2-3 mm laiad, keskkohalt või pisut kõrgemaĮt alla-
poole ahenevad, aļumises osas äraspidikoonusjad, peaaegu ümardunud'
või ebakorrapäraseļt tömbi1t kandilised (mesokarbi kortsutõmbumise
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35l. joon. Väikeseviljaline jõgitakjas (Sparganium mīcrocarpum)i & -: taime üĮdkuju
(orig.), b - emasõis, c - vili õiekatteLehted"gu' 4 - h-arulise jõgitąkjg (S. 

'erectums. sti.) viļį õiekattelehtedega, e _ põlu-jõgiiakja (S. negĮectum\ vili õiekaįtelehtedega.



tõttu), veidi ļaiema munaja läikiva ülemise oSaga' sujuvalt aheneva
nokaga (emakakaela jäänus). Viljaluu ļamedalt vaoline, ei ulatu vilja
tipuni.

Oitseb (juunist) juulist augustini.
Eestis järvede ja jõgede kaldaosas, ojades, tiikides, sootides, kraa_

vides ja kanaiites, enamasti ainult alumise osaga vees, harva vesistel
madalsoodel; helofüüt. Esineb sageli kogu territooriumil vastavates kas-
vukohiades madalamas vees.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osas, Põhja-Ķaukaasias, Lääne-
siberis ja Kesk-Aasias. Eriti Skandinaaviamaades (kaasa arvatud raani),
Ķesk-Euroopas (idaosas), puudub Vahemeremaades. Esineb peamiselt
jahedamas vees.

Majanduslik tähtsus. Sobib söödaks sarvloomadele.

Moodustab hübriide S. emersum'iga (vt. lk. 506).

B. Põlu-jõgitakjas - Sparganium negĮecturn 1 Beeby in Journ. Bot'
23:26, l93. 1BB5; Juz' in Fļ. URSS l:220. lg34; Wissjul. in Fl. Ucr.
2:|4' 1940; Birkm. in Latv. fl. 1:96. 1953; Sark. in Liet. ĪI.2:26.1963.-
S. erectum L. ssp. negĮectum (Beeby) Schinz et Keller, Fl. Schweiz ed. 3.
2: 14. 1914; Hyl. Nord. kärlväxtfl. t : 83. l953i Rothm. in Exkursionsfl.
Ķrit. Ergänzungsb. 16. 1963. - S. ramosarn Huds. trl. Angl. ed. 2. 40|.
1778, p. p.; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 571.
1852, p. p.; Led. Fl. Ross. 4 :3. lB5B. - S. ramosum Ifuds. ssp. neglectum
{Beeby) Neum. in Hartm. Handb. scand. fr. ed. t2. tt2. l8gg; Asch. et
Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. l :2Bl. 1896-1898, P.P. ([ssp.] A. S. negĮec-
tum); Holmberg, skand. fl. I :80. 1922; Hegi, Illustr. pt. Mitt.-pur. ed. 2.
l: l77.l935, p. p. - ExeroJIoBHI,ĪK rregauetnuft. (35l. joon., e.)

9ļ. Vars püstine, alumise osaga enamasti vees, 40-70 (s0) cm kõrge
(alamperekonna esimesest liigist madalam ja nõrgem). Lehed püstisū'
30-65 cm pikad, 6-12 mm laiad, lineaalsed, tömbitipulised, įälimisel
(alumisel) pinnal andruga, alusel kolmnurksed. Liitõisiku harudel (neid
on enamasti 4-6) emasnutte (l) 2 (3), isasnutte (9) 10-14 (20). Emas-
õite perigoonilehed pruunid, tipul ainult veidi laienenud, heleda āä.i."gr.
Emakas lühiraoline. Viljad raotud või üsna lühiraolised, 6-l0 (ll) mm
pikad ja 3-4 mm laiad, käävjad või äraspidimunajad, saledad, kollakas-
pruunid, läikivad, keskkohal soondumata, alumises osas äraspidikoonus-
jad, enam või vähem siledad või lamedalt kortsulised (ebaselgelt 3_6_
kandilised), sujuvalt nokaks ahenevad. Viljaluu väljastpoolt silā või nõr-
galt pikivaoline, ulatub vilja tipuni.

Õitseb (juunist) juulist augustini.
Esineb jõgede ja ojade kaldaosas, tiikides ja kraavides; helofüüt.

Eestis haruldane liik: kogutud käesoleva saj' esimesel poolel Hiiumaalt,
Saaremaalt ja Põhja-Eestist. (352. joon.)

I negĮectum (lad. k.) - märkamatu, tähelepandamatu, mittehinnatud, põlatud.

33 Eestį NSv flooįa xI 513
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352. joon. Põlu-jõgitakja (Sparganium negĮectum\ l'eiukohad Eestis'

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osa kesk_ ja lõunavaidkonda-
des, Kaukaasias, Kesk-Aasias. Skarrdinaaviamaade lõunaosas (puudutl

Norras ja Soomes), Kesk-EuroopaS. Lõunapoolsema levikuga'

2. sugukond hundinuialised Tgphaceae Juss.

Mitmeaastased rohtjad vee_ või sootaimed foomava risoomiga ja

kaherealiselt asetsevate lineaalsete lehtedega. Õied ühesugulised, ruljas
tõļvikus, ülemises osas isasõied, alumises emasõied. Tõlviku alusel vara-
kult varisev kandeleht (spatlla). Õied õiekatteta, alusel karvadega. Isas-

õied 2-5 (7), enamasti 3 tolnrukaga; tolmukaniidid sageii alusel koļ<ku

kasvanud, tolmukapeadest pikemad. Emakas jalakesei asetseva sigimi-
kuga, pika kaela ja pikliku pruuni suudmega. Emastõlviku pruun värvus
ja iametjas läige ongi tingitud suurest hulgast kokkusurutud pruunidest

ļuudmetest. Vahel emasõite aļusel soomusjas kandeieht. Sigimik ülemine,

ühepesaline, ühe rippuva Seemnealgmega. Vili on ļ<arvadest ümbrįtsetud

nokaga (emakakaela jäänus) pähklike.
Šugukonda kuulub üks perekond mõneteistļ<ümne liigiga, mis on lai-

aldaselt levinud peaaegu kogu maakeral, eriti paras_ ja troopilises vööt_

tnes. Nõukogude Liidus on esindatud B liiki, nendest Eestis 2 iiiki.
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l. perekond hundinui - Tgphat L.
Sp. Pl. 971. 1753.

Ķõrged rohttaimed soomusjate lehtedega kaetud jämeda risoomiga.
Varred üksikult, ruljad, harunemata, sõlmedeta. Lehed varre alusel, pikad,
lineaalsed, püstised, terveservalised, alusel varreümbrise tupega' Tolmu_
kaid kolm (Eestis esinevatel liikidel), tolmukotid kahepesalised.

Perekonna tüüpliik on T. latifoĮia L'
l. Tõlviku isas- ja emasosa varre tipul enamasti teineteisest eemal, (l)

3_5 (9) cm kaugusel. Emasõied soomusja kandelehe kaenlas. Lehed
kitsasļineaalsed' (3) 5-l0 mm laiad, rohelised

2. Ahtalehine hundinui - Tgpha angustifoĮia L.

* Tõlviku isas- ja emasosa varre tipul enamasti kokkupuutuvad, harva
teineteisest veidi eemal. Emasõied soomusja kandeleheta. Lehed lai-
lineaalsed, !-2 cm laiad, sageli hallikas- või sinakasrohelised

l. Laialehine hundinui - Tgpha latifoĮia L.

l. Laialehine hundinui - Tgpha ĮatifoĮia2 L. Sp. Pl. l97l. |753;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 570. 1852; Led. Fl.
Ross. 4:l. 1853; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fļ. |:27|. 1896-1898;
B. Fedtsch. in Fl. URSS l:210. 1934; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. l:173.
1935; Wissjul. in Fl. Ucr. 2 :9. l94O; Birkm. in Latv. fl. I :92. 1953; Hyl.
Nord. kärlväxtfl. l :75. 1953; Mischk. in Q.n. JIeg. o6.n. l : 64. 1955; Šark.
in Liet. ĪL 2:2l. 1963. - Exs.: IBunge] Fl. exs. I-iv-, Est_ u. Curl.,
n" 745. - Poros ruI,rpoKoĮĪ{crglrü. (353. joon.)

į. Vars püstine, suhteliselt jäme, l-l,5 (2) m kõrge. Lehed lailine-
aalsed, lamedad, l-2 cm laiad, alusel tupega, tömbivõitu tipuga, sageli
varrest ja tõlvikust üleulatuvad. Tõlviku isasosa l0-20 cm pikk, puutub
enamasti kokku emasosaga, harvemini on nad teineteisest eemal. Tõlviku
emasosa ruljas, sametjalt tumepruun (emasõite alusel olevatest karva-
dest üIeuļatuvate tumepruunide suudmete tõttu), kuni 25 cm pikk ja
umbes 2,5 cm läbimõõdus, tõlviku isasosast enamasti pikem. Pärast õitse_
mist tõlviku isasosa kuivab. Tolmukaniidid tolmukapeadest 2-3 korda
pikemad' Emasõite aiusel kandeleht puudub, karvad enamasti püsivad ka
viljumisajal, soodustades viljade ļevimist. Risoomi üksikud eraldunud
osad juurduvad, andes alguse uuele taimele.

Õitseb juunis, juulis, ka augustis.
Eestis jõgede ja järvede soostunud kaldaosas ja järvede kinnikasva-

misvöötmes, tiikides, roostikes, kraavides, turbaaukudes, sageli alumine
osa vees. Kasvab vahel koos pillirooga. Moodustab tavaliselt väiksemaid
kogumikke. Sage kogu territooriumil.

Üldlevik. Peaaegu kogu Nõukogude Liidus, välja arvatud Arktika.

t tgphos (kr. k.) - suits, aur; emastõlvikud on pruunid, otsekui suitsutatud.
2 ĮatĮfoĮia (lad. k.) - ļaialehine.
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353. joon. Laialehine hundinui '(Tgpha Įatif.oĮia var. ĮatifoĮīa): a - taime üldkuju (orig.),
b -- emasõied, c - isasõis.



Ķa peaaegu kogu Välis-Euroopas (Alpides kuni lB00 m kõrgusel), Aasias
peamiseli edelaosas, Aafrikas, Ameerikas, Austraalias.

Majanduslik tähtsus. Ęisoomi, mis sisaldab võrdlemisi suurel hulgal
tärkļist (kuni 40į9), kasutatakse tärklise saamiseks' paiguti, näit. Hiinas,
ka toiduks. Kodutöönduses valmistatakse taimest mitmesuguseid punu-
tud esemeid (korve, matte jm.), tāimekiududest nööri ja jämedat kangasi
(kotiriiet). Sobib ka siloks ning paberi ja kartongi tooraineks. Dekora-
tiivtaimena on kohane basseinide ja tiikide kallaste kaunistamiseks.

Eristatakse
var, ambigrza Sond. Fļ. Flamb' 508. 1B5l - tõlviku isas- ja emasosa

peaaegu ühepikkused, teineteisest umbes 3 cm eemal; Eestis esineb harva;
var. latifolįa - tõ|viku isas- ja emasosa puutuvad kokku, isasosa

emasosast veidi lühem; Eestis sagedaim teisend;
var. remotįuscula Simonk. Enum. Fl. Transs. 5l4. 1887 - tõļviku

isas- ja emasosa teineteisest rreidi eemal, isasosa emasosast veidi pikem;
Eestis esineb harva.

2. Ahtalehine hundinui - Tgpha angustifolia, L. Sp. Pl. 1971. 1753;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 570. lB52; Led.
Fl. Ross. 4:2. lB53; Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. l:275. 1896-
1898; B. tredtsch. in Fļ. URSS l:2l5' 1934; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
| :174. 1935; Wissjul. in Fl. Ucr. 2: ll. 1940; Birkm. in Latv. fl. I :92.
1953; Hyl. Nord. kärlväxtfl. 1 : 76. 1953; Mischk. in on. Jlerr. o6.rr. l :64.
1955; Sark. in Liet. Ī1.2 :22. 1963. - Poros ysxo.ltucruuü. (354. joon.)

9ļ. Vars üksik, püstine, l-1,B (2) m kõrge. Lehed kitsaslineaalsed,
3-B (10) mm laiad, alumisel pinnal veidi kumerad, alusel tupega, var-
rest ja tõlvikust üļeulatuvad. Tõlviku isasosa enamasti (1) 2-5 (8) cm
võrra emasosast eemal, harva puutuvad kokku. Tolmukaniidid 1,5 korda
tolmukapeadest pikemad. Tõlviku emasosa ruljas, sametja läikega, puna_
ļ<as- või tumepruun, l0-20 cm pikk ja kuni l,5 cm 1äbimõõdus, enamasti
tõlviku isasosast pikem. Emasõied soomusja kandelehe kaenlas; kande_
ļehed õite alusel olevate karvade pikkused. Emakasuudmed kandelehte_
dest ja karvadest pisut üleulatuvad.

Õitseb juulis, augustis.
Eesiis järvede ja jõgede soostunud või liivakal kaldaosal, tiikides,

kraavides, sageli alumine osa vees. Kasvab vahel koos laiaļehise hundi_
nuiaga. Moodustab kogumikke. Esineb paiguti, on eelmisest liigist harul-
dasem. (355. joon.)

ÜIdlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osa kesk- ja lõunavaļdkonda_
des; Kaukaasias, Lääne- ja lda-Siberi lõunaosas, Kesk-Aasias. Peaaegu
l<ogu Välis_Euroopas (puudub Kreekas), Aasia edelaosas, Aafrikas,
Ameerika Ühendriikides ja Austraalias.

Majanduslik tähtsus. Kasutatakse samuti nagu laialehist hundinuia.

1 angustįfoįįa (lad. k.) - ahtaļehine, kitsalehine.
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354. joon. Ahtalehine hundinui {Tgpha angustifoĮia var' angustįĪoĮia}. orig"
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355. joon. Ahtaļehise hundinuia (Tgpha angusti|oĮia) ļeiukohad Eesiis'

Eristatakse
var. alLgustifotia - isasõitega tõlvikuosa emasõitega osast lühem;

osad teineteisest eemal; Eestis sagedaim teisend;
var. inaequaĮis Kronfeld in Verh. Zoo|'-Bot. Ges. Wien 39:l52.

1BB9 - isasõitega tõlvikuosa -emasosast märgatavalt pikem; Eestis esineb

harva;
var. Sonderį Kronfeld ļ. c. - isasõitega ja emasõitega tõlvikuosa

puutuvad kokku; Eestis esineb harva.
Kohaįi kasvab ka hiibr.iidri Tgpha angustifoĮia.L. x T. latifolia L'



OJIOPA 9CTOHCKOH CCP, XI T.

PesnJwe

Cerrņ. KorvrrueJII{HoBbIe - Commelinaceae R. Br. r

Tponuvecxoe n cyõrponĮĪųecKoe cevreüctno, KoTopoe He HMeeT ripeĀ-
crasfireūeü B aBToXToHrrorž Q.nope 3cņogau. Kourrņe.nuHa o6HxrrogeHHaq
(Commelina commünis L.) xa.nrercr clyuaüHblM IIpfiIIIeJIbĪļeM, gaüĀeguum
ToJIbKo pas B Tapry (pnc. 4). 3e6pxna cBlļcaĪoųafl (Zebrina pendulia
Schnizl.) - H3BecTHoe KoMHaTHoe pacTeHĮ{e.

Ceu. 3laķu (s.rraxoaue) - Poaceae Barnlrart (Gramineae Juss.)2

HacroguĮuiį cI]cTeMaTIįqecxuü o6sop pacTyņIrx n 3croguN 3JIaKoB
cocTaBJIeH ĪIo cĮ.IcTeMe coBeTcKolo rpaMĪ.įĮIoJlora ĀoKTopa 6uol. g. H. H. Iļse-
nena, onydltxosanĮIoü HecKoJIbKo JIeT ToMy Ha3aĀ. KaN u B Āpylux ToMax
<<Õ,nopu 9ctoucxotŽ CcP>, TaK Ha3bIBaeMbIe MoJIoĀbIe' erue ģopvrnpyrc-
įļĮI4ecfl BHĀbI IIpIįBoÄfTcf 3Āecb B o6beue, [o3BoJIflĮorųeM Hx otrpeĀeJiel{He
IIo BHeIIIHLIM IIpH3HaKairņ. llo erotä npzurHe IĮoĀBHĀbĪ, I{'aĪ( BHyTpĮiBLIĀoBbĪe

eĀI'lHĪtIļbĪ' He ĪĪpHBeĀeHĪ,I.

llo4po6rree paccMaTpuBa}oTcfl |42 enņ,a, B ToM qIĮCJIe B Ny.tlrypHi,tx
pacreuzü u 29 npuueJlbĪļeB. Cpelu ocTaJIbHį,Įx l05 sļalos [pHBeÄeHbĪ,
KpoMe aBToxToHHbIx BHĀoB, TaKxe cereTaJlbHble copHflKH (nanp. Avena
fatua, A. strigosa, Lolium remotum, L. temulentum) H HaTypaĮH3oBaH-
HbĪe BI4ÄbĪ (Hanp. [peÄcTaBĪįTeJI}I po4a Zīzania). Kpor',re Toro' xapaKTepĪļ-
3yloTcf oĀĪ{H MexpoĀosoü ru1pug u oĀIĮH MexBllĀoBoft ru6puķ c ycroü-
į{I'IBbĪMI'I BHeIIIHI{MIļ IĪpI]3HaKaM}Ī.

CootsercrseHHo cI]cTeMe s.rtaKoB H. H. Iļnenena, pacTylļļHe s 3cro-
H?ILI BHĀbI oTHeceHbI x l6 xonegarvr (rpu6avr). Huxe npHBoĀIļTcx 'I'iX KpaT-
Kafl xapaKTepIĮCTIļKa.

l. Ko.nego otyzeae Dumort. Ero npe4craBl'eT JIIĮIIII oÄHH aBToxToH-

Hr,Iü suĀ - .rreepcllfl pHcoBHĀHafl [Leersia oryzoides (L.) Swartzl, npous'

l Cocraņu.ņa B. Kyycx.
2 Cocrasuūa Į. Bįrlrqcoo.
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pacTalolIļafl B 3cToHĮ1H Ha ceBepo-3anaĀHoü rpaH}ļIĮe cBoero apeaJIa. lloKa
oHa o6uapyxeHa UIaBHbiM o6pa3oM B lo}Krioü 3cronnu lpulnusuTeJlbHo
Ha l0 uecrogaxoxĀeHĮļflx IIo 6eperaM MeJIKLIX TeKyĮIĮHX BoĀ (puc. 9).

Il,rerer ü ĪIJIoĀoHocįIT y Hac B JIIĮcToBoM BJIaraJIIļ[Įe. oruocurcf K pacTe_

HĪĮflM' Hy)I(ĀaprĮĪrMcfl B oxpage. Äsa ņHĀa poĀa IļHĪļaHHfl (Zizania L')
flBJlflķlTcfl IrHTpoĀyųupoBaHHbIMLI. flpoucxo4xuĮafl Ii3 Cerepnofi Auepuxu q.

BoĀflĪIafl (Z. aquatīca L') 6una flocaxeua B o3epo Kalrvre oKoJIo oreng
Ha HcxoĀe npoIIļJIoIo BeKa Iį coxpaHl.IJlacb TaM ĀoĮroe BpeMfl (pnc. 15).

onuru ilo pa3MHo}KeHHIo I,I BbIcaĀKe BIrĀa B Āpyrne BoĀoeMbĪ 3crogutl
oKasaĮĮĮcb MaūoyÄaĪrnuuIz. Iļ. ilļfipoKoJIĪ{cTHafl tZ. latifolia (Griseb.)
Stapf] 6Hna slrcaxeHa B 1953-55 lr. B o3epo 3gĀ.rra (puc. 13). B Hacrox-

uĮee BpeMfl pacTeHĮļe oģpasyer TaM cpaBHHTeJIbHo o6utupHue 3apoclIu"

B socro.ļHltx paIlouax CoBeTcKoro Corcsa oHa pacTeT cnograggo. o6a
BIrÄaųBeTyTI,IIIJIoĀoHocfTBHaIUĪ{XycJIoBI,IflxBnoJIHeHopMaJIbHo

2. K xo.leuy Brachypodieae HarZ s 9croHI'Iļ{ oTHocHTcfl ToJIbKo poĀ

KopoTKoHox(Ka (Brachypodium Beauv.) c ÄByMfl BĮiĀaMI';I. K. nepncrag

[B. pinnatum (L.) Beauv.] pacnpocTpaneua B 3cronuu IIo Bceü MaTepH_

xoroü iIacTLI B Jlecax HeMopaJlbHolo TIĮila. B Cpeaueft fi BocroĪIuoü 3cro_
HHįI ona BcTpeqaeTcfl ilaņe' ņ 3anaĀgoü 3crogun pa36pocaHHo. Ha ocTpo-

Bax XhüyMaa H Myxy BI{Ā troKa He o6Hapyxen,(puc. 20). K. neciraa'[B.
sylvaticum (Huds.) Beauv.] BcTpeĮIaeTcg peĀKo, rJIaBHį'IM o6pa3oM B

3anaĀuoü 3crogull It Ha saĪIaĮ.HbĪx ocTpoBax. vI3 CIxrroü u Bocroųgož
3crogvlu Ij3BecTHbI JIIįIIIb HeĪ{oTopble HaxoĀXĖ. B cpeĀHeü qacTH pecny6,nuxu

BLIĀ ūoKa ue o6uapyNeu (pllc. l7). Pacrer B cMeĮIaHHį'Ix II]HpoKoJIHcTBeH-

HbĪx įI JiIļcTBeI{HbIx. Iecax rto6flu3ocTn KaK HbĪHeIüHLIX peK' TaK V CTapbIx

peĮiHb]x pyccJI.

3. Ko.nego Triticeae |Dumort. [peĀcTaBJlerio s 3crouuu 9 po4auIa u

l8 sĪļÄaĮ,ĪH (olurr IĮ3 KoTopbIX rN6pLr4nuü) ;us nax B cocTaB aBToXToHHoĮi

Q.rropu oTHocflTcfl ToJIbKo TpIĮ poĀa. ocra;lrglte 6 poaoe cocTorlT ToIbKo

LI3 3aHocHbIX Iļ KyIbTypHbIX pacTerrnü. PoĀ nltpeüunr (Elymus lL.) npea_

cTaBJIeH ÄByMfl BaI'aMĻl; H3 HĮļX rt. co6a'iflü [E. caninus (L.) L.] npons_

paCTaeT B 3cToHLIn B peįIHbIx IIpH6pex{HbIx 3apocJļflx H B peĀKI'rX JIĪ'icTBeH-

HĮ,iX H cMeIIIaHHEIx Jlecax. ĮĮIupe oH pacflpocTpaHeH Ha BocToKe 3crounlt'
pexe B I6)KHbIX H 3aĪIaÄHbIx pai:iouax PI Ha 3a11aĀHlĮx ocTpoBax (pnc. 23).

CeeepoauepnNaucxnü BI{Ā 11. 1uepoxoBaTocreģenņuuü'IE. trachycaulus
(Link) Gould et Shinnersļ nn.naercx s 3croHĮ.Iu 3aHocHbIM pacTeHLIeM I'I

oģrrapyxen ĀBaxĀbĪ: s 1925 r. B BocToĪ{Hoft lcrouuų Ha 3apoc[IeM cKJIoHe

u ņ l95B r. Ha ceBepe 3crogutl Ha IĪoJIoTHe N(eIe3Hoü Äoporu (puc.26).
kīs poĮ,a nupert (Elytrigia Desv.) B 3CTOHLIH pacTyT 2 sĀrla, npuueu 6ora-

TbĪü lopMaMLĪ rĪ. IIOJI3y.ĮHü (E. repens (L,) Desv.exNevski] pac[pocTpaHeH
noBceMeCTHo KaK copHfK; Ha MopcKoM [o6epex{be o6pa3yeT ĪĄ coo6'

ņecTBa. fI. cenepoaTflaHTĮļĪ{ecKr.rft (E. junceiformis Ā. et D. Löve) 3aceJlfleT

MecTaMH ĀĪoHHbIe IIecKIį s sanaĀHoü įI ceBepHoü ųacTflx ocTpoBoB Caape_

Maa LI Xliüyuaa. Bnepnue o6rrapyxen s 3crouĮ.Iu B t925 r. floķa įtsse_

cTHbI y Hac cBbIIile 20 uecroiraxoxĀeuwž 9Toro oxpaHfeMolo pacTelrxfl

(puc' 29). MexaüĀonott ru6pu4 ĀByx [peĀbĮĀylĮI4x BI{ĀoB poĀa rlbĪpeli -
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E. Įlittorea (Schumacher) Hyl. - BcTpeųaeTcfl oTI]ocLITeJIbHo ųacTo Ha
3a[aĀHoM no6epexle H Ha 3anaĀHbĪx ocTpoBax 3crogul.t (puc. 32). fu6pna
,IB"lrfleTcg oĀHoTHnHbIM Ha Bcex elo MecToo6nņarlgg,x' Xorg cooreeTcTByĮo-
ųIįx TotIHbIx Ha6.nrc4enuü Het, Bce }Ke KaxeTcfl' įlTo 3ToT xl.lsHecnoco6Huü
ru6pvn nocToflHHo pacilrrpffeT. cBoe pac[pocTpaHeulje s uaĪileü pecny6-
nvķe. llo JII.rTepaTypHbIM ĀaHHbIM aror rN6pnĀ Tolo >xe Tntta pac[pocT-
paHeu eIIļe B fĮIņeĮlli.r, Įaunn, flolrcķolä HP n I.ÄP ua no6epexlxx
6anraIžcķoro Mopg. CfleĀosateilrHo, oH pacflpocTpaufleTcff BereTaTHBHo
MopcKHM nyTeM. I4s asroxrongoü ģ.nopu garuetį TeppnTopllfi K ĀaHHoMy
KoIeHy oTHocHTcfl eųe poÄ KoJIocHgK (Leymus Hochst.)' eĀĮįHcTBeHHbIM
ĪIpeĀcTaBI.ITeJIeM KoToporo flBJIfleTcfl K. nec'ļaĮrķtü t,L. arenarius (L.)
Hochst.], pacryulrü Ha necqaHoft noqse. Xorq eņor BIļĀ flBJIfleTcfl ocHoB-
HbIM KoMnoHeHToM Ālougoü pacTHTeJIbHocTLI MopcKHx no6epexuü, oH
Ka)KeTcfl He olļeHb rpe6orare.nbubĪM B oTHoIIIeHHH coJIeHocTLI cydcrpara.
orr pacnpocTpaHeH Ii Ha ÄĪoHax no6epex6f osepa lleüncu (Ųyacxoe os.),
a MecTaMH' xoTfl IĮ peĀKo' Ha IIecKax Bo BHyTpeHHIlx o6,xacrffx TeppĮ.ITopI.rĮĮ
(puc. 44). Ųerupe BĻĪI.a ug npeĀcTaBuTe.neft ocranrgltx 6 poĀoB, oTHocq_
uļllxcfl K ĀaHHoMy KoJIeHy' BbĪpailĮĪ{BaloTcg KaK sepHoBbĪe: ilIxeHLIqa JIeTHflfl
(Triticum aestivum L.), poxr iloceBHaff (Secale cereale L.), roropaa n
3cronuIl flBJIgeTcfl rJIaBHį,ĪM x.ne6uuu 3JIaI{oM' flįIMeHb 4nypa4rruü (Hor-
deum distichon L.) n g. o6uķttoseuHuü (H. vulgare 'L.). ocrallgue
B szĀos, o6rrapyxeuHbĪe Ha oTĀeJIbHbIx Irņecroo6nraHufx' npHHaĀJIe>KaT K
3aHocHbĪM pacTeglĮflM. fluennĮa clrelbTa (Triticum spelta L') urrrpoayuu-
poBaHa c ųeJļblo BbIpaņLIBaHkĪfl' Ha o[bĪTHbĪx cTaHqIĮflx H B KoJIJIeKIĮĮnflx.
B 1964 r. pa3 gaüĀeua xax c.lyuaüulrü npnrueJleq Ha [oJIoTHe xeĮesuoft
Äopoln s\nusu r. Tapry. 3runonc IĮHflLIHÄpI4I{ecxuIi (Aegilops cylindrica
Host) Iį flįlMeHb rpunacruü (Hordeum jubatum L.) Haü4euu c HaįIaJIa
TeKyņelo BeKa UļaBHuIr,r o6pasoM Ha [oJIoTHe )KeJIe3Hį,Īx Āopor H Ila cBaJI_
ķax. flqĮ{errb rpIiBacTblü xy.nlrrnupyeTcfl MecTaMįI KaK ĀeKopaTųBHoe pac-
TeHHe. C cepe4uuu BeKa Āo HacToflņelo BpeMeHH oTMeqaeTcfl Ha xeJle3-
HbĪx Āoporax H }KLITHar rpe6euuaruü [Agropyron cristatum (L.) Beauv.
s. l.]. B l95B-l963 loĀbl ToJIL'Ko pa3 o6uapyxeHį,I Ha }Ke.lteSHbIX Āoporax
u B raBaHrlx CIeĀyĪoųįIe B],IĀbI: fllIMeHb lyccona (Hordeum geniculatum
AĮl.), a. cusH]i (H. glaucum Steud.)' JIeHToocTHĮIK ĀIIĮHHoBonocuü [Tae-
niatherum crinitum (Schreb.) .Nevski] H JI. [repoxosarlržį '[T. asperum
(Simonk.) Nevskil.

4. Ko,neno Bromeae Dumort. oxBarbrBaer s 3cronflrl 4 po4a c
17 stlaļüu, Iį3 KoToptĪx 7 - asroxroHHble, a l0 - ūputrIeJIbĮbĪ (saHocrrrre).
kī's 4 enr'os poĀa KocTpeų (Bromopsis Fourr.) paccexrruo pac[pocTpaHeHbl
no ņceü TeppįITopHH ķ. 6esocrltü [B. inermis (Leyss.) Fiolub] (puc.72)'
Cnouraggo oH pacTeT ĪIpeĪįMyųecTBeHHo no 6eperau BoĀoeMoB, Ho B ocHoB_
HoM ero MoxHo ruaftlv' Ha xeJlesHr,Īx Äoporax, pe}Ke Ha ūpuĀopoĮ{Hlix oTKo_
cax; 3To yKa3bĪBaeT Ha Bo3Mo)KHocTb ero nonropuoft Ī{MMLIrpaņįII{ I{3 coceÄ-
nux o6.nacreü. B xoĀe ļjccleĀoBaHįIf ĀaHHoro ceueücrņa s 3croHza 6Hfi
o6uapyxeu x. 6eperoaoü [B. riparia (Rehm.) Holub], xoropuli pacrrpocT-
paHeH K BocToKy oT Hac. IĄe ero MecToHaxoxĀerruž IIoKa H3BecTHbI ToJIbKo
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5 ga lo.ņorHe xeJle3HbĮx Āopol ll no o6oųI-rHaM Āopol (puc. 70). B npou.ltol,t
cTaJI y Hac Ii3BecTHltM 6.ĮIzsxltü x lpe4uÄyĮiĮeMy B|1Ā, pacĪĪpocrpaueunuž
Ha 3aIĪaÄe - K. IIpfMožr IB. erecta (Huds.) Fourr.]. ou lcrpeuaeTcfl y Hac
paccefuHo (oxo,lo 10 rtaxoĀox) no rceü TeppHTopHįI Ha cyxux cKIoHax H

aJlbBapax, a TaK)Ke B lrapKax (puc. 67). 3rH Āsa BuĀa cBfl3aHbl Mex.ąy
co6ofi ūepexoĀHblMll Qopuarvru. Crapeüuau o6urareleM LI3 ÄaHHolo poÄa
Mo}KHo cĮIHTaTb x. Beueķeua IB. Benekenii (Lange) Flolub]. Ķar rpe6ona-
ņe.nlgķIü Įr peĀKo BcTpeįļaĪoĮĮutlcg g lIJIįpoKoJĪI{cTBeHHbĪx Jlecax BIļĀ oH

pacnpocTpaHeH rJIaBHbIIvr o6pasoru g 3anaĀHožr r.r Cerepuoü 3crognu, rĀe
floKa H3BecTHo oKoJIo l0 ruecrouaxoxĀennft (puc. 64). Porosuķ cna6u-
rellrruü [Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter] BbIpaųHBaJIcfl Ha lŽlure-
gacķoü ceJIeKųHoHHoü crauqvu. C 20-x roĀoB olt 6ul o6uapy>xerr KaK cJIy-
.IafiHltü IIpHIĮIeIeų B oKpecTHocTflx lop. Tapry. Pol HepaBHoIĮBeTHHK
(Anisantha C. Koch) npeĀcTaBJIeH y Hac ĀByMfl BHĀaMH, Iį3 KoTo-
pblx H. t<pone.llusIü [A. tectorum (L.) Nevski] flB,tfleTcf TIļrIlllIHbIM

xele3HoÄopoxublM [pI4IIļeJIbIļeM (pwc' 77)' H3BecTHbIM y)Ke c ttpoulolo
seķa. H. 6ecr,roĀgufi r[A. sterilis (L') Nevski] o6rrapyxeu ÄBaĶĀbĪ B

HaĪĮale HacTorl[Įelo BeKa Ha mre 3crognn (puc. 75). o elo HaxoĀKaX B

6o.nee [o3ĀHee BpeMrI HeT ÄanubĪx. MgoroųacleuHo pac[pocTpaHeH y Hac
poĀ xocrėp (Bromus L.), o4Haxo ToJIbKo 3 npeg,cranuTeJlfl poĀa flBJIflĮoTcfl

äBToxToHHbIrvra. Anoģi'trguü ķ. M'IrxHii (B. mollis L.) lcrpeuaeTcfl pacce-
fHHo Ha cyxfix Jlyrax' Ha [o,ĪoTHe xe,Īe3Hblx Āopol H Ha yTo[TaHHbIX

MecTax, UIaBHbIM o6pasorr,r s sanaĀHoü lI Īolo-BocToųuoiį ilacTflx 3croguz
(puc. 86). Eo.llurngcTBo MecToHaxoN(ÄeHHt:t a paauoü rraepe anoQIzrHoro
K. noleBolo (B. arvensis L.) pacnoJIo)KeHo s1n:asLl noce.reguü Ha cyxoBa-
TbIx MecTax' Ho peĀKo Ha }KeJIe3Hoü 4opore (puc. B0). ou pacnpocTpalleH
3HaqVTeJIbHo pe)Ke, ųeM lIpeĀblĀyuĮnü nuĀ. osuĮaag poxb qacTo coūpoBo}K-

ĀaeTcfl BĮįĀoM x. pxauoü (B. secalinus įL.), xoropuii įInorĀa 3acopaeT
,I Āpylxe 3epHoBbĪe KyJIbTypbĪ; pe}Ke oH BcTpeļIaeTcq no o6oų[HaM Āopor
Ii Ha Me)Kax. B noc,neÄuee BpeMfl oH cTaHoBįITcfl Bce 6olee peĀKHM. ocra,uķ-
gķte 7 BĮrĀoB po4a rocrėp BcTpeųaĮoTcff y Hac peÄKo, IIpeHMyIIĮecTBeHHo

KaK xeJle3HoĀopoxHbIe IIpflIIIe,'IblĮbl. C gaųana HalĮiero BeKa IĮoBTopHo

3apell{cTpĻIpoBaJII.Icb HaX9ĀKI.I cJleĀyļoņHx BI]Ä9B : K. KI]cTeBI]Āultü (B. race-
mosus L.), x. nepeMeHqIāBuü (B. commutatus Schrad.)' K' pacToĮupenultfi
(B. squarrosus,L.) Iį K' flIĪoHcKIzžr (B. japonicus Thunb.). B npeĀrrĀYuĮeu

ÄecflTlzlreTall oĀHoKpaTIro o6uapyxeHbĪ B ceBepo-BocTo,{Holi ĪĮacTH 3cronuu
Ha IIoJIoTHe xe.ĮesHoü Āopoliī K. MeTeJĮbqarltü (B. scoparius L.), x. ocTpo-
sy6uri (B. oxyodon Schrenk) n K. KpynHoKo.[ocķosHll (B. lanceoļatus
Roth).

5. Ko,nego Aveneae Dumort. npeĀCTaBJIe}Io Bo cp.rrope 9cronun
i4 po4arr,ru, coĀepx(aųuķrn 32 BVF,a h oÄlrH Me}KpoĀoņoft ru6pug. Eoll-
IlII]HcTBo įI3 HI,Ix aBToXToHHbIe. Ha rrolgx Bo3Āe.ĮblBaeTcf oBec nocesnolä
(Avena sativa L.). Ero CoilpoBo}KÄaĪoT anoģurnue BI4ĀĪ,Ī o. nycroü
(A. f atua L.) Iį o. rrļeTlļgltcrķlž (A. strigosa Schreb.)' 3ru ĀBa BIzĀą

BcTpeųaIoTcfl y Hac CpaBHI.ITeJIbHo peĀKo KaK copHflKH sepHoBbIx H Äpylhx
KyJIbTyp, a TaKžKe Ha cBaJIKaX (pzc' 102 ia 106) . Äna [peĀcTaBI4TeJIfl poĀa
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oBceļļ (Avenochloa Holub), o. onyurėnrruü [A. pubescens (Huds.) HolubJ
I.I o' JIyIoBož [A. pratensis (L.) Holub], flBJIfĪoTcfl cpaBHHTeJIbgo o6uų-
HbĪMu pacTerlaflMl! Ha Jlyrax. B uexoropoü uepe ra.nlųeQnnluuü o. Jlyro-
soü ,Įaųe BcTpeĪĮaeTcg rra 6oraroIä t{ssecrblo [oļIBe n Cenepuoü u 3anaĀuoft
3crouuu; oTĀeJIbHbIe MecToHaxoxĀeuļ]fl ero LI3BecTHu n CpeĀueti 3crounn,
pacceflHuo oH BcTpeĪĮaeTcfl B Iolo-BocToiIHoI} .IacrįI pecny6.nuxu (puc' l08) "

o. onyrr-iėuuuü pacnpocTpaHeH o6Ilnluo Ha lore 3crouull, Ho BcTpeĪĮaeTcfl

Ir B ĀpyrĮx paftouax (piac. 1ll). Parirpac sHcoxĮrü i[Arrhenatherum elatius,
(L.) J. et C. Presl] pacrer paccefHH'o no sceļl MaTepLIKoBoü ųacru 9cro-
Hk!Ļ!, |4Į|1Ą ge6ollruruu cKoIIJIeHIlflM:t|, ĻlJĪkī eĀI,IHļļųHo. Ha nodepe}Kbe oH

o6pasyer įlacTo 6onee o6ruupuue coo6ņecrsa (pac. ll4). Pol TpHųeTLIH-
Hur (Trisetum Pers.) iĪpeĀcTaBJIeH ĀByMrI BLIĀaMĪĮ. flo uuercuĮHMcfl ĀaH-
HbĪM T. xeJIToBaTbIž [T. flavescens (L.) Beauv.] BbIpaIIĮHBaJIcfl KaK JIyIo-
BarI KopMoBafl TpaBa y>xe 6o,'lee cTa .lteT ToMy Ha3aĀ' a TaKxe ņ 6olee
IIo3ĀHee BpeMfl. Bepolruo BcJIeĀcTBĪ.Ie HeĀocTaTo,{Hoü cnoco6uocru K KoH_

KypeHĮI]H 3ToT BI4Ā MaJIo pacnpocTpaHelį B npI.Īpo.Ąe (puc. l20). Bropofi'
BHĀ ĀaHHolo poĀa, r. cu6rzpcxtlir (T. sibiricum Rupr.), o6HapyxeH s 3cro-
HIĮĪĮ JIIĮIIIķ B ilocJleĀHee BpeMf. Ha csoelvI eÄįIHcTBeHHoM H3BecTHoM Iį ĀJIfl
Helo TļĮĮLiļIHoM MecToHaxoĮ(ĀeHįIļ.Ī - noüueggoM JĮyry' 6orarou I,I3BecTbIo'

(e orpecruocrl,I r. Tapry) , ou o6pasyer xu3necnoco6uue cKofiJlel{fix Ha

r]poTfl)KeHIĮH l ķi"l. 3Āecl oH HaxoĀHTcfl Ha socro,{uoĪ:I rpaHHIļe cBoelo
apeaJla. Bropoe ero MecToHaxo}KĀeHI]e' o6Hapy>Nenuoe lto rep6aprrorr,ty

MaTepHaJIy' co6panIrouy B HaĪIaIe HaII]elo nexa (Qparrraeurapnužt 3K3eM[-
JIflp cpeĀH MaTepHaJIa T. )KelToBaroro) (pnc. ll7)' He yĀaJlocb ycTaHoBHTtl

B rtpupoÄe. T. cu6apcxuIl orHocIarcf K pacTenuflM' rpe6yrcņum oxpaHtĪ.

K po,sy rogķogor (Koeleria Pers.) oTHocĪzTcfl s 3croHlrn 3 sNĀa, pacTylrĮhx
Ha JIelKIlix IoqBax - Ha IĪecųaHbIX nycTolilax Iā B JIaHĀIIIaQre nepeųarnu-
KoBoro ruua. T. casrtü ;[K. glauca (Spreng.) DC.] - o6u.inoe pacTel{He

Ha necllaHblx IIycToĮIIax Iī Ha 3aĀepHeHHblx rrecliaHĖ,]x ĀioHax (puc. i2B).
T. rogķaü (K. gracilis Fers.) o6uapyxeH ņ 3crouua .rrHĪUI Bo BpeMfl
LĪccJIeĀoBaHLI.fl 3,ĮaKoB' BcJIeĀCTBHe 3Tolo elo pacnpocTpaHeHļ.ie y HaC noKa
eilļe He coBceM flcHo (puc. ļ25) ' orr flB"ltfleTcf TĪ.IIįIļIHL,ĪM B lolo:
gocroųrroIi 3crouxLt. V gac ĀocTLIraeT ceBepHylo rpaHI4Iļy cBoero apeaJla.
T. 6onķruolž (K. grandis Bess. ex Gorski) BcTpeĪIaeTcf pacceflHHo' npel]My-
UĮecTBeHHo B Ioto-BocTorĮuoü n cenepHož ĪĮacTflx pecny6.li.ixia Ha cyxux
ĮĪecļIaHbĪX MecTax (puc. l23)' Co6parrHulä uarepual flBJIfleTcfl reTeporeH-
HbIM I'I ilpeĀcTaBJIfleT BosMo)KHocTb ĀJif ycTaHoBJIeHLIfl HoBbix TaKcoHoB.
ĮIĮyqķa ĀepHlicTaff [|Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.] IIIHpoKo pac-
[pocTpauena no sceI:I TeppI.1TopĪ{fi, oco6euuo rra ropQlHHcTbIx' cbĪpbIx Lį

HapyII eH HbIX noĪI B aX. JI ep xerrģ en bplĄ'l !l3BĻīn:z,cT afr 
' 
[,Ler,chenf el d i a f 1 exuos a

(L.) Schur] o6lt,{Hoe pacTeHHe B cocuoBbIx Ī.I cMeIIIaHHĖ,Īx Jlecax
(prEc. 133). Ey.rraB'oHoceq celofi [Corynephorus canescens (L.) Beauv.]
ĮocTIĮraeT ceBepHyĪo lpaHHIļy cBoelo cllJlottrĻĪoro apeaJIa s JIarsĪ.Iücxoft
CCP, y Hac )Ke o6uapyNeu ToJIbKo pas c.lyuaftHbĪM IIpHIIledĪL'ųeM. Äoķa-
3aTeJtĪ,cTBoM 9Tolo ,IBJIflIoTcrI 9K3eMn.ttrlpbI, co6pauuue B I{aįiau'Įe TeKyĪļĮelo,
BeKa B r. Tal.nage (puc' 136). flosĀ}ree BHĀ y gac 6o.ņltue ne riaüĀeg..
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EyxapHux IxepcTI.IcTį,Irž (Holcus lanatus L.) oruocuTcrI K HaĪileü asroxtoĮį_

Hoü ģ.nope, Ho BcTpeĪ{aeTcfl MecTaMIļ' ttpI{ToM pacceflHuo (pac. 14l ) '

B JIHTepaType c cepeĀHHbl npour.loro BeI(a on[cHsaercn 6. ugrxnü
(H. mollis L.) c sanaÄ,Hbix ocTpoBoB' Ho 6. uepcrucrufi orryĀa He oTMe-

qaeTcf. floc.ne ttpoBepKH oKa3aflocb' ļITo B ĀaHHoM paftoue pacTeT To.ttĮ,Ko

6. urepcrucruli. C.neÄoBaTeJIbHo' 3To oIIpeĀeJIeHĮļe fl B.IIflJIocb HeIIpaBIĮJtbHbIM.

E. Mqrķaü oģHapyxeu T9JIL,K6 HecKoJIbKo .l1eT ToMy HasaĀ Ha Ioro-BocToKe

.9croguz (pNc. l39), rĀe oH, no sceft BepoflTHocTIį, HaxoÄI4Tcfl 'Ha ceaepHoli

rpaHLIĮe cBoero apeaūa. PacnpocrpaHeHI{e BHĀa B lcrogutl ū'oKa oKoHqa_

reJIr,Ho He BbIgcHeHo. Eop pasBecucTbĪft (Milium effusum L.) - o6u'ļHoe

pacTeHIāe B JĮHcTBeHHbIx I] cMeIĮaHHbIx Įecax Ha nĮoÄopoĀHblx nollBax

(prc. l44). PoÄ seiįH1įx (Calamagrostis Adans.) oxBaTbIBaeT y uac7 BIĄÄ9B.

ļ,Is HĮax 5 sĮ]Āos: B. TpocTHLlĪ{onufi [C. arundinacea (L.) Roth]' B. He3aMe_

ųļeuuķtiI IC. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb.], o. ceponaruü

{C. canescens (Web.) Rothļ, B. Ha3eMHbIü r[C. epigeios (L.) Roth1 Lt

B. TpocTHIįKoBnĀgltft (C. phragmitoides Hartm.), ūpeĀcTaB.IIqĮor co6ož

BtIoJļHe ycTaHoBIiBIIIĮIecfl' TaK Ha3blBaeMbĪe cTapble BHĀbĪ. B 3croguu ogl't

pacTyT IIoBceMecTHo B Jlecax' Ha BbĪpyģxax, ua ģonortlcrķtx Jļylax, 11o

$eperaru BoĀoeM'oB, Ha IIecųaHbIx cKJIoHax; eĀHHcTBeHHo B. TpocTHHKoBĪ'iĀ_

Huft ncrpeuaeTcfl rJIaBHltIvr o6pasou B ceBepo-Bocroųgoü u ceaepuoft ųacTflx

pecny6;tnxu į(luc. l52). B. topuaųuft tC. stricta (Timm) Köler] V

s. MeüHcxay3eHa '[C. Meinshausenii (Tzvel.) Vilj.ļ ue BIIoJIHe ycTaHoBĮĪB'

üIlįecf BIįĀbĪ I{ HaxoÄflTcf co cBoHMIl Ī{cxoĀHbĪMįl BuĀaMu (coorrercrnenHo

B. He3aMeilegHuü ll B. HaseMuuir) n ĀIiHaMIĮįIecKoM paBHoBecuu. B. Meürrc-

'Xay3eHa HacelfleT ToJIbKo ÄĪoHHbIe trecKu (puc. 157). B. ropuauĮNü ncrpe-
qaeTcfl MecTaMLI, Ho ĀaHnbĪe o ero pac[pocTpaHeHHH s 3croHI-lH rroKa euļe

HeĀocTaToqHbĪ. necKoJilo6Ka necqaHafl [Ammophila arenaria (L.) Link] -
.aBToxToHHoe pacTeHI{e' BcTpeųaĪoųeecf HO6OJIbĪIIHMĪĮ cKoIIJIeHLIflMI{ ToJIbKo

MecTaMH jrĪa AIoHax MopcKolo no6epexlx (puc. 161). Haryr He yÄaJlocb

ĪIaüTu BnoJIHe pa3BI4BIIlHXcfl nJIoĀoB, Io3ToMy pa3MHoxeHHe 9ToIo BI{Āa

ocTaeTcfl HefcHbIM. C.rre4yer oTMeTĮiTb' ļĮTo Ha ĀIoHax 3aIIaĀHbĪx ocTpoBoB
gaüĀeu Me}KpoÄoBoü rg6pu,ņ, \AmmocalamagroStiS balti,ca (Flügge)

P. Fourn. BosHl-ĪķĮioseHue 3Toro TaKcoHa Bo3MoxHo JIIlIlIb KaK p$yJIbTaT

ceMeHHoro pa3MHožKeHI,Ifl. MeTJII{ųa oģblKnoBerrrrar [Apera Spica_venti (L.)

Beauv.] BcTpeĮIaeTcfl pacceflHHo lto Bceü TeppI'ITopĮ'IH (puc. l63)' rJIaBHbĪM

.oģpasoryI KaK copHflK 3epgoBbIx KyJIbTyp' Ho qacTo H no o6oĪ{[HaM Āopor'
Ha Mexax H Ha lĪecųaHblx noqBax c Hapy[IeHHoü ĀepHnHoft. Po,ņ [oJĪeBI'IĪĮa

(Agrostis L.) npeacraBĮeH s 3croHI-tĮļ 6 sHĀaĪulį. lL no6eroo6pasyrcņaa

įA. stolonifera L.), ,,. Q6bIKHoBeHHafl (A. tenuis Sibth.) H ū. co6aĪ{bfl (A.

canina L.) - o6H,IHHe BIļÄII Ha Jlyrax I{ HH3įIHHIĮx 6ofloTax, ilo 6eperaM

BoĀoeMoB' B peĀKHx Jlecax. fI. tĮraHņcķaq (A. gigantea Roth) pacTeT

rJIaBHbIM o6pasou Ha Xopouo [poBeTp[BaeMblx H lĪnoÄopoÄHbĪX ĪIoiIBāX.

PacnpocrpaHeHa B ScrouIztE cpaBHLIreJIbso o6u.nlsO, ocoģeHHO B np6Mop-

cKįIx paüoHax, Ho peĀKo o6pasyer cKorĪJleHĮifl. fI. nnuorpaĀHHKoBafl (A.

vinealis Schreb.) ' BcTpeqa}oilļagcf ĪIpeI4MyņecTBeHHo Ha ocTpoBax I'Ī Ha

ceBepHoM 
'no6epexle, oKa3blBaeTcfl B Į.I3BecTHofi Mepe xapaKTepHbIM pacTe-
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Hi.IeM Ha aJIbBapax. CpaeiIurenrHo qacTo oHa BcTpeĮ{aeTcfi H Ha ĪIecųaHblx
xoJIMax Ha roro-BocToKe pecny1n:f.rul' Tax ķaķ 3ToT BHĀ o6napyxeu B xoĀe
paspa60rru rep6apHoro MarepHaJra 3JraKoBrix, ero pac[pocrpaHeHHe y Hac
eųe HeĀocTaToqHo flcHo (p'lc. l70). fI. co.ilotuengoxėlraff (A. straminea
Hartm.), 6nltgķaq ķ u. noõeroo6pasyroųeü, c xoropoü Haxo4vlrcff B ĀHHa-
MĮIļIecKoM paBHoBecĪ{H H c KoTopoü csgsaHa llepexoĀHbIMl.l Qoprrlarr,ra, trPH-
cnoco6H.uacl x o6nragįIlo Ha MopcKoM 6epery oKoJIo BoĀbI' Pacnpocrparrāua
pacceflI{Ho' peĀKo o6pasyer He6o.lr,urue cKoIĪJIeHHfl. B poae noJIeBHqa įIacTo
na6nrc4anrcfl Me)KBHĀonue ru6pttĀu. Ha HaIilĪįX npEpoĀHbIX Jlyrax oKa-
3bĪBaeTcfl ĀoMLIHI.ļpyĮoųIau ra6pul A. stoionifera L. X a. tenuis Sibth.
V n. s,Irorpa4uuxorotä cKJIoHHocTl, o6pasorannn r,6pa4oB npoflBJlfleTcfl
pexe.

6. KoneHo Phaļarideae Link. s 3croHI,z oxBaTbIBaeT 4 poĮ,a c
įUeCTĖ,Io BI,IĀaMH. IĄs poĻa sy6porra (Hierochloė R. Br.) s 3croHHIl sape-
ll'lcTpHpoBauo 3 rIl4a. o6lrrarcųafl B cMeIIIaHHbIx lrtnpoKoJIIĮcTBeHHbIX JIecaxs. ro)KHaq tH. australis (Schrad.) Roem. et schult.] pacrpocrpaHeHa
ilpeliMyņecTBeHHo Ha ceBepe MaTepI{KoBoü ųacru 3crogan H Ha 3anaĀe
ocTpoBa Caaperuaa; Ha Iore pecny6"naxa I.I3BecTHbĪ JIHiUb oTĀ,eJIr,HĮ,Ie MecTo_
HaXoxĀeHHx (pr.ic. |72). T7o nceü reppuTopHIl Ha sa6oĮo,{eHHblx I.l BJIax_
HbIx Įyrax pas6pocaHrro BcTpeĪIaeTcf 3. ĀyūįIcTafl [H. odorata (L.}
Beauv. ] (puc. l75) . B xoĀe HCcJIeĀoBaHHfl 3IaKoB BbIflBIzJIocb, ĪITo B
CocTaBe gcroncxoIä ģloplr liMeeTcfl H 3. xeCTķoBoJIoc?IcTafl' IH. hirta
(Schrank) Borb.], 6nusķag, K 3. ĀyilųcroIŽ. 3. xecTKoBoJloc,cTafl pac[po-
cTpalĪeHa [peHMyņecTBeHHo Ha Īore 3cToHHtz, paccefHHo I.I B Āpyr[x pat?o-
Hax (puc. l78). CaeayeT TaKxe oTMeTHTb onIzcauHuü IIIBeĀ.KHM 6orarrtl-
ķou l. Beržuapxol,t QopuzpyroųvtfLcg' u TpyĀHo pa.lpaH,ĪI[saeĮ,Hü TaKcoH
H. odorata (L.) Beauv. ssp. baltica weim. [.H. odorat a var. fragrans
(Hartm.) Viij.], xoropuü B ĀaHHoM o6sope [p,BoĀIlTcfl KaK pa3I{oBļ]ĀHocTĮ,.
Ha Haureü Teppļ'ITopĪiI. oH BcTpeĪļaeTcfl cpaBHHTeJIbHo įļacTo. Kax ģopull-pyrcņuücr TaKcoH' oH ltpucfioco6ngercg x o6urarrato B yc.IIoBI{flx aHTpo_
IloreHHoro nau4uaQra. Pacrer rJraBHbrM o6pasou y KaHaB Ha HHsr.rHHbrx
6o.norax ,u no o6o,ļuHaM Āopor. o*, uueeT 3HaĪ{eHne u c T.Į{KI.I 3peH,fl
coxpaHeHHq sliĀa H. odorata (L.) Beauv. S. l., uecroodnņaH}Ifl KoTopolo
įIacTo nepcIIeKTI4BHĖ,I ĀJIfl ļ-{cilo/Īb3oBaHIįfl B KaųecTBe naxorgoI? 3eMJĪH.
oqeHķ irrllpoKo pacrĪpocTpaHeH Ha lylax u B peĀKLIX Jiecax naxyĪļeKoloc-
HĮlI( ĀyĪĪĪHcrur? (Anthoxanthum odoratum L.). CpaenI4TeJIbHo ĪIacTo BcTpe_qaeTcfl ĀByKĪ{cToqHIiK rpocrHLrt<onuIž [Phalaroides arundinacea (L.)
Rausch.], pacryņnir ttpeIĮMyI]ļecTBeHHo ue6o.nluruuĮl cKolLĮeHH.rIMI,I ilo
6eperau BoĀoeMoB (puc. l82). Kanapeeuunx xanapcruž (Phalaris cana-
riensis L.), xax pe4rr.rIä ĪIpHIUeJI.ų (pxc. l85)' BcTpeqaeTcfl BpeMrI oT Bpe-
MeHI,I' l,ĪaBHul,t o6paeoM Ha noJĪoTHe X{eJIesHbIx Āopor' Ha6nrcaaercq e
3crouulz c KoHĪļa ĪĪpolllJlolo BeKa.

7. Ko,leuo Phleeae Dumort. oxBarbrBaer s OcroHr,u 3 poaa Lt
8 szĀos. Eexuaguzg o6,ķHoseļĪual IBeckmannia eruciformis (L'j Host]
LrI-ITpoÄyIļHpoBaHa ņ 3croguto B HaĪļaĮe HaĪIJelo BeKa, a TaK}Ke no3žKe C
ĮeJlr,rc ĮIcIIbITaHI4fl B KyJļbType; cnyuažno o6uapy>reua pa3 Ha ocTpoBe
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Caapeuaa. B ņe.IeHIie ĪIocJIeÄHHx ĀecrITĪ.I JIeT BbĪpaĮĮHBaeTcfl o[bITHbIMk

KyJlbTypaMIr I{ B HeKoToptūx IIIKoJIbHbIx caĀax H KoJIJIeKq[qx. B peÄKgx

cilyqaflx HafiĀeHa oĀįIųaJIoü. K poay TLIMoQeeBķa (Phleum .L,) orHocrrcx
B 3cToHcKoü Q.nope, BepoflTgo' To.;1r,Ko ABa aBToxToHHbIx BHÄa: Ka1bņe_

Qn.rluax r. crerHan IPh. phleoides (L.) Karst.] (pnc. lBB) H pacceflHHo

pacūpocTpaHeHHarI no sceü TeppĮ.ITopI4H Ha cKJIoHax, 6eĀgux nl'ITaTe.ltb-

HbIMH BeuļecTBaMĮ,I' T. y3loBaTaf (Ph. nodosum L.) (pnc. 192). TnlnųHag
T. JIyroBafl (Ph. pratense.L.)' BepofTHo' B cBgsg c pa3BHTHeM oKy1bTypIį-

BaHI{fl ūyroB LI ilacT6l{uĮ' y>xe c HaųaJIa [peĀblĀyuĮelo BeKa IIoBTopHo I'IHTpo-

ĄyIļI4poBaJIacb B BIĮĀe ceMeHHoro MaTepHaJIa Ii xopouo ĪIpHcIIoco6nJlacb K

3ĀeIIIHĮļM rĪpnpoĀHbĪM ycJIoBHflM, o6pa3yff c MecTHoü THMoleeBKoį{ pflĀ

[poMexyToĪ{HbĪx lopM. K po.u,y JIHcoxBocT (Alopecurus L.) oTHocflTcfi y
Hac 4 BHl'a. Cauuu oģbIKHoBeHHbIM H HaI.IģoJIee pacilpocTpaHeHHbĪM BHĀ9M,

ĀoMHHLĪpyĮo[ĮĮiM Ha [oIžMeHHĪ]ix Jlyrax' qBJIfleTcfl JI. JryloBoü (A. pratensis
L.);6xusl<wü x Hevry BI-lĀ JL TpocTHIļKoBbĪft (A. arundinaceus Poir.) npo-

I.I3pacTaeT IIpeHMyIIĮecTBeHHo B ĪIpIĮMopcKIįx paüoHax (pHc. l94) ' Ha
coBMecTHIdX MecToo6IĮTaHHrIx 9TH ÄBa BIrĀa įIacTo o6pa3yloT IĪpoMe>KyToĮI-

HbIe OopMbĪ. JI. ķo.neuĪraTblü (A. geniculatus L.) BcTpeĪIaeTcfl pacce'HHo
11o Bceü TeppĮļTopĮ{įĪ' oÄHaKo ļIaņe B ee Įoro-BocToĪIHoü ųacTĮ'I Ha KIįcJIoBa-

TbIx cyilecļIaHblx ttoĪļBax (puc. 199) , uecraMlį B 6o.ltbIrIoM KoflIįļĮecTBe KaK

no,ĪeBož copHflK. Ji. panrruü (A. aequalis Sobol.) ilpeĀiloqIrTaeT pacTlĪ B

MeJIKoft BoĀe - B ly>ltax Į.I cTapblx KaHaBax. PacnpocrpaHeH IJIaBHEĪM

o6pa3oM B Ioro-BocToĮIHoü H BocToįIHoü ,{acrgx 3crouzl.l (puc. 20l).
EĀĮrHcreegubiM ilpeĀcTaBHTeJIeM 8-ro xolega Sqolochloeae Tzvel. fl,Būg.'

eTcfl TpocTflHKa oBcqHLIIĮeBIĮĀHafl [Scolochloa festuca,cea (Wiļld.) Link].
oHa pacnpocTpanega B ocHoBHoM Ha Įolo-BocToKe 3cToHHIĮ B llpfiģpexHoü
BoĀe BoĀoeMoB. B Āpyrgx o6;acTflx 3crogutt BcTpeĪ{aeTcf peĀKo, ToJIbKo

Ha oTĀeJIbHbIx MecToHaxoxĀeHl4flx (puc. 204) .

9. Ko.lego Poeae coÄepxHT 9 po1on c 34 suĀaĮ{Į{. EonbixuHcTBo Įl3

HHx - ocHoBHĪ,Īe 3IaKH HaI[eü Qnopu. K pelxo BcTpeqapųI4Mcrl BI'IĀaM

oTHocflTcrl copHflK xJĪe6HbĪx KyJIbTyp - tIJIeBeJI onbflHffIoņHü (Lolium temu-

lentum L.), copurx [oceBoB JIĪ,Ha - n. paccTaBJIeHHbĪü (L. remotum

Schrank) , fl Ī. MHoroĮBeTKoBbĪü (L. multiflorum Lam.) - ilpnilIeJleų Ha

cBaJIKax Iļ copHflK B oropoÄax IĮ Ha KyJIbTypHbĪx Jlyrax. fI. tvInoro,nerguü

(L. perenne L.) ncrpeuaeTcfl y Hac pacceflHuo B TpaBgHoM [oKpoBe IĪo BceIž

TeppĪlTopĪ]Į. og orgocĮITcfl K aBToxToHHoü Q.lope, xoTf IĮ o6flaĀaeT MaJIofi

KoHKypeHTHoft croco6gocTbIo; oqeHb peĀKo o6pasyer He6oJIbIxI{e cKotIJIe_

HHfl. PoĀ oBcflHI{IĮa (Festuca iL.) oxnaruBaeT 9 BI'lĀoB. PacnpocrpageHHa,
B cpeĀHe-eBponeücKl,Ix IIļHpoKoJIi{cTBeHHbIx Jiecax o. BblcoKafl (F. altissima
All.) locrnraeT B 3crorixu ceBepny}o rpaHĮzlĮy cBoelo apeaJla. oHa IassecrHa

c l0 c JILIIIIKoM MecTouaxoxĀeHIiä B MaTepHKoBoü ļIacTH pecrty6JlĮrKl1

(pnc.207). o. ruranrcKafl [F. gigantea (L.) vill.] cpaBHHrerrbHo IIIupoKo

pacnpocTpa6eHa B 6'o.lee cbĪpbĪX H peÄKIļx Jlecax H B KycTapHĪ'IKaX. B Cpea-
gefi pcrouuIĮ oHa BcTpeĪ{aeTcg peĀKo' Ha 3aIIaĀHbĪx ocTpoBax noļĮTH oTcyT-

cTByeT (pnc. 2l0). o. tpocrHl{KoBaf (F. arundinacea ,Schreb') npelnoųN-

TaeT Iļ3BecTI{oBy}o ūoĪĮBy. PacnpocrpaHeHa IJIaBHIIM o6pa3oM Ha 3aĪĪaĀe
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3croguu ll ua no6epexbfx' r4e o6pasyeT MecTaMĪz cpaBHI,ITeJIbno o6tutlp-
gķte coo6ņecTBa. Ha ņocroķe LI nre 3croHnų BcTpeųaeTcq peĀKo, MecTaMįI
oTcyTcTByeT Ha ĀoBoJĪluo õo.lr,urldx npocTpaHCTBax (puc. 2l5). o. nyrouan
(F. pratensis Huds.) flBJIfeTcfl o6lt,ĮHltŅ,Ī paCTeHĪzeM Ha sceü TeppI.ITopIīI'l.

Borarag Qopnaaur o. KpacHarl (F. rubra L.) oruocuTcfl y Hac K caMbĪM
pacĪpocTpaHeHHbIM sJIaKaM. EnIEsķaq ķ geü o. [ecļIaHaf (F. arenaria
osbeck) , c KoTopofi oua cB'3aua MHorIļMLI [poMe)K,yToqHbIMH lopuaun,
npucnocoõ.neua x o6nrattarc Ha npv6pexuux ĀĪoHax. HeÄocraro.{HocTF,
cooTBeTcTByloüĮįĪX vrecroo6urauNft orpaHHļILIBaeT pacrtpocTpaHeHLIe BHĀa
(puc. 220). O. uepmaBorrricrHarr r[F. trachyphylla (Hack.) Krajina] o6ria-
pyxeHa s 3croĪrlau JILĪIIII B xoĀe HccJIeĀoBaHI{f 3JIaKoB, [ooToMy HeT LĪcqep-

IĪbIBaIoIIĮHX ĀaHHbIx o elo pacĮpocTpaHeHl]u. Äo cnx ilop I,I3BecTuo npn6;rn-
sĪįTeJibHo 25 uecrouaxoxĀegrü (puc. 222), 6o,lluurrcTBo KoTopbĪx Haxo-

ÄIāTcff B coceĀcTBe c cocHaMH' pacnoJlo)KeHo Ha JIerKHx nollBax Iį ūoĀ-
BepxeHo BJILĮ;IHI'Io ĀefTeJĪbHocTH ileĮoBeKa (oco6enHo yMepeHHoMy ToltTa-

luro). o. ĀrcgHag [F. sabulosa (Anderss.) Lindb. fil.] pacrer Ha [eciIaHL,Ix
nycTolrlax (puc. 224), flB.rtflflcb ua no6epexre eQQer<rHbĪM 3aKpeIIHTeJIeM

IIecKa. 3areu onucbĪBaeTcq ,oļIeHb .ļacruü s 3croĮĪuu Ia 6oraruü lopvrarun
BHĀ o. oBeųbfl (F. ovina L.) ' IĄs MexpoĀoBblx rx6pu4on s 3croHLIĪ{ nalŽ4euu
Festuca pratensis X Loļium perenne' F. pratensis X 'L. multiflorum u

F. rubra \ L. perenne. CparuuTeJlbHo c ĀpyrHMH 3JIaKaMI{ K poĀy MflTJI}IK

(Poa L.) s 9crouuh oTHocĮ{Tcf Han6o"nlruee įIįIcJIo BI.IĀoB. IZs npnaoĀutr,tux

no <<O.nope>> 12 BLtĀos ĪIoBceMecTHo pacnpocTpaHeH u. .nyronofi (P. pra-
tensis L.) , od"nalanuĮuft mupoxolä 9KoJlornųecķotä aun.nnryaorŽ u 6orarltü
ģoprr,ra*ril' VIs lJIusķux K HeMy BHĀoB M' yeKoJll{crusrü (P. angustifolia L')
pac[pocTpaHeH rJIaBHbIu o6pasou Ha 3aĪIaĀe 9cronnn, B Āpyrilx xe paüo-
Hax BcTpeĮIaeTcfl pacceflHHo IĮ ToJIbKo Ha cyxHx ĪIecqaHblx floqBax. orgo-
cgųttücg x roü x<e ceKIļIjH M. opoilaeMulä (P. subcaerulea Smith) BcTpe-
aĮaeTcg o6Ilnlgo IĮ B TllrtüqHoü lopue s 3anaĀHoü 3crogzll Ha IIpHMopcKHx

Jlyrax' Bo BuyTpeHgux o6.lacr9x - oKolo HH3I{HHIIx 6oloņ Ha yMepenHo-
BJIaxHbĪx noļIBax. M. a.nlnuIäcxuir (P. alpina L.) pacrer ToJIbKo l Ceeep-
rtoü 9crounu ua dorarbĪx H3BecTbĪo ūotlBax. Ha anlnapax c ToHKIIM cJIoeM

[otIBbĪ ru4 o6pasyeT MecTaMt (Kocrunepe) ge6onlruze cKoIĪJIeHIįf. flo
üMeloņltMcfl ĀaHHbĪM ero pacnpocTpaHeHHe ņ 9crouLtN orpaHHĪĮHBaeTcf
HecKoJIbKItMH ĀecflTKaMü MecToHaxox Ae:r.uil (pNc. 24|) . M. rypuaouü
(P. crispa Thuill.) TaKxe 6H.Į sblgsfleH ToJIbKo B xoÄe HccIeĀoBaHĪĄfr, gila-

ķog 3crognu. orĀenrrrble MecToHaxoxAeHxfl 3Toro BIįÄa c eBpasIįaTcKI{M
apeaJļoM n flpn6alrlĮKe, OI,IHJIIHAĻ!ĻĪ tt Lllseqflįr flBJlflIoTcfl, no sceü BepoflT-
ĪIocTĪj' peJIHKToBbIMĪĪ' yKa3blBag Ha 6usuee 6o.nee üļHpoKoe pacilpocTpaHe.
gue erÖro TaKcoHa a Cerepuoli Enpone. B 3cronuu oH H3BecTeH ToJIbKo c
oĀHolo trlecroo6uraHHfl B r. flanĀucķn (pnc. 244) ua cKJIoHe ļį3BecTKoBolo
o6puna (rnrrrrra). M. paccrasleHĮįHü (P. remota .Forsell.) BcTpeĮļaeTcfl
pacceflHuo' rJIaBHbĪM o6pasou R BocToįluoft u rcro-sauaÄnotl qacTffx 3cro-
HulĄ B JIHcTBeHHbĪx H cMeIIIaHHbIx Jlecax Ha notlBax, 6orarux I]HTaTeJIIHEIMI,I

BeIĪĮecTBaMI{. B sailaÄgux o6.nacTflx įI ria ocTpoBe Caapeuaa H3BecTHbI

ToJIbKo eĀIjHIļįIHbIe MecToHaxoxĀeHnfl. Įo crx flop ÄaįiHbIIä eHĀ ue oõua-
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pyxeH Ha ceBepo-3a[aĀe MaTepHKoBotl .IacrH pecny6.nuxu H Ī{a ocTpoBe
Xuüyuraa (pnc' 247). Kocuon,o.llnrgķtlž BLlĀ M' oĀgo.nerguft 1l. annua L.)
flBJIfleTcrĪ oõuųuuu Ha yTo[TaHHbIx MecTax (oo 4ropax g r. Ä.). M. o6ur-
HoseHĪrHIž (P. trivialis L.) oxasbĪBaeTcfl y Hac BeCbMa xIaeHecnocoõHHĮ{
BĮĄÄoM, o6pasynųnM MHOxecTno Qopu. Pacrer no scelž TeppIĮTopI{I,I Ha
6olee BIaN<HbĪx Jlyrax' Ha 6eperax BoĀoeMoB H IĪo o6oųauau Āopor.
M. .lecnoIt (P. nemoralis L.) BcTpeĪļaeTcfl ųaųe B cMeĮUaHHbĪx Jlecax Ī.Ī Ha
3apocilrx cKJIoHax. M. 6o.lorguü (P. palustris L.), runnuulrfi BĪ,IÄ Hā
not?ueguux Jlylax u na 6eperax BoĀoeMon, uat14eu TaK)Ke Ha cyxoĀoJlr,HbĪx
Įyrax u B ĪIecųaHbĪX BepeųaTHIĮKaX. M. cnnrccuyrlrü (P. compressa L.),
pacryųuü Ha JIerKIļx. [oĪIBax' flBJIfeTcf B H3BecTHoIž ruepe cKJloHHbĪM K
BapbHpoBaHLĪĮo' oco6eggo B cBfl3lļ c LI3MeHeHLĪeM ycnonuft' BIa>KHocTH.
Ėnusķutt K HeMy BHĀ M. JIagra (P. Langeana Reichenb.) usnecreH [oKa
ToJIbKo c oĀHoro uecroo6uraH],1.fl Ha rcre 3croHIlH' B MecTHocln, õoraroti
I'IcToįIHĮĮKaMu (pac. 257) ' cpelu nlturgoü pacTl{TeJIbHocru. Taķ KaK nocJleĀ-
Hflq cKau]uBaeTcfl' ceMeHHoe pa3MHo}KeI{He BI.ĪĀa ĮCKJIIoqeHo. llo nurepa_
TypHbĪM ĀaHHbIM' 3ToT TaKcoH BcTpeįļaeTcf H n Cpe4ueIi Eapone cpaBHil_
TeJILHO peĀKo vl pacceflHHo. flopyueižnuqa ICatabrosa aquatica (L.)
Beauv'] pacnpocTpaHeHa HepaBHoMepHo no sceü TeppĮ]TopI][. Pacrer s
npuõpexrroü soĀe BoĀoeMoB H B KaHaBax (puc. 25g) ' PoĀ 6ecxuJlbHuųa
(Puccinellia Parl.) oxBaTbIBaeT B 3croguu 3 sĮrĀa. E' ,paccrauleHHafl
[P. distans (Jacq.) Parl.] pac[pocTpaneHa ,,o nceü pecny6nwxe; pacTeT
Ha cKIaĀoųHbĪx MecTax, įIIa ĪIoJIoTHe xeJle3HbĪx Āopol, ua 6epery uopa
(puc. 263). ocrallgue ĀBa Bula 6' npr*oį.nrfl ļ[P' maritima
(Huds.) Parl.] u 6. soūocoBĪ4l:lag' IP. capillaris (LiIjebl.) Jānsen], BcTpe_
qaloTcfl ToJIbKo Ha MopcKou 6epery. E. soflocosvĪl.Įafl' flBIqeTcrI cpaBHI.r-
TeJIbHo ųacTbIM B[ĀoM Ha 3a[aĀHoM LI ceBepuou no6epexbfx; pacTeT oKoJIo
BoĀbI Īļ Ha 3aJIHBaeMbIX 3acoJIeHHbIX yqacTr<ax (pzc. 266) . E. npI.IMopcKaf ,
IIo I]MeIoņHMcfi ĀaHHbIM' BcTpeļIaeTcfl ToJIbKo Ha saiĪaÄHotu no6epexle
(puc. 26l), nponspacTafl, Ha BJIa)KHbIx rJIHHHCTIIX Ii BpeMeHHo 3aJIHBaeMĮ,Ix
IIpIļMopcKI-rx nacr6nųax c HH3KIļM TpaBocToeur. kls ĀByx BLIĀoB poĀa exa
(Dactylis L.) l BcTpeųaĪoņHxcfl y Hac' e. c6opuan (D. glomĮrata L.)
ĮIIĄpoKo pac[pocTpaHeHa Ha ĪIpupoÄHblx Įyrax n nacrdnųax' a TaKxe BĪ,I-
paņļ'IBaeTcff B KyJIbType. E. JIo[acTHag (D' polygama Horvätovszky) xe
BcTpeĪIaeTcfl cpaBHHTeJIbHo peĀKo H paccefHHo (prc. 27l). BepoffTHo,y)Ke
6o.ņlure cTa JIeT e. c6opnar, IįHTpoĀyĄHpoBaHHafl B BHĀe ceMeH,oro
MaTepHaJIa ze cpe4neIi Erponu, HC[oJIb3oBaJIacb B 9c,rognu npĮt co3ĀaHI]I-r
KyĮbTypHbĪx JIyroB n nacr6ulĮ. B gaurnx ycĮoBl]flx MoJIoĀļ,Īe ee no6eru
qacTo cTpaĀaloT oT paHHeBeceHHIļx saMoposxoņ. E' JIoĮĪacTHag xe Bepo-
flTHo yxe I,IsĀaBHa o6uraet Ha cKyĀHbĪx 3apoclllux ĪIoqBax. Bc"ĮeĀcrsHe
cKpeuĮHBaHHrI 3THx ĀByx BHĀoB y Hac BcTpeĪĮaeTcfl HeMaJIo nonynaųuä c
IIpoMexyTotIHbIMH IĪpLI3HaKaMH. lpe6euuux o6HxHoseHHHü (Cynosurus
cristatus L.) BcTpeĪIaeTcfl qacTo Ha Ioro_3anaĀHblx yMepeHHoBJIaĮ{HbIx
Jlyrax (puc. 273)' B ĀpyrEx xe MecTax pacceflHHo. Ero ocrroņnoü apea.n
eoponeücruü. Tpacyrrra cpeĀHflfl (Briza media L.) ln.lrercf BecbMa o6uų_
HbIM BHĀoM Ha 6o.nee cyxfix H yMepeHHoBJļaxHbĪx Įyrax H nacr6tlņax, a
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TaKxe Ha aJIbBapax. oHa BcTpeįIaeTcrI B TpaBocToe pacceflHĪĮo u He o6pa-
3yeT cKo[JIeHL{ft. ųlĪHHa IIIHpoKoĮIkLcTHafl' ICinna latifolia (Trevis.) Gri-
seb.ļ cpaBHįITeJIbHo pe4xuü BHĀ. floxa Iį3BecTHo npu6.nltsure;lluo
20 uecrouaxox4euaü, KoTopble paclloJlaraĮoTcfl Bo BĮaxHblx H TeHLIcTbIx

cMeilIaHHbIx uĮįpoKoJII]cTBeHHbIx Jlecax (puc, 277) '

10. I(o.nego Seslerieae Koch npeacTaBJleHo ToJIbKo oĀHĮļM poĀoM -
Sesleria Scop. V Hac eĀI4ncTseuuuü BKĀ 3Tolo poĀa - xalu1eQunlnax
c. rony6ar [S. caerulea (L.) Ard. (S. uliginosa Opiz)]. Ona pacnpocrpa-
HeHa IJIaBHltIr,r o6pasoM Ha sanaĀe 9crogng H Ha 3aIIaÄHbIx ocTpoBax' rĀe
įĮacTo ĀoMLĮHHpyeT B pacTLITeIbHoM noKpoBe. B Cpea,rreft u BocroųHoü
3crogglt oHa BcTpeĪ{aeTcfl MecTaMĪĄ, a s IoxHoü 9crouurt ToJIbKo Ha eĀH'
HHqHbĪx MecTouaxoxĀeHl4flx (puc. 2B0) . Kax xopouruü IIHĀHKaTop IĮ3BecTLI,

oua flBJifleTcff [oJIe3Hoü rrpn oIļeHKe [oļIBbI.
l l. Ko.nego Meliceae Endl. ollsarbĪBaeT s 9croHlĮĮĪ 2 pona c 7 sņĮ,a\ĮW.

Bce 5 npeĀcTaBaTe;reft poÄa MaHHIĮK (Glyceria R. Br.) - s 6oĮlureft, unw

uenķureü Mepe lhrpoQuru. M. 6o.nluroü r[G. maxima (Hartm.) Holm'
berg] pacnįocrpauerr B BocToĪIHbIx Iį rclo-BocToļIHblx paüouax pecuy6nIExu.

Ha sanaÄe 9crognlr oH BcTpeųaeTcff peĀKo' a Ha saIIaÄHbIx'ocTpoBax IIoKa
ge uatļĀeu (puc. 284). Pacrer s Īyleūxoü npuģpexrroü soĀe u ua noürrņeg-

HbIx Jlylax' MecTaMĮ.I o6paeyx o6urupnlte cooģųecrsa. M. nūasapuĮulä

[G. fluitans (L.) R. Br.], pacryuuü no MoKpbIM 6eperau BoĀoeMoB II B

KaHaBax, odHqHHft BHĀ Ha nceft reppnTopfiH. M. cxilaÄqaruü [G. plicata
(,Fries) Fries] pacūpocTpaHeH pas6pocaHHo B BocToļIHoü qacrn TeppliTo_

p!l|Į' Ha 3allaĀe I.I Ha ocTpoBax lloila,Į,aeTcfl peĀKo (puc. 292\. Pacrer npeu_

MyųecTBeHHo Ha BJIaxHbĪx MecTax ucToIITaHHbIx Āopor Iļ B cTapbĪx KaHa-

Bax, I4HorĀa Ha 3arpf3geHHbĪx cToįIHbĪMH BoÄaMI{ MecTax. Ha uecroo6z_
TaHHflx, rĀe o6a ūocy1eĀHgx BIiĀa pacTyr noģluaocru, uaģ,nrcĀaeTcfl Bo3-

HllKHoBeHHe [poMexyToullux Qopu' flo ueķoropbĪM IIpIļ3HaKaM KaxeTcrl
TaKLIM ruģpuĀttltlņ TaKcoHoM M. ĪĪoHHKaIoüĮfiü (G. declinata Brėb.), naü-

Ā,egguü y Hac ToJIbKo pa3 B HaļIaJIe BeKa Ha ceBepe 3crouull (pnc.290).
M. fll,rroscķIaft l[1G. lithuanica (Gorski) Gorski], pacryutuft Bo BJIa)KHbIx

cMeuIaHHbIx IIIHpoKoJIHcTBeHHbIx Jlecax' ĀocTLIraeT y Hac 3aĪIaĀHyIo rpa_

HLIqy cBoero apeala. Bcrpeuaercf B BocToĪIHoü u pro-gauaĀuolŽ ųacTflx pec_

ny6.luru (puc' 287). Pol ilepJIoBHHK (Melica L.) npe4ctaBJleH s 3croxg1ļ
2 suķa1gu' fI. nognķaĮoüĮflü (M. nutans L.) - oģņųuuft 3JIaK B Jlecax

Ha 6oflee lĪJloĀopoĀHbĪx noĮIBax. llo.u, JIeuĮI{HoBbIM ĪĪoĀJIecKoM oH pacTeT

ĄoBoJĮbHo oģIrrNpuul,tH cK9IIJIeHLI'MII, a lļHorĀa Āa>xe gĪIJIoIIIH5IM KoBpoM.

fI. pecunuaruft (M' ciliata L.) oģHapyxen B [peĀblĀyųeM BeKe HecKoJIbKo

pa3 B Cerepnoft H 3anaĀHoft pcrogult (puc. 298) ua cyxoü ķaIrņegucroü

[oļIBe. MecronaxožKĀeHl{fl BHĀa y Hac HaxoĀflTcfl Ha ceBepo-BocTouuoü rpa_

HIāĮe ero apeaJla. B re.IeHĮįe noc1eĀHgx ĀecETĮĮJIeTuü srĪĮ MecTogaxoxĀe-
HHfl He [poBepeHbĪ.

L2. Ko.nerro Molinieae Jirās. npeacTaBĮeHo B 3cToHĪĄ[ ToJIbKo oĀHIįM

poĀoM - MoJĪļ{HLIfl (Molinia Schrank) u oĀHHM' BHĀoM - Irl. no"ny6at ['M.
caerulea (L.) Moenchļ. oHa IIIHpoKo pacūpocTpaHena llo nceü reppzro-
pgr.r, MecTaMLt V HA 6o.nee cyx[x BepxOBbIx 6olotax, B cocHflKax Ha Bepxo-
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BbĮx 6oJIoTax' B 3apocJlfx Ha Hu3IļHHbIx 6o.norax H Ha sa6oūoueunux 6epe-
rax BoĀoeMos. B 3aBIlcIlMocTIl oT 9KoJIorHįIecKHx ycaoruü oHa cpaBHI{-

TeJIbHo ĪļacTo BapbĪ.IpyeTcfl.

13. K trlorroruuHoMy KoIeHy Nardeae Anderss. oTnocĪiTcff oĀI'įH MoHo_

tnnrtutļ poĀ, [peĀcTaBI,ITeJIb KoToporo 6enoyc ropuaųuü (Nardus
stricta L.) - pacTeT s 3croHLru ga 6eĀgux HeIIpoBeTpĪļBaeMbIx [oųBax.
Ųauļe BcTpeĪ{aeTcrl Ha BocToKe H B cpelrreft qacTĮļ pecny6luxlt. Ha gauaĀe

BcTpeųaeTcrl paccegHHo' Ha ocTpoBe Caapeuaa u3BecTHo JIHIIII HecKoJIbKo

MecToHaxoxleguü. B 6.naronpurrubĪx ycJIoBH'x MoxeT o6pasonarl .ņo_

BoJIbHo o6urNpHue coo6ņectsa. Malo Bapbl{pyeTcfl.

|4. Koleuo Arundineae Dumort. npeÄcTaBJIeH B 3crouxIl oÄHIļM
poĀoM, K KoTopoMy oTHocl]Tcfl oĀIrH BIįĀ TpocTHLIK o6urngneuHuft
[iPhragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.]. oH gsūqercfl y Hac o6H,I-
HbIM BI]ĀoM' pacTyuĮIļM B o3epax c sa6oĮoqeHHbIMįI 6eperauu, B Ī,IJIĪĮcTbĪx.

6po4ax peĮJIėHHo TeKyųux pyųbeB I{ peK, B 3apacTaĮoxĮI{x BoĀoeMax I{

!ĮacTo B rpaHuĪIaųilx c HHMII ea6oūorļeHĪIbĪx cocu'oBbĪx Jlecax' TaKxe B
ge6o.nlruux MopcKI{x dyxrax H ycTbflx MeJIKoBoĀHbIx peK. Mecraur o6pa-
syer o6rrupgue coo6uļecTBa. B upu6pexuux paüouax Mo>KHo o6uapyxurl
TaKcoH c iloflsyĪIĪ.IM yKopeHgIoųHMcfl cte6.neu, ĮJIvHa KoToporo ļIacTo
cBbrrile l0 u, - var. stolonifera (G. F. W. Meyer) Vilj.

l5. Koleuo Danthoniea e Zotov [peĀcTaBJIeH s 9croHzLI oĀHLĮM poĀoM,

K KoTopoMy oTHocHTcfl oĀI{H BHĀ - 3IĮlJIIiHrHf fle}KaļIan ISieglingia de-
cumbens (L.) Bernh.]. orra pacflpocTpaHeua rJlaBHuira o6pasorvr ņ sanaĀHoä
qacTĮI pec[y6llut<w Ha cyxzx Jlylax u no 6eperaM BoĀoeMoB' Ho BcTpeĪIa-
eTcfl ļIacTo H Ha lore TeppI{TopHIr. B cpeaueü u socro.IHofi .{acrgx pecny6-
I|4KL:- flBilgerix pe4xoü (pnc. 309). Bua s o6ņeĮ,Ī MaJIo BapbI,IPYęrcg.

16. Koleuo Paniceae R. Br. Bce npeÄcraguTenkĪ ÄaHHoro KoIeHa -
6es ]acxnrcųeuufl npI{ileJlbĮbĪ HJIH KyIbTypHbIe pacTegIzg. B 3cronuu upe4-
cTaBIeHo 5 po,noe c l0 suĀąį,Iu. IĄe ÄByx BHĀoB poĀa ilpoco (Panicum L.)
ū. iloceBHoe (P. miliaceum L.), uavuHafl c copoKoBblx roĀoB TeKyIIĮelo
BeKa, ĪIoBTopuo oõrrapyxeHo MecTarrar.r (plrc. 3l2) xaN 3aHocHoe pacTeHHe.

Bcrpeuaerc'I rJIaBHbIM o6pasolt Ha cBaJIKaX LI cKJļaĀoĪļHbIX MecTax, Ha

IIoJIoTHe Į{eJIe3HbIX Āopol' copHflKoM B npo[aĪxHbĪX KyIbTypax h Ha oropo-
lax. |I. 6opoĀuarona3ylllHoe (P. barbipulvinatum Nash) pas naü4eno ua
xelesHož Āopore o r. Tapry. ExosHĮiķ o6uNHoeenrruü r[Echinochloa crus-
galli (L.) Beauv.] 6un saperucTpupoBaH BIĪepBbIe s 3croriflĮI Ha FlecKolrbKo

ĀecflTHJIeTLIt? panlue, įļeM ĮIpoco ūoceBgoe. 3rfi Āsa BHĀa pac[pocTpaHeHbl
IIoįITH oĀI4HaKoBo, oĀHaKo e. o6ltxttoseggltü BcTpeųaeTcfl qailļe (pnc. 316).
Haq[Haq c TpI{ĀųaTĖ,Ix roĀoB' pocĮļĪIKa o6HķHoseHuan [|Digitaria ischae-
mum (Schreb.) Mühl.ļ noBToplro gaüĀega B loro-BocToųgoü ĪĮacTH 9cro-
H1Ą|], Ha Āopore B Jlecy BepeųaTHHKoBolo TI{IĪa (puc. 320). P. xponano-
Kpacnafl [D..sanguinalis (L.) Scop.] o6napyxeHa y Hac rorlbl{o pas -
B [peĀbĪĀyl]Įee ĀecflTZJIeTĪ,Ie B Hapne (puc. 3lB). Cpean ĪIeTį'Īpex [peĀcTa-
sliņeĮeü poĀa ųeTI.IHHI{K (Setaria Beauv.), BcTpeqaĪoņuxc' s 3ctoHItIį,
rrĮ. sefieuHlž [S. viridis (L.) Beauv.] H3BecTeH co'cepeĀIzHbĪ lrpoil/Ioro
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BeĶa:.' oļį].BņrĮflęTcņ l:ĪiacTblM H TI{ūĮ]ųHbIM )KeJIe3:HoĀopoxHbIM npuIUeJIbųeM;
Ho'l}IHo|Āa:3eTpeEaeTcfl Li,ĪĪo'o6.oqHĮIaĮ-{ Āopor, Ha cKJļaĀoųI{blx MecTaX Įį Ha
cBaJIKax' B IecqaHbIX Kapbepax, pe}Ke copHflKoM Ha olopoĀax ĮI noJIfX.
B Tę'ļeĮĮĮļe ltoc.tteĀHux ĀecflTi.IJIoTI.Iir ou pacnpocTpaHĮ{JIcfl s Ioro-BocToųHoI?
9'ciĪoHĮĄ\l' IĀe MecTaMLI BcTpeųaeTcfl BecbMa MHoloĮiHcileuuo. Bz4 pacfipo_
cTPauetr IĮaBHbIM o6pasou B Įoro_BocTo.ĮrĮoü Ī.I ceBepo_3anaĀgot? Į{acTflx
TeBpaTopIru' B Āpyrux paüouax pacceflHHo, a BecbMa peĀKo - Ha 3aūaĀHbĪx
ocTpoBax (puc. 322). 3aņleruo pe)Ke, -ļIeM oH, BcTpeįIaeTcx ų. cusrrü [S.
glauca (L.) Beauv.]. Ero pacūpocTpaHeHĮ.Ie orpaHHųHBaeTcfl [pellMyĮiĮecT_
BeHHo xeIe3HbĪMH ĀoporaMl]' rĀe oH IIoBTopHo o6Hapyxerr y)Ke c KoHųa
IIpoIxJIoro nexa '(puc. 32B). IĮĮ. uyroauaruft rIS. verticillata (L.) Beauv']
gaIlĀeg y Hac' HaqHHaf c [poIxJIoIo BeKa' .nurul 3 pa3a, npĮļToM B sace-
JIeHHbĪx MecTHocTflx. IIĮ. ura.nlf.rlcķutt IS. italica (L.) Beauv.] o6Hapyxeu
Iļ3peÄKa Ha IIoJloTHe x<enesĮroll Āopora. Kyxypysa o6ltxrroseunaq (Zea
mays L.) BbĪpaĮļĮI{Baercg s 3croHIĮH ycIeĮUHo c HaųaJIa ltflTuĀecflTblx-ĮIecTlļ_
ÄecflTbĪx roĀoB. 3ror repoģurgutä BHĀ cpeÄHeaMeplįKaHcKoro npoHcxo)K_
ĀeH'IĮfl BosĀelblBaeTcfl Āūq iloryĪļeHtlff BblcoKoypox<aüuori u ųeHHoü se.ne-
Hoü Macclt, ilctĪoJlb3yeMoü xax ge;legutl KopM I{ ĀJIfl cHJIocoBaHHfl. Bņlpa_
ĪĪļHBaIoTcfl'ru6plt4lllte copTa ('Byxoouua 3 TB')' Ceuega BBo3flTcfl LI3

6o.nee Io)KHbIx paüouon, TaK KaK B HaIilņx yc,ĪoBuflx oHĮ,I He BcerĀa co3pe_
BATOT.

Cerr,r. ApotlĀHhle - Araceae Juss' l

Po4u aup (Acorus L.) u 6e.uoxpbIIbHIĮK (Calla .L.) xr.rramrcfl eĀlIHcT-
BeHHLIMI{ IĪpeĀcTaBHTeĮĪfl'MĻ! o6urupHoro Tpo[Ī.ĪĪ{ecKoro ceueficrBa apoųĀ_
HbIx Bo ģ,rrope 3cņoHIau. Aup (A. calamus L.) ncrpeuaeTcfl ĪIacTo Ha hrĪI4-

crslx 6eperoBbĪx qacTflx o3ep Iļ peK, B pyĪIbflx' ūpyĀax' B IIpHMopcKHx
Jlyxax. Mecņauu o6pasyer sapoclfi. E. 6onornuü (C. palustris L.) pac_
rer s 6oĮorĮicTblx lecax' 6o.norax, ua sa6oflo,ĮeHHbĪx 6eperax osep, B KaHa_
Bax' rJIaBHutu o6pasoM B MaTepIzķosoü ļĮacTli TeppilTopnn. Įaure4eurur
eQuoncxar i[Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.] _ LI3BecTHoe ÄeKopa_
ThBHOe pacTeHHe.

Ceu. Pccķosue - Lemnaceae S. F. Gray2

PoĀu lņu,oroKopeHnnK (Spirodela Schleid.) c oĀHIāM BL.IĀoM H pgcKa
(Lemna L.) c TpeMfl BĮĄl'arll npeĀcTaBJIrIIoT pfcKoBHx s gcroHuw' VIs
HIįx p. MaJIeHbKafl (L. minor L.) ncrpeuaeTcf ĪIa[Įe Bcero' p. rpoüuaran
(L. trisuĮca L.) - HecKoJIbKo pexe' a p. rop6aTan (L. gibba L.) - oqeHb
peÄKo (puc. 336). M. o6uxtlosenuHü [S. polyrrhiza (L.) Schleid.] BcTpe_
qaeTcfl MecTaMI{. Bce ogu o6nrarcr B cTofl!ĮLlx Ii MeĀJIeHHo rei<yruux BoĀax.

t Cocrasl-Īfla B. Kyycx.
2 Cocrasvfla B. Kyy.^.
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Ceiiņ. ExrenoJIoBHHKoBbIe - Sparganiacea Ęudolphi ļ

B 9ctoguu pacnpocTpagenķI B BHĀoB poĀa eĮ{eroJIoBHIļK (Sparganium
L.), cpe4a KoTopbIX 2s!Īl,a - e. ilp'o.Torž (S. emersum Ęehmann) H e. MeJI-
xonnoĀurrž {lS. microcarpum (Neum.) Raunk.] - 

gaudo.nee ųacTo pac-
rĪpocTpaHeHķI no scefi TeppHTopHI.I n npu6pexHblx ĮlacTqx osep IĪ peK' B
pyĪļbfx' KaHaBaX Į4 KaņaĮax. E. ua.neHlxaft (S. minimum Wallr.) BcTpeĪļa-
eTcfl MecTaMH Ha TeX )Ke uecroo6ltrallLlflx' HHorĀa fi Ha 6epery Mopf I] B
cTapblx roplnHux Kapbepax' He fBJlflflcĖ, peÄKHM BHĀoM' B o.uzrorpoQHux
o3epax c ilecqaHbĪM ÄHoM H npo:paunoü soĀoü MecTaMI{ pacĮpocTpaHeH B
MaTepLIKoBoft' cacru TeppHTopl.rli e. y3KoJIĮļcTuuü (S. angustifolium Michx.)
(puc. 343)' ilpįIųeM conpoBožKĀarcIlĮI,IMlĮ BHI\aM:r- HepeĀKo gņ.ņgrorcg .ņo6e-
nul Įoprruaga (Lobelia Dortmanna L.) ,l IĪoJIyIIJHĮ.IK os.epnutį (Isoėtes
lacustris L.). B enrpoQupoaaHHbrx onzrorpolnbrx o3epax raK>Ke B Mare-
puxonorl ļIacTiĮ I1Į l{HolĀa Ha 3HailgTe.nlnolž rnyģuHe BcTpeĪIaeTcfl e. 3JIaKo_
,ructltl,tli (S. gramineum Georgi), [pHToM pexe IpeĀblÄyņero BI4Āa
(ptzc. 34l). E. cxyueilHuü (S. glomeratum Laest. ex Beurl.) BcTpeqaeTcfl
cpaBHHTeJIbHo peĀKo ToJIbKo B MaTepHKosoü .ļacrfi pecny6;ruru (puc. 349),
tIpolį3pacTafl B pyIĮbfx 14 KaHaBaX, TaKxe B IļoHIįxeHI{flx HHSHHHķIx 6o.lor.
Haa6o.ņee peĀKHMu BHĀaMH flBJlflIoTcfl e. npruoft (S. erectum L. s. str.),
HeņecrHHIž ToJIbKo ',c ĀByX MecToHaxoxĀeuuri Ha ceBepe pecny6.lut<tl
(puc. 350), H e. rresaueņnuü (S' neglectum Beeby), oõuapyxeggķü ga
ceBepHoM no6epexle, a TaKxe H Ha 3aIĪaĀHbIx ocTpoBax B ue6o.ņlurux
peĪIKax (puc. 352).

CeĮņ. PonosoBble - Typhaceae Juss.2

Po4 poros (Typha L.) npeacraBJleH s gcroHau ĀByMfi cpaBnnTenbHo
qacTo BcTpeųarcųIzMįIcfl' BIĄĮaMĻĪ - p. IIIHpOKOJII4CTHbIM (T. latifolia L.)
ļi p. y3KoJII]CTHbIM (T. angustifo1ia L.) ' ĮpoĮ]spacTaIoIĮHMH uo 6eperau
BoĀoeMoB' B KaHaBax Lī' KaHaĮraX, HepeĀKo H B IĪoHĮ.I)KeHEflX BĀoĮb IIoJIoTHa
xe.negHoü Äoporu' [pHĪIeM noc.leĀuufi BIrĀ BcTpeĪIaeTcg 3aMeTHo pexe
(pnc. 355).

IIpulreįIaHIļe. B cucte*ratt'tĪIecKoM yKa3aTeJIe u oilįcaHlifix B TeKcTe BI1ĀĻĪ'
BcTpeqarcųĪļecg s 3croHcķoü CCP ToJIbKo B ķyJlbType' oTMeįIeHbI 3HaķoM Ą, aanocHlte
BI.ļĀbĪ 3HaKoM į< u oxpaHaeMble BlĪĀbl sļ{arroļ\.Ī =F.

l CocņaslĮIa C. Ta.nrrc.
2 CocraslzJļa C. Talrtc.
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Summarų

COMMELINACEAE R. Br. t

This tropical and subtropical family has no representatives in the

native flora of Estonia. ComrneĮįna communįs L. is a casual, that has

been found only once in Tartu (Fig. a) . Zebrįna pendula Schnizl. is a

well-known decorative houseplant.

POACEAE Barnhart2

The present systematic review concerning the grass family in Estonia
has been compiled according to the consecutive order of the system ol
the Soviet graminologist dr. N. N. Tzvelev, published a few years ago.

In accordance with the traditions of compiling "Flora of the Estonian
S.S.R." the subspecies as intraspecific taxons have not been distinguished-
Most of the species have been treated in a more restricted sense (s. str.)
at which the possibility of identifying the described taxa by morphological
characters is taken into consideration.

Altogether 142 species have been more closely dealt with. 8 of them

are cultivated and 29 are adventive plants. Of the remaining 105 species,
besides native ones, also weeds of cultivated land (e. g., Auena fatua,
A' strigosa, Lolium rernotuft7, L. ternuĮentum) and naturalized species
(e. g., representatives of the genus Zizania) are taken into account. In

addition, one intergeneric hybrid and one interspecilic hybrid with
constant characters have been described. According to N. N. Tzvelev's
system ol grasses species occurring in Estonia belong to 16 tribes.
A short characterization of the species according to the succession of

tribes is presented as following.
Tribe l. orųzeae Dumort. Leersįa orųzoides (L.) Swartz is the only

t ByV.
'ByL.

Kuusk.
lj asoo.
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indigenous species belonging here. It grows in Estonia on the north-
western border of its area. So far it has been found mainly in South
Estonia, approximately l0 localities in shallow stream waters (Fig. 9).
Its llowers and fruits ripen in our conditions mainly in the leaf sheath.
It belongs to the plants needing proiection. Two species of the genus
Zįzania L. do not belong to the native plants of Estonia. Z' aquatica L.
of North American origin was introduced into Estonia, Lake Kalme at
Otepää, at the end of the last century, and it grew for a long time there
(Fig. l5). Introduction experiments on other Estonian water bodies
have been of little Success. Z' ĮatifoĮia (Griseb.) Stapf was planted
into Lake Endla in the years between 1953 and 1955 (Fig. 13). At present
it growš there exuberantly in comparatively large stands. It is native in
eastern districts of the Soviet Union. Both species oĪ Zįzanįo flower and
fruit normally in our conditions.

Tribe 2. Brachgpodįeae Harz comprises in Esionia only one genus
Brachgpodiurn Beauv. containing 2 species. B. pinnatum (L.) Beauv.
grows almost throughout Estonia (except islands) in hardwood-spruce
forests. In Central and East Estonia it is more frequent, in West Esto-
nia, however, scattered. It has not been found in the isļands of Hiiumaa
and Muhu as yet (Fig. 20) . B. sgluaticum (Huds.) Beauv. occurs rarely
and its area of disiribution is mainly West Estonia and western islands.
There a're only a few locaįities of this ,s,pecies in Souįh and East Estonia.
It has not been found in Central Estonia by now (Fig. l7). It grows in
hardwood-spruce and deciduous forests mostly in the vicinity of present
and old stream-beds.

Tribe 3. Trįtįceae Dumort. is represented by9 genera and 17 species in
'Estonia (with the addition of one hybrid species) of which only 3 genera
belong to the native flora. The remaining 6 genera contain only adventive
and cultivated plants. The genus EĮųmus L. is represented by 2 species
from which E. canįnus (L.) L. grov/S in river_bank brushwoods and in
sparse or light deciduous and mixed forests. It has a more extensive
distribution in East Estonia and is more rare in the southern and western
parts of the territory, especially on western islands (Fig. 23) . E. trachg-
caulus (Link) Gould et Shinners of North American origin has been
found in Estonia as a casual twice: in 1925 in East Estonia on a slope
overgrown with brushwood and in 1958 in North Estonia on a railway
embankment (F.ig. 26). Two species of representatives of EĮgtrigĮa Desv.
are growing in Estonia of which the very variable Ė. repens (L.) Desv.
ex Nevski occurs mainly as a weed everywhere, forming in the coastal
region also larger stands' E. junceiformįs A. et D. Löve is located only
here and there on the sand dunes of the western and northern coastal
regions of Saaremaa and Hiiumaa. It was discovered in Estonia in 1925.
Up iill now more than 20 localities of this protected species have been
registered (Fig. 29) . E. \Įittoreo (Schumacher) Hyl., the hybrid between
thetwo above named species, occurs relatively frequently along thewestern
coast and on the western islands of Estonia (Fig. 32). As to the ļatter
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its specimens reveal the same type oi characters in every habitat. In
spite of the lack of more exact observations this vital hybrid seems
to widen its area continually. According to the literary data the hybrid
growing in sweden, Denmark, Poland and GDR in the coastal regions of
the Baltic Sea resembles to the type occurring in Est'onia. consequenily
the hybrid spreads vegetatively by sea. The genus Legmus Hochst. of
the same tribe is represented in our native flora by only one species -L' arenarįus (L.) Hochst., growing on sandy soils. Though this species is
one of the fundamental component parts oi the coastal dune flora, it does
not appear to be particular as to saline substratum. Thus it spreads aĮso
on įhe dunes of freshwater Lake Peipsi and locally, though rarely, on
inland sands (Fig. aa). Four species of the other 6 genera belonging
to this tribe are being cultivated as grain crops: Trįtįcum aestiaum L.,
Secale cereaįe L. (the most important bread grain in Estonia) , Hordeum
dįstįchon L. and H. uulgare L. The remaining 8 species afe rare
casuals with a few localities. Trįtįcum spelta L. has been introduced
to be cultivated mainly in experimental gardens and in coļlections.
In 1964 it was found once as a casual on the railway near Tartu.
AegiĮops cglindrica Host and Hordeum įubatum L. (Fig. 47\ had
been found from time to time on the railway embankments and in waste
places already at the beginning of the century. The latter one is being
grown also as decorative plant here and there. Half a century later, uį
to the present time, Agroparon cristatum (L.) Beauv. s. ļ. has beeį
repeatedly found along the railways. Each of the species: Hordeum geni-
culatum All., H. gĮaucum Steud., Taenįatherum crįnįtum (Schreb.) Nevski
and r. asperutn (Simonk.) Nevski, has been found on the railways and
at the harbours only once in the years 1958-1963.

Tribe 4. Bromeae Dumort. contains 4 genera with 17 species in
Estonia. Seven species of them are indigenous, ten are adventive. Bro-
mopsis inermįs (Leyss.) Holub, one of the 4 species of the genus
Bromopsis Fourr. growing in Estonia' occurs scatįered throughout the
territory (Fig. 72). It grows spontaneously mainly on the banks of water
bodies. Its basic sites are, nevertheless, rairway embankments, more
rarely roadsides. This fact permits to presume its repeated immigration
from neighbouring territories. The occurrence of the eastern B. riparia
(Rehmann) Hoļub also in Estonia has been established in the course of
this work' So far only 5 locaļities are known along railways and on road-
sides (Fig.70). B. erecta (Huds.) Fourr. which is close to the former
species and has mainly a western distribution was known here already
long ago. Here it occurs scattered (with more than l0 localities) on dry
slopes, on alvars and in parks throughout the territory (Fig. 67). Both
species are connected with a number of transitional forms. B. Benekenįį
(Lange) Holub is considered to be the oldest immigrant from this genus
in our territory. It grows mainly in west and North Estonia as a very
rare species of hardwood-spruce forests. Up till now a litile more than
l0 localities ar,e ļ<nown here (Fig. 6a). CeratochĮoa cathartįca (Vahl)

536



Herter was grown in cultivation at Jõgeva Plant Breeding Station
between 1940 and 1950, Beginning from the 20ies iį has been found as

a casual here and there in Tartu. AnįsantLla tectorurt (L.) Nevski one of

the two species of the genus Anįsantha C. Koch, is a typical adventive
plant of railways (Fig. 77\ and was known already in the last century.
A. sterįļį.s (L.) Nevski was found twice in South Estonia at the beginning
of this century (Fig. 75). There are no data about its later occurrence in
Estonia. The genus Bromus L. is represented numerously. Only 3 of

its representatives are native. B. moļlįs L. of apophytic character occurs
scattered mainly in dry meadows, along railways and on open trodden
places of West and SE Estonia (Fig. 86) . B. araensis L. is likewise
antropbphilous, its habitats are mostly located in drier places close to
settlements, yet rarely on the railway embankments (Fig. B0). It occurs
in a considerably fewer number than the former species. B. secalįnus L.
growing together with winter rye may occur as a weed of other grain
crops, more rarely on roadsides and on field margins. Nowadays its
occurrence is becoming more and more rare. The remaining 7 species of
the genus Bromus are mainly rare railway casuals. B. racemosls L.,
B. commutatus Schrad., B. squarrosus L., and B. japonĮcus Thunb' have
been repeatedĮy recorded already from the beginning of this century.
B. scoparius L., .B. oxgodon Schrenk, and B. lanceoļatus Roth have been
found only once in the previous decade on the railway embankments of
NE Estonia.

Tribe 5. Aueneae Dumort. is represented with 14 genera in Estonian
flora. They contain 32 species and one intergeneric hybrid. The majority
of them belongs to the composition of the native Īlora. Auena satįaa L.
from this tribe is being cultivated aS a cr.op plant. A' fatua L. and A. strĻ
gosa Schreb., apophytic species of the same genus, occur together with
A. satįua. The two last mentioned species occur comparatively rarely
as weeds of arable land and in waste places (Fig. 102 and 106). Two
representatives of the genus AaenochĮoa Holub: A' pubescens (Huds.)
Holub and A. pratensis (L.) Holub, are comparatively common in our
meadows. A. pratensis is to some extent calciphilous since it is more
frequent on calcareous soils of North and West Estonia; it has been found
in Central Estonia only from a few places and occurs locally in SE
Estonia (Fig. l0B) . A. pubescens is frequent in South Estonia but occurs
aļso in other parts of the territory (Fig. ||l) ' Arrhenatherurrt elatįus
(L.) J. et C. Presl is scattered throughout the mainland of Estonia mostly
in smaller stands or soļitarily. In coastal region it often forms bigger
stands (Fig. l14). The genus Trįseturn Pers. is represenied by two
species. There are data about T' fĮauescens (L.) Beauv. having been
experimented on in the culture of grassland plants already a century or
more ago and aļso in later times, Presumably due to its weak competi-
tive power it has a limited distribution. (Fig. |20)' T' sįbįrįcunl Rupr.,
the other species from this genus, was discovered in Estonia only within
last years. This species with a Eurasiatic area of distribution reaches its
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eastern boundary here. In its only fixed locality on the outsļ<irts of Tartu
lt grows in its typical habitat, a lime-rich floodpĮain meadow, forming
large viable stands almost within a str,etch of I km. The other locality
became evident on the ground of herbarium material collected at the
beginning of thę century (as a fragmentary specimen among the materiaį
oĪ T. ftaaescens) (Fig. ll7). We have not been able to establish this
locality in nature. T. sįbįrįcunt' belongs to the plants needing protection"

Koeļerįa Pers. is represented by 3 species in Estonia growing on sandy
soils. /(. glauca (Spreng.) DC. is common on our scanty sandheaths and
on grey sānd dunes (Fig. l28). The occurrence.of (. graciĮis Pers. in
Estonia has been established only in the course of the present work
tlrerefore its distribution is not clear yet (Fig. 125). In North
Estonia it reaches the northern border of its distribution. K. gran'
dls Bess. ex Gorski groīū/S scattered mainly on dry sandy areas of SE
and North Estonia (Fig. 123). The collected herbarium material of this
species is heterogeneous and probably some more new taxa may be

distinguished in it. Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. occurs widely
throughout the territory, especially on peaty, moist and spoilt ground-
Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur is cornmon in 'pine- and mixed pine-
woods (Fig. 133) . Corgnephorus canescens (L.) Beauv. has reached the
northern border of its continuous distribution in Latvian S.S.R. In
Estonia it was found as a casual. Specimens collected in Tallinn at the
beginning of this century are evidence of its occurrence (Fig. 136). Later
on it has not been found any more in our territory. Hoįcus ļanatus L.
belongs to our indigenous flora but occurs locally and sparsely
(Fig. lal). H. moįļis L., according to the literary data from the middle
of the last century, has been described as occurring on western islands,
At the same time there are no notes about the occurrence of H. įanatus
there. As H. moĮįįs has not been found in western islands, we have to
assume that, the literary data have been given on basis of an erroneous
identification. H. moįlįs was for the first time found in SE Estonia
(Fig. l39) only a few years ago. There it most likely reaches the northerū
boundary of its range. So far the distribution of this species in Estonia
has not been cleared up. Milium effusum L. is oom'mon in Estonia in
broad-leaved and mixed forests on fertile brown soils (Fig. 144). The
genus Calamagroslis Adans. is represented by 7 species. Five of them:
C' arundįnacea (L') Roth, C. negĮecta (Ehrh') Gaertn., Mey. et Scherb."
C. canescens (Web.) Roth, C. epigeios (L.) Roth and C. phragmitoides
Hartm., are established as so-called old species. In Esionia they occur
everywhere in respective habitats (in woods, on cut-over areas, in
swampy meadows, on the banks of the water bodies, on sandy slopes);
only C. phragnlito;Įdes is mainly distributed in North-east and North
Estonia (Fig' l52)' C. strįcta (Timm) Köler and C. Meinsh.ausenįį
(Tzvel.) Vilj. are stilį developing and in dynamic balance with their
iniiial ,species (accordingly C. negĮecta and C.epigeios). C'Meįnshausenįī
inhabits only sand dunes (Fig. l57) ' C. strįcta occurs locally, but the
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data on its distribution on the rvhoļe territory are stilļ deficient' Am-
rnophila arenarįa (L.) Link grov/S naturally only locally on coastal dunes
(Fig. 16l) in smaller stands. Its propagation is not clear since we have
not succeeded in finding its properly developed fruits. But it is necessary
to draw attention to the occurrence of the intergeneric hybrid \Ammo-
caĮamagrostįs baltįca (Flügge) P. Fourn. on the dunes of western islands
(Fig. 159). The existence of this taxon is possible only as a result of
sexual reproduction of the parent species. Apera spica-aenti (L.) Beauv.
occurs scattered throughout the territory (Fig. 163). It gro'ū/s mainly as
a weed of crop fields, but frequently also on roadsides, fieldmargins and
on sandy spoilt ground. The genus Agrostis L. is represented by 6 species.
A. stoĮonifera L., A' tenuįs Sibth., and A. canįna L. are common in their
respective habitats (in meadows and fens, on the banks of water bodies,
in open woods and eļsewhere). The distribution oĪ A. gigantea Roth is
mainly'connected with well aerated and fertile soils. Its distribution is
comparatively extensive, and it is especially frequent in coastal areas, but
greater stands are rather rare. A. oįneaįįs Schreb. occurs mainly on
islands and along the northern coast of our republic. To some extent it
is characteristic of alvars. It is rather fręquently found also on dry sandy
hills in SE Estonia. It has been discovered not long ago and therefore
its distribution is not yet sufficiently investigated in the presenį
work (Fig. l70). A. stramįnea Hartm. is close to A' stoĮonifera
and in dynamic balance with it. The two species are mutually connected
by intermediate forms ' A. stramįnea is adapted to growing on sea-coast
at the boundary of brackish water. Its occurrence is scattered; it grows
as single specimens or in smaller stands. In the genus Agrostis hybrids
between species are fr,equent. For example A. stoĮonifera \ A. tenuįs
turned out to be predominant in our natural meadows as compared with
the original species. A. uįneaļįs seems to have ļess tendency of forming
hybrids.

Tribe 6. Phaįarįdeae Lįnk is represented by 4 genera and 6 species.
Three species ol the genus Hįerochįoė R. Br. have been recorded in
Estonia. H. austraįįs (Schrad.) Roem' et Schult., growing in hardwood_
spruce forests, is mainly limited to Northern Estonia and the western
part of Saaremaa; only a few localities are known from South Estonia
(Fig. 172). H. odoratd (L.) Beauv. occurs scattered in swampy and moist
meadows throughout the territory (Fig. 175). In the course of writing
this work the occurrence of H. hįrta (Schrank) Borb., a species close to
H. odorata, has become evident in Estonia. It occurs mainly in South
Estonia, scattered also elservhere (Fig. l78). It is stiļl necessary to state
the comparatively frequent occurrence of the variable and with difficulty
identifiable taxon H. odorata (L.) Beauv. SSp. baįtįca Weim' ĮH. odorata
var. fragrans (Hartm.) Vilj.], discovered by the Swedish botanist G. Wei-
mark, on our territory. In the present work it has been treated as a
variety. The taxon is st{ll d,evel,oping - adapting itself to cuļtural land-
scape. It grows mainly along the banks of fen ditches and on roadsides.
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Since the habitats oĪ H' odorata {L.\ Beauv. s. l. have been cultivated
or represent suitable soils for further cultivation, the adaptability of the
taxon H. odorata var. fragrans (Hartm.) Vilj. to cultural landscapes
helps the species (s. 1.) to survive on our territory. Anthoxanthurn odo-
ratum L. is very common in local meadows and light woods. Phalaroįdes
arundįnacea (L.) Rausch. has a comparatively frequent occurrence as
well. It grows mainly in smalļer stands on the banks of water bodies
(Fig. l82) ' Phaį,arįs canariensįs L. as a rare casuaļ, growing mainly along
railways (Fig. 185), was recorded as occurring here from time to time
from the end of the l9th century already.

Tribe 7. Phį'eeae Dumort. comprises 3 genera with B species. Beck-
mannįa eruciformis (L.) Host was introduced for experimental cultivation
at the beginning of this century and also later; occasionally it has been
found once in Saaremaa. Within last decades it has been grown, as
experimental culture, in school gardens and collections. Very rarely it
has been found aļso as an escape from cultivation. The genus Phįeurn L.
is represented in our native flora most likely with only two species. They
are the calciphilous Ph. phĮeoides (L.) Karst. with a North and West
Estonian distribution (Fig. l8B) , and Ph. nodosurn L. occurring on poor
in nutrients dry slopes scattered throughout the territory (Fig. 192\.
Typical Ph. pratense L. was repeatedly introduced as seed-material pro-
bably in connection with the development of grassland cultivation
beginning from the middle of the l9th century. The species is welļ
adapted to our natural conditions and has produced numerous inter-
mediate forms with Ph. nodosum. The genus Alopecurus L. contains
4 species. A. pratensis L., the most common and wide-spread species, is
growing predominantiy in floodplain meadows. A. arundįnaceus Poir-
is cļose to the former species and grows mainly in the coastal area
(Fig. l9a). Intermediate forms between the two species are frequent in
their common habitats. A. genicuĮatus L. is scatter,ed throughout the
territory but is more f requent on acid loamy sands in SE Estonia
(Fig. 199). There it can be found sporadically in great numbers as a
weed of arable land. A. aequaĮis Sobol. prefers the banks of pools with
shallow stagnant water and of old ditches. It grows mainly in SE and
East Estonia (Fig. 201).

Tribe B. Scolochįoae Tzvel. Scoļochloa festucacea (willd.) Link, the
only representative of the tribe, occurs in alongshore waters of the water
bodies of SE Estonia. Elsewhere in Estonia it is rare, having been
recorded only from very few localities (Fig. 20a).

Tribe 9. Poeae contains 9 genera with 34 species. The majority of

them are the basic grass species ol our flora. From species of rare occur-
rence the following ones have been recorded in Estonia: Lolįum temulen-
tum L., occurring together with cereals, flax weed į. remoturrt Schrank
and L. multiflorum Lam. which can occur as a casual in waste pĮaces but
also as a weed of gardens and hay fields. L. perenne L. occurs scattered
in the herbage throughout the territory. Though having little competitive
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power it belongs to the members of our native flora. It very rarely forms
smaller stands. The genus Festuca L. comprises 9 species. F. aįtįssįma
All., spreadiag in Central European hardwood-spruce forests, has reached
the northern boundary of its range in Estonia. So far it has been found
in l0 localities of the mainland (Fig. 207). F. gigantea (L.) Vill. is a
comparativeĮy wide-spread ,species in moist woods and in scrubs. It occu,rs
rarely in Central Estonia and is almost lacking on western islands
(Fig. 2l0) . F. arundįnacea Schreb. prefers calcareous soils. It grows
mainly in West Esįon'ia a,nd ,on sea coasts, foiming bigger stands here and
there. It is rare in Easi and South Estonia, being absent on wider areas
(Fig. 215) . F. pratensis Huds. is common throughout the territory. The
rich-in-forms F. rubra L. is one of the most wide-spread grasses. F. arena-
ria osbeck, cļose įo the f'ormer and connected wi,th it by nomerous inter-
mediate forms, is adapted to growing on coastal dunes. Its distribution is
limited due to the scantiness of adequate habitats (Fig. 220) . F. trachų-
phgĮĮa (Hack.) Krajina has been established as growing in Estonia quite
recently; hence the data of its distribution are still incomplete. So far
approximately 25 localities are known (F|g. 222). The majority of its
localities is connected with light soils and pine stands and are frequently
influenced by human activity (specially by moderate trampling). F. sa-
bul.osa (Anderss.) Lindb. fil. grows on sandy plains (Fig. 22ų, more
frequently in coastal regions, being an effective fixer of moving sands.
The last one of this genus to describe is the rich-in_forms F. oaįna L',
which in proper habitats is very common in Estonia. From intergeneric
hybrids the following ones have been found in Estonia: Festuca praten-
sis \ Loįįunl perenne, F. pratensis X Į. muĮtifĮorum and F. rubra \
L. perenne.

The genus Poa L. has the greatest number of grass species in Esto-
nia. From 12 species presented in the "Flora",.the variable P. pratensls L.
with a wide ecological amplitude occurs throughout the territory. P. an-
gustifoĮia L. is systematica1ly close to the former; it is mainly distributed
in West Estonia occurring scattered elsewhere and at that only on dry
sandy soils. P. subcaeruĮea Smith from the same section occurs
abundanily and is typical of coastal meadows of West Estonia, in inland
it grows scattered on margin areas of fens on moderately damp soils.
P. alpina L. is found only on calcareous soils of North Estonia. It forms
smaller stands here and there on alvar areas with thin soils (Kostivere).
In Estonia its distribution is lirnited to a score of localities according to
previous data (Fig.24l). P..crispa Thuill. has been discovered in Estonia
in the course of compiling the present work. Separate localities of this spe-
cies with a Eurasiatic distribution, occurring in the Baltics, Finland and
sweden, can be interpreted most likely as afier-posts from a former wider
distribution area of the taxon in North Europe. In Estonia it is known
only from one habitat at Paldiski (Fig.'244) on the slope of a limestone
terrace. P. remota Forseil. occllfs scattered mainly in fertiļe broad_leaved
and mixed forests of East and SW Estonia. On areas more westwards
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it occurs in few ļocaļities. So far this species has not been found in NW
Estonia and .on Hiiumaa (Fig. 2a7). The cosmopolitan P. annua L. is
common in yards and elsewhere on trampled ground. P. trįaįaĮ.is L' is
quite vital and rich in forms. It grows in moist rneadows, on the banks of
rvater bodies and on roadsid'es throughout the territory. P. nemoralįs
L. grows mainly in mixed forests and on scrubby slopes. P. paĮustris
L., typical on the floodplain meadows and the banks of water bodies,
occurs now and then aļso in dry meadows and sandy heaths. P. compressa
L., growing on dry light soiis, is relatively variable, especially depending
on the changing of moisture conditions. P. Langeana Reichenb., a taxon
close to it, is found so far only in one place in South Estonia in a
spring fen (Fig. 257). Seed reproduction has been excluded in its habitat
because of the mowing of the rich grass-layer up till now. According to
the literary data this taxon occurs very rarely also in Central Europe.
Catabrosa aquatica (L.) Beauv. can be met with in places in alongshore
waters and ditches throughout the Estonian territory (Fig. 259) . Puccį-
neĮļįa Parl. is represented with 3 species in Estonia. P. dįstans (Jacq.)
Parl. occurs throughout the territory in storage places, along the railways
and on the coasts (Fig. 263). The distribution of the two remaining spe-
cies - P. marįtįma (Huds.) Parl. and P. capitĮaris (Liljebl.) Jansen is
limited only to seacoasts. P. capiĮĮaris is comparatively frequent at the
extent of brackish water of the western and northern coasts and on tem-
porarily flooded saline soils (Fig. 266). P. mqrįtįma occurs only along
the western coast (Fig. 262) according to data up till now. It grows on
loamy moist temporarily flooded coastal pastures. DactgĮis gĮomerata L',
one of the two species from the genus DactgĮis L., is widely spread on
natural grasslands and is being cultivated as well. D. poĮggama Horvä_
tovszky, however, is a rather rare and scattered taxon (Fig. 271). D. glo-
rnerata was cultivated as a grassland plant in our territory more than
a century ago, while the seed was used which originated from Central
Europe. In our cgnditions early spring night frosts olten damage its young
shoots. D. poĮggama, however, is supposed to be a local primeval inhabi-
tant growing on poor in nutrients and scrubby places. Populations with
intermediate characters are found abundantly here due to the blending of
both species. Cgnosurus crįstatus L. mainly with a European distribution
is frequent in fresh meadows of SE Estonia (Fig. 273). Eļsewhere in
Estonia it occurs rarely. Brįza medįa L. is rather common in drier and
fresh grasslands and on alvars. It grows in the grass layer as single
shoots and does not form stands. Cįnna ĮatifoĮia (Trevis.) Griseb. is a
comparatively rare species. Up till now approximately 20 localitįes are
known in moist shady hardwood-spruce forests (Fig. 277).

Tribe l0' SesĮerįeae Koch contains one genus - Sesįerįa Scop. Cal-
ciphilous S. caerulea (L.) Ard. (S. uĮiginosa opiz) is the only species
fronr this genus occurring in Estonia. it is a frequent dominant maĪnly
in the grass layer of West Estonia and western islands. It grows here
and there in Centraļ and East Estonia, in South Estonia, however, only
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in a few localities (Fig. 280). It is a good indicator of carbonates in the
soil.

Tribe l l. Mel'įceae Endl. comprises 2 genēra with 7 species. All 5
representatives of the genus GĮgceria R. Br. are more or less hygrophytes.
G. maxįma (Har'tm.) Holmberg occurs in the eastern and south-eastern
districts of Estonia but very rarely in west Estonia, on western islands
it has not been found up till now (Fig. 28a). It grows in alongshore
waters and floodplain meadows forming in places some bigger stands-
G. fĮuitans (L.) R. Br. is common throughout ihe Estonian territory.
It grows on wet banks of lakes and rivers and in ditches. G. pĮicata
(Fries) Fries occuqs sporadically in the eastern parts on Estonia but it is
rare in West Estonia and on islands (Fig. 292). It grows mainly in wet
places of trampled paths but also in old ditches. Fiom time to .time it
grows exuberantly in places polluted with sewage water. The formation
of morphologically intermediate forms is possible in the areas where the
two last mentioned species grow close īogether. As to some external
symptoms G. decĮ.įnata Brėb. resembles the hybrid taxon of the two latter
species. This species has been found from one locality in North Estonia
aį the beginning of the century (Fig. 290). G. įįthuanįca (Gors,ki)
Gorski as a member of moist mixed hardwood-spruce forests reaėhes the
westerri boundary of its area of distribution in Estonia. It grows in the
woods of eastern and southwestern parts of mainland (Fig. 287). The
genus Meį.įca L. contains two species in Estonia. M' nutans L. is a very
common grass in woods, indicating more fertile soils. It grows sporadi-
cally in bigger s,tands and in the places with hazel shrub layer. M' cįįįata
L. was found from a few localities in North and West Estonia (nig. Zeey
last century, growing on dry stony soils. Its localities in Estonia lie on
the northeastern boundary of its range. Those localities have not been
checked within last decades.

Tribe |2' MoĮįnįeae Jiräs' contains only one genus - Moįįnįa
Schrank. In EŠtonia M. caerulea (L.) Moench is a wide_spread species
throughout the territory, in places also on drier raised bogs, in peaty
pine-woods, in fens and on the swampy banks of rivers and lakes.
Depending on ecological conditions it is comparatively variable.

Tribe 13. Nardeae Anderss. as a monotypic tribe contains only one
monotypic genus whose representative Nardus strįcta L. grows in Estonia
on poorly aerated soils. It is more frequent in East and central Estonia.
In west Estonia its occurrence is rare and on the Island saaremaa it is
found only in some single localities. In favourable conditions it can form
bigger stands. The species is little varying.

Tribe 14. Arundįneae Dumort. of this tribe one genus with only one
species - Phragmites austraįis (Cav.) Trin. ex Steud. - occurs in Estb-
nia. It is common both in lakes with wet banks, in muddy shallows of
slowly flowing rivers and brooks, as well as in outlines of the locations of
overgrown waters and in wet pine-woods frequenily encircling them, and
also in shallow bays and estuaries. Here and there it forms very large
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stands. in coastal districts the taxon var. stoįonifera (G. F. v/. Meyer)
Vilj. can be encountered with a creeping and rooting culm frequently
įnore than l0 m. in length.

Tribe 15. Danthonįeae Zotov is represented in Estonia with only
one genus and one species _ Sieglingįa decumbens (L.) Bernh. It grows
mainly in drier meadows and on inshore areas of West Estonia but abun-
dantly enough also in the southern part of the territory. In Central and
East Estonia it occurs in few localities (Fig. 309). The species is in gene-
ral little varying.

Tribe 16' Panįceae R. Br. The representatives oi this tribe are without
exception adventive or cultivated plants of southward origin. In Estonia
5 genera with l0 species are growing. Mainly P. mįļįaceunī L., one of
the two species found here of the genus Panįcum L., has been recorded
repeatedly as a recurrent casual since the l940ies (Fig. 312). Its main
habitats are waste places, railway embankments, storage places; it also
can be found in the fields of intertilled crops and as a weed in gardens,
P. barbipulaįnaturn Nash has been found once on the railway in Tartu.
Echįnochįoa crus-galĮl (L.) Beauv. was recorded here decades earlier than
P' mįļįaceurn. |ts distribution is approximately the same but it can be
met with more frequently (Fig. 316) ' Digįtarįa įschaemurn (Schreb.) Mühl.
has been repeatedly found on the roads of the pine heath in SE Estonia
since the 30ies (Fig. 320). D. sanguinaĮis (L.) Scop. was found once at
Narva in the previous decade (Fig. 318). One of the four species of the
genus Setarįa Beauv. is S. airidįs (L.) Beauv., known here already from
the middle of the last century. It is typical and one of the most frequent
casuals along railways but from time to time it occurs also along road-
sides, in storage places, in gravel pits, in waste places, more rarely in
gardens and fields as a weed. Within last decades it occurs frequently in
cornfields in great numbers here and there in SE Esionia. In Estonia it
grov/s mainly in the south-eastern and north-western parts, elsewhere
rarely, but rather rarely on western islands (Fig. 322) . 'S. gĮauca (L.)
Beauv. is considerably more rare than the former. Its distribution is limited
mainly to railways (Fig. 328) where it has repeatedly been found since
the beginning oĪ this century. S. aertįcįļįata (L.) Beauv. was found only
three times in populated localities at the beginning of the last century.
S. įtaįįca (L.) Beauv. has been found seldom on the railway. Zea mags
L. of Central American origin is being grown more or less successfully
in Estonia beginning with the 50ies and 60ies. It is being used as a crop
to produce high-yielding and valuable green fodder and ensilage. Hybrid
varieties ('Bukovina 3 TV') also are being grown. As the seeds do not
ripen always in our climatic conditions, they are imported from southern
districts.
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ARACEAE Juss. r

The genera Acorus L. and CaįĮa L' are the only representatives oi
this big tropical family in the native flora of Estonia. A' caląrnus L. is
frequent on muddy shores of lakes and rivers, in brooks, ponds and in
coastal pools, forming thickets here and there' CaįĮa paĮuslris L. grows
in fens, in wet alder woods, on swampy banks of lakes, in ditches mainly
at the part of Estonian mainland. Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng,
is well-known as decorative plant.

LEMNACEāE s. F. Gray 2

In Estonia the duckweed family is represented by two genera: spiro-
dela schleid. with one species , and Lernna L. with three speci es. Lemna
mįnor L. is the most frequent duckweed,, L' trįsu\ca L. occurs somewhat
less frequently but L' gibba L. is a very rare species (Fig. 336) . SpirodeĮa
polgrrhiza (L.) Schleid. occurs sporadically. They all inhabit stagnant
or slowly flowing waters.

S P ARG A N I AC E AE Ęudolphi 3

Eight species from the genus sparganium L. grow in Estonia; among
them two species, s. emersum Rehmann and s. microcarpum (Neum.j
Ęaunk., are most frequent in alongshore waters of ļakes and rivers, in
brooks, ditches and canals throughout the territory. Though not a rare
species, S. mįnįmum Wallr. occurs sporadically and in the Same
habitats, sometimes also along the coast and in old peat pits. s. angusti-
foĮiurrl Michx. occurs here and there (Fig. 3a3) in oligotrophic lakes
with sandy bottom and transparent water in the mainland of Estonian
territory accompanied rather frequently by LobeĮia Dortmanna L. and
lsoėtes įacustrįs L. S. gramįneurn Georgi occurs in eutrophied oligo_
trophic lakes of the Estonian mainland, growing sometimes in consider-
ably deep water; it is less fr,equent trhan the former species (Fig.3al).
S. gĮomeratum Laesl. ex Beurl. is comparatively rare, occurring only in
the mainland of Esionia (Fig.349), growing in brooks and ditūes, Īik"-
wise in fen pools. The most rare species are: s. erectunr L. s. str. which
is found only from two localities in the northern part of the republic
(Fig. 350), and s. neglectum Beeby discovered on the northern coast but
also on western islands in smaļl rivulets (Fig. 352).

Kuusk.
Kuusk.
Talts.

tByV
'Byv
'Bys.
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TYPHACEAE Juss.l

The genus Tgpha L. is represented by two species comparatively
lrequent in Estonia: T. latifoĮįa L. aņd I. angustifolia L. which are
growing on the banks of lakes and rivers, in ditches and canals, rather
frequently also in ditches along the railway embankments, the latter
species beļng conpiderably more rare (Fig.,355).

Note. The specils described in the present voļume and cultivated in Eqtonia are
marked in the text and in the systematic index with A, the adventive species with į<,
and the protected ones with S.

į By S. Talts



(EESTI Nsv FLooRA, xI KÖtTEs MAINITUD sÜsTEMAATlLlsTE ÜKsUsTĘ
TEADUSLIKKUDE NIMEDE JA sUNoNÜÜMtDE TÄHESTIKULINE REGISTER

Kehtivad nimed on toodud kursiivkirjas, sünonüiimid _ harilikus kirjas. Poolrasvase
kirjaga arv viita,b leheküIjele, kus antaksė vastava taksoni kirjeldus, kursiivkirjaga arv _
leheküljele, kus on joonis.

AJIoABHTHbIü yKA3ATEJIb HAyųHblx HA3BAHHn H cHHoHtlMoB
cįlcTEMATHųEcKHx EÄllHĮ|ų' ynoM'HyTbtx B xt TomE, (QJIOPbI 9CTOHCKOH CCP'

ĮeüctrltrelrHlĪe Ha3Banllfl nplļBeĀenbĪ KypcIBoM' cIlHoHItMbI o6uķrroģerrgņu
urpnQroru. 9ltclo no.nyxupuuu tupl.ttlToM yKa3bIBaeT cTpaHilĮy' ua xoropoü ĀaeTcį onįļca_
HHe TaKcoHa' ųHcūo KypcļļBoM _ cTpaHHIIy, Ha KoTopoįt Āaercg pucyuoI(.

Acorus L. 480, 532, 545
J aromaticus Giļib. 48l

caĮamus L. 480' 48l, 482, 532, 545
AegiĮops L. 33, 78, 8l, 83

caudata Gņiseb. 79
cglin"drica Host 78, 79, 80, 522, 536
ouata L.78

AgrauĮus (Beauv.) Tzvel. (sekts.) 252
Agraulus Beauv. 252
Agropgron Ga,ertn. 32, 58, 65, 74, 90

sect. Junceae Prat 69
caninum (L.) Beauv. 59
crįsįatum (L.) Beauv. s. 1. 74' 77'
78, 522, 536

- ssp. pectinatum (Macsch.-Bie,b.)
Tzvel. var. imbricatum (Roem. et
Schult.) Kryl. 78

var. įmbrįcatun (Roem. et
Schult.) Ķryl. 75' 78
var. pecįįnatanr (Marsch._Bieb.)
Tzvel. 74, 76, 78

dėsertorum (Fisch. ex Link) Schult.
et Schult. fiļ. 74
fragiĮe (Roth) Candargy var. siüį

rĮcutn (wi||d'.) Tzvel. 74
imbricatum (Roem. et Schult.) 76,
78
junceiforme A. et D' Löve 69
junceum auct. Eu,r. occ, 69 .

junceum (L.) Beauv. p. p. 69
ssp. boreo-atlanticum Simonet et
Guinochet 69

pauciflorum (Schwein.) Hitchc. 62
pauoiflorum Schur 62
pectinatum (Marsch.-Bieb.) Beauv.
'ļ5

pectiniforme Roem. et Schult. 75
repens (L.) Beauv. 66
tenerum Vasey 62
trachycaulum (Link) Malte 62

Agrostideae auct. (trii,bus) 276
Agrostis (sekts.) 246
Agrostis L. 36, 244,525, 539 /

alba auct.249
var.| genuina Asch. et Graebņ..
249
var. gigan,tea (Roth) Spenner
246
e. ma,ritima auct. 252
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AgrostĮs alba var. maritima G. F. W. Meyer
251

a.rundinacea L. 219

canįna L' 245, 252, 253, 525, 539
ssp. montana (Hartm.) Hartm.
254

B. arida Schlechtend. 254
var. canįna 254
var. mutįca Sincla'ir 254

var. pudica Döll. 254

var. vinealis (Schreb.) Asoh. et

Graebn.254
\' A. stoĮonif era L. 252, Z54

capillaris auct. 248
_ 'cpąĪetata Ehrh. ex Hoff.m. 254

-.,gigantea Roth 245, 246, 247, 525,
539

ssp. gigantea 246

)( A. stolonifera L. 246, 252

\ A. tenuis Sibth. 246, 248

- X i,nter,media C. A. Weber 252

ļatifolia T,revis. 40l
maritima atct. 252
spica venti L. 241

stoĮonifera L. 245, 2Ą8, 250' 525,
539

ssp. stolonifera 249

- ssp. ,stram'inea (Hartm.) Tzvel.
252
va'r. mo'rī'tįrna (G. F. w. Meyer)
vilj. 251
yaĪ. prore,pens (Koch) Hyl. 251

y. prorepens Koch 251
_ j Yar. ītololįįĪera 251

\ A. tenuis Sibth. 248, 252, 526,
539

siolonizans Bess. ex Schult. et Schuļt.
Īi]į. 249, 25l,

J stricta J. F. Gmeļ. 254

stramįnea Hartm. 245, 252, 526' 539

Syreistschikowii P. Smirn. 254

tenuįs Sibth. 245, 248, 249, 525, 539

aįneaįis Schreb. 245, 264, 255' 256,

525, 539
vulgaris With. 248

Aira aquatica L. 378
caeruļea Ļ. 430
caespitosa L. 198

canescens L. 205

cristata L. P. P. 193

flexuosa L. 201

glauca SPreng. 196

Alįsmataįes 23

Alopeour,ellus Tzvel. (sekis.) 294

Alopecuriurn Dumort. (sekts.) 294

AĮopecurus (sokĮs.) 288
AĮopecurus L. 34, 287, 527, 540

aequalis Sobol. 288, 256, 296' 298,

527,540
arundįnaceus Poir. 288, 2B9' 290,

29ļ,527' 540
)( A. pratensįs L. 297

fulvus Smith 297
genĮcuLatus L. 288, 2s4, 294' 295,

527,540
nigrica,ns Hornem. 288
pratensis L. 287,288,25t, 292, 293,

527,540

- - ssp. pratensis 291

- rruthenicus Weinm. 288

-- ventricosus Pers. 288
Ambiquae Knecz. et Vved. (rida) 156
ArnbĮgopgrum 78

\AmrnocaĮamagrostis baLtįca (Flügge)
P. Fourn. 236, 237, 237, 525,,539

ArnmophiĮa Host 34' 238
arenarįa (L.) Link 238, 239, 240,

525, 539
ssp. arundinacea (Host) Cilerri
et Giacorn. 238, 241
)( Calarnagr.ostis epigeios (L.)
Roįh 237

arundįnacea Host 238
baltica Link 237

Andropogon sorghum Brot. 30
Andropogoneoe Dumort. (tr,i,ib,us) 23, 30,

472
Ane'įĮerna R. Br. 19

Anįsantha C. Koch 39' 129, 523, 537
sterįlįs (L.) Nevskį t29' l30' r3ļ'
523, 537
tectorunr (L.) Nevski l2g, l3l, 132,

133, 134, 523, 537

Anthoxanthum L. 34, 35, 268
alpinum Ä' ęt D. Löve 271
arįstatutn Boiss. 27l
odoratutn L. 268, 269, 270, 271, 526,
540

ssp. odoratum 271
_ _ var. gĮabrescens Čeįak. 27t

var, odoratwn 271
* - var. typicum Beck 271

var. aįLįosu'm Loisel. 271

Anthuriurn Schott 480
Apera Ad,ans. 35, 241

spica-aenti (L.) Beauv. 241, 242,

243, 244, 525, 539
ssp. spica-venti 241

Araceae Juss. 479, 532, 545
Arales 479
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Arecaįes 479
Arrhenatherunr'Beauv. 38, 178

etatĮus (L.'1 J. et C. Pres| t78, I79'

ļB0, 181, 524' 537
ssp. vuļgar'e (Fries) Hyl. 178

pratense (L.) SamP. 173

pu,bescens (rļuds.) Samp. 176

Arurn L. 480
Arundįnaceae Roshev. (rida) 2t9
Arundįnarįeae Asch. et Graebn. (triibus)

29
Arundįneae Dumort. (triibus) 23, 437, 53|'

343
Arundo arenaria L. 238

australis Cav. 439
baltica Flügge 237
calarnagrostis L. 230
canescens Web. 230
epigeios L. 233

- festucacea Willd. 300
neglecta E'hr'h. 222
phragmites L. 439

var. pumila G. F. W. Meyer 442

var. stolonifera G. F. W. MeYer
442

sylvatica Schrad.2l9
Atropis Rupr. 380

- sect. Euatropis Krecz. 383
sect. Paraļochloa Kņecz. 381

distans (L.) Griseb. 384
distans (Jacq.) Griseb. var. capilla-
ris (Marsson) Hegi 387

-: maritima (Huds.) Griseb. 381

suecica Holm,berg 387
Aaena L. 36, 38, 161

elatior L. 178

b. vulgaris Friės 178

fatua L. 163, 164,165, 168, 520, 523,
534, 537

ssp. sativa (L.) Thell. 166
flavescens L. 185

_ nuda L. |6l' ļ62
_ ori.entaļis Schreb. 166' l68

praegņavis (Krause) Roshev. l66
pratensis L. 173

- pu,bescens Huds. 175
_ satįaa L. l6l, 163, 165, 166' 168'

523, 537
pra,ogravis Krause 166

[ssp.] C. A. srtrigosa (Schreb.)
Asch. et Graebn. 170

- septentrionalis Malz. ļ63

- sterilįs L. 16l
strigosa Schreb. 161, 162, 169, 170,

t70, 520, 523, 534, 537

Avenastrum Jess. ser. Pratenses Roshev.
t7t

pra,tense (L.) Opiz 173

- pubescens (Huds.) Aptz 175
Aaeneae Dumort. (triibus) 160, 523, 537
Aaenochįoa Holub .38, l7l, 524, 537

pĮanicuļmis (Schrad.) Holub 17l
pratansis (L.) HoĮrttb l7L, ļ72, l73,
173, t74, 524, 537

: pubescens (Huds.) Hoļub I7I' l74,
ļ75, ļ76, 177, 524, 537

Baldingera colorata Gaertn. 271
Bantbusa Schr,eb. 29

angulata Munro 29
gĮaucescens (wiiĮld.) Sieb. ex Munro
29

* nana Roxb. 29
tuļda Roxb. 29
auĮgaris Schrad. 29

Bambuseae Trin. (triibus) 23, 29
Banbusoįdeae Asch. et Graebn. (alamsu-

guk.\ 27, 28
Beckmannįa Host 32, 277

erucifarmis (L.) Host 278, 279, 526,
540

ssp. erucidormis 278
Bovinae Fries ex A,nderss. (sekts.) 306
Brachgpodieae Harz (tri,ibus) 50, 521, 535
Brachg podium (s,ekts.) 55
Brachgpodium Beauv. 33, 50, 521, 535

pinnatum (L.) B,eauv. 51, 55, 56, 57,
521,535

ssp. pįnnatun 58
sgĮaaticum (Huds-) Beauv. 5|, 52,
53' 54' 52ļ, 535

ssp. pubescens (Peterm.) Tzvel.
54

Brevipodium Ā. et D. Löve 51
syļvaticum (Huds.) Ā. et D. Löve 51

Brįza L. 38, 398
maxima L. 398
medįa L. 398' 399' 529' 542

p. alpestris Beck 400
var. aĮpestrįs (BeckJ Hegi 400

Bromeae Dumort. (triibus) lll, 522, 536
Brameļįaceae 17

Bronoįdes Rouy (sekts.) 307
Bromopsis Fourr. 39, 115, 522, 536

Benekenįį (Lange) Holub 1l6, //7'
I18' įI9' 523,536
erectit (Huds.) Fourr. 116, tt9, 120,

12I, ļ22, 523, 536
įnermįs (Leyss.) Hol'ub 1l6, l25,
126, 127, 128, 522, 536
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BromopsĮs įnermįs var. arįstata' (Schur)
Tzvel. 128

v^t. hirta (Drob.) Tzvel. 128

var. įnermįs l28
var, pelĮita (Beck) Tzvel. l28

_ rattįosa (rĮuds.) Holub ll5, l19
ssp. ,benekenii (Lange) Tzįel.
ļl6

- ssp. ramosa ll9
- riparia (Rehmann) Holub 116, 122,

123, 124, 522, 536
ssp. riparia Tzvel. Į24

Bromus (sekts.) 136
Bromus L. 39, 134, 523, 637

- subgen. Stenobromus (Gr,iseb.) Krecz.
ei Vved. 129

- subgen. Zerna (Panz.) Asch. 115
sect. Ceratochloa (Beauv.) Griseb. lļ2

-' aruensįs L. l35, |36' 137, 138' 523,
537
asįer Murr. p. p. 116
Benekeni (Lange) Trimen ll6

_ ca,įharticus Vahl l 13
com.mutatus Schrad. 136', 140, t4t,
ļ42, 523' 537
cristatus L. 76
Danthonįae Trįn. 160

- elongaüus Gaud. 147
erectus Huds.' l 19

- ssp. eu-erectus Asch. et Graebn.
tļ9

giganteus L.307
Haenkeanus (C. Presl) Kunth I 14

hordeaceus L. p. p. 143

inermis Leyss. 125

a. aristatus Schur 128

var. hįrtus Drob. l28
ö. peLlitus Beck l28

japonicus Thunb. ļ36' į48' l4s' I50'
523, 537

ssp. japonicus i49
l'anceoĮatas Roth ļ35, t56' 159' ļ60'

523,537
macrostachys DesĪ' 158

p. oxyodon (Schrenk) Griseb.
156

moįįįs L. l35, 143, l44' 145'523'5g7
l' moįįįs l45
Ī' nanus Weig. t45

oxgodon Schtrenk 135, 156, 157, 158,

523, 537
paüulus Mert. et Koch l49
pinnatus L. 55
racemostĮs L. l35, l38, /39' I40' 523,
537

Bromus ramosus Huds. p. p. 116
ssp. Benekeni (Lange) Asch. eį
Gra,ebn. I l6

ripa,rius Rehmann 124
scoparius L. t35, t63' l54, 15õ, 523'
537
secaįįnus L. l35, l45, 146, 523, 53'Ī

var. elongatus (Gaud.) Asch. et
Graebn. 147

var. polganthįļs Beck l47
Yar. secaļįnus l49

- ,serotinus lļ6
squarrosus L. ļ36, 16l, tīl, ļ52, t53,
523,537
sterilis L. 129

tectorum L. l3l
unioloides (Willd.) Rasp. t t4, I l5
unioloides Kunth ļ ļ4

BuchĮoē dactgĮoĮdes (Nrutt.) E,nķlm. 30
BuĮbosae Domin (sekts,) t94

Caespitosae Domin (sekts.) 189
CaĮamagrostis (sekts.) 226
CaĮa,magrostis Adans' 35, 36, 2l7, 525,538

X acutifļora (Schrad.) Reichenb. 222: arenaria Roth 238
arundįnacea (L.) Roth 218, 2lg, 220,
221, 525, 538

X C. canescens (Web.) Roth
222, 231 .

\ C. epigeios (L.) Roth 222,
234
\C. phragmitoides Hartm. 222,
228.

baliica (Link) Hartm. 237
calamagrostis (L.) Karst. 229
canescens (Web.) Roth 218, Z2B, 229,
230, 4n, .525, 538

vat. canescens 231
var. grandiJĮora Harz 23l
var' paraifĮora Hatz 23l
X C. epigeios (L.) Roth 28l,
234
i C. negĮecta (Ehrh.) Gaertn.'
Mey. et Scherb. 224, 231
\ C. phragmitoi,des Hartm. .228,
231

elata Blytt 226
epigeios (L.) Roth 218,231,232,
234, 525, 538

ssp. epigeios 233

var. epigeĮos 234
var. pubescens Rohlena 234
f. laevicuļmis Lindb. fil. 234
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Calamagrostis e'pigeios f, ļaevis Meinsh. 234
_ļ - XAmmophiļa arenaria 237

flexuosa RuPr. 226

Haļleriana DC. 235' 236

X Harįmanniana- Fries 222
_ 'lanceolaįa Roth 228

Langsdorffii auct. 226

- Meįnshausenii {Tzuel.) Vilj. 2l8' 234,

235, 525, 538
negĮecta (Elr,rh.) Gaertn., Mey. et
Scherb. s. str. 219, 222,223,224, 225,

525, 538
neglecia (Ehr,h.) Gaertn., MeY. et
Scherb. 224

ssp. neglecta 222
ssp. stricta (Timm) Tzveļ' 225
var. stricta (Timm) Griseb. 224

phragnĮtoides Hartm. 2I8' 226, 227'

228, 525, 538
purpurea (Trin.) Trin. ssp. phragmi-
toides (Hartm.) Tzvel. 226
purpurea auct.226
stricta a,uct. 222
stricta (Timm) Kõler 2l9' 224' 224'
225, 525, 538

sylvat,ica (Schrad.) DC. 219
aiĮĮosa (Chaix) J. F' Gmeļ. 235, 236

X'vilnensis Bess. 231

Caįįa L. 480, 483' 532' 545
paĮustris L. 483, 484' 485, 532' 545

CaļĮoįdeae E,ngl. (alamsuguk.) 480' 483

Caįabrosa Beauv. 39' 377
aquati'ca (L.) Beauv. 377, 378, 379,

529, 542
ssp. aquatica 378

CentroĮepidaceae |7
Ceraįochįoa BeaiLrv. 39, t 12

catharctįca (Va,hl) Hertet ltl, I13,
I14,523, 536
unįoļoįdes (wilļd.) Beauv. ll3, l15

ChįĮochįoa (Beauv.) Peterm. (alamperek.)
281

Chilochloa Beauv. 281

Chįmonobambusa quadranguĮarĮs (Fenzi)
Makino 29

Cįnna L. 36, 40t
_ arundįnacea L. 40|

ĮatifoĮĮa (Trevis.) Griseb. 40t, 402,

403, 530, 542

-. pendula (Trin.) Trin. 401

ClineĮgmus 58
Coenopoa ĪĮryl. (sekts.) 365

Colpodium aquaticum Trin. 379

Conmeļīna L. 19

benghaĮensis L. t9

Cotnmeįįna communįs L. 19, 20, 20, 2t,
520, 534

Commeļįnaceae R. Br. 17, 520' 534
Conme'įįnaįes l7, 23
Commelįneae (triibus) t9

Commutatae Ķrecz' et Vved. (rida) l38
Cortaderįa dioica (Spreng.) Speg. 30

_ seļĮoana (Schult. et Sahuļt. iil.)
Asch. et Graebn. 30

Cortaderįeae Zotov (triibus) 30

Corųnephorus Beauv. 37, 205
cunescefįs (L.) Beauv. 205, 206' 207'

524, 538
CrepaĮia (Schrank) Drumort.. (s,ekts.) 340

CrepaĮia Schrank 340
Critesion jubatum (L) Nevski 95

Cuviera europaea (L.) Köler 106

caput-m,edusae var, asPera Simonk.
il0

CganasĮraceae 17

CgcĮanthaĮes 479
Cgnodonteae Dumort. (triibus) 30
Cgnosurus L. 32, 394

- caeruleus L. 405
cristatus L. 395, 396, 397, 529, 542

Cgperaceae 22

DactgĮis L. 38, 39, 389, 529, 542
Aschersoniana Graebn. 392
gĮomerata L. 389, 390, 3gl, 529' 542

ssp. Aschersoniana (Graebn.)
Thell. 392

- ssp. glomerata 391

ssp. lobata (Drej.) Lindb. fiļ.
392
va'r. cįliata Peterm. 392
var. gĮõmerata 392
var' Įeįostachga Domin 392
f. õ. ? loba,ta Drej. 392

poĮggama Horvätovszky 389' 392,
393, 394, 529, 542

DaĮgcum Dumort. (sekts.) 426

Danthonia decumbens (L.) DC. 443

Danthonįeae Zotov (triibus) 442, 53t, 544

Dasgpgrum 81, 83

Deschampsia Beauv. 38, 197

subgen. Avenelļa (Blaff et Fingerh.)
Hyl. 201

caespĮtosa (L.) Beanrv. |98, I99' 200,

524, 538

ssp. paraifĮora (Thuill.) Jāv. et
5o6 201

flexuosa (L.) Trin. 201

Degeuxia (Clar.) Dumort. (sekts.) 219

Deyeuxia Clar. 219

DigiĮarĮa (sekts.) 456
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Digitaria Haļl. 32, 456
glabra (Gaud.) Beauv. 459

_ įschaemun (Schreb.) Mühl. 456, 459,
460, 461,531, 544
linearis Crėp. 459

- sanguinalis (L.) Scop. 456, 457,458,
531, 544

ssp. sanguinaļis 456
Digraphis arundinacea (L;) Trin. 271
DoĮichoĮapĮdes Kūecz. et Vved. (rida) lõs
DrgmantheĮe Krecz. et E. Bobr. (alampe-

rek.) 304

E'chinochĮoa Beauv. 32, 453

- coįona (L.) Link a53
crus-gaĮĮi (L.) Beauv. 48r, 454, 455,
531, 544

ssp. crus.galli 453

- frumentacea (Ęoxb.) Link 453

- pgramidalis Hitchc. 453
Elymus L. p. p. 89
EĮgmus L. 33, 58, 65, 78, 52l, 535

arcna,rius L. ' 
90

cąnįnus (L.) L. 5s, 60, 6l, 62, 521,
535
crinitus Schre,b. 108

var. minor Velen. ll0
europaeus L. 106
pauciflorus (Schwein.) Gould 6l
sįbįrįcus L. 58
trachgcauĮua (Link) Gould et Shin-
įners s. l. 59, 61, 63, 64, 521, 535

ssp. trachgcauĮus 64
* trinii Meld. 90

EĮgtrigĮa (sekts.) 66
EĮgtrigia Desv. 33, 65, 78, 83, 52l, 535

įntėrmedįa (Hosi) Nevski 65
ssp. trichophora (Link) Ā. et D.
Löve 65

juncea Is. str.] 7ļ
juncea (L.) Nevski ssp. boreo-atlan-
tica (Simonet et Guinochet) Hyl. 69

\ E. repens 73

įunceiformis A. et D. Löve 65, 69'
70, 71, 521, 535

* X E. repens 73

\ ĮiĮĮorea (Schumacher) Hy|. 65, 72'
73, 73, 522, 535
medįte'rranea 71

- repens (L.) Desv. ex Nevski 65, 66,

67, 521,535
. ssp. repens '66

\,ar. arįstatum (Döļl) Volkart
subvar. uaįļįantįanun Schreb. 68
var. litorale Lange 69

EĮgtrigia repens vaĪ' marįįįmum Koch et
Ziz 69
var. repens 68

Erįocauįaceae |7
Eubrachypodium Nevski (sekts.) 55
Eufestuca Griseb. (alamperek.) 317
Eulolium Gren. et Godr. (sekts.) 333

Farįnosae (selts) 17, 23
Farinosae p. p. (selts) l7
Festuca (sekts.) 317
Festuca (alamperek.) 303, 317
Festuca L. 39, 302, 527, 54A

aļtįssįma All. 304, 305, 306, 307' 527'. 540
arenarįa osbeok 303, 32ļ, 322' 322,
528, 54t
arundįnacea Schreb. 304' 3t3, 3ļ4'
3t5, 3t6,527,541

ssp. arundinacea 3į3
var. arundinaceį 316
var. aspera. (Muiel) Asch. et
Graebn. 316
var' genuina Hack.'3ļ3
vat. 2. Uechtritziana (Wiesb.)
Ha,ck.316
)(F. pratensis. Huds. 313, A16

barbata Schrank 320
beckeri (Hack.) Trautv. ssp. polesica
(Zapal.) Tzvel. 328

ssp. sa,buĮosa (Anderss.) Tzvel-
326

borealis Mert. et Koch 300
)( Braunii Richt. 332
caesia Smith 326
capillaris Liljebl. 386
cinerea Vilļ. ssp. caesia (Smith}
Stohr 326

ssp. cinerea var. trachyphylla
(Hack.) Stohr 323

decumbens L. 443
disįans Kunth 383

var. capilla,ris (Liljebl.) Marsson
386

duriuscula L. 323
elatior L. 310

- eu-ovina subvar. ' firmula Hack. 331
fallax Thuill. 320
fluitans L. 422
gįgafutea' (L.) Vill. 303, 307, 308,
309, 310, 527, 54r
longifolia auct. 323
oaįna L.303, 328, 329' 330' 528' 54I

ssp. duriuscula (L.) Koch var-
trachyphylla (Hack.) Hegi 323
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Festuca oaina ssp. eu-ovina Hack. subvar.
caesia Hack. 326

- var. duriuscula subvar. tra-
chYPhYlla Hack. 323

- var. vulgaris (Koch) Hack.
330

ssp. glauca (Lam.) Hacļt. va'r.

caesia (Hack.) Hegi 326

ssp. ovina 330
ssp. vulgaris (Koch) Õelak. 330

õ. duriuscuļa (L.) Griseb. 323

- _ var. firmuĮa (Hack.) Hegi 331

vaĪ. oļįna 33|
o. vulgaris Koch 330
var. vulgaris (Koch) Klinge 330

polesica auct. 326
_ 'poĮesica Zapa|. 328

pratensis Huds. 304, 3|0' 3ļļ' 3ļ2,
528, 541

ssp. pratensis 310
var. genuina Hack.3l0
var. Pratensis 313
var. subspicala Asch. et Graebn.
314

\LoĮium muĮtifĮorum Larn. 3l3,
332, 339, 528, 54r
XLoĮįum perenne L. 313, 33l'
337,528,54t

rubra L.303, 317, 3j,8, 319,528, 541

- ssp. arenaria (Osbeck) O.

Schwarz 322
ssp. eu-rubra Hack. 317

ssp' faĮĮax (T,huill.) Nym' 320

- ssp. rubra 317
var. arenaria (Osbeck) F,ries 322

var. barbata (Schrank) Hack.
317,320
var. P. F. oirnerea DC. 322

var. iuncea (Hack.) Tzvel.320
Ö. lanuginosa Koch 322

var. lanuginosa (Koch) Klinge
322

var. rubra 320
var. vulgaris subvar.' Juncca
Hack. 320
X Loįium perenne L. 32o' 332'
337, 528, 541

sabuĮosa (Anderss.) Lindb. til. 326,

327, 328, 328, 52B, 54ļ
sulcata auct. 323
sylvaiica Vilļ. 304
sylvatica Huds. 5l
thalassica Kunth 381

trachgpltgĮĮa (Hack.) Krajina 303,

į23, 324, 325, 628, 54|

Festuca tracltgphgĮĮa var. muĮtįneruls Stohr
326

var. trachgphgĮĮa 126
Uechįritziana Wiesb. 3l6
X LoĮįurn Ļ. 33I

Festuceae auct. (üriibus) Į||' 297' 407

Festuceae Dumort. (triibus) 302

X Festulolium Asch. et Graebn. 331

adsoendens (Retz.) Asch. et Graebn.
33r

- Braunii (Richt.) A. Camus 332

Frederici Cugnac et A. Camus 332

ļol.iaceum (Huds.) P. Fourn. 33l
FĮageĮlariaceae |T' 23

GĮumifĮorae 22

GĮgceria (sekts.) 4t6
GĮgceria R. Br. 40, 409' 530' 543

a'iroides Reichenb. 379
aquaiica Presl 379
aquatica (L.) Wahlb.  l0
decĮįnata Brėb. 410, 416, 4ļ7, 4ļ8,
530, 543

distans Wahlenb. 383

fĮuitans (L.) R. Br. 39' 40B' 409,
417, 4t8, 420, 421,530, 543

*plicata Fries 419

ļįthuanįca (Gorski) Gorski 408' 4a9,
413, 414, 415, 416, 530, 543
maritima (Huds.) Wahlb. 381

maxįma (Har'im.) Flolmberg 408' 409,
4l0, 4ļl, 412' 4ļ3, 530, 543

X pedicellaia Towns. 423
plicata (Fri,es) Frires 408' 409' 4ļ7,
4ļ7' 4t8' 420' 530' 543

var. declinata (Brėb.) Druce 4l6
vaf. nana Towns. 4ļ6

- ,remota Fņies 413
spectabilis įtrert. et Koch 4l0

Graminales 22

Gramįneae Juss. 23, 520
Graphephor,inae Asch. et Graebn. (alam-

triib.) 298
Graphephorum arundiņaceum Asclr. 300

Gynerium argenteum Nees 30

Helictotriohon Bess. p. p. 171

pratense (L.) Bess.173
pubescens (Huds.) Pilg. 175

Hierochloė R. Br. 37, 256' 526' 539
aĮpina (Swartz) Roem. et .Sclrult.

26t
_ arctica C. Presļ 264
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Hįerochįoė austraĮįs (Schrad.) Roem, et
Schult. 257, 258, 259, 260, 526, 539

boreaļis Roem. et Schuļt. 261

B. fragrans Hartm. 264
hirta (Schrank) Borb. 257,264, 265,
266, 267, 526, 539

var. annuįata (V. Petrov) ViĮj.
265, 267
ssp. arctica (C. Presl) Weim.
264, 267
var. hįrta 265' 267
ssp. hirta 264, 267

odoratą (L.) Beauv. 257, 26l, 262,
263, 264, 267, 526, 539, 540

var. a,nnulata V. Petrov 267
ssp. baltica Weim. 261, 264, 526,
539

var. f,irma Nyl. 267
var. lragrans (Hartm.) Vilj. 262,
263, 526, 539, 540
ssp. odorata 261, 263
var. odorata 262, 263, 264

Hoļcus L. 37' 208
australis Schrad. 259

538

moįįļs L. 208' 209' 2Į0, 525' 538

- odoratus L. 261

HotrlaĮopou Dumort. (sekts.) 360

Hordeae Benth, (triibus) 58

Hordeastrum (Döll) Rouy (alamperek.) 93'
g4

Hordeastrum (sekts.) 97
HordeĮgmus (Jess.) Harz l08

europaeus (L.) Harz 106, 106' Į07
Hordeum I. FĮordeastrum Döll (alamperek.)

94

Hordeurn (alamperek.) 101

Hordeum L. 33, 34, 93
a,renarium (L.) Asch. 90
asperum (Simonk.) Degen ex Asch.
et Graebņ. 1 l0
breaįsubulatanl (Trin.) Litnk 94

crinitum Desf. 108

distichon L. 94, 101, 102, 522, 536
genicuĮatum Aļl. 94, 97, 97, 98' 522'
536
glaucum Steud. 94, 98, 99, ļ00' 522'
536

--- gussoneanum Parl, 97
hystrix Roth 97
jubatum L. 94, 95, 95, 96, 522, 536

marinurn Huds. ssp. gussoneanum
(Parl.) Thell. 97

Hordeum marinum vaf. gussoneanum
(Pari.) HyĮ. 97

- murinum L. p. p. 98

ssp. glaucum (Steud.) Tzvel. 100

polystichon Haller 103

pratense L. 1. desortorum Griseb. 97

sativum Jess. 103

spontaneurn C. Koch 105

auĮgare L. 94, t03, ļ04; ļ05, 522,
536

ssp. distichum Koern. l0l
Hgdropoa Dumort. (sekts.) 410
Hydropyrum latifolium Griseb. 45

Ischaemum Ohwi (sekts.) 459

Įunceae (Prat) Tzvel. (sekts.) 69

Koeįerįa (sekts.) l89
KoeĮerįa Pers. 38, ļ88' 524, 538

cristata (L.) Pers. 188

cristata (L.) Pers. p. p. 189

cristata auci. l9l
ssp. ciliata (Ķern') Asch. et
Graebn.189
ssp. gracilis (Pers.) Asch. et
Graebn. 193

var. ,b. gracilis (Pers.) Klinge
193

gĮauca (Spreng.) DC. l89, ls4, l95'
t96, 197, 524, 538

ssp. glauca 196
graciĮis Pers. l89, tsl, 192' 193' I94,
524, 538
grandĮs Bess. ex Gorski l89, .Į90,

Igt, 524, 538
polonica Domin 189
pgratnidata (Lam.) Domin 197

Leersįa Swartz 35, 40
orgzoides (L.) Swartz Ą0, 4ļ, 12'
43, 520, 534

Lemna (alam'perek.) 489
Lemna L. 486, 489, 532, 545

gibba L.488, 489, 490, 491, 492,532,
545

mįnor L. 488, 48s, 532' 545
polyrrhiza L. 487

trįsulca L. 488,489, 49l, 532' 545
Lemnaceae S. F. Gray 479, 486, 532, 545
Lemnoįdeae (alamsuguk.) 486
Leptorachis Nevski (sekts.) 5l
LerchenfeĮdia Schur 38, 201

fletcuosa (L.) Scirur. 201, 202, 203,

204, 524, 538
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LerchenįeĮdĮa |Įexuosa ssp. flexuosa 20l
Legmus (sekts.) 90
Legmus Hochst. 34, 83, 89, 522, 536

arenarįus (t.) Hochst. g0, 9I, 92,

522, 536

- ra,cemosus (Lam.) Tzvel. 90
_ Īamosus (Trin.) Tzveļ. 90

LįĮįaĮes 23, 479
LlĮĮifĮorae 22
Loļįųm (sekts.} 333
Loįįum L. 32' 332

italicurn A. Br. 337

ļinicola A. Br. 342'
muĮtifĮorum Lam. 333, 337, 338, 339,

527, 540

- pereflne L. 333, 334, 335, 335, 336,
527,540

- remoturn Schrank 333, 342, 343, 344,

520, 627, 534, 540
temuįentum L. 333' 340' 341' 342'
520, 527, 534, 540

ssp. temule,ntum 340
Lophochloa phleoides (Vill.) Reichenb. 188

Macrantherae Kretz. et Vved. (rida) 136

Macrochloa įenacissima Kunth 29
Macrostachgae Krecz. et Vved. (rida) 156
Magacaceae 17 i
Maydeae Math. (iriūbus) 472
Melanosparganium Holmberg (alamperek.)

509
MeĮĮca (*kts') 424
MeĮįca L. rī, 423, 530, 543

ciĮiata L. 424, 427, 428, 428, 429, 530,
543

ssp. ciliata 428

T glauca F. Schultz 428
nutans L. 424, 425, 426, 530, 543

MeĮįceae End'l. (triibus) 407' 530, 543

MįĮįunt L. 36' 2l4
effusum L. 2t4, 215, 2ļ6, 217' 525'
538

MoĮįnįa Schrank 430, 530, 543

arundinaoea Schrank 434

caeruįea (L.) Moench 430, 43ļ' 432'

530, 543

433, 434
var. caeruįea 434

japonica Hack. 430
maxima Hartm. 410
varia Schrank 430

MoĮ.įnįeae Jirās. (triibus) 430, 530, 543

Monococcon (sekts.) 81

Monstera Schott 480

Montanae Fiack. (sekts.) 304
Muhlenbergia pendula Trin. 401

Nardeae Anderss. (trii' us) 434, 53į' 543

Nardus L. 31, 434

- strįcta L. 4į4, 435' 4E7' 53l' 543

NegĮectae' Roshev. (rida) 222

ochĮopoo (Asch. et Graebn.) Jirās. (sekts.)
362

Orgza cland.estina A. Br. ex Asch. 4l
_ satįaa L' 29

Orgzeae Dumort. (triibus) 29, 40, 520' 534

Paļmae (selts) 479
Pandanaceae 493
PqndanaĮes 493 ,

Pandanus L. 493
Panįcege R. Br. (triibus) 23, 30, 445t 53l'

544

Panįcum L. 35, 446, 53ļ' 544
antidotale Retz. 447
barbipuĮoinatanr Nash 44ļī, 460, 45ļ'
452, 452,531, 544
capiĮĮare L' 452

ssp. barbiPulvirnaturn (Nash)
Tzvel. 450
var. occidentale RYdb. 450

crus-galli L. 453
cgmbĮforme Hughes 447
gĮabrum Gaud. 459
glaucum L. 470

var. B. L. 463
ischaemum Schreb. 459
italicurn L. 465
lineare Krock. 459
maximum Jacq. 447

mįĮįaceutn L' 447, 448, 449, 53l' 544

convar. compactu'm Körn. 460

convar. contractum Aļef. 450

convar. effusum Aļef. 450
mįĮįare Lam. 447
sangui.naĮe L. 456
texanurn Buckl. 447
įrįcļtoįdes Swarlz 447

verticillatum L. 469

viride L. 463

Issp.] A. P. eu-vilide Asch. et

Gra'ebn. 463
,[ssp.] B. P. italicurn (L.) Asch.
et Graebn. 465

ParaĮochĮoa (Krecz.) Bor (sekts.) 38l
Pennįsetoįdes Tzvel. (sekts.) 470

Pennįsetum Rich. 30
americanum (L.) Schunrann 30

36* 555



Pennįsetum purpureum Schumacher 30
spicatum (L.) Roem. et Schult. 30

PhaĮarįdeae Link (trii,bus) 256, 526, 539
Phaį'arį's L. 32' 274

- ar.undinacea L. 271

- var. picta L. 274
canarįensįs L. 275, 276, 277,526, 540

- eruciformis L. 278

-- ,oryzoides L. 4l
phl,eoides L. 281

Phaįaroįdes Wol.f 35, 27t
arundįnacea (L.) Rausch. 27l, 272,
273, 274,411, 526, 540

var. arundįnacea 274

- var. picta '(L.) Tzve!. 274
PhįĮodendron Schott 480
PhiĮņdraceae |7
Phįeeae Dumort. s. str. (trii,bus) 276, 526,

540

Phļeeae Dum,ort. p. p. (iriibus) 256

PhĮeurn (alamperek.) 283

PhĮeum L. 34, 280, 527, 540* 'bertoļonii Dc. 286
* boehm,eri Wib. 281

nodosum L. 280, 285, 285, 286, 527,
540
phleoides (L.) Karst. 280, 28l, 28ļ,
282, 283,527, 540

ssp. phleoides 281
pratense L. 280, 2BB, 284, 287, 527,
540

ssp. pratense 283

- ssp.nodosum (L.) Arcang. 286

- ssp. vulgare Asch. et Graebn.
283

Issp.] 4. P. vulgare Asch. et
Graebn. L nodosum L. 286
var. B. 286
var. nodosum. (L.) Kļįnge 286
)(P. nodosum L. 285

Phragmites Adans. 36, 487
austraĮįs (Cav.) Trin. ex Steud. 4ll,
438, 439,439, 531, 543

ssp. australis 439
var. austraļįs A42

f. austraLįs 442
Ī. punliĮa (G. F. W. Meyer)
vilj. 442

var. stoĮonifera (G. F. W. Meyer)
vitj. 44t, 442, 53t, 544

communis Trin. 439
PhųLįorachįs 22
PhgĮĮosĮachgs Sieb. .eį Zucc. 28

aurea Carr. ex A. et C. Riv. 28

PhgĮĮostachgs bambusoįdes Sieb. et Zucc.
28

eduĮįs Carr. 28

- įĮexuosa A. ,et C. Riv. 28
puberuĮa (Miq.) Makino. 28

Poa (sekts.) 347
Poa L.39, 345, 528, 541

[sect.] l. Ochlopoa Asch.,et Graebn.
363
aĮpina L' 346, 354, 355' 356,528, 54l

ss,p. alpina 354
angustĮfoĮia L. 347, 352, 353, 528,
54r

)( P. pratensls L. 350, 354
annuą L. 346' 363' 364' 529, 542
aquatica 'L. 410

- bulbosa L. p. p. 357
buĮbosa L. s. l. 359
ssp. vivipara (Köler) Arcang. 357
var. vivipara Köler 357
f. vivipara (Köļer) Hegi 357

- chaixii Vilļ. vaņ. remota (Forsell.) Fr.
360
conpressa L.347,373, 374, 525,542

ssp. Langeana (Reichen,b.) Hegi
375
var. cotnpressa 376

B. Langeana Koch 375
var. Langeana (Reichenb.) Kl,in-
ge 375

- A. II. Langiana (Reichenb.)
Asch. et Graebn. 375
vaĪ. poĮgnoda (Parn.) Asch. et
Graebn. 375

- A' Į. typica Asch. et Graebn. 373
var. umbrosa Beck 375

crispa Thuill. 345, 357, 358, 359,528,
541

distans Jacq. 383
fertilis Host 370

hu,milis Ehrh. 350
irrigata Lindm. 350
Langeana R,eichenb. 347, 376, 376,

377, 529, 542
lithuanica Gorski 413
maritima Huds. 381

nemoraĮįs L. 345, 347, 367, 368' 369,

529, 542
ssp. lnemoraļis 369
var. Īįrlī7uįa Gaud. 370

\ar. nemoraļįs 370
var' rĮgiduĮa į!ert. et Ķoch 370

pa\ustrįs L. 346, 347, 3?0, 37I' 372'
4n, 529,542

ssp. palustr,is 370
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Poa paĮustris var' effusa Asch. et Graebn.

372
var. fertiĮis Asch. et Graebn. 373
\Īar. pa,ļustrįs 372

var. ScabrįuscuĮa Dötl 373
polynoda Parn. 375
pratensis L. 345, 347, 348, 349, 528,

54t
ssp. angustifolia (L.) Arcang.
352

- 'Ssp. eu-praīensis Hiit. 348

ssp. irrigata (Lindm.) Lindb.
fil. 350
ssP. Pratensis 348

vaĪ. a.ncaps Litw. 350

var. angustifolia (L.) Wied. et
Web. 352
var. costata Asch. et Graebn. 350

var. humilis (Ehth.) Wied. et

Web. 350
var. ĮatifoĮĮa Weihe 350

vaĪ. pratensįS 350
var. pubescens Lejeune 350

_ ļremota' ForselĮ. 346, 360, 36I, 362'

528, 541

retrofĮexa Curt. 386
serotina Ehrh. 370

- silvatica Vill. var. remota (Forsell.)
Ķlinge 360

_ subcaeruļea Smith 345, 346, 350'
35t, 352,528, 54r

- sudetica Haenke var. B. P. hybrida
Gaud. 360

var. remota (Forsell.) Fr. 360

trįaįaļis L. 346, 365, 366, 4|l' 529'
542

ssP. trivialis 365

var. effusa Asch' et Graebn. 367

var. paĮĮescens (Stebler et Voļ'
,kart) Asch. et Graebn. 367

var. strįcta Döļļ 367

var. trįoįaĮįs 367
subvar. pallescens Stebler et Vol-
kart 367

turfosa Litw. 350
Pouceae Barrnhart 23, 520, 534
Poaļes 22
Poeae (trübus) 302, 527,540
Pontederįaceae |7
Pooįdeae (alarnsuguk.) 27

Pothoįdeae Engl. (alamsuguk.) 480

Pothos L. 480

Psamma arenaria Roem. et Schult. 240

baļtica Roem. et Schult. 237

Psalhgrostachgs 90

Pseudophragmįtes Tzvel. (sekts.) 231

PuccįneįĮįa (sekts.) 383

PuccįneįĮįa Parl. 40, 380, 529, 542

capĮĮĮaris (Liljebl.) Jansen 38l' 386,

386, 387, 529, 542
ssp. caPillaris 386

lP. dĮstans (Jacq.) Parl. 386'
38B, 389

\P. maritima (Hltds.) ParĮ.383,
38B, 389

dįstans (Jacq.) Parl. 380, 381, 383,

384, 385,529,542
X elata (Holrnberg) HoĮmber'g 389

rnarįtįma (Huds.) Parl. 380' 38l'
382, 383,529,542
\ mixta lliolrnberg 389

retrofļexa (Curt.) Holmberg 386

Rapateaceae 17

Resįįonaceae 17

Restįonales 23
Roegneria 58, 65

canina (L.) Nevski 59

- trachycaulon (L'ink) Nevski 62

Rostrarįa crįstata (L.) Tzvel.188

Saccharum officinarum L. 30
Sapheneuron Nevski (sekts.) 153

Savastana hirta Schrank 264

Schedonorus Beauv. p. p. 306
Benekeni Lange 116

Schedonorus (Beauv.) Peterm. (alamperek.)
306

Schedonorus (seį<ts.) 310
ScoĮochįoa Link 36' 38, 298

festucacea (Willd.) Link 299, 300,

300, 301;527,540
ScoĮochĮoeae Tzvel. (triibus) 297,527, 540
Se'caĮe L' 33, 83' 86

cereale L. 87, 88, 89, 522, 536
SecaĮįnae Krecz. et Vved. (rida) 145

Seslerįa Scop. 32, 404, 404, 530' 542

aįbicans Kit. 405
caeruĮea (L.) Ard. 406, 406, 407, 408,

530,542
ssP. uliginosa (OPiz) Hegi 405

Issp.ļ B. uliginosa Asch. et
Graebn. 405

calcaria OPiz 405

uliginosa OPiz 405, 530, 542

Seslerįeae Koch (tr,iibus) 403, 530' 542

Setarįa (sekts.) 462

Setarįa Beauv. 34, 46l, 531, 544

gĮauca (L.) Beauv. 462, 4l0, 47I'

472,532, 544
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Setarįa itaĮica (L.) Beauv. 46ļ, 462, 465,
466, 467, 532, 544
-- convar. maxį,ma (Alef;) Mansf.

467

convar. moharįņ (Alef.) Mansf., 467
_ paĮmifoĮia Stapf 462

sphaceĮata Stapf et Hubb. ex Chipp
462
aertįcįIĮata (L.) Beauv. 462, 468,469,
469, 532, 544
aĮrĮdis (L.) Beauv. 402, 464, 53l, 544

var. recļlnata (Vill.) Volkart 463
ssp. viridis 463

Shįbataeeae Nakai (triibus) 28
Sie'gĮĮngia Bernh. 37, 443

decumbens (L.) Bernh. 449, 444,
445, 446, 531, 544

ssp. decipĮens (o. Schwarz ęt
Bässl.) Tzve|. 445

- ssp. decumbens 448
Sorghum Moench 85

bĮcoĮor (L.) Moench 3l
- durra (Forsk.) Stapf Bl

-' haĮepense (L.) Pers. 3l
- saccharatum (L.\ Moench convar.

saccharaįum 3l
convar. te'chnįcunl (Kõrn.1
Tzvel. 3l

sudanense (piper) Stapf 3l
- auĮgare Pers. 30

SparganĮaceae Rudolphi 49s, 533, 545
Sparganium (alamķrek.) 509
Sparganium L. 494,539, S45

affine Schnizl. 501
angustifoĮium Michx. 496, 500, 50t,
502, 503, 5A4, 533, 545

var. angustifoĮįum 503
\ S. emersum Rehmann 503,
504, 506
var. zosterifoljan Neum. 508

X di,versįfolium Graeb'n. 507

- emersutn Rehmann 422, 496, SO0,
50ļ' 503, 505, 5|0, 5t3, 533, 545

var. angustif oĮium (Beckm.)
Tal,ts 506

var. emersum 506
var. f ĮuĮtans (Gr,err. et Godr.)
Talts 506

\S. mĮcrocarpum (Neum.)
Raunk. 506, 507
X S. minimum Wallr. 507

- )( Engleranum Asch. et Graebn. S03
erectunt' L. s. str. 495, 509, 5l0, 5ļļ'
5ļ2' 533' 545

Spargani.um erectum L. coĮl. 494, 509
erectum ssp. erectum 510

ssp. microcarpum (Neum.) Hyļ.
5ll
ssp. neglectum (Breeby) Schinz
et Keller 513

- ssp. polyedr,um (Asch. et
Graebn.) Schinz et Keller blO

Friesii Beurl. 500
gĮomeratum Laest. ex Beurl. 496,
507, 508, 509, 533, 545r gramineum Georg,i 495, 499, 500, 500t,
503, 533, 545
microcarpum (Neum.) Raunk. 495,
507, 509, 6t0, 512,533, 545_ nįnįmum Wallr. 496; 497, 498, lffl,
503, 533, 545

var. fĮuitans Fries 498
: var. mįnįmum 498

var. perpusiĮĮan (Meinsh.) Asch.
eį Graebn. 498
var. typicum Asch. et Graebn.
498

natans auct. p. p. 496, 500, b0l
negļectum Beeby 495, 509, 5ļ2, 5l3,
514,533,545
perpusillum įteinsh. 498
polyedrurn (Asch. et Graebn) Juz-
509, 5ļ0
ramosum Huds. 510, Slt, SIB

ssp. neglectum (Beeby) Neum.
5ļ3

- var. microcarpum (Neum.)
Asch. et Graebn.) b l I

ssp. polyedrum Asch. et Graebn-
510

var. rnicrocarpum Neum. 5l I

var. polyedrum (Asch. et
Graebn.) llolmberg Sl0

simplex Huds. 503
var. angustifolium Beckm. 506
B. flui,tans Grern. et Godr. 506.
var. longissimum Fries 506
var. typicum Asch. et Graebn..
506

Spathitlorae (sel.ts) 479
Spirodela Schleid. 486, 487, 582, S4S

poĮgrrhiza (L.) Schleid. 487, 488,
532, 545

Squarrosae Krecz. et Vved. (r.ida) t49
Staurogeton Reichenb. (alamperek.) 491'
Stenopoa Dumort. (sekts.) 867
Stenostachgs Nevski (sekts.) 98, 94
StĮpa L. 29

- pennata L. s. l. 29

558



Stipa puĮcherrįma C. Koch 30

tenacįssļma L, 29
turcornąnica P. Smirn. 29

Stipeae Dumort. (triibus) 29

Strįatae Church (sekts.) 4l3

Taenįatherum Nevski 34, l07
crįnitum (Schreb.) Nevski 108, 109'

110,522,536

- aspe'run (Simonk.) Nevski 108, ll0,
1ļļ' ļį2' 522' 536

Telmatophace gibiba (L.) Schļeid. 490
Thurnįaceae |7

Tradescantįą airginiana L. /B' 19

Tradescantįeae (triibus) Į9
Triodia decumbens (L.) Beauv. 443
Tripsacum dactgĮoides L. 473
Trįsetum Pers. 38, l9t' 524' 537

cristatum (L.) PotztaĮ 188
* fĮaaescens (L.) Beauv. 182, l84'

186, ļ87, 324' 537' 538
ssp. flavescens 184

- - ssp. pratense Asch. et Graebn.
ļ84

pratense Pers. 184
_ sįbįrįcutn Rupr. 182, 183' l84, I85'

524, 537, 538
ssp. si,bir.icum 182

Trįtįceae Dumort. (,tri,ibus) 58, ļ08, 52l' 535
Tritįcum (sekts.) 81
Trįįįcum L. 33' 81

ķestįlum L.83' 84,85, 86' 522' 536
caninum L. 59
cereale (L.) Salisb. 87

- cristatum (L.) Sohreb. 76
durum DesĪ. 83

- junceum L. p. p. 69
_ litįoreum Schumacher 73

pauciilorum Schwein. 6l
pectinatum Marscįr.-Bieb. 76, 78

repens L. 66
sativum Lam. 85
speĮta L. 8Į, 82, 83, 522, 536
trachycaulon Link 62

- vulgane Vill. 85
Tgpha L.515, 533, 546

angustĮfoĮia L. 515' 5|7' 519, 533'
546

var. angustifoĮįa 518, 5l9
var. inaequaĮįs Ķronfeld 519

var. Sonderį Kronfeļd 519

XT. įatįĪoĮįa L. 519

Įatifolia L. 5I5, 533, 546

Tgpha Įatifolįa var. ambigua Sond. 5į7
_ var. Įatifolia 516' 6|7

var' remotįuscalo Simonk. 517

Tgphaceae Juss. 493, 514, 533, 546

Typhoides arundi,nacea Moench 271

Vilfa Adans. s. str. (sekts.) 246

Weingaertneria canescens (L') Bernh. 205

VoĮffioide'ae (alamsuguk.) 486

X anthos par ganįurn ĻLo|mberg (alamperek.)
496

Xgridaceae Į7

Zantec!:esclLįa Spreng. 480
aethiopica ' (L.) Spreng. 480, 532,

545
Zea L. 31, 473

amylacea Sturtev. 477

amyleasaccharata Sturtev. 478
everta Sturtev. 478

indentata Sturtev. 478

indurata Sturtev. 478
mags L. 473,474, 475, 477,632, 544

convar. arngĮacea (Sturtev.)
Montg. ex Grebenšč. 477

convar. amgĮeasaccharafa (Strur_
' iev.) Montg. ex Grebenšč 477

convar. ceratįna Ku'ļresch. 478
convar' dentĮforrrtlĮs Körn. 478
convar. ftįįcros'perma Körn. 478
convar. saccharata (Sturtev.)

Körn. 478
var. tunįcata Larranaga. ex St.
Hil. 473, 478
convar, auĮgarĮs Kõrn. 478

saccharata Sturįev. 478

- tunicata Sturtev. 478
Zebrįnq penduĮa Schnizl' 19, 520, 534
Zerna Panz. p. min. p. 115

Brenekeni (Lange) Lindm. 116

erecta (Huds.) S. F. GraY 121

inermis (Leyss.) Lindm.,l25
riparia (Rehmann) Nevski P.P' 124

Zįzunįa L. 3l, 43, 520, 521, 535

aquatica L. 44, 44 47, 48, 49, 521,

535

ssp' angustĮfolio (Hitchc.) Tzvel'
50

_ var. latiloļia Komarov 46

Įati|,oĮia (Griseb.) Stapf 44, 44' 45'

45, 47, 521, 535



EEsTtKEELSETE TAIMENlMEDE TÄHEsTlĶULINE REGISTER

andrik 39, t12
lapik lt3, 1ļ3, ļ14

a.ruh€in 39, 302, 303
harilik 304, 3l0, 3ļl, 3ļ2, 3ļ6, 332
kink- 303, g2B, 524, J25
lamba- 303, 928, J29, SS0
liiv- 303, g26, J27, A2B
luide- 303, 321, 522, 322

- mets- 304, A05, 506, 507

- |punane 303, 3l7, 3ļ8, 3ļ9, 332* roog_ 304, 3l3, 314, 3į5, 3į6.
suur 303, 307, 308, 309, 3ļ0

aruheinal,ised 302
aruluste 33, 50

- mets- 51, 52, 58, 54
sulg- 51, 55, 56, 57

ban:tbuselised 23, 24, 26, 27, 29

el,evandir,ohi 30
esparto 29

haguhein 34, 38, t88
sa,ļe 189, lgl, 192, 193, lg4
suur l89, 190' ļ9I

- 
_ vesihaljas l89, ts4, 195, ļ96, Ig7

helmikas 37, 429
longus 424, 425, 426

_ .- ripsmeline 424, 427, 428, 428, 42g
hiidhirss 30

purpur- 30

hirsilised 445
hirss 28, 35, 446

- hariįik 447, 448' 44g_ nõia_ 447, 450, 451' 452
hundinui 515

ahtalehįne 515, 5l7, 518, 519
laialehine 615, 516

hundinuialised 493, Sl4
hõberohi 37,205

- ,roosakas 205, 206, 207

hõõlaskasüik 32' 277
harilik 278, 279
põld- 278

itaaļia hirss 465

jusslrein 25, 26, Bl, 4Bq, 4A5, 4g7
<juudihabe> l9
jõgitakjalised 493
jõgiiakja.s 494

įraruline 495, 5į0, 51ļ, 5l2
kera- 496, 507, S0A, 509
lamedalehine 496, 501, 502, 505, 504

- liht- 496,603,505
oksine 510 o 

,

põIu- 495, 5l2, 5t3, 5ļ4
ujuv 495, 499, 500, 500
väi,ke 496, 497, 498
väikesevil'jalin e 495, 5l0, 5Į2

kaer 26, 28, 46, 38, l6t
harilik 163, 165, 166, 168
liiv_ 162, ļ69, t70, l70
lipu- 168, 169

- must 170
paljas 16l, 162
pööri,s_ l69
tuule- l6B, 164, 165, 16g
türgi 168

viljatu 161
kaeraļised 160
kaerand 38, l7l

aas- 17l, t74, l75,176, ļ77
aru- 177, 172, t73, I7S, 174

ļ<aļla, harilik 480
kalmus 480

harilik 481, 482
kammhein 32, 74

harilik 74, 75, 76, 77
karukaer 145
kastehein 36, 244, 246

harilik 245, 248, 249
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kasįehei,n, kolįakas 245, 252
liiv- 254
mägi- 245' 254' 255' 256
roomav 251

soo- 245, 252, 253

suu,r 245, 248, 247
valge 245, 248, 250

kastekaer 37, 443
hariļik 443, 444' 445' 446

kastevars 38, t97
look- 201

luht- 198, 1gg, 200

kastik 35, 36, 217
Hartmanni, 222
jänes- 218, 23l, 232, 234
liiv- 218, 234,235

- m,ets- 218, 2lS, 220, 221
padu- 219, 222, 223, 224, 225
püst- 2l9, 224' 224, 225
roog- 218, 226, 227, 228
soo- 218, 228, 299, 230
teravaõieline 222
verev 226

kera,hein 38, 39, 389
Aschersoni 389, 392, 393, 394
hariļik 389, 390' 39l

koera-orashein, haril'ik 59
koldkaer 38, 181, 188

aas- l82,184,j,86,187
siberi 182, 183, 184, 185

kommeļiin 19

harilik 20, 20, 2l
kom.meliinilaadsed l7
kommeliinilised l7
l<onnarohulaadsed 27
kruvipuu 493
kruvipuulised 493

l<ukehirss 32, 453
söödav 453
tähkjas 453, 454, 455

kuhelei,b 34, 461

itaalia 462, 465, 466, 467
roheline 462, 463, 464
vesihaljas Ą62, 470, 47I, 472

võõr- 462, 468' 469' 469
kukuruus 473
kõnr,elised 22; 23, 24, 25
kõrreļiselaadsed 22

lehübambus 28
lemlelised 479, 485
ļemmel 486, 489

küür- 4B8, 489, 490, 49ļ' 492
rist- 488, 489, 491

lemmel, väike 488, 489
lülialaadsed 22, 27
liįlialised 27

lubikas 32, 404,404
harilik 405, 406, 407, 408

luidekaer 34, 238
rand- 238, 239, 240

luidekastik, balti 236, 237, 237
luste 39, 134

aas- 136, 140, I4I, 142
ka.har ļ29
kobar- 135, 138, 139, 140

ļairrr,v ļ36, 148, l49' ļ50
longus l36, l5l, 15ļ, 152, l53
luudjas l35, l53, ļ54, I55
müür_ l3l
ohteļu l25
pehme 135, 143, 144, 145

põld- 135' 136' 137' ļ38

- püstine ll9
rukki- 135, 145, 146

suuretäha1ine 135' 156, I59' I60
teravahamrbaline 135, 156, 157, 158
varju- I l6
võrkjas l22

ļõikheirnaļised 22
lõhnhein 37' 256

alpi 261

harilik 257, 261, 262, 263, 264
harjas- 257, 264, 265, 266
lääne- 257, 258' 259' 260

maarjahein 34, 35, 268
lõhnav 268, 269' 270

mais 28, 31, 473, 474, 475, 477

hammas- 478
kõva 47B
lõhenev 478
pakatav 478
räli- 478
suhkru- 478
sõkal- 478
tärkĮise- 477
tärklise-suhļ<ru_ 478
vaha- 478

mesihein 37, 208

pehme 208, 209, 210
vill- 208, 2ll, 2ļ2, 213

metsriis 26, 35, 40
* jõgi- 40,4I,42' 43

mohar 467

müürļuste 39' 129

harilik 129, l3l,132,133' 134

kahar 129, 130, 131
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nadahein 40, 380
laiuv 38l, į88, 384, 385
m,eri- 380, 381, 382, 383
rand- 381, 386, 386, 387

neegrihirss 30
nestik 36, 40į

la.ialehine 401, 402, 403
nisu 26, 28, 33, 8l

- harilik 83, 84, 85, 86
kõva 83
pehme 83, 85

* spelta- 82, 83
nuihirss 465
nurmikas 39, 345

aas- 347, 348, 349, 354
ahtalehi,ne 347, 352, 353
alpi 346, 854, 355, 356.
harilik 346, 365, 366* kahar 346, 360, 361, 362, 563
Langi 347, 375, 376, SZ7_ üapik 347' 373' 374
ligu- 346, 360, 35t, 552

- mugul- 358, 359
rnuru- 346, 368, A64
salu- 347, 367, 368, 569
soo- 347, 370, 371, 372
säbar 345, 357, 358, 559

oder 25, 26, 28, 33, 34, 98
harilik 94, l'03, ļ04, I05
kaherealine 94, lįt, 102* lkahetahuline ļ0ļ
lakk- 94, 95, 95, 96
müür- 98

_ põlvjas 94, 97, 97, 98
sinkjas 94, 98, 99, 100

odralised 58
odrik 34, 107

- .hatune l0B, 109, 110
kare t08, ll0, 1ļļ, tt2

orashein 33, 65, 7ļ
harilik 66, 67
iö'a- 74

kamjas 74
koer- 59
rand- 65, 69, 70, 7l

* võsundita 6l

- värd_ 65, 72, 73, 73

paelhirss 32, 456
liiv- 456, 459, 460

_ vĮefev 456' 457,458
paelrohi 32,274

harilik 27Į
kanaari 275, 276, 277

paelrohulised 256
paisa 453
pamparohi 30
pandan 493
pandanilaadsed 493
pandanilised 493
parihein 40, 408, 4AS

hallikas 4l0, 4l6, 417, 4ļ8
harilik 408, 409, 4ļ7, 420, 42l, 42&
kahar 408, 409, 4t3, 414, 4ļ5, 416
suur 408, 409, 4l0, 41ļ, 412, 4ļ3
voļdiļine 408, 409, 4l7, 4l8, 4l9, 420

piisoni,rohi 30
pilliroog 36, 437

harilīk 438, 439, 439, 44I
pilliroolised 437
päideroog 35, 27l' 272, 273, 274
püsikluste 39, l15

ohtetu ļt6, t25, I26, I27, l28
püstine tl6, 1t9, 120' ļ2į, I22
varju- ll6, ļį7, Il8,119
võrkjas 116, l22, ļ23, 124

raihein 32,332

- ,inglise 335
itaalia 332,333, gg7, 398, AAg
karjamaa- 332, 393, Sg4, 3g6, SS5,
336

_ kõrge 178
* lina- 333, 349, 345,544,945

mitmeniiteline 387
prantsuse 178
uimastav 333, 340, J41, A42

raikaerik 38, I78
kõrge l78, l79, 180, 181

rebasesa,ba 34, 287, 297
aas- 288, 291, 292, 295, 297
mustjas 288, 289, 290, 29ļ, 297
põlvjas 2B8, 2s4, 294, 295
ruuge 288, 298, 296, 298

riis 28
harilik 29

riisilised 40
rooghei,n 36, 38, 298, 299, 300, 300, 301
rukis 26, 33, 86

harilik 87, 88, 89
jaani- 89

rukkihein 35,241
harilik 241, 242, 243, 244

rukki-kastehein 241

saluhein 36,214

- harilik 214, 215, 216, 217
saluodrik 106' ļ06, ļ07
sardhein 33, 58
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sard'hein, koera- 59, 60, 61, 62

õievähene 59, 6l' 63' 64

seebraļiļļ, rippuv l9
sinihelmikas 37, 430

- harilik 430, 431, 432, 433

soovõhk 480, 483, 484' 485
sorgo 31, 35

durra 3l
harilik 30
sudaani'31

sorgoļised 472
stepirohi 27,29,30

halfa 29
sudaani rohi 3l
suga,pea 32, 354

harilik 395, 396, 397
suhkruroog 30
sõkalõielised 22

tarnhein 39, 577

- vesi- 877, 378,379
tirnut 25, 34, 65, 280

aru- 281 
\

harilik 283

timut ļood- 280, 28t, 2B1, 282, 283

mugul- 280, 285, 286, 285

põld- 280, 283' 284

torupea 33, 78, 8l
ruljas 78, 79, 80

tradeskantsia, virgiinia /8, 19

tšumįis 467

vareskaer 34, 89
lüv- 90,91,92

vesiläā'įs 486, 487
hulgajuurine 487, 488

vesįriis 3ļ, 43
laialehine 44, 44, 45, 45, 47
įuskaroora 44, 44, 47, 48, 49

võhalaadsed 479
võhalised 479

võnkvars 38' 20l'
palu, 201, 202, 203, 204

vārihein 38' 398

keskmine 398, 399
ouur 398

üheiduļehelised 26



AJĪoABHTHbIH yKA3ATEJlb PyccKHx HA3BAHHü PACTEHI,In
xI TOMA <QJIOPbI 9cToHcKoü cbPD

aup 481, 532
aHIl3aHTa 6ecn;ro.ąxag l29

- xpoBeJrbxas 132
apouauue 532

6eķmaggug o6uķxoseĪĪHag 278, 526
6eroxpulluxx 532

6olorsnli 483, 532
6e;royc rop.ļaųĪ.Ili 435, 53l
6ecķrlltlrĮa 529

BoJIocoBI.ļĀHa' 387' 529
npuMopcKan 381, 529

'- paccraBleuHaq 384, 529
6op pasrecucrķltt 2l4, 525
6y.nanouoceņ ceaosarrrü 205

cercft 20Ü' '524
6yxapnur ugrķuft 2a9, 525

ruepcrrcruü 2lt,525

geüuļzx 525
;lauųeroaugulrü 230
lecuoį 219
Meüucxaysena 234,525

-- Haseįllįrtü 2$, 525
uegaįleqeņĪĪarü 222, 525
cepoaarrrū 230' 525
ropuaųufi 225' t525

- TpocĪHLIķosIrĀHHü 228' 525
rpoctltuxonrtĖr 2l9' 525

soĀquoü puc 47
uruporo.nncrur,tü 46

BoJIocHeIĮ nec.Įa.HHfĪ 90

rpe6euHur o6ltķHoseHĪĪrtü 395, 529
ĀByKĪlcToĪļHI.IK rpocruxxoartü 272' 526
ĀylrNcruü ķoūocoK 268

exa 529
* Aurepcora 392

JIoĪĪacTHarI 3s2' 529

exa c6opxan 391, 529
exeroJlosHIįķ 533

slaxoflficrHliü 500, 533
ualegķķttli 496, 533
MeJIKonJIoĮHbĪü 5ll',533
uuororpaurruü 5l0
Hesaļ,IerįĪrtlį 5l3, 533
npocrori 506, 533
npxnroir 510, 533
cryueuur,rü 507, 533
ysxo.ttĮcrHrtü 50l' 533
<Dpusa 500

e)ķeroloBHllķosrte 533
ežKoBHLIK o6rtķuoņeugrtlt 453' 53l

rxįlTĪ{flK rpe6enuarnü 78; 522

aedpuna csįļcaļoņaņ 520
sepira Eenexena I 16

õesocraq į25

- deperoeaa 124
npruax l2l

gulĪlĪlĪĪrvfr JĪexaįĪa.fi 443' 531
sJlaķų 520
snaķoelte 520
soJĪorļ1crķü osec l'&5
sy6poexa 526

aprtruecxat 264
ĀyĪIļHcTafl 26l' 526
)KecTKoBoJIocįct ag' 264, 526
rox{Hafl 259,526

upHuü xopeur 48l

KasaņcrLtfl puc 47
KaHapeeqHIļK rauapcrzü 276' 526
Kenepfifi doJtlrlraq 189

cüsag l,96

- rrorrķas 193
ķonocrtgķ 522
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KoJIocHgI{ ĪĪecįIaHbIü 90' 522
KoMMeJIįHa o6bĪKĪĪoBeHHaį 20' 520
KoMMeJII.ļHoBbļe 520
KOpOrKoHoxKa 521

- recHas 51, 521
* ĪļepĮcTaf 55' 52l^

KocTėp 523
Eeueķerra ļltl6
6egocņņü l25
6eperoaoü ll24
6ecn;ro.u"grrü l29
KĮ.lcTeBIļÄHbĪįĪ l38, 523

_ xacrucrķtü t1'38

- ĶpoBeJlbHuiį 132

- KpyilĪloKo;tocķoņltü I58' 523

- MeTeJIbĪIaruü 155, 523
Mqrķ}iü l43' 523
ocrposy6lrft 156, 523

- ĪĮepeMeuųusķl,ü' l42, 523

- ĪĪoJļeBoü 136' 523
_ npgr'roü l2l

- pacTolbrpeHubĪü 15l, 523

- pxauoü 146,523
gnogcxuü l49, 523

xocrpeq 522
Eenexeria 116, 523
desocņlti |25' 522
6eperoaoü l24' 522

- npxrvroü l2l' 523

KpIļTe3}ioH rpIaracrltü 96
Kyķypy3a o6ltķHoseu}Īaq 473, 532
JĪeepcüfl pĪ,IcoBl4ÄHafl 4l' 520
JIeHToocTHLIK ĀJII-iHHoBoJIocbĪü t08, 522

_ ĪūepoxoBarķrh l10, 522

lepxeurpe;rn4r.r fr \ļgB\tĪ\l4cT a'r 203' 524
flrcoxsocr 527

_ KolelrqaTtlüt 295,527
* lyroroü zsl' 527

- paBubĪļi 2s7, 527
_ TpocTtllxoķķtft 288, 527

.nyrorax 198
rassfinlļcrbĪü 203

vas,c 473

MAHHITK 530
dollnroiį 410' 530
BoĀHbIiĪ 4l0
ilĮroscķĮü 413' 530

- IĪJIaBaĪoIĮužr 422' 530
_ noHHKaIoņuü 416' 530

- cKJIaÄqaTuü 419, 530
MeTJII{Įa o6bĪKHoBeHHafl 24t' 525
mnoroxopeunzx 532

_ oõltķlloņe:r^:p-ķtüt 487, 532
uorap 465

nro.nunus 530
rorry6as 430, 530

MSTNI{K 528
alrnuücķuü 354' 528
do.nornult 370, 529
xypuansrü 357, 528
Jlasra 375, 529
,necuoü 369' 529
JIyroBoü 348, 528
odbļKHoBeHHbIü 365' 529
oÄHoJļeTHHü 363' 529
opoĮĪļaeMbĮü 350' 528
paccTaBJĪeHĪįbĪü 360' 52B
cu.nrccHyrwü 373' 529

_ y3KoJrIlcTHuür 352, 528

HepaBHoIĮBeTHuķ 523
6ecnloĀglrü l29' 523
xpoae,rrHr,tit 132, 523

oBec 3oJIoTĪįcTuü l85
ĪĪoceBuoü t66, 523
nycroü 163, 523
uļerugĮcruir l70' 523

oBceų 524
JIyroBoįį l73' 524
onyurėnulrü 176' 524
nyIIII4cTbĪü į76

oBclol įl,63

oscqįĪ}r[a \527

BblcoKat 304,527
rĮilanTcKa' 307' 527

ĀIoHIįa, 326, 528
Kpacuan 3t7,528
JIecHaff 3M
JļyroBafl 310, 528
oķe.{lg 330' 528
ĪļecqaĪĪafl 322' 528
TpocTHIĮKoBafi 3l3' 527
ilJepIIIaBoJIHcrsas' 323, 528

ĪĪaxyįIeKoJļocHux,ųylrucrltü 268' 526
ilepJIoBHIįK 530

noHļįi<arcņrĪü 424' 530
pecuuuarltü 428' 530

necķo,nrc6ķa necqaHafl 240' 525
IĪeTyIIļbe ĪĪpoco 453
IĪūeBeJļ .rrluggoft 334

MIIoroJIeTHilü 335' 527
MHoroĪļBeTKoBķlil 337, 527
onbflHqloņĮü 340' 527
paccTaBfleHHbliĄ 344' 527

no.rregūųa 525
6enas 2'o0

BįIHolpaĀHIĮKonan 254, 525' 526
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ĮĪo.IleBĮļųa rllraHTcltafi 248' 525

- oõbĪKHoBeHHag' 248, 525

- noderooõpa3yloųarĪ 260' 525' 526

- co6a.ļsg 263' 525

- coJIoMeHHoĮ(e,ĪTa' 252' 526 '

- Cupeüuuķosa 254

- rosxar 248

nopyueürruua 529
* go,ņruas 379

npoco 531

dopo,ņuatonasyruuoe 450, 531

- ĪĪoceBgoe 447' 53l
nttreHuųa fleTHflff 85, 522

usrxas B5
_ cneūbTa 83' 522

nupeü 52l
auepuxaxcxuü 62
6ecķopueņuuļglrIt 62

- noJĪ3yųIļįr 66, 52l
_ npurrropcxuü 73

ceBepoaTnaHTrqecķgti 69, 52l
co6a,{ļrü 59

nupeüurx 52l
co6a'ruü 5s' 521
uepoxoBaTocTe6e,rgxuü 62' 521r

paürpac sHcoxuü l78' 524
ir,ruororocgr,tri 337
nactdtlųņuü 335

QpaHIļy3cKHü l78
poroBlK cna6urenrsuir ll4, 523
poros 1533

ysrolucrunü 517' 533
[IIlpoKoūIlcTHuü 5t5, 533

porosonne 533
po)Kļ, noceBHas. 87, 522
pocHįIKa l{poBaBo-Kpacgag 456, 53l

o6nxgoseggas 459, 531
pacxa 532

rop6araa 490, 532
IuanenrĶag 4g0' 532
rporluarax 490, 532

pacxoatre 532
porļļepü' co6a'{rg 59

cecJlepįg rony6ax 405, 430
crļHerūasķa 20

rumorįeenxa 527
Eepro.noxu 286
,ĪyloBa' 283,527
crentras 281,527
y3JroBarafi 288, 527

roņxouor 524
6olķruofi l89' .524

nolķcķu* l89
_ cl-t3bļft t96' 524
_ rouķuü l93' 524

rpexsy6xa pacnpocrepraa 443
TpüųeTĮrHHIļK 524

xelroņaruü 185, 52,4,

.lyroroü llE5
cu6lpcxuü l82',524

TpocTHĪ-lK o6uķHoseuHH'fr 439' 53l
rcxHuį 439

TpocTgHKa oBcfHI-įIļeBįIĀEag 300, 527
TpflcyuKa cpeĀH'fl 399, 529
rycxapopa ,47

įĮaHTeÄeĮrüg sģroncxar 532
IĮIļHHa IIĪHpoKoūHcTHaį 40l, 530
ņlluartHq 52ļ

BoĀqHa' 47' 52ll
ĪļIHpoKoJIIļcTH ag, 46, 52l

uyuusa 465

ņerlgguķ 5&l
seflegltü 463' 53l

- įTaūbįHcKIrIi 465' 532
uytoavarrtü 469' 532
cNsrrfi 470, 532

ųyįIKa ĀepHücrag l98, 524

9rI{JIonc Įu.rtuHĀpuĪ{ecKuft 80, 522
oJIHMyc co6aqĪrft 59

uepįuaBocTe6e;rlnuü 62

grļMeHb rpĮĮBacTĪ,Īü 96, 522
fyccoua 97,522
ĀBypflĀHbĪü l0l' 522
KoūeĪįĪĮaTbĮfi 97
uxoropaaurrü l93
o6bĪKHoBeHHbĪL l03' 522
cgguü l00, 522
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Eessõna
42. selts korrrmeliinilaadsed - ConmeĮįnaļes. I(oostanud V' Kuusk

l. sugukond kommeliinilised - Commeļįnaceąe. Koostanud V. Kuusk
43. seļts kõrreliselaadsed - PoaĮes' Koostanud L. Vi'ljasoo

l. sugukond kõrņelised - Poaceae. Koostanud L. Viljasoo
44. selts võhalaadsed - Araļes. Koostanud V. Kuusk

l. sugukond võhalised _ Araceae. Koostanud V. Kuusk. '

2. sugukond ļemlelised - Lemnaceae. Koostanud V. Kuusk '

45. selts pandanilaadsed _ Pandanaļes. Koostanud S. Talts
l. sugukond jõgitakjalised _ Sparganiacede. Koostanud S' Talts

2. sugukond hundinuiaļised - Tgphaceae. Koostanud S. Talts '

Cerrr. Komrr,renįHoBbIe. (Pesrove.) Cocraņnla B. Kyycx
Ceu. 3aaxu' (Peercrrae.) Cocrasrna JL Bu;tķgcoo
Cervr. Apoua,uue. (Pesrorvre.) Cocraru;ra B. Kyycx .

Ceįņ. PgcķoslĪ€. (Pesrorrae.) CoctasIrJra B. Kyycx .

Cem. Exero;loBnĪlKoBbIe. (Pesrome.) Cocrāņgla C- Ta,rrrc
CeM. Porososue, (Pearclre.) Cocrarn;ra C. Ta;lltc
CommeĮįnaceae. (Summary.) By V. Kuusk
Poaceae. (Summary.) By L. Viljasoo '
Araceae. (Siummary.) By V. Kuusk
Lemnąceae. (Summary.) By V. Kuusk .

Sparganiaceae. (Summary.) By S. Taļts
Tgphaceae. (Summary.) By S; Talts
<Eesti NSV floora>> XI köites mainitud süstemaatiļiste üksuste teaduslikļ<ude

nimede ja sünonüümid,e tähestikuline register
A;ltpaaurrruft yKa3aTeūb HayįIHbĪx rrasgaHufi Il cIlHoHHMoB cHcTeMaTltļ{ecltux eĀļtHIļIĮ'

yIĪoMflHyTbIx s XI lot'|e <(D,noprt 3croxcķoü CCP> .

a <<@"ropm 3croH-

5
l5
t7
t7
t,
23

479
479
485
493
493
514
520
520
532
532
533
533
534
534

545
545
545
546

547

547

560

564



pļHcTHTyĪ 3ooūoruų fl doTaHHxu AķaĀe*INiI gayx ,3CCP
. oūopį aģĪoHcxofi ccP xt

cocTaBūTeĪu Jl. Bualacoo, B. KyycK,. C. Taaurc
Ha scroncķor'l, pyccKoM H aHr.ltHücKoM q3blKax

HaĮpcrparqp r. Myyra
H3ĀaTeIbcĪBo <Balryc>, Taaaru

ToimetaJa A. Pärn
. Kunsilline tolmetaja O. Herodes. Tehnlline tolmetaJa I. Vahtre

Korrektorid'4. Taim Ja S. Uustare
HE Ni 2037
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