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Eessõna. 

Käesolev botaanika praktikumi juhend on mõeldud eeskätt 

bioloogiaoaakonna II ja III kurause üliõpilastele, kellel toi

mub kõrgemate eos- ja õistaimede praktikum. Juhendi koostami

sel on silmas peetud botaanika programmi vastavaid osi ja 

praktiliste tööde jaoks planeeritud tundide arvu. Kuigi süs

temaatika praktikum järgneb taimeanatoomia ja -morfoloogia 

praktikumile, on käesolevas juhendis üksikasjaliselt käsitle

tud õie morfoloogilist ja anatoomilist ehitust, sest kogemu

sed on näidanud, et õie ehitus (eriti sigimiku ja seemnepunga 

ehitus, platsentataioon jne.) on Uks raskemaid osi. Seetõttu 

pidasime otstarbekohaseks seda osa süstemaatika praktikumis 

korrata, seda enam, et siin on võimalik erinevatesse süstemaa

tilistesse ühikutesse kuuluvate taimede generatiivsete organi

te ehitust võrrelda, nende kujunemist ja arengut jälgida. 

Peale frontaalselt teostatavate tööde on mõeldud rida 

teemasid (õistaimede osas) Iseseisvaks läbitöötamiseks (vt. 

lisa, lk. 52). 

Juhendit saavad kasutada ka geograafia- ja farmaatsia

osakonna üliõpilased, kellel toimub samuti taimesüstemaatika 

praktikum. 



Hõimkond 

S A M M A L T A I M E D  -  B R Y O P H Y ' f A .  

Hõimkanda kuuluvad lihtea ehitusega täised, mille kehe 

on liigestunud varreks ja lehtedeks. Juured puuduvad* Sende 

ülesannet täidavad risoidid. Sammaltaimedel esineb selgesti 
* 

väljakujunenud põlvkondade vaheldus. Domineerib gametofüüdi 

ehk suguline põlvkond, mis kõrgemini arenenud vormidel on rakis 

ehk tallus. Sporofüüdl ehk augutu põlvkond on nõrgalt arenenud 

ning aaub gametofüüdil. Sugulise paljunemise organiteks on ar-

hegoonld (emassuguorganid) ja anterlidld (isaasuguorganid). 

Viljastamine toimub aktiivselt liikuvate spermatosoidide abil. 

Klass MAKSASAMBLAD - НЕРАЦСАЕ. 

Maksasamblad on ratcLsellsed või lehtvarreliaed vormid. 

Selta helvikuliaed - Marchantiales. 

Esindajana vaatleme helvikut (Marohantia polymorphe L.). 

Helviku rakis on lai, keeljas, dihhotoomselt harunenud. Kasvu-

kuhik asub talluse tipus väikeses sälgus. 1'allus kinnitub maa

pinnale risoidlde abil. Nende abil toimub ka vee ja toitesoo-

lade hankimine. Risoidlde kõrval esineb veel violetjaid soo-

musjaid plaadikesi - amfigastreid, mida peetakse lehealgme-



te ka. 1 

Anatoomilise4ehituse tundmaõppimiseks teeme talluseat 

ristlõigu. Tallus on pealt kaetud ühekihilise epidermisega, 

mille all asub rida õhukambreld, mis on üksteisest eraldatud 

üherakuklhilise vaheseinaga, õhukambri põhjale kinnituvad mõne-

ra kull a tod (sageli harunenud) klorofülli rikkad niidid - assi-

Bilaatorid. Need moodustavad põhilise assimilatsioonikoe. õhu

kambrite kohal epidermises asuvad õhulohed, mis koosnevad nel

jast reast nelinurkselt ülestikku asetsevatest rakkudest, Jät

tes keskele ava - õhupllu. Põhilise osa talluseat täidab pa-

renhRüm, millele järgneb alumine epidermis. 

Vegetatn/ae paljunemine tolmab sigi kehade abil, mis 

asuvad väikestes kausikujuilstes algikehade mahutites. Mahutid 

asuvad talluse pinnal. Slgikeha kujutab endast klorofülli si

saldavat läätajat kehakest, mille keskosa on mitmekihiline, 

serv - üheklhillne. 

Generatiivse paljunemise organelles on anteriidid ja ar-

hegoonid. Arhegoonide kandja koosneb varrest jd sellel asuvast 

tähekujulisest lavast. Lava alumisel küljel kiirjate harude 

kohal asuvad arhegoonld, mis on ümbritsetud talluse erilise 

väljakaavuga - periheetsiga. Arhegoon on pude11 kujuline, 

üherakukihilise seinaga. Tema alumises laienenud mõhuosas asub 

munarakk, mille kohal on mõhukanalrakk. Pikas peenes kaelaosas 

asuvad kaela kanalrakud. Täiskasvanud arhegoonil limastuvad mõ

hu- ja kaela kanalrakud ning tekib kanal, mida mööda vihmaga 

või kastega arhegoonile kantud spermatosoidid pääsevad muna

rakuni . 

Viljastatud munarakust areneb aporogoon. Noort sporo-



goonl ümbritseb kraetaolise moodustisena - üalüptrana arhe-

gooni sein. Anteriidid paiknevad anteriidide kandja lava üle

misel poolel asetsevates koobastes, mis avanevad kitsaste kana

litena lava pinnale. Anterild on üherakukihiIlse seinaga, ku

jult munaJas, kinnitub jalakese abil. Anterlidls arenevad sper

matosoidide tlaassugurakkudeJ emarekud, millest igaüks annab 

kaks isassugurafcku. 

Selts lehtmaksasamblad 

J u n g e r m a n l a l e s  .  

oelle seltsi lihtsamatel esindajatel on maapinnale klnni-

tuv rakis. Valdavamal osal seltsi esindajatel leiame värsi ja 

lehti, behtmaksasammaldel puuduvad õhulõhed ja -kambrid. Ante

riidid ja arhegoonld asuvad vahetult okstel või rakisel. Spo-

rogoonl jalg on paremini arenenud kui eelmise seltsi juures. 

Seltsi esindajana vaatleme raunikut - Plaglochlla asp-

lenloldes iL.) Dum., mis on tavaline maksasammal salu- ja laa

nemetsades. Varred on lamavad, oksad püstised või tõusvad. Le

hed asetsevad varrel kahes reas, kattes üksteist laskuvalt. 

Lehed on üherakukihllised, ilma roota. 

Klass LEHTSAMBLAD - MUSCI. 

Lehtsammaldel esineb radiaalse ehitusega vars, millele 

spiraalselt (harvem kaherealiselt) kinnituvad lehed. Risoidid 

on mltmerakullsed, enamasti tugevasti harunenud. Suguorganiteks 

on artterlidld Ja arhegoonld; sporogoon koosneb erineva pikkuse

ga harjase* ijalal) asuvast kuprast. 
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belts pärislehtsamblad - Br у a leg. 

Selle rühma esindajana vaatleme esmalt harilikku karu-

sammalt (käolina) - Polytrlchum commune Hedw., mis kasvab 

enamasti rabastuvates metsades, harvemini siirdesoodes. Ta on 

tugeva püstise kuni 20 cm (harvem kuni 40 cm) pikkuse varrega 

sammal. *,ehed on Jäigad, tumerohelised, spiraalse asetusega. 

Varre alumine osa läheb üle risoomiks, millele kinnituvad rl-

soidid. Varakevadel arenevad varre tipus kõrgiehtede vahel üh

tedel taimedel arhegoonld, teistel - anteriidid. Kirjeldatav 

taim on gametofüüt. 

Suve alguses näeme varre tipus pikka niiditaollst har

jast (seta), mis kannab tanuga (calyptra) kaetud kupart. Ku

par koos harjasega moodustab sporofüüdi põlvkonna. Eemaldunud 

tanu, mis kujutab endast arhegooni seina jäänust, näeme, et 

eos kupar on pealt kaetud kaanega. Kupra keskmist osa nimetatak

se urniks, alumist, veidi laienenud osa - apofüüslks. Kaant 

eemaldades tuleb nähtavale (luubiga või mikroskoobiga vaada

tes) 3uuäärla ehk perlstoom, mis ümbritseb urni ava - suuet. 

Suuääris koosneb karusamblal ühesugustest hamba kestest. Ena

masti koosneb suuääris kahest ringist - sisemisest ehk en-

dostoomlst ja välisest ehk eksostoomist. (Sobivaks vaatlusob

jektiks on tähtsamblad - Mnlum.) Suuäärise hambakesed on 

hügroskoopsed. Kuiva ilmaga koolduvad need väljapoole, vabas

tades suudme ning võimaldades eostele väljapääsu. Niiske ilma

ga vastupidi, koolduvad sissepoole ning sulgevad urni ava. 

Eos kupra st pikilõiku tehes näeme, et eos kupra sein on 

mitmerakukihi line, pealt kaetud epidermlsega. Urni keskel asub 



aasmaa (columella), miile ülemine oaa laieneb ja moodustab 

eplfragma. Põhilise оза eoskuprast võtab enda alla õõs, milles 

asub eoskott. Viimane kinnitub peenikeste niitide abil nii sam

bale kui ka urni seinale. Eos kotis arenevad eoaed. Sattunud 

valminult soodsale pinnasele, hakkavad eosed idanema, moodusta

des harunenud eelnlldl - protoneema. Beiniidi pungadest are

neb uus taim - gametofüüt. 

Sammaltaimede põlvkondade vaheldumise skeem. 

eoaed 

X/ reduktsioonj agunemine 

eoste emarakk 
T t  4  sporangium 
t t  

sporogoon 
t t  

viljastatud munarakk 

spermatosoid munarakk 
T  t  

anteriid arhegoon 
X ^ 
aammaltalm 

t  
protoneema (eelnlit) 

,  X  
9 eos 

diploid-
ne spo-
rofüüt 

haploid-
ne game
tofüüt 

eosed eosed 

X У 
eoste emarakk 

rr , 
sporangium 

t t  
sporogoon 

t t  
viljastatud munarakk 

/ T 
spermatosoid munarakk 

T T 
anteriid arhegoon 

t  t  
saKmaltalva sammaltalm 

t  t  
protoneema protoneema 

T  '  t  
c? eos ^ eos 

Monöötsillne (ühekojaline) 
taim 

(näit. helli к - Punaria 
rmetrlca, pungaamblad 
Jryum; 

Diöötsiline (kahekojali
ne) taim 

(näit. tähtsamblad 
Miil am. helvik - Marcharb 
tia polymorphe). 

Qametofüüdl anatoomilise ehituse tundmaõppimiseks teeme 

ristlõigu mõne tähtsambla (Mnlura) varrest. Varre keskel asub 

kes kailinder, "lille Moodustab juht kimp. Viimane koosneb kit-



aastest pikkadest tihedalt asetunud rakkudest. Põhilise osa 

varrest täidab parenhüüm (kooreparenhütim). Pealt katab vart 

epidermis. Sageli esineb perifeerne mehaaniline kude, mis on 

moodustunud paksuseinalistest rakkudest tstereiididest). 

Karusambla liikidel on varre anatoomiline ehitus keeruli

sem. Kesksilindris võib eristada paksuseinalistest surnud rak

kudest õistaimede ksüleemile sarnanevat osa ja elusaid sõelto-

rusid meenutavaid floeemirakke. Koor koosneb sise- ja välis-

koorest. üleminek nende vahel, on pidev. Koore ja kesksilindri 

piiril võib näha peritsUklit meenutavat rakukihti. 

Leht on samblal peamiseks tcitiaaisorganiks. Lehes ei 

toimu mitte ainult fotosllntees, vaid leht varustab organismi 

ka vee ja mineraalsooladega. Tavaliselt on lehed Uherakukihi-

Ilsed, leherood esineb või puudub. Mõnel liigil (näit. täht

samaisidel) esineb leheservas palistus (leheservarakud erinevad 

kujult lehelabarakkudest/. Sageli esineb lehealusel grupp eri

neva suuruse ja värruse ning kujuga rakke. Neid nimetatakse 

tllvakrakkudeks (näit. kakslkhammastei, , Mõnel juhul on osa 

leherakke lehe tipus kaotanud sisaldise. Selliseid hüalilnaeid 

lehetippe esineb näiteks lumlleMkul (Hecfeigla albicans), liiv-

härmikul (Rhacomitrium canescens) jt. Nendel valgusrikaste ja 

kuivade kasvukohtade sammaldel on hallikas värvus, mis on tin

gitud värvitutest lehetippudest. Viimased funktsioneerivad 

omapärase valgusflltrina, hajutades otseseid päikesekiiri. Le-

helabarakud on kas paren- või prosenhttümsed. Rakuseinad või

vad olla mitmeti paksenenud (nurk- ja plaatkollenhUUm). Mõnel 

juhul (Rhacomitrium, grimmi a) on pikiseinte4paksendus ebaüht-



lane. Sageli esinevad raku pinnal näsaj ad Välja kasvud - pa-

plllld ja mammlllld. Paplllld on rakuselna väljakasvud, mam-

millid on raku Vdljakasvud Ilma rakuselna erilise paksenemise 

ta. Mikroskoobis saab neid eraldada külgvaates tavaliselt le-

heserva rakkudel (paplllld on näiteks soovildikul, maramillid 

soosamblal). N11 mammillid kui ka paplllld suurendavad raku 

pinda. 

Erilise ehitusega on karusambla (Polytrlchum), valvlku 

(Leucobryum) ja tiiviku (Plssldens) lehed. Karusamblal on tu

gevasti arenenud lehe tupp. Piki lehblaba kulgevad lamellld, 

mille moodustavad ridamisi asetsevad lehe väljakasvud - as

si mllaatorld. Valvikul on leht ühera kukihiline ainult servast 

ülejäänud osa lehest on mitmerakuklhillne ja koosneb kahesu-

gustest rakkudest: värvitutest pooridega varustatud leukotsüs 

tidest ja väikestest rohelistest klorofülli sisaldavatest klo 

^tsüstidest. Tiiviku lehelaba koosneb kahest ebavõrdsest poo 

lest ja moodustab tupe. Tupele kinnitub selgtilb, mille kauge 

le üleulatuv leherood jagab kaheks osaks. 

laas- ja emaagametanglumld (suguorganid) asuvad varre 

tipus kas koos samal taimel või erinevatel taimedel. Arhegoo-

nide (makrogametangiumide) kogumik - lsogametanglum on ümb

ritsetud kõrglehtedest (perlhetslaalsed lehed). Arhegoonide 

vahel leiame steriilseid niite - parafüüse, mille bioloogi

line funktsioon pole siiani päris selge. Anterlldide (mikroga 

metangiumide) kogumik on samuti ümbritsetud kõrglehtedest (pe 

glgoxtlaalsed lehed). Anteriidid on koti kujulised, piklikud. 

Nende tipus on ava. Ka anterlldide vahel esinevad parafüüsid. 

- 10 -



Kui suguorganid asuvad peavarre tipul, siis nimetatakse 

samblaid tlpp^il j alistaks - akrokarpseteks; kui nad asuvad 

külgharudel, siis külgvlljallstek3 - pleurokarpseteks sam

maldeks . 

Vegetatiivne paljunemine on sammaldel levinud. Sekun

daarne protoneema võib areneda sambla igast vegetatiivsest 

osast (lehest, varrest ja isegi sporogoon! tükist). Peale sel

le esineb lehtsamnaldel rida erilisi vegetatiivse paljunemise 

vahendeid - sigi kehakesl, siglpungl, sigivõsusid (flagelle) 

jne. Näiteks on soovildikul sigikehad pooli kujulised, mõnel 

pungsamblal keraj ad. Plagellid asuvad tavaliselt kimbuna (Pla-

giotheclum elegans). Sattunud soodsatesse tingimustesse, are

nevad neil risoidid ning sigivõsud muutuvad normaalseteks võ

sudeks. • 

Levinumate lehtsammalde määramistabel mikroskoopi

liste tunnuste abil. 

A. Leherood esineb. 

1. Leherood tugev, võtab enda alla peaaegu kogu lehelaba. 

Piki roodu kulgevad lamellld. Esinevad lehetuped. 

Perekond ka ru s arana 1 - Polytrlchum. 

Lamellld puuduvad. Leherood vähem tugev 2 

2. Lehetipp värvusetu (hüaliinne), moodustab lühema või 

pikema üle lehelaba ulatuva valge karva 3 

Lehetipp roheline, ei moodusta karva 4 

3. Rakuseinad tugevate väi j asopistuvate pa icsenditega 

(lainjad) . Hüaliinne lehetipp papillidega varustatud. 
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Liival kasvav sammal. 

Liivahärmik - Töiaconütriiei сь»вас ans 
'' 1 Ti rwcVSrld. 

Lainelised seinapakaendid puuduvad. Lehed ühekülgselt 

kõverdunud, ümara tipuga, pika hüaliinse karvaga. 

niiskelt tikjalt eemaldunud. Kollakasrohelised või 

pruunid samblad. 

Harilik keerik - Tortuia ruralis (L.) 
"~Ehrh. 

Lehed kitsastest rakkudest palistusega, munajad, lai-

ovaalsed või keeljad. Sageli ristilainelised. 

Perekond tähteaataal - Malum. 

Palistus puudub b 

iiehelabarakud varustatud papillide või mammi Uidega 6 

Lehelabarakud siledad, mõnikord pooridega varusta

tud. riivarakud hästi välja kujunenud. Lehed risti

lainelised 

Lainjas kaksikhamaas - Dleranum undulatum 
~ Ehrb? 

Lehes esinevad nurkpaksenditega ко11enhüümsed rafcud. 

Varred risoidviltjad, tippudes helerohelised. Soosamb

lad. 

Soovildik - Aulacomnium palustre (L.) 
"Scbwaegr. 

Varred pole risoidviltjad. Oksad lihtsulgjad. Lehed 

väikesed (kuni 1,3 mm pikad) südajas-munajad. Lehtede 

vahel esinevad parafüllid. Kollakasrohelised kuni pruu

nid aaablad. Kuival lubjarikkal aubstraedil. 

Lo о ehalк - Thuidium abietinum (L.) Bryol. 
eur. 
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В. Leherood puudub (või on lühike, kaheharuline) 

1. Lehetipp on värvusetu, papillldega varustatud. Valkjas

roheline kivil kasvav sammal. 

Lumilehi к - Hedwig!a albicans (Web.) Lindb. 

Lehetipp pole värvusetu 2 

2. Lehed pikalt teritunud tipuga 3 

Lehelaba munaj as või elliptiline, lehetipp Umardunud, 

mõnikord aheneb lühikeseks tipuks 4 

5. Lehed ühekülgselt kõverdunud, varrel kaherealiselt 

kammitult. Läikiv kahvaturoheline sammal, esineb ki

videl, puutüvedel. 

Lälkülmi к - Hypnum cupressiforme L. 

Varrelehed on tagasi paindunud. Leherood enamasti kahe

haruline, ulatub mõnikord üle lehe keskpaiga. Kollakas

roheline, suurte kolmnurksete lehtedega metsasammal. 

Metsakäharik - Rhytldladelphua trlquetrus 

(L.) Warnst. 

4. Leht pole ahenenud pikaks teravaks tipuks. Leherood lü

hike, kaheharuline või puudub. Vars punane. Metsasam

mal. 

Palusaramal - Pleurozium Sehreberi tWilld.) 
— Mitt. 

- Lehetipp ristilaineline. Rood enamasti kaheharuline. 

Tõusvate sümpodiaalaelt harunevate vartega metaaaamb-

lad. 

Laanik - Hylocomlum prollferum tL.) Lindb. 

4. 
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Selts turbasamblad - sphagnalea. 

Seltsis on ainult üks sugukond - Sphagnaceae - tihe 

perekonnaga - Sphagnum, 

$urba samblad on kuivanuit heleda valkja Värvusega; niis

kelt kollased, rohe11aed, pruimid või peetpunaaed. Nende eri

line anatoomiline ehitus võimaldab imeda ja säilitada suurel 

hulgal vett. Turbasamblad on valitsevateks taimedeks rabades 

ja rahastavates metsadea, ollea peamisteks turbamooduatajateks. 

Turbasammaldel on püstine vara, millele kinnituvad tava

liselt 2-5 kaupa kimpudes asuvad oksad. Оза oksi asub rõhtsalt^ 

oaa peenemaid ripub allapoole. Viimased koos varre epidermlae-

ga moodustavad erilise kapillaarsüsteemi. Juur puudub. Vara 

kõduneb alt ja kasvab tipust. Varre ja okste lehed on kujult 

ja suumiaelt erinevad. 

Varre anatoomiline ehitus. Vart katab ühe- kuni mitmera-

kuklhlline suurtest rakkudest koosnev hüalodermis (vastab epl-

dermlsele). Seed sisaldisteta rakud on vee ja õhu kogumiseks. 

Hlalodermisele järgneb pakauaeinalistest rakkudest moodustunud 

pultsillnder. Varre keskel asuvad parenhünmirakud,mis moodus

tavad säslosa. Mõnel juhul on psrenhülim hävinud ning keskel on 

tühik. 

Lehe ehitus. Lehed on üherakukihllised, rood puudub. Le

hes esinevad kahesugused rakud: kitsad kloroplaste sisaldavad 

klorotaüstld ja laiemad hüaliinsed spiraal- või rõngaspaksen-

ditega varustatud leuko- e. hüalotsüstld. Klorotsüstide paigu

tus leukotsttetlde suhtes on eri liikidel erinev ning oluline 

tunnua liikide määramisel. Täiskasvanud lehes on leukotsüstid 
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surnud, sisaldiseta rakud, mille seintes on erilised avad, au э 

enamusel liikidel on varustatud rõnga spa ks enditega; neid nime

tatakse rõngasavadeks. 

Eos kupra ehitus on turbasammaldel p ä r i  s i e h tsammaldest 

erinev. Kujult on eos kupar keraj as, asub nn. ebajalal (ematai-

me varre pikenenud osa). Suuääris puudub; jämeda kupra põhjast 

üles kerkiva samba kohal asub kausjas eoskott. 

Hõimkond 

S Õ N A J A L G T A I M E D  -  P T B R I D O P H Y T A .  

Sen? .. gtaimedel esineb nagu sammaltaimedelgi põlvkonda

de vaheldus. Sugutu põlvkond (sporofüüt, diploid) on morfoloo

giliselt kõrgemini arenenud, koosnedes vartest, lehtedest ja 

juurtest. Juht kimbud on siin tõelised; nende ehitus on üsna 

lähedane õistaimede juhtkimpude ehitusega. Sporofüüdil arene

vad sporanglumid. Lehti, millel arenevad sporangiumid, nimeta

takse aporofüllideks, vegetatiivseid lehti nijnetatskse trofo-
/ 

f U l l l d e k a. Sporangiumides arenevad haploidsed eosed; need on 

kas ühesugused (homospoorsed sõnajalgtaimed) või erisugused 

(hetегоspoorsed sõnajalgtaimed). Viimssel juhul arenevad mik-

ro sporangiumid es, mis asuvad mi kro з po r of Ül Iidel, mikrospoorid 

Ja makrosporangiumidea (asuvad vastavalt ma kro spo rofulIide1) 

makrospoorid. Eosest areneb suguline põlvkond (gametofüüt, 

haploid), mis on sõnajalgtaimedel morfoloogiliselt lihtne, ku

jutades endast kas maapealset või maasisest klorofullivaba 

tallust - eellehtq (protalllum). Eelleht võib olla tugevasti 

redutseerunud, toitudes eose arvel. Gametofüüt kannab suguor
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ganeid - arhegoone ja anteriide. Heterospoorsetel sõnajalga

del arenevad makrospooridest arhegoone ja mikrospoorideat an

teriide kandvad eellehed. Mõnikord (näit. osjadel) arenevad 

morfoloogiliselt sarnastest eostest eraldi Isas- ja emaseel-

lehed. Peale viljastamist areneb arhegoonis asuvast munarakust 

selle jagunemise tagajärjel idu, mis annab alguse uuele, sugu-

tule põlvkonnale. 

Järgmisel skeemil on kujutatud sõnajalgtaimede arengu-

taU kkel . 

diploidne 
sporofüüt 

haploidne 
gametofüüt 

eosed 

ХУ reduktsioonjagunemine 

eoste emarakk 
t t  

sporangium 
t t  

sporofüll 

sõnajalg 
t t  

viljastatud munarakk 

,7 x 
spermatosoid munarakk 

t  t  
anteriid arhegoon 

, ̂  ' cf protallium (eelleht) 
* t 

eos 

Homospoorne sõnajalgtaim 

Klass PÄRI SRAIKAD - LYCOPSIDA. 

Klass Jaguneb viieks seltsiks, millest kaks - soomus-

puullsed (Lepidodendrales) ja soomusviljalised (Lepidocarpa-
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lea) on välja aurnud. Kaaaajal on esindatud kolm seltsi: 1) 

kollalised KLycopodialea), 2) aelaginelliliaed (Selaglnella-

les), 3) 1ahnarõhulised (Iaoötalea). 

Selts kollalised - Lycopodialea. 

Seltsile on iseloomulikuks tunnuseks piaileheliaus (mik-

rofüllia), s.t. et kollaliste lehed on väikesed. Varred ja 

juured on dihhotoomselt harunenud. Seltsi kuulub ainult Uks 

sugukond - kollalised (Lycopodlaceae). 

Sugukonna esindajana vaatleme karukoldafLycopodlum ele

vatum L.), mia on Eestis Uka tavalisemaid kollaliike, kasvadea 

enamasti liivastea okas- ja segametsades. 

Vars on roomav, enamasti dihhotoomselt harunev, pikkade 

püstiste eospäid kandvate okstega. Lehed on väikesed naaskel-

jad, lõpevad värvuaetu karvakesega. Varrelehed on hambulise 

servaga, oksalehed terveservalised. Lehed on varrel asetunud 

spiraalselt. laime1 esinevad dihhotoomselt harunenud lisajuu

red . 

Anatoomiline ehitus. Teeme riatlõigu karukolla varreat. 

Vart katab ühe kihiline epidermia, millele järgneb koor. Koore 

välimised (perifeersed) ja sisemised (ateelipoolaed) rakud on 

enamasti paksenenud seintega xmehaaniline kude), keskel asuvad 

parenhüümirakud (koorераrenhüüm). Varre keskel asub steel 

(plektoateel) - kesksilinder hästi arenenud ksüleemiga, rais 

on jaotunud Ukaikuteka ribadeks, mia on omakorda Umbri ta etud 

floeemiat. Steel on Umbritaetud kahest enam-vähem korrapära ate 

rakkude kihist - endodermlat ja perltsükllst. 

Samas preparaadis võib näha ka lene riatlõiku. Lehe kes-

- 17 -
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kel aaub üks juht kimp. Pealt on leht isetud epidermis ega, mil

lele järgneb ühe kihiline mesofüll. 

Paljunemine. Eospead asuvad tavaliselt 2-3 (harvem 1) 

kaupa kandjatel, mis on hõredalt lehtedega kaetud. Eospead ku

jutavad endast lühenenud varre tippu, kus lehed seoses palju-

neaiafunktsiooniga on väga ligistunud. Eraldame eospeast üksi

ku munaja teravatipulise lehe - sporofülll. Näeme, et selle 

aisemisel küljel asub neerjaa valkjasкоIlane sporangium, mil

les paiknevad eosed. Need on kolmetahulised ümara alusega, pü

ramiid jad. Возе väliskest - eksiln on võrkjalt paksenenud. 

Ekaiinl all asub õhuke sisekest - intiln. Sporangium avaneb 

piki suunalise lõhe abil. Eoste idanemine kestab 6-7 aastat. 

Protallium on maasisene; selle areng vältab 12-15 (ja enam) 

aastat. Protalliumil esinevad arhegoonld ja anteriidid. Vil

jastatud munarakust areneb sporofüüt - karukold. 

Seltsid Selaginellales ja IsoStales on mõlemad esindatud 

kaasajal ühe sugukonna (Selaglnellaceae ja Isoetaceae) ja vas

tavalt ühe perekonnaga kummaski sugukonnas - selaginellid 

(Selaglnella) ning lahnarohud (Isoetes). 

Eesti NSV-s esinev selaginell - Selaglnella selaglnol-

dea (L.) liik levib peamiselt Lääne-Eesti niisketel niitudel 

ja madalsoodes. Esineb heterospooria. Eospeades leidub mikro-

Ja ma kro aporo fülle, mille ka enaldes asuvad mlkro-ja ma krosporan

giumid. Mikrospoore areneb sporangiumis palju, maкгозpoore 3-4. 

Nii isas- kui ka emaseelleht jääb arenedes sporangium! alase• 

Lahnarohtudest esineb ses tl NSV-s kaks liiki: järve-

lahnarohl (Isoetes lacuatrls L.) Ja muda-lahnarohi (I. echl-

noapora). Lehtede alumised osad on laienenud tupega, ülal rauu-
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tuvad kitsaks. SporofUllid on tavaliste lehtede kujulised. Alu

mises laienenud озаз asub koobas - fovea, milles on kas Uks 

mikro- või makrosporangium. Koopa kohal asub keeleke - llgu-

la» Lehed on asetatud Järje korras: vegetatiivsed lehed, sporo-

fUllid, jälle vegetatiivsed lehed, sporofullid jne. 

Klass KIDAD - 3PHEN0P3IDA. 

Selle klassi kolmest seltsist on tänapäeval esindatud 

ainult selts osjalised - Equisetales ühe sugukonna osjalis-

tega - Bquisetaceae. Siia kuuluvad taimed, mille vars on 

hästi t. -enenuc sõlmevahedega. Sõlmede kohal esinevad tupena 

tapkkn kasvanud väikesed reduta®erunud lehed. 

Esindajana vestleme põldosja - Equisetum aryense L. 

Tal esineb kahesuguseid võrseid. Kevadine vlljallne (fertiil-

ne) võrse, mis tipus kannab sporangium!, on helepruun - klo-

rofullivaba. Suvine võrse on roheline männasj alt harunenud 

okstega, roideline. Põldosjal on tugev harunev riaoom, millel 

esinevad pähklisuurused säilitusainete- lpeamiselt tärklise-) 

rikkad mugulad. Sõlmekohtadest hargneb hulgaliselt lisajuuri. 

Varre anatoomilise ehituse tundmaõppimiseks teeme rist-

lõigu põldosja suvise võrse varre sõlmevahest. Varre pind on 

vaoline: sooned (carlnae) vahelduvad vagudega (valleculas). 

Pealt katab vart ränistunud epidermis. Järgneb kooreosa, mil

les asetsevad vagudega kohakuti vallekulaarkanalld. Soonte ko

hal epidermise all asub mehaaniline kude - kollenhUUm. Koo-

reparenhüUm sisaldab klorofülli, funktsioneerides asaimilat-

aioonikoena. Kesksilindrit eraldab koorest endoderm. Juhttdm-
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bud asuvad ringina. Need on kollateraalset tüüpi, nõrgalt are

nenud, ilma kambiumita. Juht kimbu alumises озаз esineb õhuruum 

karlnaalkanal. Varre keskel asub tsentraalkanal. 

Lehe ehitus on lihtne: esineb juhtkimp, mia on ümbritse

tud parenhüümlga - mesofülliga. 

Paijunemlne toimub eoste abil, mis valmivad sporangluml-

des. Viimased on koondunud varre tippu, moodustades eospea. 

Sporangiumide ehitusega tutvumiseks eemaldame ühe sporofülli, 

teeme pikilõlgu. SporofUllid on väikesele jalale kinnituva 

kuuekandilise kilbi kujulised. Nende alumisel pinnal asuvad 

sporangiumid, mille sein on Uheklhlline, rakuseinad on varus

tatud spiraalsete pakäendustega. 

Eoseid mikroskoobi all vaadeldes näeme, et need on ümb

ritsetud kahe lintja elateeriga, mis kinnituvad keskkohaga 

eose külge (näib, nagu oleks neli elateeri). Elateerid on tek

kinud eose kõige välimise kesta (perispoor) välimisest kihist. 

Elateerid soodustavad eoste laiali kandumist tuulega. Kuiva il

maga on elateerid laiali, kuid niiske ilmaga keerduvad kokku. 

Seda on võimalik jälgida mikroskoobis, asetades eosed esmalt 

kuivale alusklaasile ning seejärel tilgutada neile vett. 

Sattunud soodsatesse tingimustesse, arenevad eostest ot

sekohe Uhesugulised maapealsed harunenud protalliumid. Emas-

protalllumid on tavaliselt suuremad, isasprotalliumld väikse- -

mad. 

Klass KEERDLEHIKUD - PTEROPSIDA. 

Iseloomulikuks tunnuseks on makrofullia, s.t. lehed on 
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suured liit- või harvem liht lehed, neil on tipmine kasv ja 

asetuvad spiraalselt. 

Klass jaguneb kolmeks alamklassiks, millest üks - Prl 

moflllces on välja surnud. Alamklassi - ebakeerdlehikud 

(Eusporanglatae) iseloomustab sporangiurnide tekkimine lehe 

rakkude rühmast, kusjuures sporangium), sein on mitmekihiline. 

Kolmanda alamkla ssi - päris keerdlehikud (Leptosporangiatae) 

esindajail on sporangium! sein ühekihiline ning sporangiu

mid tekivad ainult ühest leheepidermlae rakust. 

Teise alamklassi kuulub meil esinev selts maokeelellsed 

Ophloglossales, mis sisaldab ühe sugukonna maokeelells ed 

(Qphl0gl033aceae). Esindajana vaatleme maokeelt - Ophloglos 

sum vulgatum L. Maokeel on rohttaim lühikese risoomi ja ühe 

lehega. Risoomil esineb hulgaliselt juuri, mille lisapungade 

abil toimub vegetatiivne paljunemine. Leht on ülemises osas 

jagunenud fertiilseks ja steriilseks osaks. Lehe steriilne 

osa on ovaalne või piklik muna jas, veidi liha kas, võrkja soo

nes tus ega. Fertiilne osa kannab tipus peasarnaselt asetunud 

sporangiume. 

Ristlõik maokeele lehe fertiilsest (sporangiume kand

vast) osast näitab, et sporangiumid asetsevad kahelt realt, 

need on kerakujulised mitmerakukihilise seinaga. Kõige väli

mine rakukiht on diferentseerunud epidermis eks. Kahe kõrvuti 

oleva sporangium! vahele jääb parenhüiimkude, milles asuvad 

juht kimbud. Eosed on ühesugused. Eelleht on maasisene, kannab 

anteriide ja arhegoone. 

Lehe steriilsest osast ristlõiku tehes näeme, et leht 



on pealt kaetud epidermiaega, milles asuvad õhulõhed. Põhili

se osa lehest täidab mesofüll, mis koosneb kobedalt asetunud 

rakkudest, mille vahele jäävad rakuvaheruumid. Juhtkimbud on 

kollateraalset tüüpi. 

Samasse sugukond« kuulub perekond võtmeheinad - Bot-

rychlum. Võtmeheintel ob lehe steriilne osa sulgjagune, fer-

tiilne osa harunenud. 

Selts pärlasõnaj alalised - Pillcalea on fülogeneeti-

liselt noorim (kuulab päriskeerdlehikute alamklas sl) ja tüüpi -

Helsa keerd lehikute selts, kus aa hästi arenenud makrosporo-

füllia (auurlehiaus). 

Sugukonna sõnajalallaed - Polypod1а о ea e esindajana 

vaatleme maarja sõna jalga - Dryopterls f ilix-iaa s (L.) Scott. 

Maarjasõnajalg on mitmeaastane rohttaim jämeda maaslsese var

rega (risoomlga), mia on tihedalt kaetud vanade leherootsude 

ja tugevate mustjaspruunide lisajuurtega. RLsoomi tipust kas

vavad välja suured llitlehed. Leheroots on kaetud helepruuni

de sõkal soomust eg а. Noorelt on lehed spiraalselt keerdus. Kas

vades tipust, keerduvad lehed lahti. 

Paljunemine. Lehe alumisele pinnale tekivad suve keskel 

aporangiuad.de kogumikud - sooruaed ehk eos kuhjad. Tehes sel

lest pikilõigu, näeme, et soorus on pealt kaetud ühe raku kihi

lise kattega - looriga ehk induusluaiga, mis kinnitub lehe 

paksenenud v&lja kasvule - retaeptaakulurolle. Samasae kinni

tuvad ka varrekeste abil sporangiumid. Sporangium! sein koos

neb Ühest rakkude kihist. Sporangium! ümbritsevad U-kujulise 

seinapaksenditega rakud, moodustades rõnga (annulus). Rõngas 
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lõpeb varrekeae kinnituakoha lähedal, jättes vabaka suudme ehk 

atoomiurni. Suudme kohal toimub valminud sporangium! avanemine 

risti lõhe abil. 

Eosed on pealt kaetud tugeva kestaga. Sattunud soodsa

tesse tingimustesse (huumusrikas niiske .muld), arenevad neist 

maapealsed rohelised eellehed. Gametofüüt on aüdamekujuline 

õhuke tallus, mille servad koosnevad üheat, kuld keskosa mõ
nest rakukihist. Maapinnale kinnitub gametofüüt risoidlde abil. 

Südamekujulise sisselõike kohal asuvad arhegoonld, mille kae

lad ulatuvad eellehe koest välja, Risoidlde vahel paiknevad 

^r.vnarguaed anteriidid. Viljastatud munarakust areneb sporoftittt 

sõnajalg. 

Eestis esinevatest sõnajalgadest laanesõnajalal (Mat-

teeuccia gtrnathloptcrla (L.) lodaro) erinevad sporofüllid tro-

fofttllldeat. Sporofüllid kasvavad tavalistest lehtedest moo

dustunud lehtri keskel. 

Hõimkond 

P A L J A S S E E M N E T A I M E D  -  G Y M N O S -

• P E R M A E , 

Paljasseemnetaimedel esineb samuti põlvkondade vaheldus, 

nagu sõnajalgtaimedelgi, kuld gametofüüt on äärmiselt redut-

seerunud. Esineb heteroapooria. Mikrosporangiumid (tolmukotid) 

on koondunud pähikutaolistease õisikutesse (isasõisikud). 

Ma krosporangiumid (seemnealged ehk seemnepungad) asuvad vil

jasoo mustel, mis on koondunud käbitaolisse õisikusse (emas-

õisik). Tolmu kotis areneb hulgaliselt mlkrospoore (tolmuteri), 
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seemnealgea asub Uka ma kroapoor (loote- e. embrüo koti emarakk). 

Makroapoor ei vabane aeemnealgeat, vald aelleat arenev protal-

llum (end03perm) jääb aeemnealgme alaae. Protalllumll areneva-

tea arhegoonldea (või arhegoonla) asub munarakk. Peale viljaa-

tamlat hakkab aügoodlat arenema uua aporofüüt, mille areng 

jääb embrüonaalses staadiumis seisma. Sellisel kujul eraldub 

aeemnealge ematalme küljest; seda nimetame seemneks. Seega le

vivad paijasseemnetalmed seemnete abil, mis, sattunud soodsa

tesse tingimustesse, hakkavad idanema. Oluliseks tunnuse ka on 

asjaolu, et viljastamise protsessis pole vaja tilkvee olemas

olu, nagu eelmiste hõimkondade puhul. Siin kandub iaasgameet 

tolmutoru abil munarakuni. 

Okaspuude arengutsükii skeem. 

mikroapoor 
X У 

mikroapoor! 
ema rakk 

t t 
tolmukott 
(ml kro a po r angi um) 

T r 
tolmuleht 
(mlkrosporofüll) 

okaspuu 
T T 

sügoot 

makrospoor 
•V У 

makrospoori 
emarakk 

t t 
seemnealge 
(ma kroaporangium) 

T T 
viljaleht 
(makroaporofüll) 

apermatuum 
t 

tugevalt redutsee-
runud anteriid (an-
terldiaalne rakk) 

T 
tugevalt redutsee
rinud lsaseelleht 
(vegetatiivne rakk) 

T 
tolmutera 
(jni kro spoor) 

muna ra kk 
t 

arhegoon 

T  
emaseelleht 
(primaarne endos
perm) 

r  
embrüokotirakk 
(makrospoor) 
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Paljasseemnetaimede hõimkonda kuulub 7 klassi, millest 

kaasajal kõige liigirlkkam ja levinum on okaspuude (Coniferae) 

klass. 

Klaas OKASPUUD - CONIFERAE. 

Siia kuuluvast seitsmest sugukonnast on Eesti N3V-s esin

datud kolm: jugapuulised (Taxaceae), küpressiliaed (Cupressa-

ceae) ja männilised (Plnaceae). Meie looduslikus flooras esineb 

neli okaspuulliki : harilik mänd ( PInus з 11 vestris L.), harilik 

kuusk (Picea excelsa (Lam.) Link), harilik kadakas (Junlperus 

communis L.) ja jugapuu (Taxus baccata L.). Palju suurem on 

introdutseeritud liikide arv - 37. 

Meil esinevad okaspuud peale lehiste (Larix) on igihaljad 

puud ja põõsad. Lehed on nõeljalt lineaalaed või lamedad okkad. 

Kadakatel esineb ka soomusjald lehekesi. Okkad asuvad каз lühi-

võrsetel (pannid, lehised) või pikkvõrsetel (kuused, nulud). 

Telspuit koosneb trahhelididest (trahheed puuduvad). 

Harilik mänd - Pinus sllvestrls L. Okkad on kahekaupa 

kinnitunud lülil võrsetele. Isasõislkud koosnevad tihedalt Üks

teise vastu surutud kiibi kestest. Need asuvad sama aasta võrsete 

tippudes. Käbikesest pikilõlku tehes näeme, et pikisuunas kul

geb telg, millele vastakalt kinnituvad soomusjad ülespoole suu

natud tipuga mikrosporofüllid. Nende alumisel küljel asub kõr

vuti kaks mlkrosporangium! (tolmukotti). (Läbilõikes näeme 

ainult üht.) Mikrospoorld (tolmuterad) on ümmargused, kaetud 

õhukese slse- (lntlln) ja paksema väliskestaga (eksiln). Viima

ne moodustab tolmutera kulgedel kaks õhupõlekeat, mis esmalt on 

täidetud vedelikuga, hiljem õhuga (hästi näha suure suurenduse-



g a ) .  

Bnaskäbid asuvad kas Üksikult või paarikaupa pikkvõrse-

tel. Käbi koosneb keskteljest ja selle Umber katusekivi jalt 

asetunud soomustest. Soomuseid on kahesuguseid: väikesed kat

te so õrnused ja nende kaenlas asuvad lihakad vilja- ehk зееапе-

soomuaed, mis vananedes puituvad. Viljasoomuste siseküljele 

kinnituvad kaka tiivaga varustatud seenmealget (makrosporan-

giuai). Seemnealgme ehituse tundmaõppimiseks sobivad hästi le

hise- või kutisetöibid. Pikilõigus näeme, et pealt on seemneal-

ge kaetud kattega - integumendiga, millele järgneb nut sell, 

mis vastab makrosporanglumi seinale sõnajalgtaimede juures. 

Integument on uus moodustis. Seemnealgme keskel asub õhukese-

seinalistest rakkudest moodustunud endosperm (vastab emaseel-

lehele), mille Ülemises osas on kaks arhegooni, kummaski Uhe 

munarakuga. Munaraku kohal asub kaelakanalrakk, mis hiljem 

kaob. Arhegoonideni ulatub kitsas kanal - tolmu käi к (mi kro-

püUl), mille kaudu toimub tolmutoru kasvamine nutsellini. 

Kadakatel muutuvad viijasoomused lihakateks, mistõttu 

emaskäbi on marjataoline. Jugapuul kasvab peale viljastamist 

seemnealgme aluselt liha kas punane seemnerUU, mis kausjalt 

ümbritseb seemet. 

Tähtsamate okaspuude perekondade määramistabei. 

A. Lehed väikesed, alla 7 mm pikad, soomusjad või tömbilt 

okas jad. 

1. Lehed soomuajad, ligihoidvad; võrsed lamedad, lõhna

vad. Vili - kuprataoline mari. Ilupõõsas. 

Elupuud - Thuj а. 
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2. Lehed osalt soomusjad, osalt okas j ad; võrsed ümmargu

sed. Marj ataollne ebavlll. 

Kadakad - Junlperus. 

Lehed suuremad, okasjad. 

1. Okkad vähemalt 15-kaupa kimpudes (lühi võrsetel), auve-

halj ad . 

Lehised - Larlx. 

2. Okkad 2-5 kaupa lühivõrsetel, igihaljad. 

Männid - Pinus. 

3. Okkad 3-kaupa mfennases, torkivad, igihaljad. ttarjaku-

julin© slnakesesraat ebavlll. 

Kada kad - Junlperua. 

4. Okkad üksikult, mõni kord võrsetel ka eeni t uit kahele 

poole: 

1) okkad neljakandilised, kuivades pudenevad, kin

nituvad võrsetele püsima jäävatele pruunidele 

varrekestele; käbi rippuv, tervelt mahalangev. 

Kuused - Picea; 

2) okkad lamedad, kuivades ei pudene 

a) okkad 1-5 cm pikad, alt valkjate joontega, 

kinnituvad kettakujulise laiendi abil, lõh

navad. Käbid püstised, varisedes pudenevad. 

Nulud - Abies; 

b) okkad 3-4 cm pikad, alt sinakate joontega, 

alusel ahenevad madalaks varrekeseks. Käbi 

rippuv, ei pudene. 

abatsuuflad - Pseudotsuga; 
(duglaasiad) 



с) okkad 1-3 cm pikad, alt helerohelised või 

veidi kollakad, ahenevad alusel küljelt. 

Elbavlll punane, lihakas, marjataollne. 

Jugapuud - Taxus. 

Hõimkond 

K A T T E S E E M N E T A I M E D  A N G I O S P E R M  A . B .  

Kaasajal on katteseemnetaimed suurimaks hõimkonnaks. 

Iseloomulikuks tunnuseks on õle esinemine. Seemnealgmed asu

vad slglmlkus, mis on tekkinud vlljalehtedest. Arhegoonid, mis 

veel okaspuudel esinesid, puuduvad. Endosperm areneb pärast 

viljastamist kahekordse viljastamise tulemusena. Slgimlkust 

areneb vili, s igirni kusein muutub vll j akesteks . Katteseemnetai

mede juht koes esinevad ehtsad trahheed. Järgnevalt esitame 

katteseomnetaimede arengutsükli skeemi. 

dip
loid 
n e  
spo-' 
ro-
füüt 

tolmutera 

\ z 
tolmutera emarakk 

T T  
tolmukott (mlkrosporofüll) 

* } 

primaarne embrüokoti rakk 
(makro spoor) 

t  
embrüokoti emarakk 

T 
seemneaIge (makrosporofüll) 

! I T 
tolmuleht (mlkrosporofüll) viljaleht (makrosporofüll) 

hap
loid^ 
ne 
ga-
meto-
füüt 

õistaim ^ 
T t  

sügoot^ 
muna ra kk 

T 
munaaparaat (rudimentaal
ne arhegoon) 

t 
tolmutera vegetatiivne rakk embrüokott (emaseelleht) 

f T 
tolmutera (mlkrospoor) primaarne embrüokoti rakk 

(makrospoor) 

sperma tuum 
T 

anterldiaalne rakk 

t 
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Öle ehitus. TUUplllne õla koosneb ringidena asetunud 

õiekattest (perlanthlum), mille välimised lehed on tavaliselt 

rohelised, moodustades tupe (calyx) sisemised lehed on värvu

nud, moodustades õiekrooni (corolla). Sellisel juhul On õie-

kate kaheli. Kui õiekate koosneb Ühesugustest lehtedest, pole 

eraldunud tupeks ega krooniks, siis õiekate on lihtne ja seda 

nimetatakse perlgoonlks, õle keskel esub emakkond (gynoeceum), 

mis koosneb ühest või paljudest emakatest (piatillum)• Emak-

konda ümbritsevad tolmukad (stamen), moodustades tolmukkonna 

(androeceum). Sageli leiame õies tolmukaid, milles tolmuterad 

ei arene, Neid nimetatakse kõlutolmukalks (stamlnoodid). Ku

jult on need mitmesugused. Õites esinevad sageli veel nektaa-

riumld - meenäärmed. 

Tolmuka ehitus. Tavaliselt koosneb tolmukas tolmukanii

dist (fllamentum) ja tolmukapea st кanthera). Viimase moodusta

vad kaks tolmukottl (saccus antherae), mis on omavahel kõnne k-

tllviga ühendatud. Anatoomilist ehitust vaatleme to linu tea pea 

ristlõigul (objektiks on sobiv Li 11um sp.). Näeme, et igas 

tolmukotis on omakorda kaks pesa (loculus antherae), milles 

asuvad tolmuterad. Tolmukapea on kaetud epidermi aega, millele 

rgneb endoteet slum. Endoteetsiumirakud moodustavad hiljem 

on. flbroosse kihi. Selle kihi rakud on suured, зeint,paksen-

dustega. Tolmuterade valminü.sel soodustavad need tolmukottlde 

avanemist. Edasi järgneb õhukestest rakkudest vahekiht ja suur

test parenhüümira kkudest tapet kiht (tapetum). Need kihid on 

arenevatele tolmuteradele toiduvaruks, mistõttu vanemas tolmu

kas neid enam ei esine. Tolmukoti keskel on esialgselt tolmu

terade emarakud, mis jagunedes moodustavad igaüks neli tolmu-
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в 

te i'a . 

Emaka ehitus. Emakal eraldame järgmisi osi: alglmlk 

(оum), mis on moodustunud vii j alehtedest (carpellum). 31-

gisr kule järgneb tavaliselt etna kß kael v stylus ), millel asub 

iiü. briesuguae kujuga ema ka suue (.stigma j. Lihtsamal juhul moodus

tub emakas ühest viljalehest. oi selliseid emakaid on õiea 

palju, nimetatakse emakkonda apokarpaeks. Enamasti koosneb ema

kas mitmest kokkukasvanud viljalehest. oellist emakkonda nime-

t t ikse зйп karp seks (tsönokarpseka ). Sigi mi kus asub tika või 

mitu seemnealget (ovulum), mis kinnituvad platsentale. Viimane 

võib asuda viljalehe kes kel (lamlnaalne platsenta) või serva

del j marginaalne p jtsenta). Sünkarpse sigimiku puhul võivad 

se< -nnealgmed a aud а !саз seinmiselt vparietaalaelt) või algi

miku keskel (tsent"aalselt •. Seemnealgmed on püatised (atroop-

sed ), kõverdunud (anatrööpsed ; või käändunud ( kampülotrööpsed jl 

Esimesel tüübil mikropüill ja kalatsa (koht, kua lõpeb seemne-

algmesse tulev juhtkimp) asuvad ühel joonel , kusjuures seemne

algme jalg (funiculus j on sirge; teisel juhul on jalg kõxeerdu-

nud; kolmanda tüübi puhul on seemnealge käändunud, mlkropüül 

ja talatsa on kõrvuti. 

öiepõhl. uieoaad kinnituvad õiepõhjale (receptaculum), 

rris kujutab endast õierao tipmist, enamisti laienenud osa. 

õiepöhi võib olla lame, kausjas, peekri kujuline, puhetunud 

jne. jtavalt sellele, kuidas asuvad teised õieosad sigimiku 

suht< я, nimetame slglmikku ülemise ka (kui õieosad kinnituvad 

aigi 'ikust siinpoole), keskmiseks \kui siglmik asub nõgusal 

õle li j ai kuid pole viimasega ;ullselt kokku kasvanud) ja 
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alnml seks (tcui öie ülejäänud osad kinnituvad aigimikust kõr

gemale, õlepõhi ümbritseb sigimikku/. 

Ölevalem ja dl agrarian, õie analüüsil kirjutatakse oi-

osad ja nende arv lühendatule, kua juurert suured tähed tähis

tavad õie vastavaid osi: P - perigoon, К - tupp, G 

kroon, А - tolmukkond, G - etna kkond. Üksikute õi eo aade 

arv kirjutatakse väikeste numbritega tähtede Järele. Oi eoaad 

kokkukasvamist tähistatakse sulgudes ( ), nende puud um. s L 

mõnes ringis - O-ga (nulliga). Sigimiku asetust me. rgltakso 

kas tähtedega (а - alumine, ü - ülemine) või kriipsudega 

viljalebsi tähistava arvu alla (ülemine) või peale (alumine. 

Näiteks klbetuli ka (Ranunculus acrls ) õi ava lem on K, G^ 

( o o  - palju) ; liilia (Lilium sp.) õie valem f^+ , r.  .0 (_o). '  + 

näitao, ei perigoon ja tolmukad aduvad tcumbU kahes ringis j  

öie dlagramm kujutab õieo lade чкешаа i»ilist proi ektsio :> 

ni tasapinnale, kusjuures püsttelg 1< .tub 18bi õisikutelj о 

ja ka ttelehe (braktea). Õieraol asetsevad kõrgl.ehed {algi* -

hed ) jäävad ristteljele, 

õie diagrammid peab olema täpselt kr; ju'  . 'tuj c'.  .>0^4de 

arv ning nende s .setus (tsükliline, at sü kii line või . emlts.J k-

liline). Tavalisim on vii оringiline dlagramm. Neist какы 

liraist on õi e ka 11 e |  tu; 3 ja krooni ), kaks järgmist tolmu к 

ning -jiгernine em* kate rinr. Kasutataks* kokknieppevi ve . 

heli ne - tupplehted- . punane - kroonlebtede, kolla: 

tolmuKate ja sinine - emakate kujutami-ipks. Kõ rg"hi ч f v J 

J a spool tupplehbede ringi) värvitakse harilikult aust к.:.. 

Sümmeetria seisukohalt lähtud eo jaotame õisi _i> -.-;rü. ell 
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1) polüsümmeetrilised ( kilrjad ehk aktlnomorf aed) - rohkem, 

kui kahe aümmeetrlatasapinnaga; 

2 )  disümmeetrl3ls ed (bilateraalsed) - kahe sümmeetriatasa

pi miag а ; 

3) mõrv.- sümmeetrilised (sügomorf sed) - ühe sümmeetria tasa

pinnaga ; 

4) азйптоеetrlIlsed - ilma sümmeetriatasapinnata . 

Kõige rohkem esineb aktino- ja sügomorfseid õisi; neid 

märgitakse vastavalt % või Ф ja või | . 

Õistaimede analüüsi teostame Järgmise skeemi kohaselt. 

1. Taim 
(ühe-, kõhe- või mitmeaastane rohttaim, puhmas, 

poolpõõsas, põõsas, puu) 

2. Vara ; kaetud .... 
(püstine, tõusev, lamav-j—roomav jne.) ( kar

vadega või paljas, kas kogu ulatuses või osaliselt) 

3. Varre läbilõi ge 
(ümmargune, kandiline, lapik jne.) 

4. Lehed 
(nende asetus) 

5. Lehelaba ; soonestus 
(liit- või lihtleht, laba liigestus) 

; leheserv 
(sõrm-, sulg-, röõproodne jne.) (terve, saagjas, 

hambune, sopiline jne.) 

6. Abilehed ...... 
(esinevad või puuduvad) 

7. Lehetupp 
lesineb või puudub) 
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8. õisik 
(õisiku tüüp) 

9. õiekate 
(lihtne, kaheli või puudub) 

10• Tupp , tupplehti «•••«. 
(liit- või lahklehine, selle kuju) (nende 

arv) 

11. Kroon ; krooni ehti ... 
(liit- või lahklehine, selle kuju) (nen

de arv) 

12. Tolmukad ; neid 
( kuju, kokkukasvamine) (nende arv) 

13. Emakaid , ema ka kaelu suudme id 
(arv) (arv) (arv) 

14. Sigimik i pesade arv sigimi-
(ülemine, keskmine, alumine) 

kus 

15. Vili 
lvilja tüüp) 

õie valem: 

Õie diagramm: 

Sugukond: 

Liik: 

Selts tulikalised - Ranales. 

Selts kuulub A. Grosshelml süsteemi Järgi primitiivsete 

õistaimede - hulkviljaliste (Polycarplcae) rühma. Siia kuu

luvad enamasti rohttaimed, liaanid, harvem väikesed puud või 

põõsad, õie ehitus on mitmekesine, õieosade asetus kas spi

raalne, tsükliline või hemi tsükli line; õiekate kaheli või litt-
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ne, õled aktino- või sügomorf aed. 01 eo ai on tavaliselt palju, 

kuld seltsi piires nende arv väheneb kuni üheni. Emakkond -

apokarpne \harva sünkarpne). 

Keskseks sugukonnaks on sugukond tulikalised - Ranun-

eulaeeae. Siia kuuluvad nii maismaa- kui veetaimed. Lehed on 

vahelduvad, mitmeti lõhestunud või terveservalised, õisik ta

valiselt ebasarikas (harvem kobar), öie ehitus mitmesugune. 

õiecsade arv muutlik. Paljudel liikidel esinevad õites kõlu-

tclmukad (stamlnoodid) ja nektaarlumld. Häiteks on tulikate 

(Ranunculus) perekonna õievalem KcC A«. Goo . öieosade asetus on 5 5 — \ 

enamasti spiraalne. 

Kurekellal (Aquilegia vulgaris) on õieosade asetus tsük

liline, õiekate ka all, värvunud. Sisemised õieksttelehed on 

varustatud kannus ega. Käokingal \Aoonltqm napeIlus J on õis stt-

gomorfne. üks välimine katteleht on kiiverjas, kroonlehtedele 

vastava ringi kattelehed (neid 5-8) on enamasti redutseerunud 

2 ülemist on muundunud nektaariumldeks. Valem K^C^^A^G^^ • 

Emakkond on sugukonna esindajail apokarpne. Viijad kaa ühest 

viljalehest moodustunud mitmeseemnelised avaviljad - kukkurvil 

jad või tiheseemnelised sulgvl 1 jad - pähkllkesed . Näit. hiiresa 

bai (Myosurus minimus) on viljad hästi pikenenud õlepõhjal. 

-Selts roosõielised - Resales. 

A. Grossheim tuletab seltsi tulikaliste seltsist. Roos-

õieliste sugukonnas leiame nii puid, põõsaid kui ka ühe- ja 

mitmeaastasi rohttaimi, õie ehituses on palju sarnasust eelmi

se seltsi esindajatega, õie nõnltüüp on -viietlne tsükliline 

või hemitsükliline. Õiekate enamasti kaheli, tolmukaid ja ema-
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kflld samapalju kui кто on lehti või "n" korda rohkem; emakaid 

võib olla ka üks. Õiapõhi on mitmesugune, mistõttu ka sigimik 

võib ülemisest muutuda keskmiseks või alumiseks. 

Kõige suuremaks sugukonnaks on roosõlellste (Roaaceae) 

sugukond, mille esindajad on levinud peamiselt põhjapoolkera 

parasvöötme tingimusis. Siia kuuluvad taimed on eluvormilt mit

mesugused: puud, põõsad, rohttaimed, liit- ja lihtlehtedega, 

tavaliselt abllehtedega. Õieosade arv kõikuv, õlepõhi mitmesu

guse kujuga, mistõttu esineb ka erinevaid viljade tüüpe. 

Sugukond jaotatakse neljaks alamaugukonnaks: 

1) enelalised - Splraeoidese, 

2) õunapuulised - Pomoldeae, 

3) ploomlpuullsed - Prunoldeae, 

4) kibuvitsalised - Rosoldeae. 

Esimese alamaugukonna esindajail (enelad - Splreae, 

põõsasenelad - Sorbarla) on õiekate kaheli, vlietine, tolmu

kaid palju, kuid need asuvad ringidena. Naivalt nõgusale õie-

põhjale kinnituvad viis apokarpset emakat, õiepõhl on tegeli

kult tasane, kuld ülespoole hoiduvad servad on tekk-,^ud õiekat-

telehtede ja tolmukate alumiste osade liitumisel. Emakate üm

ber asub punaka värvusega staminoodldeat moodustunud rõngss 

(sisemise ringi tolmukad on rudimenteerunud). .311 - kukscur. 

õunartunli<ate alpmsutfukonnas on гчаеккопп sünkarpne; sigi-

mik - alumine, koosnedes 2-5 viljalehest, mis on Õiepeijaga 

kokku kasvanud. Igas pesas on kaks seemnepunga. Baakakaelad 

oa üleitiiaea osas vabad. Viljaka on liteakes ebavlll. Pirni õit 

analüüsides saeme järgmise valemi ). Tavalikelt on 
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õiepõhjaga niihästi tupp- kui ka kroonlehtede (isegi tolmuka

te) alumised osad kokku kasvanud. Pihlakal (Sorbus aucuparla) 

on viljalehed omavahel Ja õiepõhjaga ainult aluselt kokku 

kasvanud. Nende arv on kõikuv - tavaliselt 3 (võib olla ka 

2-5). 

Luuviljaliste alamsugukonnas inäit. kirsil - Cerasus 

vulgaris, harilikul toomingal - Prunus padus) on emakate 

arv vähenenud üheni. Tolmukaid on endiselt palju (need on ta

valiselt kolmes ringis) kroon- ja tupplehti - 5. Sigimik on 

tlhepesaline kahe seemnepungaga, millest areneb Uks. Vili 

luuvili nahkja ekso-, lihaka meso- ja kivistunud endokarbiga. 

Kibuvitsails te alamsugukonna esindajail on õiekate ka

heli, tavaliselt viietine. Kuid katteleht! võib olla ka 4 

(tedremaran - Potentllla erecta) või 6 (angerpist - Fill-

pendula hexapetala). Sageli esineb välistupp. Õiepõhi on pee

ker j alt nõgus (perekond kibuvits - Rosa) või puhetunud (pe

rekond vaarikas - Rubus). Kibuvitsadel kinnitub nõgusale 

õiepõhjale hulk emakaid, millel on kael seda pikem, mida sü

gavamal emakas asub. Sigimikud pole õiepõhjaga kokku kasvanud, 

igast sigimikust areneb pähklike, kuld õiepõhi muutub liha

ka ks ning moodustub ebavili. 

Vaarikatel (Rubus) kinnituvad apokarpse sigimikuga ema

kad piklikule puhetunud õiepõhjale.Kõigi at sigimikkudest are

nevad luuviljad, mis omavahel jäävad kokku, moodustades kogu-

vilja. 
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Selts kaunviljalised - Legumino-

s a l e s .  

Siia kuuluvad väga erinevates kasvukohtades (troopilis

tes metsades, kõrbedes, parasvöötme niitudel jm.) kasvavad 

puud, põõsad, liaanid ja rohttaimed. 

Ühisteks tunnusteks on: 1) sulgjad liitlehed; 2) abileh-

tede esinemine; 3) ülemine ühest viljalehest ühepesaline sigi

mik, millest areneb paijuseemneline avavili - kaun. Kauna 

kuju on mitmekesine; 4) juurtel esinevad mügarbakterid. 

Sugukond liblikõielised - Paplllonaceae. Iseloomulik 

on õie ehitus. õis on sügomorfne. Tupp on viietipmellne, alu* 

sel kokku kasvanud. 

Kroonlehed on erineva kujuga. Kõige ülemist kroonlehte 

nimetatakse purjeks (vexlllum), kaht külgmist - tiibadeks 

(alae) ja alumist kahest kokku kasvanud kroonlehte - laevu

keseks (carina). Kroon on enamasti lahklehlne, harva liitlehl-

ne (näit. ristikutel - Trifolium). Tolmukaid on 10, neist 

enamasti 9 kokku kasvanud, Uks vaba või kõik kokku kasvanud. 

Tavaline õievalem on KgCgA^^G 1. 

Selts kasslnaeri I l s e d  -  M a  1  v a l e s  —  

Seltsi esindajad on enamasti puud või põõsad vahelduva

te abilehti omava_te liht- (sageli hõlmlste) lehtedega. Õled 

aktinomorfsed, õiekate kaheli. Iseloomulik on kroonlehtede 

keerdvmlne õiepungas. Tolmukad asuvad kroonlehtede vastas ivä-

llsrlngl tolmukad tavaliselt ei arene) ning tolmukaniidid on 

hargnenud, mistõttu tolmukaid on palju. Sigimik ülemine, sUn-
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кагрпе. Tüüpiline õievalem on КС , G(5-<=o) . Iseloomu-
5 5 0+ (fo ) 

lik on lihtsate või hargnenud karvade esinemine. Koores leidub 

sageli nilnekiude, limamahuteld nl.ng -rakke. 

Sugukond ka asi na erilised^ - Malvaceae. 

Siia kuuluvad puud, põõsad, rohttaimed. Õis on viie-

tine. Iseloomulik on välistupe esinemine (näit. MaIva õiel on 3. 

Althaea õiel - 6-9 välistupplehte). Tolmukaniidid on alusel kok

ku kasvanud toruna või sambana (colunma) ning ümbritsevad emak

konda. Sigimik on 3-st või paljudest viijalehtedest kokku kas

vanud, ema ka kaelu on 1 või rohkem» Vill on kupar või pähkel» 

Valmides vili kond laguneb. Sugu konda kuulub rida tähtsaid tehnlr 

liai kultuure, nagu puuvill (Gossyplumj. 

Sugukond pärnaIlsed - Tlllaoeae. 

Enamasti puud ja põõsad, harva rohttaimed tervete või 

hõlmiste lehtedega j abilehed esinevad, õied on koondunud õisi

kusse, mis harilikul pärnal (Tllla cordata) on ebasarikas. 

õisikurao alusel on suur katteleht. Harilikul pärnal pungast 

puhkenud lehtede abilehed on metamorfoseerunud roosakateks 

soomusteks. Analüüsides pärna õit, saame järgmise valemi: 

KcC,_ A006(5). Kroonlehtede alusel asuvad meenäärmed. Tolmukad 

asuvad enamasti viies grupis. Vilja valmides areneb tavaliselt 

1-2 pesa. seetõttu on vili 1-2 seemneline sulgvili, s.o. pähk

li ke . 

Eesti NSV-s esineb senistel andmetel 6 pärnaliikl, mil

lest ainult üks (Tllla cordata) on pärismaine, 
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Käsitletud kaasinaeriliste seltsi esindajail on ühiseid 

jooni roosõieliste seltsiga, s.o. viietine aktinomorf ae lahk-

lehise kattega õie tüüp ning tolmukate arvu suurenemine lõhes

tumise teel. 

Selts piimalillel! sed - Euphorbia-

1  e  s  e h k  k o l m e p ä h k l i l i s e d  -  T r i c o c -

c a e . 

Seltsi nimetus kolmepähklilised on tulnud valitseva vil-

jatttübi - kolmeks jaguneva kupra järgi, õied on enamasti 

Väikesed kahe- või Uhesugulised. õiekate kaheli, lihtne või 

puudub. 

Suurimaks sugukonnaks on pl ima 11 Hell sed - ffupho rbl g. -

ceae. 

Paljudel esindajail esineb piimmahla. õied on väikesed 

kas lihtsa õlekattega või õieteste puudub, ühe- või kahesugu-

lised. õied on koondunud kobaraisse või peajaisse õisikuisse. 

Piimalillede (Euphorbia) perekonna esindajail puudub õiekate. 

Ühe tolmukaga isasõied ümbritsevad ema sõit, mille moodustab 

üks kolmepesalise aigimikuga emakas, õled on »mbrltsefeud kaus

jalt asetsevatest kõrglehtedest kattega, mille välisel küljel 

on näärmed. Selliseid väliselt õit meenutavaid Õisikuid nime

tatakse tsüaatslumldeka (cyathium). Vilmssed on omakorda koon

dunud sarikataolisse liitõiaikusae. 

Seljarohtudel yMercurialis) on õied kahekojaliaed kol-

mejaguae kattega. Isasõied (8-12 tolmukaga) aaetaevad peades; 

emasõied asuvad ühe- või kahekaupa kobarataoliatea õiaikutea. 

39 



Sigimik enamasti kahepesaline, emakasuudmeid 2. Mitmeaastasel 

seljarohul vMercurialis perennis) esineb pikk sõlmeline ri-

soom, mille abil toimub intensiivne vegetatiivne paljunemine. 

Pi immahl puudub. 

Esineb mitmesuguseid eluvorme: puid, põõsaid, sukulente. 

Lehed on lihtlehed või redutseerunud isukulentidel). Võib esi

neda ka fülloklaade (perek. Phyllanthus\_i. 

Sugukonda kuulub rida ravim- (riitsinus - Ricinus com-

munls) ja tehniliselt tähtsaid taimi (kummipuu - Hevea bra-

siliensis). 

Grossheim tuletab seltsi kassinaeriliste seltsist, pi

dades piimalillelisi nooreks rühmaks. Mõned autorid (Wett-

stein), arvestades piimalilleliste lihtsat õiekatet, peavad 

neid vanaks rühmaks. 

Selts magunalised - Rhoeadales.* 

Seltsi esindajad on rohttaimed, poolpõõsad, põõsad, har

va puud, Lehed vahelduvad, abilehtedeta. Paljudel esinevad 

pilmasooned. õied tsüklilised, õiekate kaheli; tupp- ja kroon-

lehti 2-4, tolmukaid 4-6 (või rohkem) viljalehti 2 või palju. 

Grossheim tuletab selle seltsi ühe kõrvalharuna tulikaliste 

seltsi st. 

Sugukond magunalised - Papaveraceae. 

Peamiselt rohttaimed. Iseloomulik on piimmahla esinemi

ne. õied aktino- või sügomorfsed. Sugukonna piires esineb 

tolmukate arvu vähenemine 4-ni. Lehed enamasti vahelduvad, 
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sageli jagunenud, õied üksikult (magunad - Papaver) või aa

ri к j a s õisikus (verehurmarohi - Chelldonium majus). Vere-

hurmarohu õievalem К С A G(2). Tupplehed langevad enamasti 
2 4" — 

varakult ära. Tolmukaniidid on laienenud. Seda peetakse pri

mitiivseks tunnuseks. Viljaks on kõdrataoline kupar. Sigimik 

on tekkinud 2-st viijalehest, ühepesaline. Magunatel on palju 

viijalehti kokku kasvanud, moodustades mittetäielike vahesein

tega ühepesalise sigimiku. Viljaks on kupar. Verehurmarohu 

seemned on varustatud erilise mahlaka lisandiga - karunkii

ga, mis meelitab ligi sipelgaid, kes levitavad seemneid. 

Sugukond ristõielised - Cruclferae. 

Siia kuuluvad enamasti mitmeaastased rohttaimed, mille 

lehed on abilehtedeta. õieehitus on sugukonna piires võrdle

misi ühtlane. 

TUÜpvalem: Ag+^G(2). Välimise ringi tolmukad on 

lühemad, vahelduvad kroonlehtedega, seesmise ringi tolmukad 

asuvad kroonlahtede vastas, õisik enamasti kobar; vili - kõ-

der, kõdrake või kupar. 

Ristõieliste hulgas on palju juurvilju \redis, kapsas, 

rõigas), õlitaimi (raps, sinep) ja ka umbrohtusid. 

Selts aari kõielised -«Umbelliflo-

r a e . 

Seltsi esindajail on alumine või poolalumine, enamasti 

kahest viljalehest moodustunud sigimik, mis on kõrgema aren

guastme tunnuseks. õied nelja- või viietised. 
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Keskseks sugukonnaks on 3arlkõiellsed - Umbelliferae, 

Morfоloogilistelt tunnustelt on sugukond võrdlemisi lihe-

Ilmeline. Sugukonna esindajad on peaaegu kõik rohttaimed. Le

hed mitmeti lõhestunud, sageli liitlehed, harva terved liht-

lehed. Esineb lehetupp. Vars on tavaliselt roideline. õie 

tüüpvaiem: KgCgAgG^). Sageli on tupp redutseerunud, esinedes 

ainult väikeste tipmetena. Kroonlehed vahelduvad tupplehtede-

ga je viimased omakorda tolmukatega. Sigimiku ülemises osas 

asub näärme rikas kude, mis ümbritseb kettana (dlsous ) emaka-

kaelade alust. Isetolmlemise vältimiseks esineb sageli dihho-

gasmia. Vili on ka kaikseemnis, rais hiljem jaguneb kaheks seem-

niseks, viimased on omavahel ühendatud nn. karpofoorlga. See 

kujutab endast sambakest, mis ülemises osas jaguneb kaheks. 

Seemned on endospermiga, seemneksstas (roiete vahelistes va

gudes) esinevad õlikanalid. Seemned on rikkad eeterlikest õli

dest . 

õisik on sugukonnas liht- või liltsari kas, harva nuti-

taoline (metsputk - Sanicula europaea). Sari ka kiirte alusel 

võivad esineda kõrgiehed, moodustades katte (liltsarika alu

sel) või kattekese llihtsarika osaõisiku alusel). Kattelehed 

võivad olla lõhestunud ^porgand) või silmapaistvalt värvunud 

t fc.vhtputk - Astrantia). 

Sugukond on rikas majanduslikult kasulike taimede poo

lest (ravimtaimed, juurviljad, vürtsid). Palju on mürgiseid 

taimi (rnürkputk, surmaputk). 

> 
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Selts keskvlljalised - Gent po sper

ma e . 

Seltsile on ühiseks tunnuseks tsentraalse asetusega 

kampülotroopsete seemnealgmete esinemine. Seltsi kuulub terve 

rida augukondi, nagu maltsaliaed - Chenopodiaceae, kaktuse-

lised - Uactaceae, nelgilised - Caryophyllaceae jt., mil

lest siin vaatleme viimase sugukonna esindajaid. 

Sugukond nelgilised - Caryophyllaceae. 

Siia icuuluvad enamasti rohttaimed, harvem poolpõõaad. 

.behed lihtlahed, terveservalised, enamasti vastakad (harva 

spireaiae asetusega), õisd harva üksikult, tavaliselt ebasa-

rikjais õiaikuis. Õied on aktinomorfsed, õiekate viietine, 

kaheli või on kroon redutseerunud. Kroonlehed sageli lõhestu

nud. Kroonlehe pinnukeae osas esineb sageli väljakasv - li-

sakroon. Tolmukad kas ühes või kahes ringis. Sigimik ülemine; 

vili enamasti kupar, esineb ka pähklit ja marja. Tüüpvaiem: 

K4.5C4-SjS-10O'2r£l • 
Eraldatakse kolm alamsugukonda: 

1) Alsinoideae. Tupp lahklehine,, kroonlehed lõhestunud, pin-

nukeseta. Näiteks tähtheinte õievalem .KgCgAg+gG^? j; 

2) Silenoldeae, Tupp liitlehlne, kroonlehed selgesti eralda

tava naastu ja pinnukesega. Näiteks nisulille õievalem 

K(5)C5A5+5G(5J; 

3) Paronychloideae. Tupp lahklehine, kroon redutseerunud. 

Seemnealgmete arv on vähenenud Üheni. Esindajad on tuul-

tolmlejad. Näiteks söötreiarohu õievalem KgCgAg^G^gj; pu-
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пазе sõlmheina õievalem Kj-CgAg+gG^) . 

Selts pöökpuulised - Fagales. 

Sellesse seltsi kuuluvad vahelduvate lehtedega puud ja 

põõsad. Iseloomulik on lahksuguliste õite esinemine, õiekate 

on lihtne või puudub. õied on koondunud urbadesse, mis koos

nevad väikestest dihaasiumidest (tavaliselt 5-õielised). 

Esineb tuultolmlemine. Vill üheseeraneline sulgvili - päh

kel. 

Sugukond kasellsed - Betulaceae 

Siia kuuluvad tuntud perekonnad - kask, lepp, sara

puu. Lehed on vahelduvad lihtlehed, abilehed langevad vara

kult ära. Isas- ja emasõied on koondunud urbadesse. Valemid: 

d*P ABG : A C/0 N. 9ied asuvad soomus jäte kõrglehtede kaen-2 2T О О и \ &) 

las. Sigimik on moodustunud kahest viljalehest. Leppade (Ai

nus) perekonnas on dihaasiumis 2 emasõit (keskmine õis pole 

arenenud). Isasõies on 4 tolmukat ümbritsetud nelja perigoo-

nilehega. Valem d*P^ A4GQ, $PqAqG(2) • 

Sugukond pöögillsed - Fagaceae. 

Sugukonna esindajail on sigi mi kus kolm ja^ enam vllja-

lehte. Vilja - pähklit - ümbritseb puitunud kõrglehte

dest moodustunud kausjas lüdl (cupula). 

Harilikul tammel (Quercus robur) asuvad isasõied pik

kades urbades. õies on 5 tolmukat, mis paiknevad viie katte-

lehe vastas. Emasõied- kinnituvad üksikult õisiku peateljele 

(dihaasiumi 2 külgmist õit pole arenenud). Ema kasuue -
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kolaeharuline, sigimik - kolmesЬ vlljaleheat. õiekate ori 

vaevalt märgatav esinedes väikeste soomuste kujul. Näit. barl 

llku tamme õievalem <?F(6„8) A6„10
G
0
; ? P(6)A0G(3) ' 

Sugukonnas esineb tuultolmlemlne, nagu !:a selistelgl. 

Vaatavalt sellele on õied väikesed, õiekate lihtne, õitsemine 

toimub enamasti varakevadel, mil puud lehtimata, õisikud sage

li pikad, rippuvad. 

Selts Tublflorae. 

Seltsi kuuluvad erineva päritolu ja väliskujuga taimed, 

ühiseks tunnuseks on nelja ringi line õieehltus, liitlehJne 

kroon. Enam primitiivsematel sugukondadel on õieosade arv 

viietlne, õis aktlnomorfne, areng on läinud õieosade vähenemi 

se ja õie sügomorfsuse suunas. Bioloogiliselt iseloomustab 

seltsi esindajaid spetsialiseeritud kohastumine putuktolmlemi 

seks. 

Sugukond шаз vitsali aed - Solanaqeae. 

Siia sugukonda kuuluvad rohttaimed, puud, põõsad. Lehed 

on vahelduvad või vastakad, liht- või liitlehdd. Viietised 

õied on koondunud tsümoossesse õisikusse (keari:, , kroon liit 

lehine. Tolmukad (neid 011 Uks ring) vahelduvad icroonl ehted ega 

Tolmukapead on liitunud ning ümbritsevad ema>akaela putkena; 

tolmukaniidid kinnituvad krooni putke klilge. Tolmukapead avane-

vad seesinisel küljel või tipus. 

Sigimik koosneb kahest vlljaleheat, mis on asetatud õie-

telje suhtes teatud nurga all. Seemnealgeid palju, viljaks on 

mari või kupar. Näit. hariliku maavitsa õie valem: 
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Paljud esindajad sisaldavad alkaloide ning on varustatud 

näärmekarvadega. 

Sugukond karelebalised - Boraginaceae 

Sugukonda kuuluvad enamasti rohttaimed, millel on liht-

lehed (abilehtedeta)« Iseloomulik on karedate karvade esine- ' 

mine lehtedel ja vartel. õisik on võnkõisik, mia õitsemise 

ajal on keerdus, Tüüpvaiem .A_G2. Alguses on sigimik 
l°) [5) s £ 

kahepesaline, hiljem jaguneb neljaks. 

Vili koosneb nelj ast pähkli kesest. 

õiekrooni neolus esinevad soomused (arvult 5), moodus

tades nn. liза krooni, mis kaitsevad nektaariume ebasoovita

vate putukate eest. Neelusоomused on hästi märgatavad näit. 

lõosilmadel (Myosotis). Neelusoomuste asemel võivad esineda 

ka karvad (näit. harilikul kopsurohul - Pulmonaria offici

nalis) . Sugukonnas esineb ka hetегоstuulia (näit. kurgirohul 

Borrago of f i ci'nali s, kopsurohul). 

Sugukond mallasellsad -. Scrophularlaceae• 

Sugukonna esindajad on puud, põõsad, rohttaimed. Esineb 

parasiite ja poolparasiite. Leheseis ja kuju mitmesugune, 

abilehed puuduvad. Valitsevad sügomorfse õiega vormid. Tüüpi

liselt on õied viietiaed, kuid tavaline on õieosade liitumine 

ning vähenemine, mille tulemusena tekivad neljätised õied. 

Tolmukate arv väheneb kaheni. Näit. on vägiheinte (Verbas-

cum) õievalem 5)C(g)A5G(g), lõo kannuste1 (Llnarla) aga esi

neb 4 tolmukat ning 1 kroonleht on kannueega. toilastel (Ve-
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ronica) on ülemine kõige suurem kroonieht tekkinud kahe kroon-

lehe kokkukasvamisel, tolmukatest on säilinud 2 klilgmist. õie

v a l e m  -  К . .  .  С  A G . . .  
(4) (4) 2 (2) 

Sigimik on mailaste'1 kahepesaline, tugeva platsenta js 

paljude seemnepungadega. Sigimlku alusel asub enamasti netetaa-

rium. Vili tavaliselt kupar, harvem mari. 

Sugukond huuloiellaed - Labiatae. 

Siia kuuluvad rohttaimed, poolpõõsad ja põõsad. Varred 

on tavaliselt neljakandilised, lehed vastakad, abilehtedeta. 

Iseloomulik on sügomorfne õis. õied on koondunud lehe-

kaenaldes asuvates se dihaasiurnidesse või kannast esse. Õietupp 

on liitlehine, viietipme'line või kahehuuleilne, nagu õiekroon-

gi. Krooni ülahuul on moodustunud kahest kroonlehest, alumine 

kolmest. Tolmukaid kas 4 (iminõges - Lamlum) või 2 (salvel 

Salvia). Põldmündil (Mentha arvensis) on viietine kelluk-

jas tupp ja peaaegu aktinomorfne neljatine kroon, millest 

ülemine krooni eht on kahest kokku kasvanud. Sigimik on tekki

nud kahest vlljaleheat. Alguses on sigimik kahepesaline, hil

jem areneb ristvahesein, mis jagab sigimlku neljaks» Viljaks 

on pähklike. Tüüpvaiem: К, 5 ̂ 5^ A4-2G(-2 ) • 

Selts kel lukõlel laed - C a m p a n u l a -

1  e  s  e h k  l l i t t o l m u k a l i s e d  -  3  у  -

n a n d r a e  .  

Seltsile on iseloomulik tolmukate kokkukleepumine to

ruks kas enne õitsemist või kogu õitsemise vältel. Tolmukad 
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avanevad lõhede abil introoraelt. Selliselt moodustunud to

rust kasvab läbi emakakael. Emakasuudmed on sel ajal коQjs. 

Sellega on välditud isetolmlemine. 

Seltsi tähtsaim sugukond on korvõielised - Compositae. 

Sugukonda kuulub ligi kümnendik kogu õistaimede arvust. 

Esindajad on enamasti rohttaimed, kuld esineb ka poolpõõsaid, 

põõsaid-ja puid. i»ehed vahelduvad, abi lehtedeta. Iseloomulik 

on erilise õisikutüübi - korvõislku:.esinemine. Korvõisikud 

on omakorda koondunud pööristesse või kännastesse. Korvõiaikut 

katavad väikesed katusekivi j alt aset1f1?ud kõrglehed, mis moo

dustavad õisiku üldkafcte. Õisikupõhi on kas lame, nõgus või 

kuhikjas. Õisiku põhjal õie alusel leiame sageli väikese ki-

leja lehekese - aõkalsoomuse. Eraldame kolmesuguseid õisi: 

putkõied, efaa- ja päriskeelõled. 

Putkõite kroon on liitlehine, viietine. Tüüpilist tuppe 

pole - esineb nn. pappus kas väikeste soomusjate väljakaavu-

de või karvade kujul, mis jäävad viljade külge lendkarvadena. 

Tolmukaid on viis, sigimik kahest viljalehest, alumine. Vili 

seemnis. Päriskeelõled on sügomorfsed, alusel kokku kasvanud, 

viietipmelised. jibakeelõite tipul leiame kolm hambakest. Ar

vatakse, et selline õis on tekkinud kahehuulelisest õiest, 

kusjuures alumine huul pole arenenud. Ebakeelõied on sageli 

steriilsed. 

Järeldatakse 2 alamsugukonda: putkõlelised - Tub ui 1-

florae ja keelõielised - Liguliflorae. Esimeses alamsugukon-

nas on kas kõik või osa õisi putkõied, keelõied.on ebakeelõied. 

Plimmahla ei esine. Teise alamgugukonna esindajad on piimmah-
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laga taimed, õied on keelõied. Put kõle tüüpiline valem: 

К0С(5)°(2); k«el81e та1в°: K0C(5)A(S)Sm ' 

Selts liilialised - Lillflorae. 

Liilialised on keskseks seltsiks üheiduleheliste taime

de rühmas, õied on tavaliselt kolmetised, viieringili aed. 

.Sugukond liilialised - ЩЦасеьв. 

Enamasti mitmeaastased rohttaimed (troopikas esinevad 

ka üksikud puud). Maa-alused osad kas sibula või risoomi ku

jul. Lehed enamasti lineaalaed, lantsetjad või elliptilised. 

Perigoon tavaliselt värvunud, kahes reas. Tolmukad samuti ka

hes reas kolmekaupa. Sigimik kolmest vlljakehast kokku kasva

nud. Õie tüüpvaiem: Fvi+3
A3+g°(3) . Viljaks kas kupar või mari. 

õied üksikult, kobarjals või sarikjais õlslkuis. 

Sugukonna piires võib eraldada neli põhilist liikide 

rühma. 

]. JSsineb sibul, õiekate lahklehine, vili - kupar. Näit. 

liilia (LI11um), tulp (Tulipa), kuldtäht (Qagea). 

2. Esineb sibul. Õiekate liitlehlne, vili - kupar. Näit, 

hüatsint (Hyaclnthua), krookus (Colchicum). 

3. Esineb rlsoom. Vili kupar. Näit, Veratrur.. Homerosallis. 

4. Esineb risoom. Vili mari. Näit. maikelluke (Convallarla 

taajalls), leseleht (Majantherauia bifollum), ussilakk (Peris 

quadrlfolla), kuutõverohi (Polygonatum). 
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Selts kõrrelised - G l u m i f l o r a e .  

Sugukond kõrrelised - Gramineae. 

Siia kuuluvad tavaliselt mitme-, kahe- ja üheaastased 

taimed, mille varreks on kõrs. Esineb interkalaarkasv. Lehed 

on rööproodsed, rootsuta; lehetupp pikk. Lehelaba ja -tupe pii

ril esineb keeleke - ligula, mida homologiseeritakse abileh-

tedega. Kõrreliste peavarre harunemine toimub alumistes sõlme

des, mida nimetatakse võrsumissõlmedeks. Võrsumise (haruneml-

зе) järgi jaotatakse kõrrelised 1/ võaundlllsed, 2) tlheda-

ja hõredapuhmikullsed. Võsundilistel kõrrelistel esinevad mul

las maapinna lähedal võsundid, millel asuvad võrsumissõlmed 

näit. orashein - Agropyron repens. Hõredapuhmikulistel asu

vad võrsumissõlmed mullas. Noored võsud arenevad peavarrest 

teatud nurga all. Iga uus võsu võrsub omakorda (näit. timut -

Phleum pratense). Tihedapuhmikulistel kõrrelistel asuvad võr-

sumissõlmed maapinnal. Iga uus võsu jääb eelmise aasta lehetu-

pe sisse (näit. jusshein - Hardus strlcta). 

Õied on kõrrelistel pähikutes. Need omakorda moodustavad 

llitoisikud - liitpea (nisu, rukis, oder), pööris (kaer, 

nurmikas, luste), pöörispea (timut, rebasesaba). Õite arv pä

hikutes on liigiti erinev. 

Analüüsime rukki pähikut. Pähikus on 2 õit. Pähiku alusel 

asuvad 2 liblet (glumae), neile Järgneb kummalgi õiel 1 välls-

sõkal (palea inferior), mis kannab ohet (a rlsta). Selle vastas 

asub sisesõkal (palea superior; ning neist veel seespool asu

vad kaks väikest paislaidu (lodlculae) . Tolmukaid on 3. йпаказ 

on kahesuudmeline, kahest viljalehest. Vili teris. Kõrreliste 
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õis tuletatakse tüüpilisest kolmetisest õiest. Välisaõkai vas

tab brakteale, sisesõkal on tekkinud kahe välimise katt.elehe 

kokkukasvamisel, paislaiuti vastavad sisemistele kattelehtede-

le. Libled on kõrgiehed või kattelehed, mille kaenlas pole õis 

arenenud. üks tolmukate ring on kadunud ning üks viljaleht 

atrofeerunud, õlevalum on P. ,,rtA„ G(2). 
(2)+2 3+0 -

Põhitüübist esineb kõrvalekaldumisi. Nii esineb näit. 

hirsil, paelrohul, maarjaheinal üle kahe lible; need aga puu

duvad näit. jussheinal. Riisil on 6 tolmukat. Maisil on emas-

öied koondunud eraldi õisikutesse. 



L i s a .  

Töö nr. 1. Iseseisvalt tuleb läbi töötada järgmised su 

gukonnad: Saxlfragaceae, Rutaceae, Vltaceae, uhenopodiaceae, 

Sallcaceae, Cactaceae, jgrlcaeeae, Vacclnaceae, Primula с ea Q} 

Cucurbitaeeae, Cyperaceae, Orcbldaceae, PaImaсeae. 

Sugukondade läbitöötamisel pöörata tähelepanu järgmiste 

le küsimustele: 

a) sugukonna esindajate peamine levila; 
b) esindajate morfoloogiline iseloomustus (eluvorm, ve

getatiivsete organite morfoloogia); 
c) õie ehitus (öievalem), vili; 
d) sugukonna asetus geneetilises süsteemis; 
e) tähtsamad perekonnad, nende omavaheline võrdlus; 
f) esindajate majanduslik tähtsus. 

Töö nr. 2. Täita järgmine tabel (lisada iseseisvalt lä 

bitöötatud sugukonnad). 

Sugukond Le
hed 

Abile
hed 

õle-
kate 

Tolmu
kad 

Ebla
kas 
(vilja 
lehte
de arv) 

Sigi-
miku 
• ase
tus 

Vili 

Ranunculaceae 

Rosaceae 

Malvaceae 

Papaveraoeae 

Cruciferae 

Scrophulariaceae 

Labiatae 
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Töö nr. 5. Täita järgmine tabel. Võrrelda õie ehitust, 

tolmlemisriiai ning viljade levimist. 

• Sugukond õisik õie-
kate 

Ema ka 
ehi
tus 

Sigimi-
ku ehi
tus 

Tol
mu
kad 

Vili 
Tolm-
le-
mi s-
viia 

Salicaeeae 

Betulaceae 

Fagaceae 

Chenopodlа о ea e 

toibelllf erae 

Garyophyllaceae 

Cucurbitaceae 

Gramineae 

Liliaceae 

Töö nr. 4. Grupeerida käsitletud sugukonnad õieosade 

tsüklilisuse alusel. 

Atsüklllised (ka hemi-
tsliklili sed) õied 

ФaiS Ifl 1 1 "1 Q АГ? fSI an 
rrinraTiTn^lfTTi^r j '1'e t у :з t g ü IclTTTTed 

õied õied 
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Sisukord. 
Lk. 

EeesSna 3 

Sammaltaimed - bryophyta 4 

Sõnajalgtaimed - pteridophyta 15 

Paljas seemnetaimed - Gymnospermae S3 

Katteseemnetaimed - Aagiospermae 28 
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