
TARTU RWKLIK ÜLIKOOL
Soome-ugri keelte koteecer

BOTAANIKAALANE

SÕNAVARA VADJA KEELES

Dipomiöö

U. Aorrin

juhendaja: dots, PPlmeos

((adtmek 0.g4.0,
0,06.%2



SISSEJUHATUS

Diplomitöö eesmärgiks on vaadelda botaanilist sõ

navara vadja keeles, süstematiseerida seda ja analüü

sida päritolu.

Vadja keeles on kolm murderühma: ida-, lääne- ja 

kukkusi murre. Käesolevas töös esitatav leksika kuulub 

valdavalt kahte viimasesse. Materjal pärineb osalt kir

jalikest allikatest; G.Vilbaste artiklist "Vadja taime- 

nimesid" ja L.Posti ning S.Suhose teosest "Vatjan kie

len kukkosin murteen sanakirja", osalt diplomitöö 

autori kirjapanekuist ekspeditsioonidel 1979.a. ja 

1981.a. Leningradi oblasti Kingissepa rajooni Liivtšülä, 

Rajo ja Luužitsa küladest. Keele juhtideks olid:

Nasto Andrejeva sünd. 1910

Olga Georgjeva sünd. 1909

Anna Hvatova sünd. 1910

Anna Judina sünd. 1906

Kostja Leontjev sünd. 1909

Nadjoža Leontjeva sünd. 1898

Mari Petrova sünd. 1915

Oko Semjonova sünd. 1906

Tanja Semjonova sünd. 1916

Anna Šumilova sünd. 1907

Töö on jaotatud nelja peatükki. Esimeses vaadel
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dakse üldnimetusi ja taimede kasvukoht! märkivaid sõnu, 

teises taimemorfoloogilist sõnavara, kolmandas käsitle

takse seente ja neljandas kõrgemate taimede nimetusi. 

Seente puhul on liigitamise aluseks voetud K,Kalamehe 

"Eesti seente määraja" I-II, kõrgemate taimede puhul 

aga "Taimede välimääraja". Vadjakeelsetele taimenime

dele on lisatud ladina- ja eestikeelsed. Juhul, kui 

keelejuhid ei teadnud taime täpset nimetust, on ladina

keelne liiginimetus jäänud lisamata ja piirdutud ainult 

perekonna ladinakeelse tähistamisega.

Nimetustele järgnevad enamasti näitelaused. Vadja

keelsetele nimetustele on lisatud sõna etümoloogia ja 

esitatud vasted sugulaskeeltes. Etümologiseerimisel on 

põhiliselt kasutatud teost "Suomen kielen etymologinen 

sanakirja" I-VI. Liitsõnade puhul on viidatud põhisõna

le, kus on antud vastav etümoloogia. Täiendsõna etümo

loogiat ei ole esitatud. Erandiks on puude nimetused, 

kus peale põhisõna pu ‘puu’ on antud ka liiginimetuse 

etümoloogia. Tuletised on paigutatud põhisõna järele.

Märksõnad on alla kriipsutatud kahe sirge joonega, 

tuletised ühega, märksõna korduv esinemine ja vasted 

sugulaskeeltest aga lainelise joonega.

Diplomitöö lõpus esitatakse vadjakeelsete märksõ

nade ja ladinakeelsete taimenimetuste indeks, lühendite 

seletus ja kasutatud kirjandus.
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ÜLDNIMETUSED.

Allpool vaadeldakse taimedega seotud üldnimetus!

ja taimekooslus!.

Ulin Kts !D 1 käsnad, seened’.

vrd. vn ŐlHI[H id. blint sid niku harmaD ‘ käsnad [on] 

nagu hallid’ (VKKMS) .

einä~ heinä ‘hein’ .

heinämma ’ heinamaa’ . miä e^kehta mennä heinämmäJIJIa 

’ ma ei viitsi minna heinamaale’ (VKKMS), memma^enstä 

marja,sisperrämemmä hein ämmaga ’ läheme enne marjule, 

siis pärast läheme heinamaale’ (VKKMS).

Vasted läänemeresoome keeltes: sm heinä, krj heinä., 

krjA heinu, krjL hein’ , vps hein, hin, e hein lv aina 

(SKES I 64-65) . Sõna on balti laen, vrd. Id šienas, 

It siens (IKBL).

eJK• 1 õitseaeg’ .

Antud sõnakuju võib ehk ühendada sõnaga eJJIa ~ OJIKe ~ 

eJIKO ‘olla', millele vastavad sm olla, krjA olla, 

krjL OJIda, ouda, vps o^da, e olla, olek, lv volda = 

mrd E ul'ems [ mr uels on olemas; kõik, kogu’ / mns 

ülim ’elama’. Antud soome-ugri algupara meenutavat sõ

na kohtab ka türgi poolel: tšuv pui- ’olla’ (SKES II 

427-428).
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griba 1 seen*  < vn TpVő id •

miä sain tänäpä kosseli täün griboita 1 ma sain täna 

tohikmärsitäie seeni’ , homenna memmä velä gribba ’ homme 

läheme veel seenele’ , vanoit_inimäisit ku tsuttaz: vana 

griba ’ vanu inimesi kutsutakse: vana seen’, mü olimma 

gribaz ’ me olime seenel’ (VKKMS) . märännü griba ’mitte- 

söödav seen’.

karre, pl. karreD ’ puu, mille tüvi voi juured kasvavad 

kaarjalt’.

kahs karetta ’ kaks kaarjat puud’, pallukreitta ’ palju 

kaarepuid*  , karred_onjrka_pu ’ kaared on juurega puu’ 

(VKKMS). Sõna on läänemeresoomeline, vrd. sm kaari 

‘kaar', kaarre ’ kurv, kumerus, kõverus’, krj koar'i 

‘kaar', krjA kare ’ (vene) kaar’, vps kar7 ’ (vene) kaar’, 

e kaar, lv kor ‘ven, laeva kaar, ree kumer põikpuu’ = lp 

kuongr ’ vene kaar’ (SKES I 135).

kazvontaina ’ juurviljade teisel aastal õitsev vars; 

juurvili voi kapsas, mis voetakse juurtega maast, et is

tutada ta uuesti järgmisel aastal seemnete saamise ees

märgil .

Tuletis sõnast kasvo ’kasv, pikkus’, mis on päritolult 

soomeugriline, vrd. sm kasvi ’taim’, krj kažvo ’kasv’,
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e kasv, lv kazái 1 paise, kasvaja1 = mrdE kasi 1 taim’ 

? ung haszon ‘kasu, voit, edu’ (SKES I 169-170).

kukka ’lill, ois’.

puz_on kukki t£_ ‘puul on palju õisi' , tällä

kukaJI_on_sadrikod_jureD ’ sellel lillel on tihedad juu

red’ (VKKMS). tarakukka ‘aialill' , peutokukka ‘Põllu- 

lill’ . kgikkiutütärilueutivenkatpaäzä, kukka is t ehtii 

tarakukkais vai peJItokukkais ’ kõigil tüdrukutel olid 

pärjad peas, lilledest tehtud, aialilledest voi pollu- 

lilledest’ (VRK). Sõna on läänemeresoomeline, vrd. sm 

kukka, kr j kukka, kukkaníe, krjA kukka ine, kukas, e 

murd kuke, lp gukka (SKES II 232).

k^rsi, gen. kerre ’kors’.

peJopäll onpal‘l‘ukorsita ’põllu peal on palju kor

si’ (VKKMS). ojie korsi 1 õlekõrs’. Sõna on läänemeresoo

meline, vrd. sm korsi, krj korsi, krjA korzi, e kõrs, 

lp kr‘s ’rohukors’ (SKES II 220).

käznä * seen, käsn, pahk’.

kahsi käznä ’kaks käsna’, paiz1 ' u_käznitä ’ palju käsni’, 

ühe S paikka mettsäz_olipalílíu käznitä Lühes kohas met

sas oli palju käsni (VKKMS). Sõna pärineb läänemeresoome 

algkeelest, vrd. sm käsnä, kähnä, krj käznä krjA käznü, 

vps käzn, e käsn (SKES II 260). 
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mett^ä 1 me t s1 , 

saJamitte toi puita metsässä ‘salaja toi puid metsast’, 

me j jé mettsäz_om_pal‘l‘u ilvessusita ’ meie metsas on 

palju ilveseid’ (VKKMS). isä raketti epeze'i vei mettsä 

1 isa rakendas hobuse ette ja viis metsa’ (VMJ). hapazikko 

mettsä ’haavamets’ , lehtozikko mettsä ’lehtmets’, 

leppämettsä ’ lepamets’ , saottas_kuzaonleppämettsä 

sis selloon pukiD ’öeldakse, kus on lepamets, siis seal 

on puugid’ (VKKMS). mäntomettsä ’noor okasmets’, tarvi

tatakse ka tähenduses ‘kuusemets’, pajumettsä 'pajumets1, 

pajumettsä on niku rätäzikko 1 pajumets on nagu tihnik’ 

(VKKMS). petäjämettsä ’männimets’, t's'ih^t's'i mettsä 

’ tihe mets, tihnik’. Donner ja Thomsen on pidanud antud 

üldnimetust balti laenuks (vrd. Id medis ’puu’), hilise

mad uuringud on näidanud, et selline ühendamine pole 

häälikuliselt võimalik (IKBL)! Sõna on genuiinne, vrd.
v v —J

sm metsä, kr j metítisä, krjA met’it’sü, krjL met‘s, vps 

mets, e mets, lv metsa (SKES II 343).

nittu ^nit 's'ü ’niit, heinam a’ .

nit ‘s ‘üllä_mones paikka kazvovatta Jus.t‘s‘it_kukaD 

'niidul mones kohas kasvavad ilusad lilled' (VKKMS).

Sõna kuulub läänemeresoome algkeelde, vrd. sm niitty 

(tähendas algselt 'maad, mida niidetakse', sest tegu on 

tuletisega sõnast niittää ' niitma' ), krjA niittu, vps 

nit‘, e niit, ev ni't (SKES II 379).
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nemmi ‘ nomm‘ .

Sõna on läänemeresoome1iné, vrd. sm nummi, e nomm, 

lv num (SKES II 395).

oba.k ~ obahka 1 seen1 , vahel tähistab ka ‘puravikku’ .

2 vn oőaóOK ‘kasepuravik’ (Iab II 566) .

oraz ‘oras1.

meill oli hüva oraz_d‘iraetulid’ikaisärkimaha _
1 meil oli hea oras ja rahe tuli ja kõik loi maha (VKKMS) . 

Samas tähenduses kasutatakse ka sõna orazrohi *orasrohi1. 

jurikko peJto, kuza ora^zr ohta kazyoB 1 juurel iné pold, 

kus orasrohi kasvab’ - st. põllul, kus orasrohi kasvab, 

on palju juuri (VKKMS). vt. roho lk. 9. Nimetus on tule

tis soome-ugrikisest sõnast ora. Vasteid kõigis lääne

meresoome keeltes: sm oras, krjA oras, krjL oraz, vps 

oraz, oraž, e oras, lv võruks, vooruks (SKES II 436).

pahka, gen. pahga 1 käsn, pahk’.

tällä koivuJI on sur pahka, havazzon pal'l'u i koivuz_on 

1 sellel kasel on suur pahk, haaval on palju ja kasel on 

palju fpahkuj (VKKMS). Genuiinne sõna, millel peale sm 

pahka, krjA pahkan'e, krjL pahk, pahku ’(kase)pahk; paise’, 

vps pahk ’ (puu) pahk; paise’, e pahk, lv p9gaz ‘kaun, mull’ 

võimalikke vasteid mordva ja samojeedi keelteski (SKES 

II 455).
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^ehko * põõsas1 .

näki taukinnut_kiss oli üli JIauka pehkoz ‘nägi surnut, 

kes oli üle lauka põõsas1, sadrikko pehko 1 tihe põõsas1 

(VKKMS)• dädäl eli pehkoz_jänez 1 onul oli põõsas jänes1 

(VMJ). Tuletusliite -zikko_ abil on moodustatud sõna 

pehkozikko ‘poosastik’. ko eb o pehkozikko ni_siz_lüvväz_i 

heinä 1 kui ei ole põõsastik, siis niidetaksegi heina1 

( VKKMS ) • pajupehko 1 pajupõõsas1 . pehko on onomatopoee- 

tilis-deskriptiivne, pärineb läänemeresoome algkeelest, 

vrd. sm pehka ’pehkinud puu1, krjA pehko 1 pehkinud puu, 

põõsas1, krj L pehk 1 pehkinud kask1, vps pehk 1oones puu, 

pehkinud puu1, e põhk, ev p‘kt »peenike tolm1 (SKES III 

508-509).

p ent ara pent.gr peenar1.

isub mes penträ päi 1 istub mees peenral1 (VM). Sõna on 

läänemeresoomeline, vrd. sm piennar 1pollupeenar, serv, 

äär1, krj piennar id., krjA pienär id., krjL piendär id., 

e peenar, lv piendraks »pollupeenar1 (SKES III 539).

pezas ~ pgzaz 1 põõsas1.

sabrikko^p ezaz 1 tihe põõsas1 (VKKMS). Läänemeresoome 

sõna, vrd. sm pensas, krj penšaš, krjL pendzahaine', 

vps penzaz, pe^za z, e põõsas, lv pez3z (SKES III 520). 

p_ent_ara%09pent.gr
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pu 1 puu1 .

tässä pűz_on pal’l’u omenoita 1 sellel puul on palju õunu1 , 

hän teb aukkoi pho 1 ta teeb auke puusse1 (VKKMS). Sõna 

on pärit uurali algkeelest, vrd. sm puu, krjA puu, vps 
pu, e puu, lv pu | udm pu ung fa /samN p‘, pea (SKES 

III 664).

roho 1 rohi1.

kaste ajaJJI_on külmä roho " kaste ajal on külm rohi1, 
kapussaz_on pal’l’u rohta ‘kapsastes on palju rohtu1,

-sü-Lkiä 1 rohus on konna sülge1 , roho" pällä 

pal’l’u vähkiä JlamoB ‘rohu peal lamab palju vähke1 

(VKKMS). kerkiäp teiln_eneis se roho lüvvä jaärjels 

sutta 1 kergem oleks teil see rohi niita ja härjale sööta 

(VMJ). Vasted sugulaskeeltes: sm ruoho, krjA ruoho, vps 

roho, e rohi, lv re'u(v). Sõna päritolu on ebakindel; 

Itkonen ja Joki arvavad ta germaani laenude hulka (SKES

IV 869).

rošša 1 lehtmetsatukk, -salu‘£vn poua id. üli_Jauka-_on 

hüvä rošša 1 üle lauka on hea lehtmetsasalu1 (VKKMS).

rätäzikko 1 tihnik, tihe põõsastik1.

muolimmagribaz, me n immä mokoma" r ätä zikko,sto jedva 

va läpi päzimmä ‘me olime seenel, läksime sellisesse tih

nikusse, et vaevalt läbi pääsesime1 (VKKMS). Deskriptiiv-



10

ne sõna, millel vasteid läänemeresoome keeltes: sm 
g

räteikkö, krj rät‘s‘eikkö, e murd, rädi (SKES IV 916).

„seni — sjmi * seen (peamiselt lehikulised) 1 ja vahel ka 

‘mittesöödav seen’ .

Soomeugri sõna, vrd. sm sieni, krjA s ien’i 1 seen; okas

puu pahk*,  krjL sien^i ‘lehikseen’, vps sen', e seen, lv 

ser^ v lv v. e 9 It sne, snis) = 1pR t jana j mns 

hndsn3 ‘kase pahk1 (SKES IV 1008).

taimi 1 taim*  .

külm ka-^kas^kapsa taimel) 1 külm võttis kapsa taimed1 

(VKKMS). Läänemeresoome sõna vrd. sm taimi, krjA taimi,

krjL taimen, vps taimen, e taim (SKES V 1197-1180).

tara 1 viijapuuaed, rohtaed1.

Vrd. sm tarha, krj tarha, krjA tarhu, vps tarh 1 väike 

maa- ala, ringjas, sõõrjas tükk (maad, metsa)1 , e tara, 

lv ’aed, tara; soor ümber kuu v. päikese1,2blt; 

vrd. Id darzas ‘aed, ring kuu ümber1, It darzs ‘aed, 

tara, ou; ring kuu ümber1, (sm >lpN dahra‘ aedik, kuhu 

koduloomad pannakse ööseks*,  sm, e > rts murd, tara 

1 karjaaed1) (SKES IV 1233).
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vilja * 1 vili1 .

se on ätälä 1 rohi on niidetud ära, aga siis uus rohi 

sügisel kasvab, see on ädal1, mu lümmä kleveri ätälä

1 me niidame ristiku ädalat1 (VKKMS). Sõna on balti laen, 

vrd. sm ätelä, e ädal, lv ddl; Id atólas, It atalas, 

mpr attolis (IKBL)!

mejje sa^voiz oli pai11 'u vii ja 1 meie salvedes oli 

palju vilja1 (VKKMS). toukovilja 1 suvivili1 . mikä 

kevälläkülvettässeontoukovilj a 1 mi s kevadel külva

takse, see on suvivili1 , toizez nurmez oli tõukuviija 

1 teisel nurmel L=pollul- oli suvivili1 (VKKMS). Vasteid 

läänemeresoome ja lapi keeltes: sm vilja, krjA vil’l’a, 

krjL vil, e vili, lv vila, vil’a, 1pN vl’l’je, IpR 

wallje 1 küllus rohkus1 (SKES VI 1763-1764).

eJsi ‘olg, kõrs1

iguJlu eJget toti rihese 1 jõuluks oled toodi tuppa1 

(VKN). Sõna pärineb läänemeresoome-volga algkeelest, 

vrd. sm olki, krjA olki, krjL oJgi, vps ol‘g, e_olg, lv 

vglb j mrd E olgo (SKES III 427).

ätälä 1 ädal1 .

roho on liict’s’ü poiz, a siz_uz roho süksüllä kazvoB,
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Taimedega seotud üldnimetuste hulgas on enamus 

genuiinsed, ulatudes läänemeresoome perioodist (neid 

sõnu on ka kõige arvukamalt: käzna ‘käsn’, pehko 

1 põõsas1, taimi ‘taim’ jne.) kuni kõige varasema - 

uurali perioodini (pu 1 puu1 , pahka ‘pahk’). Laene on 

vähe. Balti keeltest pärinevad: ätäla 1 ädal1, tara ‘vil- 

japuuaed, rohtaed1, einä ‘hein’. Ebakindlaks germaani 

laenuks peetakse roho ‘rohi’. Vene laene on rossa 

‘ lehtmetsatukk’ , ^obak 1 seen1 , griba 1 seen*  , blinstsiD 

1 käsnad, seened1.
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TAIMEMORFOLOOGTA,

Peatükis on vaatluse all taimemorfoloogiline sõna

vara .

akana 1 agan1.

Sõna on germaani laen, vrd. sm akana, krj agana, krjA 

agan, krjL agan, vps agan, e agan, lv aga'n, aganz 

—germ; vrd. gt ahana, mn ogn.

ed’d’elmo’ oietolm1 .

Päritolult on sõna läänemeresoomeline, vrd. sm hede, 

heiderma ‘heintaimede ois; õitsemine1, hedelmä ‘puuvili, 

ka 1 viljapea’, vps heid'ita^’õitseda (eelkõige rukki koh

ta)’, e ois, õitseda, lv edrjm ’ ois’ (SKES I 65).

eJko ’ ois’ , tähendab ka ’ õitseaega’ . 

vt. eJko lk. 5 .

gottsina ’ kapsa juur’z_vn kovaH ’ kapsapea’. makkap_pal jaz 

niku götsina ’ magab paljana nagu kapsa juur’ (VKKMS).

juri ’juur’ .

tällä kukaJI_on sadrikod jureD ’ sellel lillel on tihedad 

juured’. Kasutatakse ka -kko -liitelist tuletist jurikko 

’ juureline, juure-’ . jurikko peuto , kuza orazrohta 

kazvoB ’ juureline poid, kus orasrohi kasvab’ , täss_on 
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jurikko ma ‘see on juureline maa1, me 11 s ä kuza on 

pal’l’u jurita, tämä on jurikko mettsä ‘mets, kus on 

palju juuri, see on juureline mets1 (VKKMS). Sona on 

genuiinne, täpsemalt läänemeresoome-volga algkeelest, 

vrd. sm juuri, krj j^uuri, krjL d‘r, vps jur, e juur, 
lv jurjmrd jur 1 juur, tüvi, põõsastik1 (SKES I 126-127).

kalin 1 lodjapuu mari‘«vn KaJMHa 1 lodjapuu, lodjapuu 

mari1 . Sama tähistab ka kalinmarja. kaMnmarja 

rüpsüD 1 lodjapuu marjal on kobarad1 (VKKMS). Vt. marja 

lk. 4(.

koeramarjaD 1 lodjapuu mari1 . Vt. marja lk. 16 , 

kori 1 koor1.

Uurali sona, vasted samojeedi keeltes:sm kuori 1(puu) 

koor1, krj kuori, 1 (puu)koor1 , kuore’ hapupiimakoor1 , 

vps kor' 1 (puu)koor1 , e koor, lv kúor '1 (puu)koor1 j? 

k kjrs‘ 1 (puu)koor1 | ? ung hars 1 niin1 (SKES II 241).

kukka ‘ois, lill1.

Vt. kukka lk. 5.

kärkkü, pl. kärkiD ‘käbi’.

kusi kärkkü 1 kuusekäbi1 , petä jäjiärkkic 1 männikäbi1 .
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Sõna on läänemeresoome1iné, vrd, sm kärki ‘teravik, 

tipp1, e kärk, lv kerk ‘kirve tera nurk1 (SKES II 261).

Jiadva 1 latv1 .

lintu teki peza pu Jiadva 1 lind tegi pesa puu latva1 , 

tälä pulI_on Jiadva katki 1 sellel puul on latv katki1 

(VKKMS). Sõna on läänemeresoome algkeelest, vrd. sm 

latva, kr j ladva, kr JA ladvu, krjL Jadv, vps Jladv, 

e latv, lv lada (SKES II 280) .

lehto ~ letilt ‘s‘i 1 leht1 .

niku torne leheD, sitä pjlana 1 nagu toome lehed, seda moo

di1 , Jluta se on leh t‘s‘ik‘ä, metJ_on ium_leht‘s‘ijä 

Juta 1 luud1 on lehtedega, metji 1 luud1 on ilma lehtedeta1 

(VKKMS). Sõnast esineb ka tuletis lehtozikko 1 leht-, le- 

hine1 . metts_on lehtozikko, lehet_kuza on ‘mets on lehi

ne, lehed kus on1 (VKKMS). Sõna pärineb soome-ugri alg

keelest, vrd. sm leht i, krjA leht ‘i, krjL leht, vps leht, 

e leht, lv leD, lpN las'ta mr 13-štš (SKES II 284).

luka pä 1 sibulamugul’ .

Põhisõna pä ‘pea’ pärineb uurali algkeelest: sm pää, 

krjA peä, piä, krjLp piä, vpspä, peä, e pea, murd,pää, 
lv pä (udm pum, pu ‘pea; lopp, tipp1 I mrd E pe s 

ääretasa1 j ung fö fej ? samN p as algama‘< pän n—. / ~ I —-—~. _L—- 
(SKES III 688-689). 
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lülü 1 lüli, kõverus puul'*  .

ko on vähä niku'kovera pu, sis sit_koverassa paikka 

hän on lülü 1 kui on vähe nagu kõver puu, siis siit kõ

verast paigast ta on lüli1 (VKKMS). Sõna on soomeugrili

ne, vrd, sm lyly, krj lülüš, krJA lülü, vps lül, lülü, 

e lüli, lv li?l, lü*!'  /k 10 hnd tt (SKES II 317).

mah-la 1 mahl1 , 

Läänemeresoomeline sõna, vrd. sm mahla, krJA mahlu 

»mahl, tatt1, e mahl (SKES II 326).

marja 1 mari1,

mü _o 1 imm^ ma rj a z a ‘me olime marjul1 , marjad_on haljaD

1 marjad on toored1, mar jad eväD_o velä vadime!) 1 marjad 

ei ole veel valmis1 (VKKMS). meccä.marjaD 'metsamarjad1 

meccä marjad je utuvad il‘icässi 1 metsamarjad valmivad 

eeliapäevaks1 (VRK). Sõna pärineb soome-ugri algkeelest, 

vrd. sm marja, krj marja, krjL muardz, mard", vps marj, 

e mari, lv mor’a, lpN muor'je mrdM mar'oun j mns moari 

(SKES II 334).

natt 's zi 1juurviljapealsed1 .

nagrJi_on nät ‘s iD 1 naeril on pealsed1, meill_on 

mailma hüvdnat’s’itsipulaJLla ‘meil on maailmatu head 

pealsed sibulal1 (VKKMS). Vasteid kõigis läänemeresoome 

keeltes: sm naatti, krj noatti, vps nat", e naat, lv
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ntz ’ kaalikas’ . z. vn HaTMHa ‘naeri, sageli ka mõne muu 

juurvilja vars’. (SKES II 363).

ohsa ~ ^hsa ’ oks’ .

paju ohza pisäd_mha d‘ihän jurtuB ’ paju oksa pistad 

maha ja ta juurdub, püankizmaha, d ' i ^oh_z ad^rud va z^ma 

süäme ’puu langes maha ja rutjus oksad maasse’, koivu 

ohsissa tehäz^^u^t's'ita_ 1 kase okstest tehakse luudasid’ 

(VKKMS). Sõna ulatub arvatavasti läänemeresoome-permi 

algkeelde, vrd. sm oksa, krj oksa, oksa, vps oks, e oks, 

lv oksá, IpR ákse ( mr uks, uks j? udm usi ‘äke’ .

(SKES II 424).

omena ’oun’.

tässä puz jjn pai' 1 jJ^omenoita ’sellel puul on palju 

õunu’. märännd_omenaD ’ halvad õunad’, hän torgutaB 

omenoikä hüvässä ’ta kaupleb õuntega hästi’ (VKKMS). 

Vrd. sm omena, krj omena, e oun, lv ümar = lpN murd, 

ómen j ? mrdE urnát (SKES II 430).

paJkko, pl. paJgoD ‘kaun’.

Läänemeresoomeline sõna, vrd. sm palko, krj palko, 

pago, vps pag, e murd, palo (SKES II 476) .

pihkut^rva ’männiva ik’.

Põhisõna vasted: sm terva, krjA tervu, krjL tezrv,



N • • 
terve, vps t’erv, e tõrv, lv tera. Häälikuliselt võiks 

sõna olla laenatud skandinaavia poolelt, vrd. nm tjrá, 

mrts tira, rts tjärä(germ terwon) , kuid tõenäoli

semaks peetakse balti algupära. 2 blt; vrd.Id derva 

laiguline mänd, vaik, tõrv1. (SKES V 1276).

pisselikko 1 okas11

Tuletis vadja sõnast pissä 1 pista, torkida, lükata, susa

ta, toppida1. Vasteid sugulaskeeltes: sm pistää 1 pista, 

torgata1, pistelikäs 1 torkav, terav1, krjA pistepä 1 pista1, 

piste li kä.s 1 terav, vihane1, krjL püštädä ‘pista, torgata1, 

vps pist‘a 1 pista, torgata, püstitada, ehitada1, e pista, 
— - j A _lv pist , pust?) 1 pista, panna, istutada = lp pastet, 

bs’tet ‘loigata, terav olema1 ( ? mr pi •st^m 1 panna, ase

tada1 . -tä sufiksiga sõnad on moodustatud nähtavasti tü

vest *pise-, mille tuletised on ka sm pysty 1 püstine, 

püst-1 ja pysyä 1 püsida1 . Kui mari sõna kuulub siia, mis 

tundub E.It&osele ja A.Jokile täiesti võimalik olevat, 

on konsonanttüveline tuletis *piš-tä-  esinenud juba 

läänemeresoome-volga perioodil (SKES III 579-80) .

pupuska ‘urb, pung1.

pd_on jo pupuska/a ‘puud on hiirekõrvul1 koivupupuška 

‘kaseurb’ heit pettäz_vinas_koivupupuskoita,pettäz- 

vina süämez_. sis_tehäz_lekarstva, pupuska vi na, siz— 
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vo j jettas, senek ‘ä ‘neid hoitakse viinas, kaseurbi, hoi 

takse viina sees. Siis tehakse rohtu,/kasejurva viina, 

siis määritakse sellega (VKKMS).

petäjä pupuskaD ‘männikasvud’ . Sõna on vene laen.

IIYIIhilKa ‘pung, nupp1 (aJIb III).

putki putk, taime vars1.

ublikkaiJl_on suret_putkeD 1 oblikail on suured putked
varred]’ (VKKMS). Sõna pärineb uurali algkeelest, vrd.

sm putki, kr j putki, vps but; k, e putk, lv putki , mrdE 

potšo, mrdM potska mr pts, putž /samN põa (SKES III 

661-662).

pähkenä~ Pähkinä ~ pähtšen ~ pähtsin 1 pähkel1 .

pähkinä Johkiap hampaika 1 pähkleid lohutakse hammastega 

(VKKMS) . pähtsin on puzaja mazikaz_on maza/a üvä h'erra 

on einamaz 1 pähkel on puu otsas/aga maasikas on maas/aga 

hea härra on heinamaal1 (VL). Tuletusliite abil moodusta

tud päh. tšenikko, päh tse(n)zikko tähistab ‘pähklipuu- 

metsa1 . Sõna pärineb läänemeresoome-permi algkeelest, 

vrd. sm pähkinä, e pähkel, murd, pähkel, pähknä jne., lv 

pe’gz ( mrdE p’est’e, p’estse /mr puks i udm pašmuli 

(SKES III 679).

rebina 1 pihlakamari1 £ vn PHŐHa ‘pihlakas’.

saottas_kons_on pal’l’u rebinoita, siz on silmuvosi
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1 öeldakse, kui on palju pihlakaid, siis on silmuaasta

(VKKMS) .

rpsü 1 kobar1 .

marjarüpsüD 1 marjakobarad1 . Läänemeresoome sõna, vrd. 

sm ripsi 1 silmäripse; kaera v. heina õisik; marjakobar1, 

krjA ripsi 1 kaera pooris; silmäripse, marjakobar1, e 

ripse, lv rips 'silmäripse' = lpN rak'sa 'mähe' (SKES 

III 809).

seme semen, pl. semeneD 1 seeme1.

kapusa semenet _kuhoisutattaz, se oJI_ava 1 kapsa seem

ned kuhu istutatakse, see on lava1 (VKKMS). Vrd. sm 

siemen, krjA siemen, vps semen, e seeme, lv sigmgSz 

(SKES IV 1008). semen on balti laen, vrd, Id se’mens, 

se’meneys’külv’ , mpr semen 1 seeme1 (IKBL).

semocka ‘päevalille seeme1.

Z vn ceMeHKO 1 seemneke, seemnetera1, lihtrahva keeles 

ka 1 päevalilleseeme’ (VES).

strucok 1 kaun1.

Z vnCTPYHOKid. (VES)!

svetka ~ tsvetka 1ois1.

LvnIBeTOK, —Ikaid. (VES).
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toho 1 (kase)toht’ .

Paralleelselt kasutatakse ka liitsõna kahtšintoho ’ kase- 

toht1. Sõna on balti laen, vrd. sm tuohi, krj tuohi, 

krjL tuoh, tuohi, vps tohi, tohin e, e toht, tohi, lv 

tuoi - ( ‘tohi Ltohi): tu oig3z L blt; vrd. Id 

to‘šis, It täsis (SKES V 1404-1405).

t's'üvi 1 tüvi' •

pa Jkki JLJI_on näd Jadv_i t's'üvi, ülläl_oJ_Jadva,a

kantopoli se on t's'üvi 1 palgil on,näed, latv ja tüvi, 

üleval on latv, aga kännupool on tüvi1 (VKKMS), Soome-

ugri sõna, vrd. sm tyvi, krjA tüvi, krjL t‘üvi, vps t'üvi, 

e tüvi, lv te‘u(v) i mrdE t'e - 1 
v r , juur; joe suue1 J udm din , din

(SKES V 1464-1465).

juurde1

kS din, djn ung

tüvi;

tö

umpiroho 1 umbrohi1.

vt. roho lk. O.

urpa ~ urpo, pl. urvaD 1 urb*  .

kahtsiurvaD 1 kaseurvad1. Vasteid läänemeresoome keeltes, 

vrd. sm urpa, urpo, urpu, krjA urpa, urbu, krjL urb, 

urbe, urbu, vps urb, e urb (sm >lpR urbe 1 lehtede puhke

mise aeg1, krj > vn murd, ypóa,ypóyka ,Bypőa ) (SKES V 

1551).



vaikKo ‘kirsivaik[mitte okaspuude vaik]*.

vrd. sm vaikku, vaikko, vaihku, kr JA vaikku, e vaik 

(SKES V 1598).

vezo, pl. vezoD ‘vosu‘ . 
\, — _ 

vana. KUJ ko tahod nittüä puhassa, ettei vezot kazvois, 
•— —----——-—■—-— —-  ___--- —————4—--—-—■— --- - 
sis tarvis ku pehjaj, kõstaivskuAowva ‘ vanal kuul, 

kui tahad niitu puhastada, et võsud ei kasvaks, siis

LonI tarvis "kuu põhjal”, kui kuu luuakse’ (VRK). Sõna 

on läänemeresoomeline, vrd. sm vesa, krjL veza, vps veza, 

e võsa, võsu, lv veza (sm 71pN vesa 1 väike noor lehtpuu1) 

(SKES VI 1712). 

eun ~ euna ‘oun’.

spässassa ep-süötü eunei. jojti etteieunt beJ viel 

siunattu ’ paasapäevani ei söödud õunu, öeldi, et õunad 

pole veel õnnistatud*  (VRK), vt. omena lk.

Taimemorfoloogiline sõnavara on põhiosas genuiinne. 

Esitatud materjalist kuuluvad kõige varasemasse perioodi 

- uurali algkeelde - vaid kori * koor*  ja putki, ülejää

nud oma sõnad jagunevad enam-vähem võrdselt soome-ugri 

(leht i * leht*  , lülü * lüli , kõverus puul*,  marja ‘mari’, 

Vs_Ülvi * tüvi*  jne.) ja läänemeresoome algkeele vahel 

(Jadva * latv*  , kukka *(lill)ois*,  urpa* urb*  , vezo *vosu* t
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Laensõnu esineb vähe. Varastest laenudest on esin

datud balti (seinen ‘seeme’, toho’toht’) ja germaani 

(akana 1 agan1) laenud. Hilisemad laensõnad on pärit vene 

keelest (gottšina ‘ kapsa juur1, natt’s’i ‘juurviljapeal- 

sed1 , pupuška 1 urb1 , strucok 'kaun1 jt.)
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SEENED.

Seente nimetuste vaatlemisel on seened liigitatud 

klassidesse, seltsidesse, sugukondadesse ja perekonda

desse. Liigitamise aluseks on K. Kalamehe "Eesti seente 

määraja", osalt ka M.B. TopJeHKO, M.A. BoHapreBa 
"IPVÓh CCCP" . Vadjakeelsetele seenenimetustele on lisa

tud ladina- ja eestikeelsed. Liitsõnade puhul on etümo- 

logiseeritud ainult põhisõna.

KLASS: ASCOMYCETES.

Selts: Pezizales (Liudikulised) 

Perekond: Gyromitra.

smarski - smarcki (Gyromitra exulenta) ‘kevadkogrits’ 

/ vn CMOPVOK -id. (IaJb IV).

KLASS: BASIDIOMYCETES.

Alamklass: Homobasidiomycetidae.

Selts: Aphyllophorales (Torikulaadsed).

Sugukond: Cantharellaceae (Kukeseenelised). 

Perekond: Cantharellees (Kukeseen).

lisickaD ~ lisicki (Cantharellus cibarius) 'harilik kuke- 

seen' . Z vn JIMCYKa 'kukeseen' (VES).
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Selts: Agaricales (Lehikulaadsed) 

Sugukond: Amanitaceae (Kärbseseenelised) 

Perekond: Amanita (Kärbseseen).

cärbezsgriba (Amanita muscaria) 1 punane kärbseseen1.

vt. griba lk.

kauniz muhamor (Amanita muscaria) 1 punane kärbseseen1.

4 vn MyxOMop ‘kärbseseen’ (VES).

paganikaD (Amanita phalloides) •roheline kärbseseen1.

£ vn IIOTQHRa ‘mittesöödav seen1 ( Don(III) .

Sugukond: Boletaceae (Puravikulised) .

Perekond: Suillus (Tatik).

masl‘jata~masl‘jonkaD(Suillus luteus) • voitatik.

L vn MaCJIeHOK, -HKa,pl. -JIHTaid. (VES).

Perekond: Xerocomus (Sametpuravik).

mohovik (Xerocomus badius) •pruun sametpuravik1.

4 vn MOXOBVKid. (VES).
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Perekond: Boletus (Kivipuravik).

borobikka ~ bor ovik ^(.borovikap (Boletus edulis) 

1 harilik kivipuravik1,

mtl saimma tänäpä pal’l’u borovikkoita 1 me saime tänavu 

palju kivipuravikke’ , hú oqkaikkikallemad-eribaD-hü 

nõmme" pällä kazvovatta 1 need on kõige paremad seened, 

nad kasvavad nõmmel1 , hän nõmme pällä kazvob_ain,petä- 

zikkoz ne on kaikki paremmad gribaD, borovikaD 1 ta kas

vab ainult nõmme peal, männikus on need kõige paremad 

seened, kivipuravikud’ (VKKMS). 

Lvn ÓOpoBWK id. (VES).

vaJkeagriba (Boletus edulis) 1 harilik kivipuravik*.

Tegu on osalise tõlkelaenuga vene keelest, kus harilikku 

kivipuravikku tähistab ka sõnaühend ŐeJHÄ rpHÖ * valge 

seen*  . vt. griba lk. H1.

Perekond: Leccinum (Puravik), 

apobahka (Leccinum auranticum) ’punapuraviki 

Otsetõlkes ’haavapuravik1. Nimetus tuleneb kasvukohast 

- see on enamasti haabade all. Ka eesti keel tunneb puna- 

puraviku rahvapäraseid nimetusi haavapuravik ja haavaseen. 

vt. obahka lk. +.
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kauniz griba (Leccinum a uránt ie um) ‘punapuravik’. 

vt. griba Ik. Ht.

punakori (Leccinum. auranticum) ‘punapuravik’.

vt. kõri lk.49-

punaapa (leccinum auranticum)‘ punapuravik’ . 

vt. pä lk. 45.

harmad gribaD (Leccinum scarbum) 1kasepuravik1 .

Nimetus 1 hallid seened1 tuleneb kasepuravikule omasest 

valk jashallist värvusest, vt. griba lk. H.

kahtsiobahka (Leccinum scarbum) 1kasepuravik*  .

vt. obahka lk. H

koivugriba (Leccinum scarbum) 1kasepuravik*  .

obak_?eb^o hüvä_griba, kut ^sutta^i koivugriba^^ ’ puravik 

ei ole hea seen, kutsutakse ka kaseseeneks*  (VKKMS) .

vt. griba lk..

obak ~ obahka (Leccinum scarbum) *kasepuravik*  .

obahka mas kaz^voB, hän pn n iku har maT, hänellon mokom_ 

pitk'i varsi * kasepuravik kasvab maas, ta on nagu hall, 

tal on selline pikk vars*,  obahka süwäz * kasepuravikke
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süüakse* 1 (VKKMS). vt. obak lk. H,

vn óeJHHKa id. ( Iab I).

gruzd ~gruzda (Lactarius piperatus) 1piparriisikas*. 

Sõna võib tähistada ka muid heleda värvusega riisikaid 

(vt. allpool), grúzodon vankia griba, mokomain niku

1 ippiä griba, mär^i__^ä 11ä on 1 piparriisikas on valge 

seen, selline nagu libe seen, märg pealt on1, meillä

vaukká d gribaD (Lee olnum scarbum) ‘kasepuravik’.

vt. griba lk. H , samuti ka harmaD gribad lk.2*.

Sugukond: Russulaceae (Pilvikulised).

Perekond: Russula (Pilvik).

sini 1 pilvik1

vt. sini, lk. 40 .

sirajaska ~ serojeska 1 pilvik1 .

£ vn cupoexka id. ( IV).

Perekond: Lactarius (Riisikas).

ržikaD ~ r$žiki (Lactarius deliciosus) 1kuuseriisikas1 . 

L vn pHKMK id. ( aJb IV) .

bei'janka (Lactarius resinus) 1 valge riisikas1.



ku,tsuttaz_likogribaD, kahs^ehk kojdvikkoa on likkossaz, 

siz_virutattaz, siz_vassa pannas sO/a, sis sapsüvvä ‘meil 

kutsutakse leotusseened, kaks ehk kolm nädalat on leos, 

siis loputatakse, siis alles pannakse soola, siis saab 

süüa’ (VKKMS).

Lvn Tpys_b id (Iab I).

gruzaD (Lactarius torminosus) ‘ kaseriisikas’ .

vt. gruzd lk. 28 )paralleelselt tarvitatakse ka täiendiga 

sõnaühendit valkkaD gruzaD 'valged (kase)riisikas'.

vaJlnuska ~ voJInuska (Lactarius torminosus) ' kaseriisikas'.

vaJInuska on seni 'kaseriisikas ei ole söödav seen' - siin 

tuleb esile sõna seni halvustav tähendus.

L vn BOJIHYIKa id. (AaJb I).

goruskaD (Lactarius rufus) ' männiriisikas'.

L vn TOPbKYIIKa id, (VES) •

Sugukond: Strophariaceae (värvikulised).

Perekond: Naematolcma (Kollanutt).

opinkaD (Naematoloma fasciculare) ’ sälk-kollanutt' .

L vn OlHOK ' kännuseen' (VES). 
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Perekond: Kuehneromyces (Kännumampel).

apjonka apjonok, pl. apjonkaD (Kuehneromyces mutabilis)

Tharilik kännumampel1.

sitt_gribadon märännüD gribad 1 sonnikuseened on halvad 

seened Lei ole söögiseened’ vt. griba lk. H,

Selts: Lycopevdales.

Sugukond: Lycoperdaceae (Murumunalised).

Perekond: Lycoperdon (Murumuna).

muromunaD (Lycoperdon perlatum) 1 harilik murumuna, ämma- 

toss* .

mejje ni tsüll oli maiJlma pa 1'1' u mur omunrta ‘meie niidul 

oli maailmatu palju murumune*. (VKKMS) . vt. muna lk. 30.

ämmä^tuššu, pl. ämmä^tupsuD (Lycoperdon perlatum) * harilik 

murumuna, ämmätoss* .

Põhisõna on deskriptiiv-onomatopoeetiline, algtähendus

vt. opinkaD lk. 2° .

Sugukond: Coprinaceae (Tindikulised).

Perekond: Panaeolus (Sonnikuseen).

sitta^griha ‘sonnikuseen1 .
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on olnud 1 pehmet häält esile Kutsuda*  vms. vasteid 

leidub eesti ja soome keeles, vrd. sm tüssata ’ suitsetada 

sigaretti; vihas pühkida*,  tussakka ‘küps murumuna’, 

tussiainen id., e tuss, tussuda, toss, tossata jne. 

Mõlemad keeled tunnevad ka rahvaetümoloogilist seene- 

nimetust, vrd. sm ämmäntussiainen, e ämmatoss (SKES 

V 1433).

Enamik seenenimetusi on võõrast päritolu, täpsemalt 

laenatud vene keelest (lisicki ‘harilik kukeseen*  , 

mehovik * pruun sametpuravik*  , smarški * kevadkogrits*  , 

serojeska * pilvik*,  va/nuska * pilvik*  jt.). Genuiinseid 

nimetusi leidub vähe: punakõri *punapuravik*  , punapa^ id., 

sini * pilvik*,  muromunaD * murumunad*,  ämmä_tussu * ämma

toss*  . Rohkem kui veerand seenenimetustest sisaldavad 

korraga nii laenulist kui genuiinset ainest, kusjuures 

põhisõna on laenatud, täiendsõna kuulub aga oma sõnavara 

hulka (apobahka * punapuravik*  cärbeze_griba * punane 

kärbseseen*,  kauniz muhamor id., kahtšiobahka *kasepura- 

vik-, sittägriba * sonnikuseen*  jne.).
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KÕRGEMAD TAIMED.

Kõrgemate taimede käsitlemisel on taimed liigitatud 

hõimkondadesse, sugukondadesse ja perekondadesse, kus

juures liigitamise aluseks on voetud taimede klassifi

katsioon "Taimede välimäärajas”. Sealt puuduvatel taime

del on õiget kohta aidanud leida "Eesti taimede määraja”. 

Vadjakeelsetele taimenimedele on lisatud ladina- ja eesti

keelsed. Juhul, kui keelejuhid ei teadnud taime täpset 

nimetust, on liiginimetuse ladinakeelne nimetus jäänud 

lisamata ja piirdutud ainult perekonna ladinakeelse tä

histamisega. Liitsõnade puhul on etümologiseeritud ainult 

põhisõna. Erandiks on puude nimetused, kus on antud ka 

täiendsõna etümoloogia.

HÕIMKOND SÕNAJALGTAIMED (PTERIDOPHYTA) .

Sugukond: osjalised (Equisetaceae).

Perekond: osi (Equisetum).

erava ändä (Equisetum arvense) ‘poldosi’ .

Ka Eestis on tuntud rahvapärase nimetuse semantiline 

vaste oravasaba, samuti vepsa Keeles - oravhänd, oraya- 

händ (Pehk 73). Nimetuse on põhjustanud taime väline sar

nasus orava sabaga. Põhisõna pärineb uurali algkeelest, 

vrd. sm häntä, krj händä, krjA händü, krjL händ, vps 
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hän‘d‘ik(az) ‘susi’, e händ, lv ändä ‘ussi keel1; putuka 

astel1 j mns š^š samN sana, sani | samE sodakki 1 linnu 

saba1 (SKES I 98).

hõsia (Equisetum arvense) ‘poldosi’ .

hosia rohta lehmä hüvässä sÜIB 1 poides ja(rohtu) lehm 

hästi sööb1 lehmät_suvattas_hosita 1 lehmad armastavad 

osje1 (VKKMS). hosiazikko 1osjastik1 märgib kohta, kus 

kasvavad osjad, hõsia on läänemeresoomelist päritolu, 

vrd. sm huosia, hosia, krjL huod’z, vps hoz, hoz’g’,E 1,, —
e osi, lv Vgza, vuoza (SKES I 81).

ez, pl. ez’z’aD (Equisetum arvense) ‘poldosi’ . 

ezd’ezikko 1 osjastik1 . vt. eelmine.

Sugukond sõnajalalised (Aspidiaceae).

Perekond sõnajalg (Dryopertis).

senajaJgaD — stana jaJG~ stana jaJka 1 sõnajalg1 .

Nimetus on läänemeresoomeline, vrd. sm sanajalka, sänä- 

jäika, krj sana(j)jalga, e sõnajalg. Vasted on liitsõnad, 

mis on loodud sõnade sõna, ja jalg (tähenduses alaosa, 

tugi,alus, vars1) abil. Sellise nimetamise aluseks on 

asjaolu, et põiki katki lõigatud sohajala vartel võib 

näha tähti meenutavaid kujundeid (SKES IV 965). 
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karil kättara (Matenccia struthiopertis) 1 harilik laane- 

sõnajalg1 . karu kattarad _mettsas kazvovatta, pitäd da 

ahtad _lehed_mokomaD 1 laanesona jalad kasvavad metsas, pi

kad ja kitsad lehed niisugused’ (VKKMS) . vt. kattara Ik.foo

HÕIMKOND PALJASSEEMNETAIMED (GYMNOSPERMAE) .

Sugukond männilised (Pinaceae).

Perekond kuusk (Picea).

joAka(Picea abies) ’ harilik kuusk’. 

L vn eJka 1 kuusk' (VES) .

kusi (Picea abies) ’harilik kuusk’

tässä kzez om pal ‘ 1 ‘u pihka ’ sellel kuusel on palju 

vaiku’, kuze kärket _okkuvat ta püsima ha ’ kuuse käbid 

kukuvad puult maha’ (VKKMS). Vahel tarvitatakse ka liit

sõna kusipu ’ kuusepuu’ (vt. pü lk. J ), siz_ühs mez meni 

sitä puta mütällä - pu oli jürika maha Jl yk i ssuD^ kus ip u, 

paksu ’siis üks mees läks sellest puust mööda - puu oli 

juurtega maast kistud, kuusepuu, paks’, kusipütko 

paJavat kiukaJ ni siz va präkinä käüB ’ kuusepuud kui 

põlevad küpsetusahjus, siis ainult pragin käib’ (VKKMS). 

ka4makusi ’ kalmük uus k’ (Kukkosi "sojakalmul" olev kuusk, 

ainus kalmul kasvav kuusk) ka/moi pällyühs kus k zvoB, 

se on kaVImakusi ’kalmu peal üks kuusk kasvab, see on 

kalmukuust’, kalmakusi se saottaz_on noitumuskusi ’ kalmu- 
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kuusk see üteldakse, onnjoidumiskuusk’ (VKKMS). Sõna 

kusi on pärit uurali algkeelest, vrd. sm kuusi, krj 

kuuži, k u u z^i, krjA k u u z i, krjL kz, vps kuz, e kuusk, 

lv kuz 3 (z) = lpN guossa ■ mr koz lk koz, kgz hnd xu't, 

k‘q‘1’ I sam Ng kua (SKES II 253).

näre ‘noor kuusk1, vahel ka 1 kuuse oks1 .

narr ei kävväz _le ikkämaz^nett säz, miä ved^n _t' s ' ijä 

mikäd-nenäred-onki ‘näresid käiakse lõikamas metsas, 

mina ju ei tea, mis need näred ongi’ (VKKMS). näre 

kõrval tarvitatakse samas tähenduses ka liitsõna 

küsinäre. nämä on hüvät_kusinärreD ‘need on head kuused’ 

(VKKMS)! Sõna on läänemeresoomeline, vrd. sm näre ’ noor 

kuusk’, murd. ’kuusk, kuuse v. männi taim, väike kidur 

kuusk v. mänd’, e murd, näre, krjL näre ’kuusk’ (SKES 

II 414).

Perekond lehis (Larix).

saksa küsi ’lehis’.

vt. lk. 3*1  Eensi .

Perekond mänd (Pinus).

honka ’ põlismänd, hõng’.
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hõnga takana miä seizin * 1 ma seisin polismänni taga1, 

hän on ühes" vahvas" hongastehctís Ü, petäjäpussa 1 see 

on ühest vahvast hongast tehtud, pedakapuust’ (VKKMS) 

1 see on tehtud pedakapuust1 (VKKMS), Vt. pu_lk. G . Tuletus

liite abil on saadud kasvukohta märkiv petäzikko

1 männik1. Tämä eb_ö ajus st' s' i petäzikko 1 see ei ole ilus 

männik1 (VKKMS). Leidub veel teinegi kasvukohta märkiv 

sõna - petä jämettsä ‘männimets’ , mis on saadud üldnime

tuse mettsä lisamise teel. vt. mett^sä lk. .petäjiä päri

neb läänemeresoome-permi algkeelest, vrd. sm petäjä, krj

Paralleelselt esineb ka liitsõnaline ho^kapu ho^kpu,

‘polismännipuu, hongapuu1 . tämä on mäntäpüta, a tämä 

on Jhoi^kapjr 1 see on männipuu aga see on polismännipuu 

(hõng)1 (VKKMS). Vt. Pülk.0.hoqka on läänemeresoome- 

line sõna: sm hanka, kr jL hong, honge, VPS hõng, e 

murd, honga-puu (SKES I 80) .

mäntpu mäntäpä (Pinus sylvestris) 1 harilik mänd1.

mäntäpu or_rapapu, saottaz 1 männipuu on rabapüü, räägi

takse1 (VKKMS). Vt. pü lk. O. Liiginimetus on läänemere- 

soomelist päritolu, vrd. sm mänty, krj mändü, krJA 

mändo, krjL mänd, e mänd, lv mänD (SKES II 359)»

petäjä ~ petäje (Pinus sylvestris) 1 harilik mänd1 .

sadrikko petäjä 11ihe pedakas1. Tarvitatakse ka liitsõna 

petäjäpu ‘männipuu, pedakapuu’ , hän on t eh ^tz s pe tü. j äpus s a 



37

petäjä ‘mänd (suur ja vana); männikoor’ , krjA petäi, 

krjL pedai, vps p’edai, pedei, e pedakas, lv piedä^G 

= IpR petse, lpN becce [mrdE Pitše, mrd paitsi mr 

pndžudm puzim । kS pozem (SKES III 534).

pihko pihku (Pinus sylvestris) 1 harilik mänd1. 

Tuletis pihkozikko pihkuzikko tähistab ‘männikut. 

Sõna pärineb soome-ugri algkeelest vrd, sm pihka, 

‘vaik’ , kr j pihka 1 (puu)vaik; kasemahl1, vps pihk 

1männivaik; männik; mets; põlismets; noor tihe männimets’ 

e pihk (läänemeresoome keeltest on sõna laenatud lapi 

keelde - pik'kl'vaik' ja vene murretesse nu\y ka 

'vaik; mahl; väike kuusik; nyxa ' kuuse- ja männimets1) 

= hnd p’TgaA ‘ vene v. kuna paik1 (SKES III 541-542).

kedre (Pinus cembra) 'alpi seedermänd’ L vn kep •

Sugukond küpressilised (Cupressaceae).

Perekond kadakas (Juniperus).

kataga ~ katage ^kataja (Juniperus communis) 'harilik 

kadakas' . Katajoika^havvataz^as J's/ioita_ 'kadakatega 

hautatakse puunousid’ (VKKMS) . nemme katag ' nommekadakas 

(harilik kadakas, mis kasvab nõmmel)*.  Vasteid leidub 

läänemeresoome keeltes, vrd. sm kataja, krj kadaja, krjA 

kadaj, krjL kadai, vps kadag, kadagi, e kadakas, kadak, 
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lv kadaG, gadaG ? kS kats - po-mol’. Kui läänemeresoome 

sona on komi sona vaste, siis Toivose arvates samatähen

duslikud Id kadagys, kadugys, ét kadags, mpr kadegis on 

algsoomest laenatud balti keeltesse, mitte vastupidi 

(SKES I 1?O).

HÕIMKOND KATTESEEMNETAIMED (ANGIOSPERMAE) !

Sugukond tulikalised (Ranunculaceae).

Perekond pojeng (Paeonia).

pion ‘pojeng*  .

/ vn IIMOH id. (VES).

Perekond varsakabi (Caltha).

kati^pirusk (Ca'ltha palustris) * harilik varsakabi*.  

/ vn HHpOÄKa *pirukake*  (VES).

kissen piroska (Caltha palustris) * harilik varsakabi*,  

vt. eelmine.

Perekond kullerkupp (Trollius).

kuller (Trollius europaens) *(harilik) kullerkupp’.

Vasted eesti ja soome keeles: sm kullere, kullervo,
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e kullerkupp. Sõna on rootsi laen (SKES II 234).

poro tsello (Trollius europaeus) 1 (harilik)kullerkuppt . 

Rahvapärane nimetus, tõlkes ’põhjapõdra kell1. Põhisõna 

on germaani laen, millele leiduvad vasted läänemeresoome 

keeltes: sm kello, krjA kello, krjL keJ, vps k‘eJ , e 

kell, év kiela (sm7lp kieli) germ *s  kellon; mn skella, 

mrts skella (SKES I 179).

Perekond ülane (Anemone).

lume^kukaD (Anemone nemorosa) ‘vosaülane'. 

vt. kukka lk. 5 ,

potsneznik, pl. potsnezniki potsnežnikaD^ (Anemone 

nemorosa) ‘vosaülane'.

£ vn HOCHeKHMK' lumikelluke1 (VES). Eristamaks vosa- 

ülast sinilillest (vt. allpool) tarvitatakse ka täiendi

ga nimetust valkäd potsnežnikaD 1 valged ülased1 .

Perekond sinilill (Hepatica).

potsneznik (Hepatica nobilis) 1 harilik sinilill1.

vt. potsneznik lk. 3°

sinine lumi^kukka (Hepatica vobilis) 1 harilik sinilill1, 

otsetõlkes 1 sinine lumelillt . vt. kukka lk. 5".
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Perekond tulikas, särjesilm (Ranunculus).

kana-kolut-putki, gen. kana-kolle (Ranunculus ficaria) 

1 kanakoole’ .

Nimetus tuleneb uskumusest, mille kohaselt antud taime 

söömine toob kanale surma, kana-koll kukaDkeJltaizeD, 

maras^paikkä kazyovatta^1kanakoole õied Lon kollased, 

kasvavad märjas paigas1 , hü esimäizessi noissas kazvoma 

kevällä ‘nad tõusevad kevadel esimesena kasvama1 (VKKMS). 

tIdnime putki lisamine taime nimetusse on vadja keeles 

tavaline, vt. putki lk. 1O .

keJlta^ukka ’ tulikas1, vt. kukka lk. 5.

Sugukond vesiroosilised (Nymphaeceae ) . 

Perekond vesikupp (Nuphar).

bul 'bukka ~ bul ‘bukaz ~ pul 'pukaz 1 vesikupp1 .

hän bulbukkalehos _kazvoB 1 ta kasvab vesikupu lehtedes1 

(VKKMS). Deskriptiivne sõna, millel on vasted läänemere

soome keeltes, vrd. sm pulpukka, krjA pul'pukka, bul'bukka^ 

krjL bul’bule, vps bul’buk, bul’büne (SKES III 637).
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Sugukond paksulehelised (Crassulaceae).

Perekond kukehari (Sidum).

kav j or ng i^kukka (Sedum aere) ’ harilik kukehari*  . 

vt. kukka lk. 5.

Sugukond sostralised (Grossulariaceae).

Perekond sõstar (Ribes).

grizovnik ~ gružovnikka ~ križovnik ~ krizovnikka 

(Ribes uva cripsa) 1 karusmari1 ja seda nii poosa kui 

marja t ähe nd us e s. gruzovnikad lvät_kirevaJmD‘ karus

marjad saavad kiiresti valmis1 , tänä vonna oJJassorriad, 

gruzoynikaD 1 sel aastal on kenad karusmarjad1 (VKKMS) . 

Kasutusel on ka liitsõnaline nimetus, kus põhisõnaks 

on üldnimi pezas(vt. lk. S ): gruzovnikka pezas 1 karus- 

marjapõõsas1, kahsi gruzovnikka_pzassa 1 kaks karusmarja- 

põõsast1 (VKKMS). Sõna on vene laen. Vene keelde on sõna 

tulnud poola keelest. ( PacmepII 368).

séstara sessara — sesser 1 sõstar1 .

mejje tar házion pai *1  "u sesttaroita, punasit on i mussit 

‘meie aias on palju sõstraid, on punaseid ja musti1 

(VKKMS). Sõna märgib kõiki sostraliike ja on genuiinne: 

sm siestar, krjL sestroi, e sõstar /mrdE sukstorov.
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Läänemeresoome sõnu meenutavad häälikuliselt ka mansi, 

handi ja udmurdi vasted. Tihtipeale on puude ja põõsaste 

nimetustes märgata ebaseaduspärast häälikuarengut ja just 

seetõttu peavadki Itkonen ja Joki võimalikuks kõikide 

soomeugri vastete ühist algupära (SKES IV 1010).

smaroda ~ smorõda ‘sõstar1 

£ vn murd, cmopoxaid. (VES).

kauni zmar ja ~ kaunizmarje (Ribes rubrum) ‘punane sõstar 

(harilik sõstar)1, vt. marja lk. 46

kaunis_smaroda kaunis^smarõda (Ribes rubrum) 1 punane 

sõstar (harilik sõstar)1 vt. smaroda lk. H2 .

mus_marje ~mussamarja (Ribes nigrum) ’ must sõstar’, 

vt. marja lk. AV.

mussa smaroda musta smaroda (Ribes nigrum) ’must sõstar’

vt. smaroda lk. H,

mus sesser (Ribes nigrum) ‘must sõstar’ vt. sestara _lk. H1, 

tditsinmar ja tatš immár j apu (Ribes alpinum) ‘mage sõstar’

Vaste üksnes eesti keeles: taigmarivt. marja lk. 1, ja 

pu lk. •.



42a

Sugukond roosõielised (Rosaceae),
Perekond pihlakas (Sorbus),

pih. ~ piíi /V pihtaja (Sorbus aucuparia) ‘
'harilik pihlakas ’.Paralleelselt esineb ka liit -
sõnaline pih a apü ~ pihvupu ~ pih J\ epu 1 pihla- 
kapuu’, vt. pú lk.
Sõna kuulub soome-ugri algkeelde, vrd. sa pihlaja,
krj L pihl1, vps pihl1,pihläa, e pihlakas, lv 
pT‘18G = mrdE p‘iol/ mns päšer /? ung fagyal ‘

‘kuslapuu’. Ka türgi keeltes leidub mõningaid pih -
laka nimetusi, mis meenutavad permi vasteid,seepärast 
peetakse võimalikuks laenamist soome-ugri poolelt 
türgi keeltesse ( SKES III 542 ) .

rebimpü rebinapu ~ rebinpu ~ rebinápÚ*  ( Sorbus 
aucuparia )‘ harilik pihlakas1. rebimpü_on_kuka A a ’ 
‘pihlakas õitseb1 • Nimetus koosneb gemeiinsest üld - 
nimest pú ( vt, lk, .9. ) ja venelaenulisest täiend
sõnast rebina ( vt.lk. .4° ).

Perekond pirnipuu ( Pyrus )

grusi ( Pyrus communis ) 1 harilik pirnipuu1.
- vn 3HM0‘ pirn, pirnipuu1 (VES)

Perekond õunapuu ( Maius )

gunappú gunapu ( Maius doaestica )‘ aed-öunapuu1, 
vt, euna lk, 82 ja pú lk, .9 •
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Perekond murakas (Kubus).

lillikain (Kubus saxatilis) ‘lillakas’ .

Deskriptiivne sõna, vasted soome ja eesti keeles: sm 

lillikka, e lillakas (SKES II 295).

linnumarja (Kubus saxatilis) 1 lillakas1 .

1 karusmari1 vt. marja lk. {(

punain_mar ja, rohoza kazvob_mettsäzä 1 punane mari, kasvab 

metsas rohus1 (VKKMS). vt. marja lk.(

Jiajnarja (Kubus saxatilis) 1 lillakas1 4 (o ,vt. marja lk.

muraG müraga A- murakaz murákká (Kubus chamaemorus)

1 rabamurakas  . keJtaina, SOs ka z vo va D  kollane, soos 

kasvavad  , mü mänimmä mura a d‘i emmä saneD muragoita 

‘me läksime murakale ja ei saanud murakaid (VKKMS) . 

Sõna on uurali päritolu, vrd. sm muurain, krj muuroan, 

muuroi, vps murm, murask, e murakas kS mjr: mir-pons 

| mns morax samN marana | samE moagga. Tõenäoliselt on 

obiugri poolelt laenatud ka vene murretesse: vn MOPOIIKa 

MypOlIKa (SKES II 355) • hnd v, mns 7 tat myrak, sam > 

tung moromo Algvormiks peab Joki  mura v. mora (UI 84). 

kar ümar ja (Kubus caesius)  poldmurakas’ , otsetõlkes

1 1

1

1

*

1
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karúm ura k (Rub us caesius) ‘ poldmurakas’ , vt. muraG lk.H3.

orjamarja (Rubus caesius) ‘ põldmurakas’ , tõlgituna 

‘orjamari’, vt. marja Ik. 1l ,

vohomarja^ (Rubus caesius) ‘poldmurakas’ - veel üks pold- 

muraka rahvapärane nimetus, ‘ kitsemari’ (vt. ka kolme 

eelmist), vt. marja lk. 1l .

Lábuk bábuka z ~ babukez vaapukka (Rubus idaeus),

’harilik vaarikas1.

Vasteid on sm vaapukka, vapukka, krj vuabukka, 

bapukkain'e, e Vai yBukka, mis on moodustatud sufiksi 

~ukka (-uk, -Ukaz, -ukez) abil tüvest *v áp- ^^va^- ja 

on järelikult sama päritolu kui sm vavarna, krjA vavariu, 

vps babarm, e vabarn (SKES V 1586).

mai 'ina (Rubus idaeus) ‘harilik vaarikas1.

2 vn MaJHa -id. (VES).

mätäpä (Rubus idaeus) ‘harilik vaarikas, kollane1.

Rahvapärane nimetus 1mädapea1 lähtub tõenäoliselt küpse 

vilja välimusest, vt. pä 1k.15.
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Perekond maasikas (Fragaria).

mazikaz ~mazikez~mansikkaz man^sikaz (Fragaria 

vesca) 1 metsmaasikas1 .

pal’l’u man tsikkaita ‘palju maasikaid’, man tsikaz_on 

makkia marja ‘maasikas on magus mari1, man.tsikkadjon 

haljaD 1 maasikad on toored1 (VKKMS). Läänemeresoomeline 

sõna, vrd. sm. mansikka, krjL man’dzoi, vps man ‘zikain e,J _
e maasikas, lv moskz. Arvatakse, et másikká L mant ikka 

tuleneb samast tüvest kui manner ja manter (vrd. rts 

jordguboe ja sks Erdbeere ‘maamari’) (SKES II 333).

Perekond maran (Potenilla).

kargan (Potenilla erecta) 1 tedremaran1 . Taime märgib 

ka liitsõnaline kargan□cukka (vt. kukka lk. ) Vene 

laen 4 vn kalaH id. sks Galgant, pr galanga -id. 

(IIpeoóp.284).

kana kukka (Potentilla anserina) 1 hani jalg1, vt. kukka 

lk. s.

Perekond mool (Geum).

kubel'ja^kukka (Geum rivale) 1 ojamool1 , vt. kukka lk. 5
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punataudi^roho (Geum rivale) ‘ojamool’, vt, roho lk.0.

Perekond angervaks (Filipendula) .

joda^kukka (Filipendula ulma'ria) ‘harilik angervaks1, 

p en illä ya zika i^ j a j ua ’ väikestele vasikatele

tehti teed’, Järelikult on taim oma nimetuse ‘teelill' 

saanud raviomaduste poolest, vt. ukka lk. 5 ,

Perekond kortsleht (Alchemilla).

släppi roho ’ kortsleht*  . vt. roho lk.° .

Perekond kibuvits, roos (Rosa).

roza 1 kibuvits*

€ vn posa ‘roos, roosipoosas, roosiois*  (VES). Vene 

keelde laenati sõna 18. sajandil saksa keelest, Kuhu see 

omakorda on laenatud ladina keelest^ sks Rose lad rosa 

(KSCPG 392).

orjamarjappu (Rosa canina) *koer-kibuvits*  .

vt. pu lk. ° ja maa lk. 6

sipovnik (Rosa vosagiaca) * harilik kibuvits (orjavits)1 

<vn UlIinOBHHK id. (VES).
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Perekond kirsipuu (Cerasus).

mar japu‘ kirsipuu* * , vt. marja lk, 4 ja pu lk. 0 .

Paralleelselt tarvitatakse ka liitsõnalist slivappu, 

vt. pu lk. ° vn cJBa * ploom, ploomimari* (VES). Alg

selt on sõna tähendanud värvust ’sinine, sinakas* 

(acmep III 670).

Perekond toomingas (Padus).

torni I tomikaz~ tomirtka, pl tomkkaD (Padus avium) 

* toomingas*.

Esineb ka liitsõnaline tomipu ~ tõmikpu. — tomippiT

* toomepuu* . vt. pu lk. .tomipu kukitsB * toomepuu 

õitseb*, niku torne leheD, sitä pJlana * nagu toome lehed, 

seda moodi* (VKKMS).

vizen'marj^ pu * kirsipuu*  , vt. pu lk. O ja marja lk.‘6.

yi zen j apu" * kirsipuu*  .

Põhisõna on genuiinne, vt. pu lk, •). Täiendsõna on vene 

laen4vn BMIIHH id., mis tuleneb Preobrazenski arvates 

ladina, Vasmeri arvates aga keskkreeka keelest.

(lipeoóp 8?,^acMep ii 321)

Perekond ploomipuu (Prunus).

slivei (Prunus domestica) * harilik ploomipuu*.
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• : _
cülvetti, ko tomipu neisi kukkima 1 külvati, kui toomin

f

Nimetus on tuletis sõnast ärtsä~ här^ä 1 härg1 . Ka Pohja- 

Eestis on laialt levinud antud taime nimetuse seostamine 

härjaga, sest ristikunutt koos korglehtedega meenutab

gas hakkas õitsema1 (VRK). Sõna on uurali päritolu, vrd.

sm tuomi, krjL tuom, vps torn, e murd,toom, lv tuoimkki, 

IpR tuom mrdE lom (udm lem sam t'eu (SKES V 1408) .

Sugukond liblikõielised (Papilionaccae (Fabaceae)).

Perekond lupiin (Lupinus).

tufelkkq (Lupinus polyphyllus) 1 hulgalehine lupiin1.

L vn TyeJb ‘tuhvel, ööking, king1 (VES).

Perekond ristik (Trifolium).

apiJla(Trifolium pratense) 1 aasristik1 .

Vasted soome ja karjaid keeles: sm apila, krj abilaz, -as 

krjA abilas. Sõna peetakse kõhklevalt balti laenuks.

L blt, vrd. It abuols 1 ristik1 , äbuls, abuolis ‘ristik; 

oun1 , mpr wobilis 1 ristik1, woble 1 uun (ka lv obil', 

a ‘blin 1 ristik1 on arvatavasti läti keelest laenatud) 

(SKES I 21).

härküli (Trifolium pratense) Aasristik1.
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härja pead kõrvadega: härjapea, kuid rahvasuus esineb 

veel 

leht 

kr jA 

ärga 

‘hobune’, mpr sirgis ‘ori’ (SKES I 99).

nimetusi här jahammas , härjahein, här jakeli, härja- 

jne. Vasted sugulaskeeltes; sm härkä, krj härgä, 

härkü, häkki, krjL härge, vps h‘ärg, e härg, lv
—* r——— ~---r=—. ———  —.

Sõna on genuiinne, vaste soome keeles*sm nätty * abielus 

oleva naise näokate*. Vadja nätty * kalts, räbal*. Viimases 

on toimunud tähendusmuutus (SKES II 416).

L?blt; vrd Id žirgas t hobune. ratsu*.  It zi^s

härüD~ arüB * ristik*  . täs_peJloz on hüvä härüD * sellel 

põllul on hea ristik*  (VKKMS) . Paralleelselt on tarvi

tusel ka liitsõnalised ärütfkukká *ristiklill* , (vt. 

kukka lk. 5 ), vaJIka ärül) • valge ristik*,  punain_järüD 

ja kauniz ärüD * punane ristik*  Vasteid soome ja isuri 

keeles. Vrd. sm häryt is härüD, -rüen (Nirvi) * ristik, 

hein*.  Lönnroti sõnaraamatus leidub häryt, härkyen demi

nutiiv härkä sõnast, mille murd. täh. ka * ristikhein*  .

k lever — klever i ~ kleiver * ristik*  . mü lümmä k leveri" 

ätälä * me niidame ristiku ädalat*  (VKKMS). Sõna on vene 

laen L vn KJeBep id. askas klewer id. (Ipeoóp. 312) .

Perekond nõiahammas (Lotus).

iren^nättü (Lotus corniculatus) * harilik nõiahammas*.
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Perekond läätspuu (Caragana), 

agatsi ~ akatsia (Caragana arborescens) 1 suur läätspuu* .

kukka lk. 5 .

2 vn aKAIH ‘akaatsia, läätspuu*  (abI).

glättsi (Caragana arborescens) * suur läätspuu*.
y / N

Vaste isuri keeles: klät‘s"i ’ hernestaime kaun*,  klät‘s"ü 

‘akassia (Nirvi). Nähtavasti vene laen, vrd. vn JINa 

( Õacmep ii) .

ire erne pu (Caragana arborescens) ’suur läätspuu*.

Ka soome keeles nimetatakse läätspuud analoogiliselt: 

hernepuu, sest pärast õitsemist tekivad puul viljad - 

pruunikad kaunad, vt. pu lk.° ja erne^ lk. 5 •

Perekond hiirehernes (Vicia).

hire herneD ~ire^erneD (Vicia cracca) * harilik hiire

hernes’ .

täs kagraz_on maiJIma pal/1 hire^herneL * selles kaeras 

on maailmatu palju hiireherneid*  (VKKMS) . Etümoloogia 

vt. herne lk. 5 2 , 

ire fkukká (Vicia cracca) ‘harilik hiirehernes*,  vt. 
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ire roho Vicia cracca) ‘ harilik hiirehernes’ , 

vt. roho lk. O .

vikavíkí (Vicia sativa) 1 suvivikk (kurehernes)1

2 vn BMKä^ id. Vene keelde on sõna tulnud poole keele 

vahendusel ülemsaksa keelest, vrd. wiccha ( L lad vicia) . 

( Õacvep I).

Perekond aeduba (Phaseolus).

bábu (Phaseolus vulgáris) ‘harilik aeduba (türgi uba)1.

Vrd. sm papu * uba, murd, hernes1, krj papu 1 uba1, krjA 

pabu ‘uba, kohviuba1 , vps babu 1 uba1 Lvn ŐoŐ 1 uba1 

(SKES III 489).

fassol'(Phaseolus urelgaris) 1 harilik aeduba (türgi uba)1 

z vn acoJb 1 aeduba, türgi uba1 (VES).

Perekond põlduba (Faba).

boba (Vicia faba) ‘polduba’.

2 vn ÓOÓ tuba’ (VES), 

upa, pl uyaD, (Vicia faba), põlduba’.

Vasteid e uba^ ja lv pub^. J.Mikkola peab sõna slaavi 

laenuks(BWS 89). J .Kalima arvab aga balti laenude hulka.
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blt, vrd. Id pupa, lt pupa, kuigi talle jääb ebasel

geks, miks sõnaalguline p- on siin ära jäänud (KBL). 

e-li k§ • s u--ppa tšülvetti vass ta-s näätä ^^ta»4  

petti tsü'*1  ye11i si»»^s jto^as ko^tt^o s i stši.- liuttaz 

upag-ssa tethäz.si.s ucpagssäsűäse‘oli, kui uba 

külvati. Oast taas... Neid peksti, külvati. Siis tuuakse 

koju, siis keedetakse, tehakse oaputru. Siis süüakse oa-

putru1 (VEA), vesiristä oHtogon po jat_teivad rneit ja 

uppa ‘kolmekuningapäeva õhtul paisid töid herneid ja

ube1 (VKN).

Perekond hernes (Pisum) .

erne ~ herne (Pisum sativum) 1 harilik hernes1.

miä isuvt’s’inpal’l’u herneitä 1 ma istutasin palju her

neid1 , miä jt’en hernerokka' 1 ma teen hernesuppi1, tänä 

võtta kazvo pahaina herne 1 sel aastal kasvavad halvad 

herned1, herne ill om pav oD 1 herne stel on kaunad1 (VKKMS) 

keik te erneit täun1 kogu tee onJ herneid täis1 (VM), 

vadd ajaized_ir muttivad_ernei , tši hutti ernje’gusa, i 

ern jed_ain on ke vaD. ü?s vana in’je’hmin jutt e e b, 
-- 7 R “ - 4- 
neittsülje:si ernei ed_irmuttannuD, ko panit .tsihuma. 

nei _USüt_USuZüB kui neit piäb hirmutta siz . - tuo tsülmä 

vettä kaivos, vaqa pälje , ni etti ernjedoneisevad U 

värizemä. 1 vad jalased hirmatasid herneid. Keetis herne- 

putru ja herned ikka on kõvad, uks vana inimene ütleb
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miniale: sina herneid ei hirmutanud, kui panid keema

Minia küsib: kuidas neid peab hirmutama siis? - Too 

külma vett kaevust, vala peale, nii et herned hakkavad 

värisema (VKN). sm herne, krjL hernez, e hernes, lv 
ee "— ---- --- —-------

jnnaz (SKES I 70). Sõna on balti laen, vrd. Id zirnis, 

It zirnis, mpr syrne (IKBL).

Sugukond pärnalised (Tiliaceae).

Perekond pärn (Tiliä).

nini (Tiliä cordata) ‘harilik pärn, lõhmus1. 

Paralleelselt kasutatakse ka liitsõnalist nimetust 

nTnipu Niinepuu*  (Vt. pu lk. 0.) ninipussayotettaz, 

rogoža 1 niinepuust voetakse niinepuu kiudu1 (VKKMS) . 

Sõna pärineb läänemeres oome-permi algkeelest, vrd. sm 

niini, krjA n’iin’i, krjL n'in, vps nin, e niin, lv 

nin " mr n‘i, ni, nii udm n in' kS n'in (SKES II 373).

lipa (Tiliä cordata) 1 harilik pärn, lõhmus1.

2 vn JIvna id (VES) .

Sugukond linalised (Linaceae).

Perekond lina (Linum).

lina (Linum usitatissimum) ‘harilik lina1.

esimeizes cülvetti lina Esimesena külvati lina1 (VRK).
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Vrd. e lina, lv lina. Kalima peab sõna kõhklevalt vene 

laenuks 4 ? vn JH , vvn lbnb. Häälikuliselt võiks laena

mine balti keelest sama hästi kone alla tulla (SS 115-116),

Sugukond jänesekapsalised (Oxalidaceae) .

Perekond jänesekapsas (Oxalis).

jänesekapuz (Oxalis acetosella) 1 harilik jänesekapsas1, 

vt. kapussa lk, >1 

jänese ublikez (Oxalis acetosella) 1 harilik jänesekapsas1, 

vt. ublikez lk.^0.

Sugukond pajulillelised (Onagraceae).

Perekond põdrakanep (Chamaenerion).

ivan/cai (Chamaenerion angustifolium) 1 ahtaleheline 

põdrakanep1 z.vn VBaHa 1 põdrakanep1 (VES).

kanerva (Chamaenerion angustifolium) 1 ahtaleheline 

põdrakanep1 vt. kanerva lk. &2 

kapo^rski cai (Chamaenerion angustifolium) 1ahtaleheline 

põdrakanep1 Z_ vn KOIOpCEMÄ vai ‘põdrakanep1 (nimetus 

tuleneb Leningradi läheduses asuvast Koporje külast 

( HaJIb II 158). 
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r oza^kukka (Chamaenerion angustif olium) ‘ahtaleheline 

põdrakanep* 1, vt. kukkanik. 5

üldnimi pu (vt. lk <^ . ). mejj^ikkunnajü^onjvaharpu ’meie 

akna all on vahtrapuu’, vahtarpu oJI^^Ius J s ' i^1 vahtrapuu 

on ilus1 , vankiat_kukaD, niku va ht arpu moda lehed-o n

1 valged lilled, nagu vahtrapuu moodi lehed on’ (VKKNS).

Liiginimetus pärineb läänemeres oome-Volga algkeelest, 

vrd. sm vaahtera, vaahtara, krjA vaahteri,vuahtara, vps 

vahtar ‘, e vaher, lv vgd'r mrdE ukštor(o), mrdM ustr 

tervalkukká ~ tervo kukka (Chamaenerion angustif olium) 

’ahtaleheline põdrakanep1.

Tõrvalille (Viscaria vulgáris) - vt. lk. 95- nimetuse 

ülekandmine põdrakanepile tuleneb arvatavasti mõlema 

taime õite ühesugusest lillakast värvist. Vt. kukka lk. 5

Sugukond vahtralised (Aceraceae).

Perekond vaher (Acer).

kl'on (Acer platanoides) ‘ harilik vaher1

vn KJH 1 vaher1 (VES).

vaht ara väht^r väht^ra (Acer platanoides) ‘harilik

vaher1 . vahtarokova pu‘vaher on kova puu1 (VKKMS)• 

Paralleelselt tarvitatakse ka liitsõna vahtarapu" ~ 

vahtarpu vahterpu, kus samale sõnatüvele on liitunud
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mrgastar (SKES V 1571).

Sugukond türnpuulised (Rhamnaceae).

Perekond türnpuu (Rhamnus) .

brägätsi P brägättsi (Rhamnus frangula) ‘türnpuu’. 

brágatsi_ kõrika" meillä painatt’s’ivtteita ‘türnpuu 

koorega värviti meil riideid’ . kui onkarssa, me mettsä, 

to brägästsikori " kui on kärn, mine metsa, too türnpuu 

koori1 (VKN). Nagu puude puhul tavaline, tarvitatakse 

ka liitsõnalist nimetust bragattsipu id. (vt. pu lk. • ) 

Sõna on deskriptiivne, vrd. is brägätšimarjapu 1 kitse- 

türnpuu1 .

vt. putki lk. A° . 

koeramarja pu~koera marjapu (Rhamnus frangula) 

1 türnpuu1 .

brägättsi pu ehk i koera*  mar japu 'türnpuu ehk ka koera- 

marjapuu1 (VKKIVS). Sama rahvapärast nimetust tuntakse 

ka vepsä keeles: koiranmar ‘g ‘ äd (Pehk 73)» vt. pu lke° 

ja marja lk. i

koera torni (Rhamnus frangula) 'türnpuu1 

vt. tõmi lk. 4

Sugukond sarikalised (Umbelliferae (Aviaceae)).

hepoize putki 'hobuse putk1 - mingi putktaime kohta



konna putki 1 konna putk1 - samuti mingisuguse putktaime 

siz_on hiiva leipä 'köömneid on leiva sees, siis on hea 

leib1 (VKKMS) . 4 rts kummin id., mrts kuminaid. Eootsi 

sõna on tulnud keskalamsaksa keele vahendusel ladina 

keelest (SKES II 236).

kohta,vt. putki lk. 1O •

Perekond varesputk (Chaerophyllum).

var eksen^ putki ~ varesaputki (Chaerophyllum aromaticum) 

‘ lõhnav varesputk1 . vt, putki Ik. •®.

Perekond harakputk (Anthriscus).

putke (Anthriscus sylvestris) - mets-harakputk1 

vt. putki Ik. 46.

Perekond petersell (petroselinum).

petrusk ~ petruška (Petroselinum sativum) 1aedpetersell1 

4 vn IeTPYIKa id. (VES).

Perekond köömen (Carum).

kumina (Carum cavi) 1 köömen1 kuminoit_on leivä süämez,
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Perekond naat (Aegopodium)

aragaAaba (Aegopodium podagraria) 1 harilik naat’. 

Rahvapärase nimetuse ‘harakalaba' põhisõna pärineb 

uurali algkeelest, vrd. sm lapa, krjA laba, krjL -^ba^, 

vps Jaba, e laba, lv laba (sm 71pR lapa, lapp) I ? mns 

- JTop j samN labea, lahe (SKES I 275-276).

Eelmise nimetuse (sado_roho) venelaenuline täiendsõna 

on siin asendatud vad jakeelsega. VT. roho lk. "3 .

Perekond karuputk (Heracleum).

karu putki, pl. karuypudgeD (Heracleum sibiricum) . 

’ siberi karuputk’ . hzet_tehäs_karuputkissa pumppuja 

’lapsed teevad karuputkedest pritse’, karu putki hän 

kazvop_hüväzmaz‘ karuputk kasvab heal maal’ (VKKMS). 

vt. putki lk. 4°

sado^roho (Aegopodium podagraria) ‘harilik naat’.

Nimetuse (tõlkes ’aedrohi’) on ilmselt põhjustanud asja

olu, et naat on umbrohuna aedades väga levinud. Vt. 

roho lk. •

tara roho (Aegopodium podagraria) 1 harilik naat’
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Perekond heinputk (Angelica).

metsäputke (Angelica sylvestris) 'harilik heinputk'. 

taime nimetus'metsputk'tuleneb tema kasvukohast, mis

on enamasti leht- voi segametsades. Vt. putki lk. 1" .

Perekond till (Anethum).

ugroppi (Anethum graveolens) 'aedtill'.

< vn YKPOH id. (VES).

Perekond porgand (Daucus). ,
QokQnq (Do.C- Aoí-uw ) cadpo-onc.

meill^.on makkiad borkkanat_tänä vonna 'meil on sel aastal 

magusad porgandid', sihe pentara oli pal'1'u borkkanoita 

isutettu ’ sellesse peenrasse oli palju porgandeid istu

tatud' (VKKIS).vnÓOpKaH id. (SS).

borkkon (Daucus carota) 'metsporgand'. Etümol. vt. eel

mine .

morkovka (Daucus carota) 'metsporgand'. 

£vn MOpKOBKa kõnekeeles 'porgand* (VES)

Sugukond kuslapuulised (Caprifoliaceae).

Perekond lodjapuu (Viburnum) 

kalimmarjepu ~ kalinamarjapu (Viburnum opulus) 'harilik 



60

lodjapuu1, kalinamar japu: punaizedmar jad, pus kera 

kazvovatta, vaJkiat_kukaD niku vahtarapu moda lehedon 

‘lodjapuu: punased marjad, puul koos kasvavad, valged õied

Keelejuht on nimetanud madarat 1mesililleks1, sest : 

cimaaizet_jüvatsittämettä 'mesilased joovad siit mett1 

Vt. kukka lk. 5.

rumäkukka 1 madar1 . vt. kukka lk. 5 .

Lja] nagu vahtrapuu moodi lehed on1 (VKKMS). vt. pu 

lk. 3 ja marja lk. 4.

kalinapú (Viburnum opulus) ’harilik lodjapuu1.

ka 1 inapu^^ _teha^zoiotuha^_tsajua^ kp jprpj^ahze^g1. 

zeJotha'lodjapuust tehakse köhateed, kui on lapsel 

köha' kalinapuvettä jutattaz^^ahsiJIJ]fe.,.ko on zojot^ia 

JahsiJla,korvad_votavatta,Päo—kärnäz 1 lod japuuvett 

joodetakse lastele, kui lastel on köha, korvad valutavad, 

pea on kärnas1 (VKKMS). vt. pu lk. 3 ja kalin lk. 1H.

Sugukond madaralised (Rubiaceae).

Perekond madar(Galium).

mesi^/kukka 1 madar1 .
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Sugukond palder janilised (Valerianaceae).

Perekond palderjan (Valeriana).

valerjank, pl. valerianovki (Valeriana officinalis) 

1 harilik palderjan1.

Vt. kukka lk. S

Sugukond kaselised (Betulaceae).

Perekond kask(Betula).

kahtsi, pl. kazgeD 1 kask1 .

Tuletusliidete -ikko, -zikko abil on saadud kahtsikko, 

kahtšizikko 1 kaasik1. Sõna pärinab arvatavasti soome- 

valeriahovkiniDupälkazvovatta ‘palderjanid kasvavad

niidul1 . c vnBaepvaHa id. (VES) .

Sugukond uniohakalised (Dipracaceae).

Perekond äiatar (Knautia).

savifkukká (Knautia arvensis) 1(harilik)äiatar1 

ugri algkeelest, vrd. sm kaski 1 noor lahtmets noor kask;

polendik, ale, lagendik’, kr j kaski id., krjA kaski id., 

kr jL kask id., vps kask id., e kask j k kidíz 1 kate1 

I? hnd ‘t‘‘kask‘ (sm71pN gaška, lmsvnkacka 1 uudis

maa, ale1) (SKES I 168).
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koivu 1 kask*  

vt. koivu lk. (p 2/

sadrikkokoivu 1 tihe kask1, mü oikaizenn-aih-koimmä 

mahtia 4 a skemas^k o i vussa ‘me poegadega aina käime kasest 

mahla laskmas1, tällä koivuJUI on sür pahk 1 sellel kasel 

on suur pahk1 (VKKMS). Tuntakse ka liitsõnalist nimetust 

koivupu kasepuu1, vt, pu lk. 3. kevväl mahJa_jõzep- 

koiyupjlssa,_ s is^pe s s äs ^s iImit ä 1 kevadel jookseb kasepuul 

mahl, siis pestakse silmi1 (VKKMS). Sõna koivu on pärit 

uurali algkeelest, vrd. sm koivu, krjA kõrvu, vps kõiv, 

e koiv, lv keuv mrdE k zi ~■ 1 Je j j mr ku:Ži samN hc, ko 

sam Ng kua (SKES II 208).

hikkiäinä (Betula pubescens) ‘sookask’.

Levinud on veel teinegi nimetus - hikkiäin koivu id. 

koivu etümol. vt. eelmine, hikkiäinä on tuletis sõnast 

hiki 'higi1, millele leidub vasteid läänemeresoome keel

tes1 sm hiki, hikiäinen ‘sookask’, kr j higi, krjL higi, 

vps higo, e higi (SKES I 75)• 

marjakoivu (Betula pendula) 1 arukask1.
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Perekond sarapuu (Corylus).

pähkempu ~ pähtsempu ~ pähtšenpu (Corylus avellana) 

•harilik sarapuu1.

1 lepikus on vajuv paik1

VoJot k_oli paraiA/apähkempuz, ko lesnikka tuli
pähkempu jüre ‘Volodka oli parajasti sarapuus (s.t. puu
otsas), kui metsnik tuli sarapuu juurde1 (VKKMS). Vt.

pu lk. J ja pähkenä lk. ° •

Perekond lepp (Ainus).

lep leppä leppäpu (Corylus avellana) 1 harilik 

sarapuu1 .

siberizä ep^kazvo leppä 1 Siberis ei kasva leppa1, hüväz 

maz_leppä kazvoB 1 lepp kasvab heal maal1 (VKKMS). Tule

tusliidete abil on moodustatud kasvukohti märkivad 

lepikko 1 lepik1 ja leppözikko id. lepikkoZ-oli velä 

märäpi 1 lepikus oli veel märg1 , lepikkoz.om broda paikka

tässä leppäzikkoz on paksu

mettsä 1 selles lepikus on paks mets1 (VKKMS). leppä on 

genuiinne sõna, vrd sm leppä, kr j leppä, vps l‘ep, lep, 

e lepp, lv liepa, IpR leibe, leipe, lpN lb‘e(mrdE 

lepe', mrdM lepa (SKESII 288) .
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Sugukond pöögilised (Fagaceae).

Perekond tamm (Quercus).

tammi (Quercus robur) ‘harilik tamm1. Paralleelselt 

tarvitatakse ka liitsõnalist tammipu ’ tammepuu1 . tammipu 

O—kova 1 tammepuu on kova1 (VKKMS) . Tuletus liitelised 

tammikkó ja tammizikko märgivad tammikut1, sis^sinne 

tammiziko kopeiii 1 siis sinna tammikusse kaevati1 (VKN). 

tammessa tetsi merillä starikkastikkoja ‘tammest 

tegi meil vanamees pütte1 (VEA). Nimetus pärineb lääne- 

meresoome-volga algkeelest, vrd. sm tammi, kr j tammi, 

e tamm, lv täm^ mrdE tumo, mrdM tumä mr tum tum 

(SKES IV 1028).

sarapuu, e sa ült ep uu, ? lv taraB, täräB. Kaugematest su

gulaskeeltest võiks häälikulise vastena kone alla tulla

saar1, mejje ikkuna:JI on pal'l'u särnapuita ‘meie akna 

all on palju saarepuid' , s a r ngp ü _o i^k ova 1 saarepuu on 

kova1, kahsi särna puta 1 kaks saarepuud1 (VKKMS) . Liite 

-zikko abil on saadud kasvukohta tähistav sarnizikko

1 saarik, saarepuumets' . sõna on genuiinne, vrd. sm 

Sugukond olipuulised (Oleaceae).

Perekond saar (Fraximus) .

särnapu* sarnpu — sarnpu (Fraximus exelsier) 1 harilik

mr Sara1E pa juliik' (SKES IV 973).
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Perekond sirel (Syringa).

Siren T siren sireni (Syringa vulgáris) fharilik sirel1. 

Laialt on levinud liitsõnaline sirenzja^pu, vt. pu lk.3 

Taime märkimiseks kasutatakse ka täiendiga nimetust 

va Akka siren'a 1 valge sirel1 . c vn cupeHb id. (VES).

VT. kukka lk. 5

Perekond kopsurohi (Pulmonaria).

tsülmä kukka(Pulmonaria officinalis) 1 harilik kopsurohi1. 

tsülmä kukassa tsajuä tehtti ‘kopsurohust tehti teed*.

vt. kukka lk. 5".

Sugukond karelehelised (Boraginaceae).

Perekond loosilm (Mysotis).

kubel'árkukká (Mysotis arvensis) ‘pold-lõosilm.

vt. kukka lk. 5.

nezabutka, pl. nezabutki (Mysotis arvensis) 1 poldlousilm 

4 vn HesaóyKa id. (VES).

elatunohtfkukká (Mysotis arvensis) 1pold-loosilm1.
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Sugukond maavitsalised (Solanaceae).

Perekond tomat (Lycopersion).

pamidor (Lycopersion exulentum) ‘(harilik)tomat’.

e vn IIOMMOp id. Vene keelde laenatud itaalia keelest, 

vrd. pomi d’oro ‘ kuldõun PacMep III).

Perekond maavits (Solanum).

muna (Solanum tuberosum) T kartul1

Tarvitusel ka ma~ om^na id. Vt. omena lk. 1+.

p i ämmä mun i ta 1 me hoiame kartuläid keldris1 , mu podvaJlas_ 

koppas_pttäz_munita 'kartuleid hoitakse koopas', korja"_ 

munit sihe vakka" munasavossa 'korja kartulid kartulisal- 

vest sellesse vakka', külma kaJkkaz_munaD 'külm võttis 

kartulid' (VKKMS). Paralleelselt tarvitatakse ka liitsõ

nalist mamuna id. ülieka mamunei eli pantu ahjs 

napaka 'koorega kartulid olipandud ahju napaga’ (VKN). 

Põhisõna ulatub uurali algkeelde, vrd. sm muna, kr j muna, 

vps muna, e muna, lv muna, lpN manne, monne jiur mn8, muno 

\hnd mun, mon * j mns man, mõi^ [ung mony j samg manu samE 

mona_(SKES II 351).

omena (Solanum tuberosum) 'kartul'
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perttsa (Capsium a nn uuni) 1 paprika1 

zvnneper ‘pipar, paprika * (Jab ITI),

olema jaanilille1 , kupoluo vihat tehtikazgie exseis, 

karu kattereis, ku pol'uo kukkais 1jaanivihad tehti kase- 

okstest, sõnajalgadest, jaanililledest1 (VRK). Nimetus 

on sama kui eelmine.Täiendsõnaks on sedapuhku ühtselt 

jaanipäeva märkiv vene laen. Nimetus Kubel'ja kukka võib 

tähistada ka teisi taimi, mis õitsevad jaanipäeva ajal 

(vt. kubeljakukka lk. 65 ja lk. O ). Selline nimetamis- 

viis tuleneb vanast kombest, mille kohaselt jaanilaupäeva 

õhtul tuli korjata üheksast erinevast taimest kimp, mil

lega end viheldi. Seejärel visati kimp katusele. Kui ta 

jäi kenasti püsti, oli loota head tervist, küljele kal

dunud Kimp ennustas haigusi. Jäi ta aga alaspidi, oli 

viskajal karta surma.

Sugukond mailaselise6 (Scorphulariaceae).

Perekond härghein (Melampyrum) .

bibik ~ bibikäz (Melamphyrum nemorosum). ‘härghein’ . 

bibikkät ^kazvovad ^mones paikka pe^oz ‘härgheinad kas

vavad mones paigas põllul*  (VKKMS), Võimalik vaste isuri 

keeles piBükkäin ’ imenoges (Lamium)’

kube 1' j a^ukka ~U kupeina kukka ( me lampyr um nemorosum 

(härghein1 .

i neprem*  nno piti eJUIa kupel’a kukka 1 ja tingimata pidi
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ivanda^ maria (Melampyrum nemorosum) ‘härghein’

2 vn VBaH-QaMapbsid. (VES).

ivo jamario (Melampyrum nemorosum) ‘härghein’. 

Tõlkelaen vene keelest, vt. eelmine.

janiv kukka (Melampyrum nemorosum) ‘härghein!.

Ka eesti keeles nimetatakse härgheina jaanililleks, vt. 

kukka lk. 5

Sugukond huuloielised (Labitae (Lamiaceae)).

Perekond käbihein (Prunella).

'umaÄv kukka (Pr une Ila vulgáris) ‘harilik käbihein1.

Rahvapärane nimetus ‘humalalill’ tuleneb taime õite 

iseloomulikust välimusest, mis meenutab humala vilja, 

vt. kukka. _lk. 5.

Perekond korvik (Galeopsis).

keJtain sinine kukka ‘korvik’. Taime nimetatakse tema 

kahevärvilise oie järgi. ’sinikollane lill1 vt. kukka 

lk. 5

Perekond iminoges (Lamium).

ime u '.vs1 iminuges1 . I imetus on tuletis vadja sõnadest 



69

imel, imiä 1 imal1 . Sõna ise ulatub uurali algkeelde, 

vrd. sm imelä 1 imal, magus, läila, lääge, krj imelä id. 

krjL imel 1 mämm ([küpsetatud rukkilinnase jahupuder 

lihavõtteks )‘ , vps imeM ‘ magus, imal1 , e imal, imav, 

lv imaB ‘mage’ | udm jumal, dűumal ‘ hapendamata’ ( samN 

ne’mga 1 magus1 (SKES I 106-107).

vt. roho lk. 9

Sugukond teelehelised (Plantaginaceae).

Perekond teeleht (Plantago).

telehti — telehto ’teeleht1 vt. lehti lk. 45. 

Perekond pune (Origanum).

maioran dikij (Origanum vulgare) 1 harilik pune1.

zevn MaopaH id. (Iab II).

uni roho (Origanum vulgare) 1 harilik pune1 .

Ka Eestis tuntakse taime rahvapärast nimetust 1 unirohi’ , 

mis tuleneb tema rahustavast toimest kesknärvisüsteemi

le. vt. roho lk. 0 .

Perekond liivatee (Thymus).

marjaroho (Thymus serpyllum) 1 nomm-liivatee’



Sugukond magunalised (Papaveraceae).

Perekond magun (Papaver).

mak r- mákká (Papaver somniferum) 1 unimagun’ .

kgraz kazvoB, peJIIod_eJJIa keJItaizeD 1 kasvab kaeras, 

põllud on kollased’, vt. kukkalk. 5

Perekond kapsarohi (Brassica).

ki (Brassica olearcea) 1 kapsas’.

Vasteks sm kaali <mrts kai, kaal ‘kapsas', mn ka *1

vnMaK ‘magun, moon1 (VES).

makovka (Papaver dubinum) ‘poldmagun’ .

L vn MaKOBKa’ moonikupar1 (VES). Laenamisel on sõna 

tähendus muutunud, märkides vilja asemel taime tervikuna.

Sugukond ristõielised (Cruciferae (Brassicaceae)).

Perekond mädaroigas (Armoracia).

hren (Armoracia rusticana) ‘aed-mädaroigas’.

Z vn xpeH * mädaroigas1 (VES).

Perekond tolkjas (Bunias).

ke Jlt a ^k ukka ( B un ia s orientalis) ’ (harilik)tolk jas1 .
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1 kapsas, suured juurvil japealsed’ £ lad caulis. e kaal, 

kaalikas on arvatavasti sama algupära (SKES I 134).

kapus" kapussa (Brassica oleracea) ‘kapsas’.

hei11^on velä kapussa kitkemättä 1 neil on veel kapsad 

rohimata1 , kap us a~ ka z vont a ina 1 kapsa pealsed1 , miä 

Kit'vs' in kapussa koko päiya_1 ma rohisin kapsaid kogu 

päeva1 (VKKMS). Sõna on vene laencvn Kanócra id. (SS), 

Vene keelde tuli sõna ladina keelest ja sai märgitud 

kuju kontaminatsiooni tulemusena: lad caputium, kiad 

compos(i)ta (KSCPA ).

nagre ~ nagrez ~ nagriz (Brassica rapa) 1 naeris1 .

kah^( i) nagretta^ 1 kaks naerist1, pal’l’u nagreita ‘palju 

naereid’ , nagrJI_on nt_s‘iD 1 naeril on pealsed1, meill_ 

oJIIas änävotta hüväd nagreD ‘meil on sel aastal head 

naerid1 (VKKMS). ain vaukat _tsäutinagrizvagassamaz 

1 aina vargad käisid naeris varastamas1, tarviz nagris 

vällreppiä’ tarvis naeris välja kiskuda1 (VKN). Sõna 

on võimalikult soome-ugri algupära, vrd. sm nauris, krjA 

nagris, krjL nagr'iz, vps nagriz, e naeris, lv na ‘ggSr 

kartul1 IpR naura, lpN nawrs j? hnd nä^^dr ‘seeder

männi käbi1 ? mns nar, ner 1 seedripähkel1 (SKES II 369). 

Naeris on s ome-ugri rahvaste vanimaid kultuurtaimi, ta 

oli meie esivanemate seas väga hinnatud ja suutis kartu

li ilmumisel viimasega pikka aega võistelda (KS).
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br’ukva, pl. br’ukvaD (Brassica napus) ‘kaalikas’.

LvnÓPIOKBa id. (VES). brukvadelivat_tuoz 1 kaalikaid 

oli ka’, vei tsikutetti br’ukva i avotti ahjoza ’veel 

keedeti kaalikat ja hautati ahjus’ (VKN).

Santtu (Brassica napus) ’kaalikas’.

nagre on parep Santtua ’naeris on kaalikast parem’

(VKKIS). Vaste üksnes soome keeles, vrd. sm lanttu • ' ———.——
’kaalikas’, planttu ’taim’. Soome keelde on sõna laena

tud rootsi keelest, vrd rts planta ’taim’ (Z lad planta) 

(SKES II 275).

Perekond roigas (Raphanus).

keStakukka (Raphanus raphanistrum) ‘poldroigas' 

Vt. kukka lk. S.

redisk rediska ~ red'ka ~ rettšä (Raphanus sativus 

radicula) ’aedroigas’ .

£ vn peCka id. (Z asks redds Z pr radis z lad radix 

’ juur’) (Õacvep III).

Perekond hiirekorv (Capsella).

pastussi suma (Capsella bursa - pastoris) ’harilik 

hiirekorv.

Z vn IaCTYIbHCYMKa id. (VES).
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karjusi suuna (Capsella bursa -pastoris) 1 harilik hiire- 

korv*  . Vene laenulise nimetuse täiendsõna on tõlgitud 

vadja keelde, vt, eelmine.

Sugukond kannikeselised (Violaceae).

Perekond kannike (Viola).

an'jüttina glaski Viola tricolor) ’ aaskannike (käo- 

orvik)‘vn aHTMHa TJIa3KV 1 kannike1 (VES) .

fiajk, pl. fiajkki ‘kannike’.
< vn waka id. (VES).

Sugukond korvitsalised (Cucurbitaceae).

Perekond kurk (Cucumis).

oguritsa ~ ugurits_~ ugrittsa, pl. ugarit sa p (Cucumis 
sativa) 1 kurk1 .

ugurittsoitakazvottaz 1 kurke kasvatatakse’ , ugrittsa — 

‘ kurgivaat’ (VKKMS) . vn orypen id. (VES).

vejjä tserikko omena, i vel i mütatši, ugurittsa

1 viiakse kirikusse õuna ja veel muudki, kurki’ (VRK).
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Perekond kõrvits (Cucurbita) •

teikva (Cucurbita pepo) 1 harilik kõrvits1, 

z vn THKBa 1 kõrvits1 (VES).

Sugukond kellukalised (Campanulaceae).

Perekond kellukas (Campanula).

kaJlakoJlcik,(-ka) P koJlokoJlcik, pl. ka la keblei kk i ‘kelluke’

Taimi nimetatakse ka vastavalt õite värvile, ale i y__
koJlokoJlcik 1 helepunane kelluke1, sinine koJlokoJcik

1 sinine kelluke1 Sõna on vene laenz vn koJlokoJIbHMK id. 

(VES).

karpoo roho 1 ke 11 uke1 

vt. roho lk. 3.

tervalkukká 1 ke Uuke1.

Ilmselt tuleneb tõrvalille (Viscaria vulgáris) nimetuse 

ülekandmine kellukesele taimede vähesest tundmisest.

Keelejuht on võtnud aluseks taime õite lillaka värvuse 

vt. kuKka lk. 5.

nittu kallakoJIcik (Campanula patula) 1 harilik kellukas

(käokübar)1 Taime nimetatakse kasvukoha järgi: 1 niidu- 

kelluke’ . Vt. kaJlakolik lk. 1L



pieni kaJlakcJIcik (Campanula patula) ‘harilik kellukas 

(käokübar)! vt. kaJlakoJcik lk. +V,

sui? kaJIakoJIcik (Campanula persifolia) ‘ suureoie line 

kellukas (kurekatel)’

vrd. eelmine, vt. kallakocik lk. +

sinikukka (Campanula rotundif olia) ‘ümaralehine kellukas’ 

vt. kukka lk, 5" .

Sugukond korvõielised (Compositae (Asteraceae) ) . 

alamsugukond: putkoielised (Tubulif lorae) .

Perekond kuldvits (Solidago).

k^itárkukká (Solidago virgaurea) 1 harilik kuldvits’

vt. kukka Ee, , 5

tikoppi (Solidago virgaurea) ’harilik kuldvits’.

Vasteid ei õnnestunud leida.

Perekond kassikäpp (Antennaria).

kctikäpäläD (Antennaria dioeca) ’harilik kassikäpp’. 

Põhisõna vasted läänemeresoome keeltes, vrd. sm käpäla, 

krj krjA käbäl, vps käbäl', e kabal, lv gäbali

•valmimata, toores’ sm-lpN gyeppel ’ hülge esikäpp’, 

lmsrvn murd.THÓH/IKa ’ kingade määrimiseks kasutatav jäne- 
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se käpp) (SKES II 261).

kissaJLapaP (Antennaria dioeca) 1 harilik kassikäpp)

Nimetuse põhisõna on venelaenuline, vrd. eelmine.

£ vn Jala ‘käpp’ (VES).

Perekond päevalill (Helianthus).

semockaD (Helianthus annuus) * harilik päevalill1.

vt. semocka lk.20 . Paralleelselt tarvit takse taime 

märkimiseks ka nimetust mussa semocka ‘mustad (päevalille) 

seemned1. Siin on toimunud tähendusmuutus: vilja nimetus 

tähistab taime.

Perekond daalia (Dahlia).

georgin (Dahlia pinnata) 1 harilik daalia (jorjen)1 

z vn reoprMHid. (VES).

Perekond karikakar (Anthemis).

romaska (Anthemis arvensis) 1 valge karikakar1.

Kõrvuti mainituga tuntakse ka täiendiga nimetusi vaJKa 

romaska 1 valge karikakar1 ja haizgva romaska 1 lõhnav 

karikakar1. Vt. romaska (Matricaria suaveolus) lk,%.
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Perekond raudrohi (Achillea).

rautaroho ~ rautroho ~ ravva roho (Achillea millef olium) 

‘ harilik raudrohi1 .

mejje ikkuna:/A oli rautarohoit pal’l’u, eb o kukki ja 

‘meie akna all oli raudrohtu palju, ei olnud lilli1 

(VKKMS). Vt. roho lk. 9.

rautkukaD (Achillea millefolium) 1 harilik raudrohi1 .

Vt. kukka lk.S.

tesselistik (Achillea millefolium) 1 harilik raudrohi1 

z vn THCAVeJIVCTHMK id. (VES) .

tuhatto lehokka (Achillea millef olium) ‘harilik raudrohi1.

Tõlkelaen vene keelest, vt. eelmine.

romaška (Achillea pfarmica) 1vosa-raudrohi1 .

vt. romaška (Matricaria suaveolus) lk. 1+.

Perekond kummel (Matricaria).

romaška (Matricaria suaveolus) 1 lõhnav kummel1.

r omaškojL s sa tuap ^h.üya ts aju. 1 kummelitest tuleb hea tee1 

(VKKMS). Tuntakse ka nimetust haizeva romaška id.

^vn pOMaillka 1 kummel, karikakar, härjasilm jt. putkoielis- 

te hulka kuuluvad toimed (.aJb IV) 
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kumina (Matricaria suaveolus) ’ lõhnav kummel1.

Ainus teade pärineb Luuzitsa külast, mujal kõikjal 

romaska. Vt. kumina lk.51

Perekond kesalill (Tripleurospermum) .

romaska (Tripleurospermum. indorum) 1 harilik kesalill1. 

Kasutatakse veel nimetusi haizgva romaska 1 lõhnav kesa

lill1 ja va^ka romaska 1 valge kesalill1. Vt. romaska 

(Matricaria suaveolus) lk. 1. Asjaolu, et vadja keeles 

nimetatakse nii karikakart, kummelit kui ka kesalille 

venelaenulise nimetusega romaska, tuleneb sellest, et 

niiviisi nimetatakse kõiki neid taimi ka laenuandja, s.o. 

vene keeles. Taimed on omavahel väga sarnased. Analoogia 

põhjal (lõhnav kummel - Matricaria suaveolus - on tuge

valt lõhnav) võib kõikide antud taimede nimetustes esine

da ka täiend haizeva 1 lõhnav1 .

Perekond puju (Artemisia vulgáris) 1harilikpuju1
medle_zoko
vt.roholk.OR ah va pärane nimetus, tõlkes 1 luuarohi1 .

medo kukka (Artemisia vulgáris) 1 harilik puju1, 

vt. kukka lk. 5. vrd.eelmine.

paJ^n'(Artemisia vulgáris) 1 harilik puju1 

p vn 110JIHHb 1 koirohi, puju1 (VES).
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Perekond paiseleht (Tussilago).

mas macixa(Tussilago farfara) ‘paiseleht’

{ vn MaTb-Y- MaHeXa id. (VES),

Perekond takjas (Arctum) .

repeinik (Arctium tomentosum) ‘villtakjas’.

Z vn peneHWK’takjas’ (VES).

šuppolehoD (Arctium tomentosum) ‘villtakjas’. 

vt. lehti lk. 45 .

tiki täkkiän(Arcium tomentosum) ‘villtakjas: 

Vasteid leidub läänemeresoome keeltes, vrd. sm 

takiainen, krjA takkieha'ne, takküne, vps takkiz, takiz, 

e takjas (SKES IV 1206), Sõna on balti laen, vrd. Id 

dag§s, lt dadzis (IKBL).

takki (Arctium tomentosum) ‘villtakjas’ • 

Eelmise nimetuse lühenenud kuju. vt. eelmine,

Perekond ohakas (Cirsium).

oht oja 1 ohakas1.

mejje tarázzon pal’l’u ohto jäitä 1 meil aias on palju 

ohakaid1. Sõna on läänemeresoome1ine, vrd. sm ohdake, 



ÓO

kr j ohtahane, ohtajain’i, krjA ohtoi, krjL oht’ikaz, 

Vps ohtjimägi, e ohakas, lv ogz 1 aganad; väike kala 

luu1 (Ims ?ov murd, oxrera 1 osi1 (SKES II 419).

Perekond jumikas (Centaurea) .

Äigavoi vasiljok 1 jumikas1 vt. vasakki lk. 60 .

sinine kukka 1 jumikas’ .

vt. kukka lk.5.

savi ja^ kukka 1 jumikas’

Vt. kukka lk. 5. tämä rohkiap_niku savi j a z ma s ka z v oB, 

iga paikka eri vitta 1 tema rohkem nagu savisel maal

kasvab, igas paigas erisugune1 .

ruiskuk r ui sokukká-riit t sél. kuk (Centaurea cyanus)1

‘rukkilill’ .

vt. kukka lk.5.

vasi JLcki vaSsiJIki (Centaurea cyanus) 1 rukkilill1 .

Z vn BaCVJK Rukkilill1 (VES) .
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2. alamsugukond: keeloielised (Ligulif lorae).

Perekond võilill (Taraxum).

keutakukka (Taraxum officinale) 1 võilill1 .

vt • kukka lk. 5 •

oduvancik (Taraxum officinale) 'võilill1

2 vn OIBaHUMKi d. ( VES).

Sugukond naistepunalised (Hypericaceae).

Perekond naistepuna (Hypericum).

zeraboi ~ zveraboci ~ žera^o. i (Hypericum perforatum).

1 liht-naistepuna’ .

2 vn 3BepoóoÄ id. (VES).

tikoppi (Hypericum perforatum) 1 liht-naistepuna’ .

vt. tikoppi lk,15 *

Sugukond kanarbikulised (Ericaceae).

Perekond leesikas (Ärctostaphylos).

sigamarjaD (Arctostaphylos uva ursi) 1 harilik leesikas1

vt. marjal., lo
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Perekond kanarbik (Calluna).

kanerva ~ kanervo (Calluna vulgáris) ‘kanarbik’ • 

kanervoissa juvvas_tsajua ‘kanarbikust juuakse teed* *.  

mettsäz_oli pal’l’u kanervoita 1 metsas oli palju kanar

bikku’ (VKKMS). Taime märgib ka liiteline kanarbiKko id. 

Sama tuletusliite abil saadud kanervikko ’kanarbik*  

tähistab ka taimede kasvukohta. Olimma kanervikkoz J 

marjoi^ * olime kanarbikus marjul*  (VKKMS). Sõna on 

läänemeresoomeline, vrd. sm kanerva, kr j kanarvo, 

kanervo, krjA kanarbo, krjL kanabr, vps kanambr, e 

kanarbik. Sõna on laenatud ka vene murretesse:

’ sinikas, joovikas' .

jõmukkt_kuza kazvassaz, sel heiton L=kanervoitaJ

* kus sinikad kasvavad, seal neid on L kanarbikke] .

memmä tänäpä jumukkaz ’ läheme täna joovikale* . mÜ 

olimm eglä jumukkaz d‘i emmä saneD ‘me olime eile joo-

kakaópa, kakzópa id. (SKES I 155).

nemmi (Calluna vulgáris) * kanarbik*.

Vt. nemmi lk,.

Sugukond müstikalised (Vaccinaceae).

Perekond mustikas (Vaccinum).

jomukaz ~ jõmukka jümukaz (Vaccinum uliginosum) .



vikal ja ei saanud1 , tänä vonn_ on vähä jumukkaita 

’ sel aastal on vähe joovikaid’ (VKKMS). Sõna pärineb 

läänemeres, ome algkeelest, vrd. sm juolukka, juomikka, 

krj juomingane’, krjA juomoi, krjL dÚumoi, d'uom oi, 

vps d’en’ukain’e, jon‘ikain‘&, e joovikas, lv jdoimk’i 

, joipk?z. Ilmselt on rahvaetümoloogilised tendentsid 

sõna varieerinud, näit, sm juopukka, juovukka jne.

Vormid sarnanevad juopua 1 joobuda’ , juovuttaa 1 joovas- 

tada1 sõnadele, mis viitavad samuti kui sks Rauschbeere 

ja vn IISHVLa sellele, et marja on peetud joobnustavaks 

(SKES I 125).

mus ikka ~ musikgz~ mussikaz (Vaccinum myrtillus) .

1 harilik mustikas*  .

Sõna on läänemeresoome1ine. vrd. sm mustikka, krj 

musísikka, krjA,L muszt'oi, must'oi, vps mus ' t' ik, 

e mustikas, lv muškz (SKES II 353-354).

Perekond pohl (Rhodococcum) .

poua ~ poaz ~ powIaz ~pouekez (Rhodococcum vitis 

ideae) ‘harilik pohl e. palukas1 .

Sõna on genuiinne, ulatudes soome-ugri algkeelde. Vrd. 

sm puolukka, puola, krjA puola, krjL buon, vpsbo/, 

e pohl, e murd, poolas, poolakas, lv bolgz = k pul, 

puv mns poji ‘marit (SKES III 645).



84

Perekond jõhvikas (Oxycoccus).

brusnika(Oxycoccus palustris) ‘harilik jõhvikas*.

£ vn ÓpyCHWKa ‘pbhl, pa lukas*  (VES).

jevikez~ jevikaz~ jevikka (Oxycoccus palustris). 

‘harilik jõhvikas*.

tütöt_teivad_jevikkoi * tüdrukud toid jõhvikaid1 (VKN). 

Nimetus on tuletis sõnast jevi~igvi * johv*  . Vrd. sm 

jouhi, krjÄ jouhi, krjL d'ouh, vps iovez, iouhed, e 

johv, jõhvikas, lv jiúgi *johvine*  7 lpN jowhe * johv*  

(SKES I 119).

kuremarjeD (Oxycoccus palustris) 'harilik jõhvikas*.

Vt. marja lk.<6

Sugukond kukemarjalised (Empetraceae).

Perekond kukemari (Empetrum).

sekka * kukemari’ .

E vn Cbra id. (VES).

varezmarja (Empetrum nigrum) ‘harilik kukemari*.

Vt. marja lk. A(p



Sugukond nelgilised (Caryophyllaceae) .

Perekond tähthein (Stellaria).

vesi roho (Ste Ilaria media) tvesihein’.

vt. roho lk. 0.

Perekond tõrvalill (Viscaria).

tervalkukká ~ tervkuk (Viscaria vulgáris) ‘harilik 

tõrvalill1.

vt. kukka Ik.S.

smol’jovka (Viscaria vulgáris) 1 harilik tõrvalill.

£ vn CMOJIeBRa ‘poisrohi’ (VES).

Perekond poisrohi (Silene).

d'ikkai^makku (Silene vulgáris) 1 harilik poisrohi1 .

vt. mak lk.10 .

Perekond pusurohi (Melandrium) .

tervalkukká (Melandrium dioicum) ‘punane pusurohi1.

vt. kukka k,5.
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Perekond nelk (Dianthus).

gvazdikka (Dianthus deltoides) ‘ nurmenelk’

< vn TBO34Ea ‘nelk’ (VES).

tunniD (Dianthus deltoides) ‘nurmenelk’.

Paralleelselt esineb ka liitsõnaline tunnifkukká id.

vdj tunni ‘tund’a e tund sks Stunde ‘tund, hetk1.

Vdj tunniD ‘kell’ on tõlkelaen vene keelest (SKES V 1402).

ö^ukka (Dianthus deltoides) ’ nurmenelk' . 

vt. kukka lk. 5".

Sugukond maitselised (Chenopodiaceae).

Perekond peet (Eeta).

fökJI ~ fökeJlä~ viogla(Beta vulg. ris) ‘peet1 . 

fökeläd_evät_kazvo hiivassa ‘ peedid ei kasva hästi1.

me i 11^ on hüväd_fökelät_tänä vonna 1 me i 1 on head pee

did sel aastal1 , täss_pentaraz_on fökeläD isutattu

1 sellesse peenrasse on peedid istutatud (VKKMS). 

Lvn CBeKJa id. (BWS 70).

1

turneps ~ turnips (Eeta vulgáris) ‘peet' .

Vasteid leidub mitmes läänemeresoome keeles, neil on 

aga olnud erinevad laenuandjad, vrd. sm turnipsi, 

turnus, turaa^ski jne. £ rts turnips, sks Turnip; krjA 

turnus, -Z
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2 arvatav, sm turnus; e turnips 2 sks v. rts. Vadja 

Keelde on sõna laenutud vene keelest Lvn TYprelIC

(SKES V 1426).

Perekond hanemalts (Chenopodium) .

saviroho (Chenopodium albium) 1 valge hanemalts1 . 

vt. roho 1k.9.

1 humal’ .

humajoit pannas_kaheja visi oJwIuZ ’ humalaid pannakse 

kahel viisil õllesse’ (VKKMS) . Vasteid leidub kõigis 

läänemeresoome keeltes, vrd. sm humala, ktj humala, 

krjA humal, krjL huma, vps huma, huma, e humal, lv 

umäl. Sõna on arvatavasti germaani päritolu, vrd. mnr

Perekond malts (Atriplex).

saviroho 1 malts’.

mejje tarhs kazvop_pal‘l‘u savirohta ’ meie aias

kasvab palju maltsa1 . (VKKMS)l Vt. roho lk.

Sugukond kanepilised (Cannabaceae).

Perekond humal (Humulus).

humaja ~umaJ ~ umaja, pl. umauaD (Humulus lupulus)
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humli, rts humle (SKES I 86).

Perekond kanep (Cannabis) .

kaneppi ~ kanevo~kaníiva (Cannabis sativa) * kanep1 

mejje tar hazajön pal’l’u kaneppia külvett’s’ü ‘meie 

aeda on palju kanepit külvatud1 (VKKMS). uhmares_sur vetti 

kan’iva siemeni pettšelika 1 uhmris suruti kanepiseem- 

neid petkliga1 (VKN). ikan’iva siemeni kuD riš~ tehti 

ta^kkunoi 1 ja kanepiseemnete koortest tehti kama1 

(VKN). Tegemist on eesti laenuga: It kan’epe, kan'ipe 

lv kan’ip, kan’ipz, e kanep 7 vdj kaneppi (SKES I 54).

Sugukond nogeselised (Urticaceae). 

Perekond nõges (Urtica).

negez, pl. nekezeD ’noges1.

Sõna on läänemere soomeline, vrd. sm nokkonen, nokko- 

lainen, e noges, nogene, ? lv noda'l (SKES II 391).

poJdikaz PS-öd ikä z peudikez(Urtica dioeca) 

1 kõrvenõges1 .

Nimetus on tuletis vadja sõnast peuetta 1 põletada1

Vasted: sm polttaa ‘poletada’, polttiainen ‘noges’, 

krjL peuttada ‘poletada’, poi ‘t ‘i ain ‘e ‘noges’, vps 



poutta ‘poletada’, poutít’einíe ‘noges‘ = lpN 

boal’det ‘poletada’, bol'dijas ‘noges‘ 2 sm polttiainen) 

j mrdE pult'ams 'põletada1 (SKES III 597).

rautanekezeD ~raut nekezeD (Urtica urens).
1 raudnoges’ ,

Vt. negez Ik. 38.

Sugukond jalakalised (Ulmaceae).

Perekond jalakas (Ulmus).

jaJaje 1 jalakas1 .

Tarvitatakse ka liitsõnalist jaHakka^pu id. pall’uep-

EaEVO-AharVas—oht—hänEka3VoB‘ palju ei kasva aga 

mones kohas ta kasvab (VKKMS) . vt. pu lk. J. Liigi- 

nimetus on läänemeresoomelist päritolu, vrd. sm jalava, 

krjL d’auai, jauoine, vps iauam, e jalaks, e murd, 

jalajas (SKES I 113).

künöppa ~ tsünnappaine 'jalakas, künnapuu1 .

Läänemeres. ome line sõna, vrd. sm. kynneppää, kynneppuu, 

e künnapuu, künnap, lv kindabä (SKES II 255).

Sugukond tatralised (Polygonaceae).

Perekond rabarber (Rheum) .

reven‘(Rheum rhaponticum) 1 harilik rabarber1 
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révén 'issa texjä kisel’jai pirakkä ‘rabarberist tehak- 
•— ------- ------- - • —>— ---------—
ee kisselli ja pirukat1 .£ vn peBeHb id. (VES).

Perekond oblikas (Rumex) .

ublikaz ~ublikez 1 oblikas .

ublickaiJUIon suret putkeD ‘ oblikal on suured putked’ , 

md korjazimma pai' l_'u_ ub likka it^a^ ‘me korjasime palju 

oblikaid’ , moned_on suppia keitt anne c_ub likka issa

‘ mones on oblikaist suppi keetnud1 (VKKMS) . meie ahsiue, 

evät cästü vetta i ublikas massa ‘meie lastel ei käs

tud võtta oblikatki maast (VRK). Vaste vrd. eesti 

keeles: oblik, oblikas, huklik id.

hapo ublikez (Rumex acetosa) 1 hapu oblikas1, 

vt. ublikaz lk. 3o.

kakkujé^lehti (Rumex acetosa) ‘hapu oblikas1.

vt. lehti lk.45. Rahvapärane nimetus ’kakukese leht1 

tuleb sellest, et mõnikord pandi kakukeste taignasse 

hapuoblika lehti, eriti raskematel aegadel, 

marjapä (Rumex acetosa) 1 hapu oblikas1 .

vt. pä lk,4S. 
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ebeze einä (Rumexf ennie us) 1 soome oblikas’ , 

vt. einä lk. 3. Nimetus on rahvapärane ’ hobuhein' .

hepoize marjapa (Rumez fennicus) ’ soome oblikas1 .

vt. pä lk.I5Tolkes ‘hobuse mar japea’ .

konski šavel (Rumex fennicus) * soome oblikas’

2 vn maBeJIb 1 oblikas’ (VES). Otsetõlkes ’ hobuoblikas’ 

vrd. kahe eelmisega.

konna ublikaz ‘konnaoblikas' - mingi oblika liigi koh

ta. vt. ublikaz lk. 40 .

Perekond tatar (Fagopyrum).

gretšin (Fagopyrum exulentum) ’ harilik tatari.

z vn murd. rpeMHa id. (Iab I). Sõna on kasutusele 

voetud vn rpek ‘kreeklane' järgi, kuna tatar toodi 

Venemaale kreeklaste vahendusel (ÕacMep I).

Sugukond nurmenukulised (Primulaceae).

Perekond nurmenukk (Primula).

esimein^kuKka^ (Primula veris) ’harilik nurmenukk1.

vt. kukka lk. 5.
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nurmein kukka (Primula veris) * 1 harilik nurmenukk’ . 

vt. Kukka Lie. 5 • 

nurmenukk1 .

L vn ckopocneJIka ‘nurmenukk, priimula1. (VES).

Sugukond pajulised (Salicacese) .

Perekond paju (Salix).

paju ^aju1 .

paju koret kisottaz i sis kuivatattaz ‘paju koored ki

sutakse ja siis kuivatatakse’ (VKKMS) . Nimetust tarvi

tatakse ka koos üldnimedega: pajupü •pajupuu1 ja paju

pehko 1 pajupõõsas’ (vt. pu lk. 0 ja pehko lk. 8 ).

Mingite pajuliikide märkimiseks kasutatakse nimetusi 

hane^-pa ju ’hanepaju’ ja puuainepa ju ’ punane paju1 . 

han_paju paimep_ hüvas sä ’hanepaju paindub hästi’, 

han_pa j u om_p una i zkorika,joe_rant o i z r ohkiap_ka z voB 

’hanepaju on punase koorega, joe randades kasvab rohkes

ti1 . (VKKMS). Soos kasvavat paju nimetatakse sõ paju 

1 soopa ju' . Kohta, kus kasvab palju padusid, nimetatakse 

pa jumettsä 1 pajumets1 .pajumettsä on niku rohkiap rätä- 

zikko 1 pajumets on nagu rohkem tihnik1 (VKKMS). Sõna 

on genuiinne, vrd. sm paju, krj paju, krjA pajju, paivu, 

skorospeJk ~ skorospeJIka (Primula veris) 1 harilik 
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krjL paju, poiju, e paju, lv pa‘i. Kaugemates sugu

laskeeltes on neid muunutavaid paju voi muude lehtpuu

de nimesid, mis viivad olla sama etümoloogiaga, kui 

läänemeresoome sõnad: udm bad’kS bad’hnd poi mrdET i — [ j-

poj, mrdM poju ‘haab’ . Väga ebakindlaid vasteid paku

vad samojeedi keeled: samN pe B 1 paju koor1 (SKES II 

465).

ju ja kasel on palju pahke 1 , hirvet_süvväs_hava 

kõrta 1 hirved söövad haava koort’ (VKKMS). Ja nagu 

puude puhul tavaline, lisatakse ka siin liiginimetusele 

üldnimi pu (vt lk. 3 ) -hapapiT 1 haavapuu* . Tuletuslii

te abil saadakse kasvukohta tähistav hapazikko ’ haavik’

saksa paju (Salix alba) 1hoberemmelgas(hobepaju)1 .

vt. paju lk.92- 

rautpaju (Salix pentandra) ’ raudremmelgas (raudpaju)' 

vt. paju de.°2..

vaj[ka paju (Salix alba) 1 hõbe remmelgas (hobepaju)1 

vt. paju lk. °3 ,

Perekond pappel (Populus).

ap ~ apa ~ hapa (Populus tremula) ‘haab' .

havazzon pallu i koivuz^on f pakolta J ‘haaval on pai
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palÚl’u oli hap o itä 1 i ha pa z^i kko me 11 s ä ‘oli palju

haabu, li haavamets’ (VKKMS). Sõna kuulub läänemere- 

soome-volga algkeelde, vrd. sm haapa, krjA haabu, 

huabu, krjL huab, huabe, vps hab, e haab, lv Sbz, 

9bz mr ša:pki, šacpi, šopket (SKES I 46).

Sugukond liilialised (Liliaceae).

Perekond tulp (Tulipa).

t^ul'pan (Tulipa sylvestris) ‘metstulp’ .

e vn TOJIbIaH 1 tulp1 . (VES). Vene sõna, pärineb prantsuse 

keelest, vrd. tulipán, tulipe (ÕacMep IV),

Perekond liilia (Lilium).

Iili 1 liilia’ .

2 vn JIVJIVH id. Vene keelde tuli nimetus kas saksa 

(Lilie) voi poola (Lilia) keelest, need omakorda ladina 

keelest (lilium) (Qacmep II).

tsarskikudri (Lilium martagon) ’ kirju liilia’.

L vn apckweKyIpM id. (VES) .

Perekond maikelluke (Convallaria).

Jük ~ ^ka Jükke (Allium eepa) . ’ sibul’ .

z vn JIYK ’ sibul, lauk’. Samast on laenatud ka teistesse
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Ims keeltesse: krjL luk, vps Juk (SS),

sipuxa ~ sij, u*i  (Allium cepa) 1 sibul1 .

täss_pntarazouas_sipuxoiasured_ntÚ‘s ‘iD 1 selles 

peenras on sibulatel suured pealsed1 (VKKMS) . Vasteid 

lääne-meresoome keeltes, kuhu laenatud eri keeltest: sm 

sipuli, murdeti sipula (7) kr jL sibülli ^-mrts sipul ‘puna- 

sibul1 2 kasks sipolle, sibolle 1 sibul’. lad caepula; vdj 

sipula arvatavasti ingerisoome murdeist, e sibul, -as 

asks, lv sppl võimalik^-ltCz asks (SKES IV 1036).

jani kukaD (Convallaria majalis) ‘maikelluke (piibeleht)’, 

vt. kukka lk. 5 •

lande,š ~landessa~landessi (Convallaria majalis)’ mai

kelluke (piibeleht)1

L vn JaHJHIII id. (VES) .

Sugukond loalised (Junaceae).

Perekond luga (Juncus).

sitnik sitnik (Juncus (effesus)) ‘harilik luga1.

Z vn CWTHVE ’ luga1 (VES).
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Sugukond käpalised (Orhida ceae).

Perekond käoraamat (Gymnadenia).

kubel'ja .^kukka (Gynmadenia conopsea) ‘ harilik käoraamat1 

vt. kukka lk. S .

Sugukond loikeheinalised (Cyperaceae).

Perekond villpea (Eriophorum).

vijpä ‘ villpea’ 

vt. pä lk. 46 •

Perekond kõrkjas (Scirpus).

rogo (Scirpus sylvaticus) ‘ metskork jas‘ .

Sõna pärineb läänemeresoome algkeelest, vrd. sm. ruoko, 

krjA ruoko, krjL ruog, vps rogo, e roog, lv ruge(z) = 

lp ruogói (võimalik, et vana läänemeresoome laen)(SKES

IV 872).

trasnik (Scirpus sylvaticus) 1 metskorkjas1

Av TpOcTHME ’ kõrkjas, pilliroog, käisel’ (VES).

Perekond käisel (Schoenoplectus).

glaiz ~ glaiza (Schoenoplectus lacustris) ’järvekaisel,
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( järvekorkjas) ‘ Vasted: sm kaisla, kr j kaisla, krjA 

kazl’u, krjL kazl‘, gaza ‘ järvekaisel’ , e kaiselegerm, 

vrd, mn geisl 1suusakepp1, kasks geisel ‘roosk, piits, 

nuut! (SKES I 143).

Perekond tarn (Carex).

Juht ~ Juhta ’ tarn' •
roho mokomaina a/ago paikkoishän kazvoB ‘niisugune 

rohi, madalates kohtades ta kasvab’ , mejje ojaz_on_hüvä 

Juhta Lmeie ojas on hea tarn’, pä lehmällä (uh.t's'it 

ette ’pane lehmale tarnu ette’ (VKKMS). Vasted läänemere

soome keeltes: sm luhta, luha ’rannaniit’, krjA luhtu 

’ lomp’, krjL Juht, Jluhte ‘lomp, luhaniit, luhahein’, vps

uhta ’ madal vesine paik’, e lpht (SKES II 306). Sõna on 

balti laen, vrd. Id lukštas, It luksts (IKEL).

ossoka ’tarn’

Z vn ocoka id. (VES).

Sugukond kõrrelised (Graminea (Poaceae)).

Perekond timut (Phleum).

timofeika ~ tim ofcik (Phle urn pratense) ’põldtimut’ .

2 vn TMMOeÄka id. (ab IV).
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Perekond rebasesaba (Alopecurus) .

d iki timofeika (Alopecurus pratensis) ’aas-rebasesaba’. 

vt. timofeika Ik.07 .

ruiz einä (Alopecurus pratensis) t aas-rebasesaba' 

vt. einä lk. 3 .

Perekond kastehein (Agrostis).

kassikaz 1 kastehein1 .

tämä oq^k^va kassikaz 1 see on kova kastehein1 vana 

kassikazon-kova 1 vana kastehein on kova1 (VKKI^S). Paral

leelselt kasutusel ka liitsõnaline kassika heinä id., vt. 

heinä lk. 3 . kassika_heinä lehmäd evät süvvä hüvässä

1 kasteheina lehmad ei söö hästi (VKKMS). Nimetuses lii1

tub -kaz liide genuiinsele tüvele, vrd. sm kasi, e murd, 

kasi, lv kizi, ka7 z ž i. Leidub ka küsitavaid vasteid 

kaugemates sugulaskeeltes: hndktmns koadel (SKES I 

168) .

kasseoho 1 kastehein1, 

vt. rohu lk. G



99

Perekond kaer (Avena).

kagr ~ kagra (Avena sativa) ‘harilik kaer*  .

kagra pettäs_pitkillä kuhjaxaiAAa ‘ kaera hoitakse pikka

des kuhilates1 , kana nokip kagroita 1 kana nokib kaeru1 

siputakanoiMjakagroita 1 puista kanadele kaera1 , ke väliä 

külve ttäs. kagra 1 kevadel külvatakse kaera1 (VKKIS). kagra 

kazvop_pe/oAa 1 kaer kasvab põllul1 (VKG) . Vasteid 

läänemeresoome keeltes: sm kamura, krjA kagru, krjL kagr, 

kagre, vps Kagr, e kaer, lv ka’ggr. Sõna on germaani 

laen, vrd. mgt hagri, mrts haghre (SKES I 174) .

Perekond pilliroog (Phragmites).

roko(Phragmites australis) 1 (harilik) pilliroog1. 

Paralleelselt ka liitsõnaline meri^roko id. vt. rogc 

lk. % .

Perekond kerahein (Dactylis).

kosttora (Dactylis glomerata) 'harilik kerahein1.

vn kocrpa 1 luste1 (ab II).

ruiz^inä(Dactylis glomerata) 1 harilik kerahein1.

vt. einä lk. 3 ,
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Perekond luste (Bromus),

kattara ‘luste* *

vt. roho lk. ,

Perekond nisu Triticum).

nisu (Triticum aestivum) * harilik nisu*.

Vasteid läänemeresoome keeltes, vrd. sm nisu, krjA nizu, 

krjL n’izu, vps n‘ižu, e nisu, lv ni‘zzz( sm ? IpN nis-

*nisu-*) (SKES II 385 -386).

mejje rukkez_on pal’l’u kattara ‘meie rukkis on palju 
lustet*  , monet keitättäz i kattaroissa_oJlutta ‘moned 
keedavad ka lustest olut*  (VKKMS). Vaste üksnes soome
keeles: kattara (. KES I 172).

Perekond jusshein (Nardus).

juhtlein (Nardus sativa) *jusshein*  . 

vt. einä lk. D -

Perekond orashein (Elytriga).

erazroho (Elytriga repens) * harilik orashein*,  
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vehnä (Triticum aestivum) ’ harilik nisu’

meill.oli hüva vehnä 'meil oli hea nisu’ (VKKMS).

Genuiinne sõna, vrd. sm vehnä, krj vehnä, krjA vehnä 

mrdE Vis, mrd visa mr ist ? udm vad'z, vaz”

(SKES VI 1683)4

1 J
Perekond rukis (Secale).

ruiz ~rüiz (Secale cereale) ’ (harilik) rukis’.

lehmä söi rukkita ’ lehm soi rukkeid’ (VKKMS) . rüis 

ahtas nelinä oartta ke.rraz ’ rukist ahetakse neli part 

korraga’ (VKN). kezäruiz, suviruiz märgivad ’suvirukist’ 

suviruistarvis külvä maha ’ suvirukis tarvis maha külva

ta’ (VKKMS). Talirukist tähistab sona tavviruiz. ühez_ 

nurmes_kazvo tavviruiz ‘ühel nurmel kasvab talirukis’ 

(VKKMS). Sõnal on vasteid läänemeresoome keeltes, vrd. sm 

ruis, krjL rugiz, vps rugiž, e rukis, lv ri'ggz. Tõe

näoliselt germaani laen, vrd. mnr rugr, mrts rogher. 

Alternatiivselt vist võimalik ka balti laen, vrd. Id 

rugys ‘rukkitera' . J.Kalima siiski ei esita balti laenu

de hulgas (SOS IV 856).
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Perekond oder (Hordeum), 

odra ezr~ ezra (Hordeum vulgar) 1 harilik oder1 .

miä külvin pal’l’u odra ‘ma külvasin palju otra1 (VKKIIS) 

ezra vel möhepä cülvetti, kz ja ma üvvi sojeni 1 otri 

külvati veel hiljem, kui maa oli juba hästi soojenenud1 

(VRK). Sõnale leiduvad vasted läänemeresoome keeltes, 

vrd. sm ohra, kr j odra, ozra, krjA ozru, krjL ozr, vps 

ozr, esoder, 1v vo‘d‘d‘räz vu o^ dr^z. Sõna peetakse indo- 

euroopa laenuks. (SKES II 420) .

jatsmen (Hordeum vulgare) 1 harilik oder1.

A vn HMeHB 1 oder1 .

meri rohe mingi heintaime nimetus 1 merirohi’ .okO C 3

putkirpho mingi heintaime nimetus 1 putkrohi1 . Uc.^

patukka 1 mingi veetaim; teelehe õisik1.

patukad_kolenoapajoiskazvovatta 1 putukad vist kasva

vad abajates1 (VKKMS). Vasted läänemeresoome keeltes: 

sm patukka 1 nuut, kantsik; suur jäme vits; punutud roosk1 

kr j patukka ‘vits’, krjA batug 1 kepp löömiseks1, krjL 

batog ‘kepp’, vps batog^ 1 piits1 , vdj pteG ‘piits’ , e 

patak, patakas^ (kui eesti sõna pole laenatud läti kee

lest nagu lv p9bt?G 1 piits1 <lt patagaé vn .

Sõna on vene laen vn óaror 1 kepp, teivas, malakas
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(SKES III 506).

Sugukond vohalised (Araceae).

Perekond kalmus (Acorus).

vehka vehka (Acorus calamus) 1 kalmus1 .

vehkatarvizühel päivä mennä 1 ühel päeval on tarvis 

kalmusele minna1 , mü^olimme vehkas^^näpä ’ me olime täna 

kalmuseid korjamas' , vehat_sos_kazvssaz, heitä sikoim- 

tovvazvehkoita 1 kalmused soos kasvavad, neid tuuakse 

sigadele, kalmuseid1. (VKKMS) . Sõna pärineb läänemeresoo

me algkeelest, vrd. sm vehka, krjA vehka, krjL vehk, vps 

v'ehk, e vohk. On laenatud vene murretessezvn BeXK 
(SKES VI 1681).

Kõrgemate taimede nimetustest on enamus genuiinsed, ula- 

tuces osalt juba uurali algkeelde: koivu f kask1, küsi 

1 kuusk1 , torni 1 toomingas1 jne. Tunduvalt rohkem on aga 

hilisemaid, soome-ugrilisi ja 1 änemeresoomelisi nimetusi. 

Soome-ugri ajastust pärinevad näiteks leppä 1 lepp1, 

nagre ‘naeris', pih. 1 pihlakas1 , p9a‘pohl‘ jne., 

läänemeresoome algkeelest kanerva 1 kanarbik1, mansikkaz 

'maasikas1, ohtoja ‘ohakas1, vehka 1 kalmus1 jne.
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Vanemaid laensõnu on vähe, näiteks odra ‘oder’ 

(oletatav indo-euroopa laen), apija ‘aasristik’, erne 

‘hernes’, Auhta ‘tarn’ (balti laenud), glaiz ‘ järvekai- 

sel’, kagra ‘kaer’, lina ‘lina’, ruiz ‘rukis’, umala 

‘humal’ (germaani laenud).

Hilisemaid laensõnu on tunduvalt rohkem, neist pea

aegu kõik vene keelest. Eelkõige tähistavad vene laenud 

kultuurtaimi, mille märkimiseks oma sõnad puuduvad. Seda 

asjaolu on lihtne seletada: vadjalaste esivanemad ei 

tundnud aias kultiveeritavaid taimi. Koos vastavate tai

mede tundma oppimiseg voeti üle ka nende nimetused, näi

teks: bor^kko^n ‘porgand’, fök- ‘peet’ , pamidor ‘tomat’, 

petrusk 1 petersell1, ugroppi ‘till’ jne. Vene laenude 

hulgas moodustavad teise suure rühma metsa- ja niidutai

mede nimetused, näiteks fiak 'kannike*,  romaska * kari

kakar, kummel, kesalill*,  sitnik * luga*  , timofeika 'põld

timut*,  valerisnk * palderjan*  . Loetletud näidete puhul 

ei ole registreeritud omakeelseid vasteid (esineb veel 

mõningaid analoogilisi juhtumeid), üldiselt on aga metsa- 

ja niidutaimede hulgas vähe selliseid, mida tähistatakse 

ainult vene nimetusega. Tunduvalt suurema hulga moodusta

vad need, kus vene laensõna esineb vadja nimetusega 

kõrvuti, näiteks j a ni_kuka D * m a i ke 11 uke * ja Aandes id .

vn, nurmein Jvukká * nurmenukk1 ja skorospelk id.4 vn 

rogo ' metskork jas*  ja tr asunik id. Lvn , ruiskukka 

' rukkilill*  ja vasikki id.<v, tervalkukká * tõrva

lill*  ja smoljovka id. ( vn).
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Mittevene päritoluga hilistest laenudest mainitagu eesti

laenu

sibul1 .

ja ingerisoome nurretest lähtunud

sipua

Esineb ka üksikuid tõlkelaene! ivoja mario ‘härg-

hein1 -vn id., tuhn^t^j^eh^^^a ‘raudrohi’

2 vn •U\CSrUUCHL id.

Kõrgemate taimede nimetuste koosseisu uurides võib 

öelda, et ligikaudu poole moodustavad liitsõnad. Need 

on suures osas rahvapärased. Põhisõnaks on siin enamasti 

taimemorfoloogiline voi üldnimetus, mis on tihti oma otse

se tähenduse minetanud: ein ‘hein’ (j uhtiein " jusshein1 , 

ruiz~einä ‘ aasrebasesaba’ , ebze_einä ’s.ome oblikas), 

kukka ’ lill, ois’ (joda_kukka ‘harilik angervaks’, lumeJ 

kukaD ’vosaülane’, mesikukka ’ madar’, tsülmä_kukka 

’ harilik kopsurohi’ jne.), lehti ’ leht’ (kakkuje lehti 

‘hapu oblikas’, šuppolehoD ’ villtakjas’ , te lehti ‘tee- 

leht’ jne.), marja ‘mari’ ( qü-mar ja ’ lillakas’, musmarig 

‘must sõstar’, orjamarja ’ poldmurakas’ , taitsinmar ja 

‘mage sõstar’ jne.), putki ‘putk’ (ka na_kojut_ putki 

’ kanakoole’, karuputki ’ siberi karuputk’, metsäputki 

‘harilik heinputk’ jne.), ’puu’ (ho^kapu ’põlismänd’ , 

kusipü‘kuusk‘,eihdapy ‘pihlakas’, vajj-tarpu ’ vaher’ jne •) 

pä‘pea‘ (marjapähapu oblikas’ , mätäpä ’ harilik vaari

kas’, vi^pä ’ Villpea’), roho‘rohi‘ (puna ta^udjL^r o h o 

’ o jamool’ , saviroho ‘malts’, släppi_roho ‘kortsleht’, 

uniroho ’ harilik pune’ jne.). Põhisõna funktsioonis 
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võib olla ka konkreetne taimenimetus, näit, erne ’hernes’ 
(ire_erneD * hiire herne s) , kapus ’ kapsas’ (jänese kapus 

‘jänesekapsas'), kattara ’ luste1 (karu kättara ’ laane- 

sõnajalg’), kusi (szaksa kus i ’ lehis' ); nekez ’ nõges’ 

(rautanekezeD ’raudnoges’ ), tOmi ’ toomingas’ (koera torni 

’türnpuu’) jne.

Täiendsõnu on mitmesuguseid. Nad võivad osutada tai

mede kasvukohale (merirobo ’ pilliroog’, nurme in kukka 

’ nurmenukk’, ruis_kukka ‘rukilill', sado_roho ’naat’, 

telehti'teeleht', vesi_roho ‘vesihein' jne.), värvusele 

(keüta kukka ’võilill, kuldvits, poldroigas, tolkjas, 

tulikas? kejtain-sinine<kukka ’korvik’, sinine umikukka 

’ sinilill’, vankaD potsnežnikaD ’vosaülane’ jne.) või 

muule antud taime iseloomustavale omadusele (tsülmä_ 

Kukka ’ harilik kopsurohi’ -taimest tehti külmetuse ja 

köha vastu teed, umankukka ’ käbihein’ - taime ois 

meenutab humala vilja’, uniroho ’ harilik pune’ - taimest 

keedetud tee mõjub rahustavalt, jne.) Ligikaudu veerandi 

täiendsõnadest moodustavad linnu- voi loomanimetused, 

näiteks võiks esitada karu (karunkattare ’laanesonajalg’, 

karumarje ’ poldmurakas’ , karúm urak id., karuputki ’ si

beri karuputk’), hiire (ireyerneD ’ harilik hiirehernes’, 

ire_erne_pu ’ suur läätspuu’ , ire_kukka ’ harilik hiire

hernes’, iren^jiättu ’ harilik nõiahammas’, ire roho ’ ha

rilik hiirehernes’), haraka (aragasaba * harilik naat’) 

sea (sigamarJaD ’harilik leesikas’) jne.
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Täiendsõnad võivad viidata ka taime viljadele, näi

teks gružovnikka_pezas ‘karusmari’, pähkempu ‘sarapuu, 

rebinapu » pihlakas’ vizenjapu 1 harilik kirss’ .
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KOKKUVÕTE .

Kokkuvõtteks võib nentida, et enamuse vadja keele 

botaanilises leksikas moodustavad genuiinsed sõnad. 

Oma sõnade osakaal on eriti suur selles osas, mis puu

dutab üldnimetus! Ja taimemorfoloogiat. Selline nähtus 

on täiesti loomulik, sest suhtlemisel tekkis inimesel 

vajadus tähistada ümbritsevat loodust ja eelkõige just 

seda osa, mis kannab endas üldistavat informatsiooni, 

näiteks Juri ‘juur’, marja ‘mari’ , pu ‘puu’ jne. Mõne

võrra üllatavana tundub genuiinsete sõnade vähesus 

seenenimetustes. Oma sõnadest koosnevaid nimetusi lei

dub ainult 5: punakori ‘punapuravik’, punapä id., sini 

1 pilvik1 , murõmunaD ‘ murumunad, ämmät os s‘ , ämm_tussu 

id. Neile lisaks sisaldavad genuiinset ainest veel ai

nult pisut üle neljandiku seente nimetustest (tegemist 

on liitnimetustega, mille täiendsõna kuulub oma sõnade 

hulka), näiteks apobahka 1 punapuravik*  , cärbeze_griba 

‘punane kärbseseen1, kauniz muhamor id., kahtsiobahka 

1 kasepuravik1 , sitta griba ‘sonnikuseen’ jvm. Seevastu 

sõnajalg- ja paljasseemnetaimi tähistavad peaaegu eran

ditult oma sõnad, n õiteks hosia 1 poldosi1 , küsi 1 kuusk1 , 

näre‘noor kuusk1, petäjä 1 mänd1 , stana jalG 1 sõnajalg1 

jne. Katteseemnetaimedest märgivad genuiinsed sõnad
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enamasti metsapuude (leppa ‘lepp’, koivu ‘kask’, särin 

‘saar!, t^mmi 1 tamm1 , vahter ‘vaher’ jne.), marjade 

jomukaz ‘sinikas, joovikas’ , jevikez ‘johvikas’, mura- 

kaz 1 murakas’, mussikaz ‘mustikas’, vápukka ‘vaarikas’ 

jne.) ja teiste sagedamini metsas ning niidul kasvavate 

taimede nimetusi (kanerva 1 kanarbik’, kuller 'kuller

kupp’, ohtoja'ohakas', negez ’ nõges’, takki J takjas’ 

jne.). Oma sõnad puuduvad peaaegu täiesti kultuurtaime

de osas (juur- ja puuviljad, maitseained, aialilled). 

Genuiinsed sõnad ulatuvad juba uurali algkeelde, Kuigi 

sellesse kõige varasemasse perioodi kuuluvate nimetuste 

osakaal pole just eriti suur (imettši ’iminoges’, muna 

’ kartul’ , kori ’ koor’ , putki ‘putk' , tomi'toomingas' 

jvm.). Tunduvalt rohkem on soome-ugrilisi nimetusi 

(lehti 'leht’, nagre ’ naeris’ , piha 'pihlakas’, pona 

•pohl’, sestara ’sõstar’ jne.). Kiige rohkem oma sõnu 

kuulub läänemeresoome algkeelde (honka 'põlismänd', 

jaJaje 'jalakas', mazikaz 'maasikas', rüpsü 'kobar', 

vehka 'kalmus’ jne.). Genuiinsed nimetused võivad tihti 

olla deskriptiivsed (bul’ bukka^'vesikupp’ , lillikain 

’ lillakas’, ämmä_tussu ’ ämmät oss’, jvm!) voi rahvapä

rased (katikäpänäD ’ kassikäpp’, ^sj^Kukka 'madar' , 

mätäpä 'harilik kollane vaarikas’, voho-marja’ pold- 

murakas’, srava_ändä ’ poid osi’ jne., lähemalt vt. all- 

nool).
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Laensõnu on vadja keele botaanilises leksikas oma 

sõnadest vähem. Eriti väike on varaste laenude hulk. 

Kõige vanemad nendest kuuluvad indoeuroopa kihistusse 

(odra ‘oder’, omena ‘oun‘) Hilisemast perioodist päri

nevad mõned balti (apija ‘aasristik’ , einä ‘hein’, erne 

‘hernes*,  Juhta 1 tarn1 , semen 1 seeme1 jvm.) ja germaani 

(glaiz ‘järvekaisel’, humaja ‘humal’, kagra 'kaer*,  

roho 1 rohi1 , ruiz 1 rukis1 jvm.) laenud. Hilisemaid 

laensõnu on tunduvalt rohkem, neist peaaegu kõik vene 

keelest, v.a. kanep ‘kanep’ (eesti laen) ja sipulia

1 sibul1 (ingerisoome len) . Taimemorfolocgias ja üld

nimetuste rühmas on vene laenude hulk tühine (gottsina 

‘kapsajuur’, nattj s ' i 1 juurviljapealsed1 , pupuska

1 urb1 , ros^sa 1 lehtmetsatukk1 , strucok 1 kaun1 jvm.), 

seevastu aga seente nimetustes moodustavad nad suure

enamuse (apj^onka ‘kännumampel’ lisicki 1 harilik kuke-

seen1, mahovik 1 pruunsametpuravik’ , smarski ‘kevad- 

kogrits1, sgrojeska ‘pilvik’ jne.). Teise suurde vene 

laenude rühma kuuluvad kultuurtaimede nimetused: borikon 

•porgand1, fökJ’peet’ , kapunsa, 1 kapsas1 , Juk 1 sibul1 , 

reven’ 1 rabarber1 jne. (köögiviljad); perttsa 1 harilik 

paprika’ , petrušk petersell1, ugroppi‘till‘, (maitse

ained); georgin 1 daalia1, liii 1 liilia1 , pion ‘pojeng‘, 

t’julpan ’tulp1, tufelkka 1 lupiin1 jne. (aialilled).



111

Küllalt palju on vene laene ka metsa- ja niidutaimede 

nimetuste hulgas. Enamasti esinevad nad paralleelselt 

vadja nimetusega, näiteks jahi kukaD ‘maikelluke’ ja 

J^ndes id,, n ur me^i n^k ukka ’ nurmenukk’ ja skorospelk id., 

rõko ’ metskorkjas’ ja trasnik id., ruiskukka 'rukkilill*  

javasijkki id , terva kukka ’ tõrvalill*  ja smoljovka 
id. jne. Suhteliselt harva tähistab mingit metsas voi 

niidul kasvavat taime ainuüksi vene nimetus, näiteks 

fia/k 'kannike*,  romaska ‘karikakar. Kummel, kesalill*,  

sitnik 'luga1, fimofeika 'põldtimut', valeriank tpal- -----  . . -_ ------- -------- 
derjan' jvm. Omaette grupi moodustavad veel venelaenu- 

lised puude ja põõsaste nimetused, mida paljasseemne

taimede osas peaaegu ei esine (v.a. -joka 'kuusk') ja 

katteseemnetaimede osas puudutavad peamiselt aias kas- 

vatatavaid, näiteks grižovnik 'karusmari', grusi 'hari

lik pirnipuu', siren ‘‘ harilik sirel', sl i va p n 'harilik
J _

ploomipuu', vizenjapu 'kirsipuu' jne. Esineb ka üksi

kuid tõlkelaene: UO-Ja_mario ’härghein'k vn VBah qa- 

MapbH id., tuhattolehokka * raudrohi*  Z vn THCSye- 

JIVCTHVK id.

Uurides botaanilist sõnavara koosseisulisest kül

jest võib öelda, et ligikaudu poole moodustavad ühe

sõnalised nimetused, millest enamik kuulub vene laenu

dele. Teise poole moodustavad liitsõnad (voi sõnaühen

did) ja siin kuulub kindel esikoht genuiinsele materja

lile. Sellised liitnimetused on üldiselt rahvapärased 
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ja tähistavad nii seeni kui kõrgemaid taimi. Põhi

sõnaks on enamasti taimemorfaloogiline voi üldnimetus, 

mis on tihti oma otsese tähenduse kaotanud: einä ‘hein’ 

(juhtiein ‘jusshein’, ruiz_einä ‘aas-rebasesaba’, 

ebeze_einä 1 soome oblikas1 ), griba ‘ seen’ (harmaD gri- 

bad ‘kasepuravik', kauniz griba ‘punapuravik', sitta 

griba ‘sonnikuseen', cärb£ze^ griba 1 punane kärbseseen’, 

vaikea griba ’ harilik kivipuravik jne.), kukka * lilli, 

ois’ (joda_kukka 'harilik angervaks’, lume_kukaD ’ vosa- 

ülane’, mesi kukka ’ madar’, tsülmä kukka 'harilik kopsu- 

rohi’ jne.), lehti ’ leht’ ( ka - .k u j e__J_ eht i ’ hapu oblikas’, 

suppolehoD'villtakjas', teelehti J tee leht ’ jne.), marja 

‘mari' (qu_mar ja ’ lillakas’, mus_marje ’ mustsõstar’, 

orjamarja' Poldmurakas’ , taitsinmar^ja^ ’ mage sõstar’ jne), 

putki 'putk’ (ka na- kõuut -putki 'kanakoole’, karuputki 

•siberi karuputk’, metsäputki ' har ilik heinputk’ jne.) 

pu ’p u’ (honkapu ’ põlismänd’ , küsipp 'kuusk’ , pihJpu 

’ pihlakas’, vShtarpu ’ vaher ’ jne.), pá’pea’ (marja pä 

’ hapu oblikas’, mätäpä ‘hrilik kollane vaarikas*.

vipä ’ villpea’), rohe ‘rohi’ ( punataudi_roho ’ o jamool’ 

saviroho ’ malts’ , släppi_roho 'kor ts leht’ , uniuroho 

’harilik pune’ jne.). Põhisõna funktsioonis võib olla 

ka konkreetne taimenimetus, näiteks erne ’ hernes' 

(irecerneD‘hiirehernes‘, kapus 'kapsas’ (jänes e kapus 

’ jänesekapsas’ ), kattara ’ luste’ (kar kt tara ’ laane- 

sõnajalg'), kusi (saksa kusi 'lehis’ , nekez ’nõges'—P—— -------__________ 7 7 • j —
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(rautanekezeD ‘ raudnoges’ ) , tömi ‘toomingas’ (Koera" 

torni ‘türnpuu’) jne.

Täiendsõnu on mitmesuguseid. Nad võivad osutada t 

taimede kasvukohale (apobahka ‘haavapuravik’, nurme, in - 

kukka ‘nurmenukk’, ruis_kukka 1 rukkilill’, tara_roho 

‘naat‘, teelehti ‘teeleht’, vesiroho ‘vesihein’ jne.), 

värvusele (harmaD gribaD ‘kasepuravik’, kehita kukka 

* Võilill, kuldvits, poldroigas, tolkjas, tulikas1, 

keJtain_sinine_kukka 1 korvik1 , sinine, umikukka ‘sini- 

lill1, vakaD potsneznikaD ’vosaülane1 jne.) voi muule 

antud taime iseloomustavale omadusele (tsülmä kukka 

1 harilik kopsurohi1 - taimest tehti külmetuse ja köha 

vastu teed, uman,kukka ‘käbihein' - taime ois meenutab 

humala vilja, uni _r oho ‘harilik pune1 - taimest keede

tud tee mõjub rahustavalt jne.) Ligikaudu neljandiku 

täiendsõnadest moodustavad linnu- voi loomanimetused, 

näiteks võiks tuua karu (karu_kattara 1 laane sõna jalg1 , 

karu^mar je 1 poldmurakas1 , karumurakid., karuputki 
1 siberi karuputk1), hiire (ire erneD 1 harilik hiireher- 

nes‘ , ire^rne>pu,1 suur läätspuu' , ire kukka 1 harilik 

hiirehernes' , iren_nättü 1 harilik nõiahammas1, ire_roho 

‘harilik hiirehernes1), haraka (araga Jlaba 1 harilik 

naat1 , sea (sigamarjaD' harilik leesikas1 ) jt. Täiend

sõnad võivad viidata ka taime viljadele, näiteks 

gruzovnikka pezas 1 karusmari1, pähkempu 1 sarapuu1 ,
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rebinapü 1 pihlakasT , vižen ' japu ‘ harilik kirss1.

Liidete ikko, -zikko abil saadakse mitmeid kasvu- 

kohti tähistavaid tuletisi: hõsia zikko ’ os jastik’ , 

leppikko ’ lepik’ , kanervikko 1 kanarbik1 , petäzikmo 

‘männik’ jne.

Taimenimetuste s tarvitatakse tihti sünonüüme. Eri

ti levinud on variant, kus kõrvuti esinevad nii oma kui 

võõrsõna (näiteid vt. eespool, lk.414) Harvemini esine

vad paralleelselt genuiinsed nimetused, näiteks janaje 

1 jalakas, künnapuu1 ja künoppä id., ka ne r va 1 ka na r b i k1 

ja ngmmi id., kahtsi * kaste, ’ ja koivu id.jvm. Tuleb 

ette ka juhuseid, kus sünonüümide paari moodustavad 

võõrsõnad: uhta 1 tarn1 (balti laen) ja ospoka id. 

(vene laen), d‘iki timofeika 1 aas-rebasesaba1 (vene 

laen) ja ruizeinä (einä - balti laen), Mk’ sibul1 

(vene laen) ja sipula id. (ingerisoome laen). Taimedel 

mida rohkem tuntakse ja laialdasemalt kasutatakse, on 

ka nimetusi rohkem, näiteks mäntpu 1 ha. i lik mänd*,  

petäjä id., pilku id.; repeinik 1 villtakjas1 , suppo- 

lehoD id., tiki_täkkianid., täkkiid.,; hapo_ublikez 

‘hapu oblikas1, kakku j e^l e h t i id., marjapäid .

kokkuvõtvalt võib öelda, et vadja keele botaanili

ses leksikas on Dohiosa üldnimedest ja taimemorf oloogi- 

lisest sõnavarast genuiinne. Sama päritolu on küllalt 

suur hulk puude, marjade ja enamtuntud metsas ning nii
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dul kasvavate taimede nimetustest. Laensonadega märgi

takse kultuurtaimi (tera- ja juurviljad, maitseained, 

aialilled), enamikku seente nimetustest ja mõningaid 

metsa- ning niidutaimi. Kõige rohkem on vene laene.

Väga palju esineb rahvapäraseid liitsõnalisi nimetusi, 

tihti tarvitatakse sünonüüme.
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u. Í-S

harmad gribad 2. 2?, janaje L. HS, A/, l®"1
heina M. 3 janakka,pu u 35

hepoize merjapä 0.31 jatšmen tl * 102
hepoize putki 2k. 56 jevikez lé . 8 H

herne % 53 joka Ck 3«, i'i
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j oda fkukká el.“(, (0, 112 kaarna kusi if. 3 I

jomukaz ei82, lo$
, - । । ■ . 34 L o pg, fkana-kout-puUKi " <

jomukka 2- 82 ka na, kukka C6 •5

juhtiein e4. 400,(05,"2 1 . g{ 82kanarbikKo —
jümukaz E6. 3 . • zZ 22 /oskaneppi 5 - u *

. ,g 43 (o2
a ULTI Uk . i gg b 82 {o3 105 'kanerva •*7  ( zi

jurikko 2. 13 kanervikko 04 - 82,//1

jevikaz ed. 89,103 
• kanervo <- 82

jevikko el. š kenervo &. 80

jänesekapuz ef. kan" iva C6- 88

Jänese ublikez 04. 5- kaporski cai Z. 54

kali u. 70 kapus e. ?1, /0C, 212

karre 26. 4 kapussa a. ?1, //0
kagr e. 23 karjusi suma (- 7 3

kagra e. 77,001 karp 0o r oho &4 99

kahisi e. G 1, /1 karu kättara c. 31, (06, /15

kahtsiobahka c0. 27, ( /03 karumar Je 4- 1 3 /13

kakku je^ lehti (0.50,105,1(2, 
144

kalako cik 0k. 9

kar um urak C4. H’, to, //3
- . 4 58 (os eg 117karu putki " , ""5/

kas a k odl c i kka C4 - 7 1 kassika heinä C • S
kagan E. " s gp S gKasSikaZ "

kagan_kukka M- " S T . // 3 gkasse_rono Uk

kalimmar je pu L4. 55 • gp L, ka z vont a ma

kalin e. A1 katago C4. 34

ka1inamarJapu E. 5J katage c4- 3 2

kalinapu el. (o kataja (4 3-

kalinmarja tl- 1 katikapajah U*  7”, (05



119

kati pirusk eA 38 konnajublikez U 9 i

kattara e4 ioc (06, 1/2 konski sävel 0 3i

kaunissmaroda ee 2 kori A (4,22, /05

kaunissmaroda E6. “ 2 kosttora 8 33

ka uni z griba e. 21 m krizovnik
((. 4 /

kaunizmarja d. 4 2 krizovnikka ({ q 1

kaunizmarje e. 2 kubel ja v Kukka &< 9S,6S,G?, 36

kauniz muhamor E4- 2 S 3 kuller d. 33 /05

kavjornei kukka C- - 1 kukka 5, (9,22,

kedre U. 3 kumina 57, 93

kentakukka e. +0,81 kuremarjeD e 8 H

kesäruiz el. ( >9 Í kusi d. 3-, 03 , /oC (08 /12

kissapaD u 7 c kusinäre
el 3s

- g( 3X kissen piroska - kusipu el. 34, / 0s, ((2

klever (4 9 keat ain_sinine, kukka 6 68 /04 713

kleveri kleiver E4 " 5 kejt akukka é. ?0,92,95,104113

kleiver e2. •5 kersi ( { 5

kl ‘on ed 5 s karkkü (4 1 "1

koera marjaD e. 4L! käznä ed 5, /2

koeramarja pu d. Sc künoppa d. 8 5,

koera torni d. Se,(06, (/3 Jadva « 1S( 22

koera marjapu c. 5 c andes 4. SS, 10 m

koivu M. G 2, (03, (03#andešša A J S

koivugriba •andessi (Z 35

koivupu e. 62 •anttu 0. 92

ko Joko/c ik «. 94 lehto d 1S

konna putki u lehtozikko mettsä
e (
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Lehtet ‘s‘i Li /S mkka 06 7 o

lepikko u 3,11 mamuna 2, c c

lep u d 9 ma omena 64/ G G

leppä LL. G 3, /03 (05 marjakoivu ZZ. 4

leppämettsä « ( marjaroho -g c )

leppäpu Li. ( $ mazikaz . 1$,(07

leppäzikko el. 6 3 mazikez > 4. ‘ 5

lili £ (. 3, / f 0 mahja E/ 1V»

lipa Li. 53 maioran dikij E, 65

lillikain jj, 5,(03 ma k o vk a zl. 10

Iina C6. 6 i6M mal‘ina 2.

linnu marja e.13 mansikkoz LÍ- $, (o S

lisickaD li. 21 man_tsikaz e • s
il Q4 51, 4 1Q 22 lo s, /í2, /qlisicki marja - <

lugavoi vas iljok 2 8 mar janu 4, H 2

A ubit el. 57 marjapa E 4, 5o los (/2, //‘

A uiit a el. 57 masl' jata
4 2S

lume, kukaD
0. 33, /05, 113

masl jonkaD « 2 "s

Li. 39, /10/(4 « 75
V uk masvmacixa

uka il. 5 • mede, roho Li. 7 8

ui uka pä
c£. (5 med. o, kukka M 98

~ ukke e. 51 meriroho
.li. (oz

Li. 3, (05, — d 5 $, /Ci
Tl u_marja meri roho

lulu e /( , 21 mesi kukka il. 60,(05,/03 //
ma k il. o metsäputke tl. SS (os, lix



mettsä

mohovik

morkovka

muna

muraG

i4 5
0,as,51, //6

( 59
eQ (,(05

li. L 3

nagriz 

nezabutka 

nini 

ninipu 

nit 'sü

0.

&
« 

ti. 

li.

?1
( s
s 3

S 3
S

murag

murakaz

murákká

el.
1,1.

LI

43

L! 3, /05

H 3

nittü &

nittü kanako/cik

nisu

S

0. ?1
& /oo

muromunaD e 30, nurmein kukka 4 Q2 los (t? 113A’ "i ( f ’

. p/musikka A:
//musikez '

mussa semocka

musaa marja

mussa smaroda

83
83, 103

e. 76

4 q ?, /0S,(12

e +2

negaz

nämme kata

nemmi

näre

obahka

g -

d

24. g8 (Ok (09 ili
& 31

K. 9,82, /(y
M 3S, to g 
’ 7. s?

mussikaz ti. s 9 obak
’ 7,12,2/

mus, marja ,

mus sesser• V •
musta smaroda

e 2

d (2

« 2

odra

oduvancik 

oguritsa

g

il

(02 1OM LiO i <

’ g /
: ? 3

4 //4 mantpu -5 ‘
.. ... - // 36mant apu A

li (
mänt oma UUS á ‘

ohsa

ohtoja

omena

u
a

98 to 3, (05 

tl, ( c, ((O

matapa 

na tt s i

nagre

nagrez

(0 (“ (05

1(,23, Ho 

c 91,103,’03 

e 7 /

opinkaD

oraz 

orazrohi 

orjamarja / /

99

•{*,  /05, //2
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• • **'  fi (or jamar jappu U"- pieni kanakoncik 04. 7 r 
34(f 9?, {11ossoka pihko

paganikaD e. ? s
pihkozikko X 3.2

y ?, /3 g 39 HVpahka pihku - . (

paju d 94
pihkuzikko M 37

pa jumettsä el c, 92 pihkuterva 4. H
pajupehko e 8, 97 V

pih A/ 20, le 3, (Ch

pajupu e. 32 pihlaga a 42 a

pankko 11 pihlaja « H 2 4

palen " el • 7 s piippu 2 424, (oSr //4

pamidor 4 6(, /04 pihpu 2 62,

pastušši suma E- 3 pihepu 24 •24

patukka 4. 162 pion 3 g (fo f

p éhtara el. 8 pisselikko ! 4
penter C<. 3 po/dikaz Zv 88

pezas g? % pona « 8 3, <03 (C3

pehko M s podaz • L - 6 3

petokukka d p od1 a z 1 s 3

perttsa e. c 1, <le podekez .34 ’8 3

petrusk ti S.] (€S, Ho porotsello 24 3 >

petruska el. s potsneznik a 37

petäje c( 3 pui'pukaz ee M o

petäjä ež. 3(, o3 /(9 puuainepa ju g 5 2
petäjämettsä E. S- punakori el 2 ?, 3 l, lei

petäjäpu (4. 36 punapa Zi 29, 31, loV

petazikko e. 3, /í« punataudi roho
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pupus ka i. 13, 23 / to . . 4 72rediska U‘"

putki /. / 9,2? i
S 2 
il ‘ red’ka E 73

putkiroho ci (02 repeinik d. 73,1/

putke 15 a/ 7 2rettsä A
g? 9, 12, te s, ( 08 , g 8S, HOpű reven ‘

4 12

pe/dikaz ZL 8 3 roho d.

peAdikez a. 88 rogo e. 9(, / o "

pezas d g roko M. 93,1(/

pähkempu zi. «3 roza ek -

pähkenä g. (5 roza kukka C - 5

pähkinä /4 /5 rosša ak s, /2, //c

<14 d / o 2 / / 3 , y Q gpähtsempu - / ruiskuk 4. J

pähtsen 72 L*. /5 ruis_kukke ( &o, /0%,/06, /(3
- a d 5 24 i (9 1 ( o q

pähtsenpu r uiz

pähtsin e (5 ruiz_cinä A 33,95, loS, (12, HM

rautanekezeD &( 89, /06 dl -. o grezikaD 4- É

rautaroho M. 91 zZ 8reziki " Á

rautkukaD 13 rätäzikko ( 3

raut nekezeD 4. 85
. Z (01

ruiz

rautpaju e. 92 rumäkukka 6o

rautroho e 13 . •• z^ o, / o $
rupsu (

ravva_roho d 3 7 i, v U4 * y - ruttse_kuk °-
/5 " zZ, S g (c G

rebina sadoroho "

rebinapu -c4 4 24, /o? KH - gcocg/(2Saksa KUSI ‘

rebinpu L g’ (24 - . zz. 92
saksa paju '

rebinäpu
9 V 424 - - 2 c«

A ' * sarnapu

rebimpu & 24 — C 4 G(Sarnizikko u

redisk
d. 72 - - Z G HSarnpu
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sarnpu A (u skorospeA k
LL S2, /09, 
d s

savi ja, kukka A. 8 - skorospenka
A/ o a. _ / 9,11/

savi kukka - 5 slivappu

saviroho
( 2?z1^W

s1ivei u e 7

seme //. 90 släppiroho 0é G, (oS f / 12

s eme n d. 20,25 smaroda ek. « 2

semocka
e/ 2°

smaroki // 24, 51

semeckaD 7e smarski ZZ 91,1/0

seni IL 10 sm oi jOVka
g nE; 8S, 10 /11

sestara li, 4 1, smoroda
e V 2

.. & 8 1, ie<-, d 5 a
s igamar jaD sopaju

sini c /o, 23,5/(06 strucok 4 20, 2 3,

sinikukka g. 7 s // V -sur kajakale ik EA-
. . . ((.9% sinine KQ/OKOCk - suviruiz

ek 401

sinine kukka 2 svetka u. 9 o

sinine lumikukka 4 33, 10 sekka 
u

g á s

siraJaska E- 23 sena jangaD & 3 3

Siren e G S serojeska zZ 23, 31, Ito

Siren‘
el.c s, "1

sessara
el -1

sireni g. c s sesser d *4  1

Siren"japu e1 G s sipovnik ck •

sipu/la
g 99,(o5, 4/

stana_jaG 33, / o 8

sipuli
e/ 5 s stana Jjaka

iZ 3 3

/Z 99,(0%, ((1 /Z. 95, ( c- s /12, //4sitnik suppolehoD

sitnik d 53 serabo•i
(k 11

sitta,griba gA 3o, 31 
l o 8, i {2

zverabo*i
li. Í1
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zerabo. i X ? 1 tomipp X 42
taimi 04 10,12 toukovilja ZZ'H

tatšimmar japü 4 2. trasnik 24 66,

taitsinmarj o 04.2,105,02,, .. .
a ‘ ' t s ih t s i mettsä E b

taAviruiz • 40{ tsvetka 2 20

tammi E, 6 , (05 t ‘s ‘üvi 4 24,21

tammikko e 6% tšarski kudri . 9

tammipa zA 6 t sülma kukka &z 65,105,4060,12,413

tammizikko d 6 tsünnäpäine 4. 35

tara u. 40,0 tuf elkka 448,

tarakukka c s t aha tto le hokka 24. 34,(05/44

tara roho 6.58,43 tunniD 43
telehti z/ 69,105,412 tunni kukka zz. 8

telehto cA 66 turneps z/. 8e

terveikokká. M 55 ■ turnips zZ &e

tikitäkkiän 63,AN teikva Zt. +

tikoppi (é *5,8( terve kukke ZZ. ss ,99,8S,10H, <«

timofeika (4.09, 10, AAltervkuk & 8s

timofeik C<. %4 tesselistik . íz. n
t ‘ jul 'pan 4 0 110 takki R.9,19,166

toho 24 21,23 ublikaz zZ Go

t omi U. H,403,40 ublikez &. 5e

tõmikaz (4 4 ugrittsa Ck +3 io

tomikka ( 1 ugroppi Zfc s9 ,410

tomikpu é 4 ugurits zz. 3

tomipu Ek 4 uma. íz. 81
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umaqa (. 84,10% va sinkki 4 8 , (OH,

umav, kukka (468 106,443 vassikki (4 šo

umpiroho E. 2 " vehka • te >

uni_r oho E 6 9 1106 4os, -h vehnä C 104

upa Zt. 5 4 vesi roho k 85, 106, 413
urpa . 24,22 vika E 5 f
urpó &. 2-1 viki &4 S 1
vähtara L 55 vilja (A A1
vähtarapu &, 5 5 vilpä & 9, ios ,h 2_

vähtarpu (,55,105,412 viženjap3, 109, 444, AY
váhter 655,105 vizen 'mar jepü (4 H
vahtera ke 55 v'jog la A 8b
vahterpu 6655 vohomarja AA HH , 106

vaikko &. 22 vonnuška « 29

vapukka M HN ,106 vehka ( 403, 106

valeriank Z bl , ON, 44 vezo 24 22
- 0 ■Vka paju ebezeinä (631, 105,412

vankad potsneznikaDW39,40|behsa 4 12

vadlka r omas ka K ? e t š i &4 í
värkkää gribad 4 2812 erä zr oho (4 100
vajkka siren'a ( 65 eravaändä Lk 32 . 109

g/ 3vaikea griba -- 2-o ezr Ek 1o2
vaAnuška C4 26, 31 ezra ( <C"L
vareksen putki (651

ez (. 3
varesa_putki A S e un C

vargzmarja (. 8 euna % 22
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e unapu 

eunappu

2 424

2,
äritkukka

ät älä

4 9

ämmä_tuššu (.30,31,408,109 ö_kukka zz. 8e
ärüD /4 4 9

2. Ladina keel

Acer platanoides 2.55 Avena sativa UccGS

Achillea ptarmica 6c . 11 Aviaceae

Achillea millefolium ek 4 Beta vulgaris U , 9( 

Acorus calamus Uc (0 Betula U. .(,4

Aegopodium podagrariae 5% Betula pendula kQ . l 2 

Agrostis W, 98 Betula pubexens LL .62

Alchemilla Ue ■ HD Boletus edulis L , 2(

Allium cepa U 0,65 Brassica napus CL .+2

Alopecurus pratensis il 68 Brassica oleraeae 2.4(,94 

Amanita muscaria tl 15 Brassica rapa tl 1 

Amaniba phalloides U25 Bromus (.400

Anemone nemorosa Uc.° Bunias orientalis L.o 

Antheum graveolens 0,50 Caltha palustris U.3k 

Angelica sylvestris (1 5° Callerna vulgaris U82 

Antennaria dioeca (1 154( Campanula tl. IM

Anthemis arvensis L.+ Campanula patula L.AHS 

Anthriscus sylvestris U 5Campanula persifolia tUy 

Arctium tomentosum U 49 Campanula rotundifolia 0.+5 

Artemisia vulgaris e +g Cantharellus cibarius L.2y

Arctostaphylos uva ursilgCannabis sativa tL g8 

Armoracia rusticana U o Capsella bursa-pastoris L ?2,43 
Atriplex U: 81 Capsium annuum g.(
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Caragana arborescens & .50

Carex ,92

Carum ca vi .51

Cerasus Ee ■ H?

Centaurea ca . 80

Centaurea cyanusCe.Xo

Chaerophyllum aromaticumC

Chamaenerion angustif olium

Fagaria vesca R,.15

Fagopyrum exulentum Re.9( 

Filipendula uimaria &e.Hp 

Fraximus exelsior & 6 

Galeopsis Lc vk

Galium U 6o

S1 Geum rivale ek.S,q4 

05Gymnademia canopsea (.6
Chenopodium albium LgA

Cirsum Q..Q3

Gyromitra exulenta Re.2Y

Helianthus annuus .+6

Convallaria majális (í 95 Heracleum sibirium (V 58

Corylus ave Ilana L.ob Hepatica nobilis Cc. 3S
Cucumis sativa RQ.+3 Hordeum vulgare Rk.(o2
Cucurbita pepo Úl . AH Humulus lupulus ,84

Dactylis glomerata tL 0° Hypericum perforatum R.89

Dahlia pinnata &.+

Daucus carota 0.5°

Daucus sativum R,

Juncus dc 9$

Juniperus communis EQ 52

Knautia arvensis U.(ce

Dianthus deltoides dc. 8• 

Dryopertis c. 3 

Elytriga repens ek AOo 

Empetrum dc • ^4 

Empetrum nigrum Nc SH 

Equisetum arvense L , 32, 333 

Eriophorum U, . G4p

Kuehner omyces mutabilis Ce.0
Lactarius deliciosus dc. 28

Lactarius piperatus 28

Lactarius resinus Lk • 38

Lactarius rutus Lk 29

Lactarius forminosus Ue 29

Lamium R&.k



Larix &k • 3 5

Leccinum auranticum Oe , 26,22

Leccinum scarbum R. 29 28

Lilium de 9

Lilium martagon 2 9

Linium usitatissimum Rk. 53

Lotus cornicolatus e.US 

Lupinus polyphyllus Ek 18 
Lycoperdion perlatuma.so

Phleum pratense Alc. 92

Phragmites australis.GS

Petroselinum sativum Ce.52

Picea ek .

Picea abies Ek 3

Pinus &c 55

Pinus cembra ei s

Pimes sylvestris (k 50,3

Pisum sativum .52

Lycopersion exulentumíc.v Plantago ti 6$

Maius domestica Ue H lev Populus tremula ec:Sb
Mateuccia struthiopertis (k Potentilla ansarina U.US

Matricaria suaveoleus 0c .2? Potentilla erecta ek 45

Melampyrum nemorosumt.(4,(8 Primula veris

Melandrium diocum N. 85 Prunella vulgáris U.b{ 

Mysotis arvensis C-(s Prunus domestica R N]

Naematoloma fasciculare ke .29Pulmonaria officinalis t-(oS

Nardus sativa C. (00 

Nuphar ti He

Origanum vulgare E bS 

Oxalis acetosella t SH 

Oxycoccus palustris 2 . &u 

Padus avium c, ] 

Paeonia &k . 3g 

Fanaeolus (k SO 

Papaver dubinum 0.40 

papa ver somniferum e, 

Phaseolus vulgáris (e bA

Pyrus communis R0.N2c

Ruercus robur ti Cc

Ranunculus 4-Ho

Ranunculus f icaria Ck H

Raphanus sativus radicula ti 4 2

Raphanus raphanistrum L.Q2

Rhamnus frangula ti 59

Rheum rhaponticum ek .89 

Rhodococcum vitis-ideae & 8 b

Ribes (k UA

Ribes alpinum & 3
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Ribes nigrum LH2 

Ribes rubrum C.~L

Ribes uva-cripsa R. . 4 4 

Rosa Ue . U(o 

Rosa canina Ek U 

Rosa vosagiaca C HV 

Rubus caesius U ““H 

Rubus chansaemorus Lk ,H> 

Rubus idaeus Ce HY 

Rubus saxatilis RN 

Rumex 2 Go 

Rumex acetosa C 94 

Rumex fennieus Ck 3 1 

Russula E& 28

Salix <1 61

Sa lix alba 24 63

Salix pentandra ek 03

Sedum aere

Secale cereale E.401 

Schoenoplectus lacustrisí 

Scirpus sylvaticus C.Ge 

Silene vulgáris e.gs 

Solanum tuberosum 0ke.V‘ 
Solidago virgaurea 2.5

Sorbus aueuparia Lk. Ho-

Stellaria media Re . 85

Suillus lutens R&. 25

Syringa vulgáris && bS

Taraxum officinale k

Thymus serpyllum k, bb

Tiliä cordata zA 43

Trifolium 2Q.Qg

Trifolium pratense Rk Hk

Tripleur ospermum indorum L.?%

Triticum aestivum Ck 10o, icf

Trolleus europae us Ui ■ og, 3

Tulipa sylvestris L.SH

Tussilago farfara RQ.A9

Ulmus e0 g6

Umbelliferaeeae el50

Urtica eQ 8x

Urtica dioeea Ce 88

Urtica urens U 89

AVaccinum myrtillus ( 83

Vaccinum uliginosum c 82

Valeriana officinalis E& (o

Viburnum opulus U • 59 (0

Vicia faba eQ 5)
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Vie ia

Vicia

Viola

cracca 

sativa 

g, 93

tie , 50

eQ, , 54

Viola tricolor ek.43

Viscaria vulgáris k. 85
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VKG - P.Ariste, Vadja keele grammatika. Tartu, 1948.

VKKMS - L.Posti, S.Suhonen, Vatjan kielen Kukkosin 

murteen sanakin ja. He Is inki, 1980

VKN - I.Ariste, Vadja keelenäiteid. Tartu, 1941.

VL - P.Ariste, Vadjalaste laule. Tallinn, 1960

VM - P.Ariste, Vadja mõistatusi. Tallinn, 1979

VMJ - P.Ariste, Vadja muinasjutte. Tallinn, 1962

VRK - P.Ariste. Vadja rahvakalender. Tallinn, 1969

Ui - J.Kalima, Uralier und Indogermanen, Helsinki, 1973

M.B.TOpeHKOMIP., 1pvÓH OOP. MocKBa, 1960



AaJb - TOJIKOBH CJIOBapb MBoro BeJMKOPYCCKOTO

S3Hka I-I . MOCKBa, 1955

KOCPH - H.MaHCKM,B.VBaHOB, KpaTkW# rMMoJorwyeCKWÄ 

CJIOBapb pyCckoro S3HKa. MOCKBa, 1971

Ilpeoóp - A.IpeoópaxeHCKM, TVMoJoreCKV# CJOBap 

pyccKoro A3Hka I.MOCKBa, 1914.

acmep - éacMep, TMMoorMVeCKM# CJIOBapb pycckoro 

s3Eka. MOCKBa, I 1964, II 1967, III 1971, IV 

1973

Pehk 73 - E.Pehk, Botaaniline sõnavara vepsä keeles. 

Tartu, 1973 (käsikiri TRÜ soome-ugri keelte 

kateedris).
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KEELTE LÜHENDID.

asks = alamsaksa 

blt = balti 

e = eesti 

ger = germaani 

hnd = handi 

is "= isuri

kasks = keskalamsaksa 

krj = k rjala 

krjA = aunuse 

krjL = lüüdi 

k = komi 

kS = sürjakomi 

lad = ladina 

Id = leedu

Ims = läänemeresoome 

lp = lapi 

lpN = norralapi 

IpR = rootsilapi 

It = läti 

lv = liivi

mns = mansi 

mpr = muinaspreisi 

mrts = muinasrootsi 

nr = norra 

rts = rootsi 

sam = samojeedi 

samE = eenetsi 

samN = neenetsi 

samNg - nganassaani 

sks = saksa 

sm = soome 

tat - tatari 

tung = tunguusi 

tšuv = tsuvasi 

udm = udmurdi 

ung = ungari 

vdj = vadja 

vn = vene 

vps = vepsä 

vvn = vanavene

mger = muinasgermaani 

mr = mari 

mrd = mordva 

mrdE = ersamordva 

mrdM = mokšamordva
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PE3UME

Hacrosas IMIIJIOMHas paőoTa wccuexyer óoraHvyec- 

KyD JeKCWKy BOXOB, KVBVIMX b JeHMHrpaCKOM oóuacre 

rOHee cucreMarx3wpyer IaHHy JIeKCMKy M anauv3xpyer 

C 9TMMOJIOrHHõCKOÄ CTOpOHH.

B paóore npeICTaBJIeHH Havóouee V3BeCTHhe Ha3Ba- 

HMH paCTeHMÄ. OCHOBHoM Marepva, VCIOJIb3yeMž B pa- 

óore, coópaH BO BpeMS neTHe KcneMLM. YnorpeóJeHH 

KHwra JI.IOCTM " Vatjan kielen Kukkosin murteen sana

kirja" n CraTbS T.BwJőacre "Vadja taimenimetusi"-

B paóore yeTupe aBH. B nepBoR raBe paccMOT- 

PMBaDTCH OŐle Ha3BaHve, CBH3aHHbe C paceHMHMY, BO 

Bropo# TepMMHOJIOTMS, CBH3aHHas CO crpoeuweM pacreHVM 

B Tperbek raBe paccMarpvBaITCA Ha3BaHMS rpvóoB M B 

veTBpro BHIIVX pacreHvk. B paóore IIpMBOISTCS Tane 

JIaTMHCKve Ha3BaHMS pacreHV.

B xo^e WCCJeOBaHVA BHISCHMJIOCb, hto vccuexyemas 

JIeKCMKa B CBoe OCHOBHOM macce HO npovcxo KeHMI 

SBJISeTCS HHO-yrOpCkoM, JIVóO npvőaJTMCKO- HCKo.

JIekcMeCKMX 3aMMCTBOBaHV cpem HasBaHv pac- 

töhmä cpaBHVTeJbI MHOrO, óOJIbIIeHCTBO 3 HVX 3 pyccKoro 

HSHKa. PHäOM HaXOLHTCS M craphe 3aMMCTBOBaHxe K3 

óouee IpeBHHX VH10- 3BponeCKMX, repMaHCEMX M óarwÄc- 

KMX H3HKOB.
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IOBOJIb ŐOJIbIY1 rpylly pacTeHKi Ha3HBaDT 

CJIOKHHM CJIOBOM, koropHe oópa3yITCS no pa3MevHbIM 

IIpMVHana: no MecTy IIpovcxOKIeHVS n pacnpocrpoHeHMH, 

no Ha3BaHWI 3Bepe V.T.I.

y VccueKOBaHwe óoraHweCkoÄ JIeKCMKM IIOKasao, 

rO ona coxpaHMJIaCb, XOTH Bce CMJIbHee IIpOsBJIHeTCH 

BO3eÄCTBe pyccKoro H3HKa.
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