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Eelsõna.

Käesolew raamat, mille wabalt wenekeelsete tai-
mede klassifitseeriate järele kokktu säädinud olen, on

osa tööst, nille nelja—wiie kuu pärast trüktki loodan anda

ja milles koit todumaa ditsewad taimed äratähendatud
on. Raamatut wäljaandes olen kdige päält silmas pida—-
nud oma dpilaste tarwidust tema järele, kuid loodan

selle peale waatamata, et see raamat omas praeguses
kujus kasu woib tuua ka teistele koolidele, kus dpilastele
lühikese ajaga üleüldist ülewaadet taimede loodusliseaossitatstooni üle anda tahetakse.

Kewade läheneb ja ühes sellega algawad dpilastel
prattilised tööd taimeteaduses, mis hoopis suurema eduga
woöiwad sündida, kui dpilased käesolewa raamatuga
töötawad.

Paljud meie noored koguwad suwel herbaariumisid,
kuid seni opilaste poolt kogutud herbaariumides puudu—-
wad pea täiesti taimede nimetused, millega kdige tähtsam
osa tööst kaduma läheb ja herbaarium omale heina wää—-

tuse omandab. Raamatu abil klassis ehk wabas loo—-

duses taime nimetusi otsides, öpib dpilane taimede ise-
äraldusi pohjalikumalt tundma ja ühes sellega seda loo—-

dust, mille keskel tema kaswab — armastama. Ainult
siis näeb tema, kui suur ja ilus on loodus ja kui tar-

gasti koige wähemgi osake temast ehitatud.
Arwustuste peale, et raamatus ainult tähtsamad

kodumaa taimed nimetatud, vean tähendama, et koolides
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woimata suurema raamatu järele töötada on, sest et selle
läbi selge pilt, mis dpilasele taimede klassifikatsiooni üle
anda tahetatse, aiñult tumenets ja seega eesmärk, mida
kätte taheti säada, mitte nii hästi tabatud poleks.

Raamat omas praeguses kujus, arwan, annab dpi-
lasele wdimaluse taimeriigis kergesti orienteerida, — ja
ellega on kätte saadud see, millés seisab üks kooli täht-
amatest ülesannetest — arusaamine ümbritsewast loodusest.

Et algajal wdimalit oleks korralikumalt raamatu

abil taimi klassifitseerida, peatan raamatu lopus täht-
samate taime osade nimetuse juures. Klischeede puudusel
ei olnud wdimalik iga üksiku taime osade iseäraldusi pil-
dikeste abil demonstreerida, ja seega katsun nii palju,
kui see woimalik on, seda ilma pildikesteta teha. Mater-
jalina taimeteaduse oskussonade tarwitamise juures olen

silmis pidanud oskussönu, mis „Botanita käsiraamatus“
M. Pilli j. t. poolt wäljatöötatud on. Eestiteelsed tai—-
mede nimetused olen wötnud Eesti Uliöpilaste Seltsi
Loodusteaduse Osakonna poolt wäljaantud raamatust
„Kodumaa taimed“.

Paides, 8 weebruaril
1928



luhatus raamatu tarwitamises.

Käesolewa raamatu abil woime kergesti taimede

hulgast üksiku taime klassi, perekonna ja nime teada saada,
Et selgem oleks, kuidas raamatu abil taimi ära tunda.
wotame näituse. Oletame, et taimel, mille klassi, pere-
konda ja nime meie teada tahame saada, on walge dis,
wiis kroonilehte, neist ülemine suurem ja tuletab pisut
purju meelde, kats tkorwalseiswat kroonilehte wäitsemat
ja taks alumist— lootsitkusarnaselt kotkukaswanud. Tupe—-
lehed on kolkukaswanud, kuid wiie hambakese järgi die-
tupe serwas wdib otsustada, et ka tupelehti wiis on.

Tolmukaid on dies kümme, milledest üheksa tolmukate

niidiga tottutaswanud on. Emakas — üks; diekatted
allpool emakasolme. Wili — kaun; dis — ainult ühes
läbildikes sümmeetriline. :

Katsume seega raamatu abil teada saada, missugu—-
sesse klassi, perekonda j. n. e. wdetud taim kuulub.

Puntt 1 on tähendatud, et tema alla kuuluwad

need taimed, mis iialgi ei ditse. ; ;
Wdöetud taimel on dis, tähendab, et meie taim

punkt lei wasta. Puntt 1 järgi seisab wähem num—-

mer I, millega tähendatud on, et juhtumisel, kui taim

punkt 1 ei wasta, punkt II juures otsida tuleb.
Punkt 1lon öeldud: taimed, mis ditsewad j.n.e.,

mis ka meie taimele wastab. Seega tuleb punkt 1I

järelseiswa wähema nummre 1 juurde edasi minna.



Järgmise punkt 1 seletus „tüüpilisi disa ei ole,
seemned käbades j.n.e.“ ei käi meie taimega koktu.

Tähendab, tuleb otsida punkt 1 juures äratähendatud
punktis.

Punkt 4 leiame: „Oied tüüpilised, sisaldawad köit
die tähtsamad osad jne.“ ; -

Edasi on weel kokkukölas meie taimega punkt 5,
kuid punkt 6 on tähendatud, et selle punkti alla kuuluwad
taimed ilma kroonilehtedeta on, mis wdetud taimega
toktu ei lähe. Waatame seega punkt 6 juures ärakähen-
datud punkti 21, mille seletused niisama kui punkt 22

seletused meie taimele wastawad. Edasi waadates puntki
23 näeme, et selle punkti alla ainult taimed kuuluwad,
mille died korrapäralised (kiirg-sümmeetrilised) on, kuid

otsitawa taime dis on ainult kahetülgselt-sümmeetriline
(tsügomorfiline), — seega peame selle punkti juures ära-

tähendatud punkt 44 otsima. ;
Punkt 44 seletused on täiesti toktkukolas meie tai—-

mega, mille järgi siis otsustada wdime, et meie taim
liblikdislaste perekonnast on. Ulksikute esitajate kohta käi
waid seletusi käesolewa taimega wörreldes leiame, et

tema raamatus äratähendatud hariliku hernega kdige
rohtem sarnane on. Seega oli woetud taim harilit hernes.

Aratähendatud metoodi järgi wdime iga ütksiku

en- todumaa taime klassi, perekonna ja nime teada

aada.



Tähtsamate kodumaa oitsewate ja iduteraliste

taimede klassifitseerimine.

Tähtsamad kodumaa ditsewad ja iduteralised tai—-
med kuuluwad paljurakuliste hulka. Kdikidel allpool
läbiwaadatud taimedel on hästi wäljaarenenud juurikad,
tüwe ja lehed. Paljundawad need taimed ennast seem-
nete ja iduterade abil; monikord sünnib paljunemine ka

wegetatiiwsel teel. —

I— Taimed, mis iialgi ei oitse.

2—3 Pteridophyta—Eostaimed.

Taimed hästi wäljaarenenud liitlehte—-
dega eht harwem lihtlehtedega. Liitlehte-
dega taimedel on noored lehed spiraalselt
köwerdatud. Wars maaalune. Eospesad
sorus) hariliktude eht spetsialiseeritud leh-
tede alumisel tüljel.

I Klass. Filicinae —Soõnajalaliled.
Eospesad harilikult hunikus, suuremalt

jaolt kaetud kölekesega (indusium).



1 perekond. Polypodiaceae — Soõnajalad.

Aspidium filix mas — Maarja soõna—-
jalg; eospesad ümmargused, kaetud ümmar-

guse kolekesega; lehtede wäljaldiked enam—-

wähem terawad.

Pteris aquilina— Eospesad on sellel
taimel kaetud köwerdatud lehtede serwadega.

Polypodium driopteeris — Eospesad
ümmargused, kateta; lehed oörnad, kolme-

kogulised.
Botrichium lunaria—Kaswab kewa—-

del heinamaadel; eospesad warre otsas,
kujutades midagi disiku taolist; leht—liit-
leht, mis harilikult 9 lehekesest koos seisab.

Ophioglossum vulgatum — tuletab
meelde eelmist taime, ainult eospesad o

siin otsekohe warre külge kinnitatud,
lega midagi pääsarnast sünnib; leht üks

terwe.
:

Scolopendrium vulgare—lehed piker—-
gused, terwed; eospesad liniaalsed. ;
Lehed wäikesed, ndelasarnased ehk soomu—-
sesarnased, wabad; kuid iialgi ei kinnita

ennast kodarkobaras warre külge; wars nork.

II Kklass. Cycopodinae —Kollalised.
Eeospesad ütksikute lehekeste pdues,

mis täiesti teiste lehtede sarnased, eht
olste otsas peakestesse ühendatud.

2 perekond. Cucopodinae — Kollad.

sycopodium clawatum — Kuusekolla.
Lehekesed, mille pdues eospesad, peades;
roomaja taim; eospesade pea kandew
wars püsti.
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Wäikesed lehekesed on tinnitarad wakülge todarkobaras, kujutades mus ;

basarnaste serwadega torukesi, mis lülilest
wart ümbritsewad. Lehekesed, mille pdues
eospesad, on ühinenud peasse.

3—2 —d

Wars hästi wäljaarenenud, lüliline;
eospesad pea lehekeste alumistel külgedel.

lllKkläss. Equiestinae—Osjalised.
Wars hästi wäljaarenenud, lüliline;
sad vea lehekeste alumistel külgedel

3 perekond. Equisetaceae—Osjad.

Equisetum palustre — Sooosi. Pea—
kesed tüüpilise rohelise warre otsas

Equisetum arvense—Poldosi. Pea
waltkja warre küljes. Wars ilmub enne

koiki teisi taimi; kesksuwel taim kuusekujuline

IV klass. Musci—Samblad.

Patlju esitajaid. Neist rohkem tuntud:

Polytrichum commune— Käolina; leheke-
sed tumerohelised; eosed pruuni warre otsas
ühes tarbikeses, mis kaetud on mütsikesega.

5 Spahagnum — Turba sambal; lehe—-
tesed wäikesed kollakasrohelised; karbikesi,
millest eosed, mittu ühe warre otsas; sam—-
bal, millest meie turbasood kujunenud on.

5—4—3 Taimed ilma warre ja lehtedeta.

V Klass. Mycetes —Seened.
Palju esitajaid — jagunewad kahte

— liiti:
; 1. Harilikud seened (kaseseen, kuuse—-

seen, kärbseseen j. n. e.)
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2. Sööditseened (taimede haigused—
wilja rooste, tungelterad j. n. e.)

I— Taimed, mis oõitsewad ja seem-
nete abil siginewad.

Spermaphyta — Seemnelised taimed.

Tüüpilisi disi ei ole. Seemned käba—-
des eht ebamarjades (kadakas).

6ymnospermae— Paljaseemnelised.

Lehed ndelasarnased (okkad). Puud
ehk podsad.

VI Klass. Coniferae—Okaspuud.

Naisdiekese soomuskujulised lehetesed
muutuwad puinenud käbitks.

1 perekond. Abietineae — Kuuselised.

»Picea excelsa — Kuusk; okkad lihtsad
käbi tsilindrisarnane, ripub allapoole.

Pinus silvestris—Mänd; oktkad paari
wiisi ühendatud; käbi wiljasoomused rom—-

bikujulised. —— 2

sarix europea — Lärjepuu; oktad peh—-
med, langewad sügisel puu otsast maha.

Abies sibirica — Siberi tuust; okkad
ei lange oksa küljest ära, kui wiimane ära
tuiwab. Hallikasrohelise oksa ots on üm—-

margune. Puu piramidaaltujuline.
Cedrus—Seedri puu; okkad umbes

kaks torda nii pikad, kui männil. Käbi—-
suur. Seemned—pähklid.

Mitu lihawat, pärast wanaduses köwe-

newat; soomuslehekest seemnepungaga an—-

wad ebamarja eht nahkse täbi.
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2 perekond. Cupressinae — Küparisilised.

Innipetus communis— Kadakas; pod—-
sas ebamarjadega. Isa- ja emadied mole-
mad ise taimede peal.

Inniperus sabina — Elupuu; okkaid
ei ole. Rohelised oksad iseäranis hea
löhnaga. ;

Oied tüüpilised s.t. sisaldawad emaka,
tolmuka ja diekatted, mis moönikord wähe
wäljaarenenud on. Emakas ja tolmukas
ei ole igakord ühes ja sellessamas taimes.
Wili sisaldab eneses seemneid.

Angiosperma- — Katteseemnelised.

Lehed sörmsoonelised ehkt sulgsooneli-
sed. Karakteerne die osade arw 4—5 ehk
2,3j.n.e. tordne selle arwule. — Oie-
kate suuremalt jaolt kahekordne, eht wäl-
arenemata. Idu kahe ibulehoga.

6—21—56 VI klass. Dicotyledones—Kaheidu
lehelised.

Oiel ei ole harilikult kroonlehti ega
tupelehti Juhtumisel, kui diel katelehed
on, siis on tema lihtne, rohekas (monikord
walkjas ehk roosakas, kuid siis on dis all-—

pool emakasolme).

a) Monochlamydeae — Ühekattelised.

On kroonilehed ehk tupelehed.
Puud eht poosad.

Oied, wähemalt isadied, urbades.
Hied sisaldawad kas tolmrkad eht emata.

3 perekond. Salicaceae — Pajulised.
s. Salix— Paju (palju esitajaid); die
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soomusetesed terwed. Noored urbad on

höbewalge karwakestega kaetud. —

5. Populus — Haaw. Oied —pilad
hallid allapodole rippuwad urbad. Oie soo—-
musekesed jaotatud. —

OHied sisaldawad tolmukad ja emaka.

Emadied on urbades ehk peades. Seeme
wäikene urb ehk käbi.

4 perekond. Betulineae — Kalselised.

Alnus glutinosa — Lepp; emadied ei
ole üksikud, waid on kinnitatud mitu ühe
diejala külge.
Emadied peasarnastes disikutes; wili

pähtel eht töru, mis üht otsapidi kausiku-
julise diepohja tülge kinnitatud on.

5 perekond. Cupuliferae—Kausswiljalised.
Quercus pedunculata — Tamm; lehed hõl-
mulised—tärbitud; wili töru.

cCorylus avelane—Pähslipuu; lehed ter-

wed; wili — pähtel.
ODied ei ole urbades.

Oiekatteid ei ole; tolmukaid kats; leht
paaritasulgline liitleht.

Fraxinus excelssor — Saar; perekonnast
Oleaceae — dlilised.

Arenenud diekate, kuid mitte ilus;

died kimpudes ehtk peakestes; lehed terwed.

Puud; diekate lihtne.

6 perekond. Ulmaceae— Jalakalised.

Ulmus montana—Jalakas; died ja
wili peaaegu ilma warreta.

Umus effusa—Künnapuu; died ja
wili pika warre otsas.
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Ulmus suberosa — Korkjalakas; pak—-
sukooreaa.

Suuremalt jaolt poösad; diekate sei-
sab koos krooni- ja tupelehtedest, kuid md—-

lemad on ütksteisele dige sarnased. Kroo—-
nilehed harilikult walged. Waata 51 jne.

Rohusarnased taimed.
Lehed lehetupega

7 perekond. Polygonaceae — Tatralised.

Polygorum lapathifolium — Kahar kir-

burohi; wili lühem, kui diekatted; tolmu—-
kaid — 6.

Polygonum aviculare — Linnurohiã;
wili lühem kui diekatted:; tolmukaid — 8.

Polygonum Fagopyrum —Tatar; wili
pikem kui dietate; lehed noole-südame—-
kujulised.

Polygonum convolvulus — Konnatatar;
keerleb ümber naabrustaimi. :

Rumex acetola — Hapuoblikas; warrel

ja lehtedel hapu maitse.
Rheum officinalis — Rabarber; lehed

suured hapu maitsega. Kaswatakse aedades.
Rumex Patientia — Spinat — Aed—-

oblikas; kaswatatse aedades; tuletab meelde

hapuoblikast, kuid lehed lihawamad ja
wars lühem

Lehed ilma lehetupekeseta; wäikesed
wiietüübilised died on ühendatud nuppudesfe.

8 perekond. Chenopodiaceae —Maltsalised
Atriplex patulum — Malts; died kahe

tojalised. —
Chenopodium album — Hanimalts;

died ühekojalised, lehed libedad; tkaheaas-
tane taim.
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Beta vulgaris — Peet; died ühetoja-
lised, lehed libedad; kaheaastane taim.

Juurikas harilitk, söögi ehk loomatoidu peet.
21—56—6 Oiekate kaheline; kroonlehed üksikud

(harwem tuleb ette lihtois, kuid siis on

tema erguwärwiline ja diekroonis on kroo—-
nilehed selgesti näha — üksikud). Kokku-
kaswamine wdib ettetuna ainult üksikute
kroonilehtede juures, aga iialgi mitte koikidel.

b) Choripetale — Eraldatud kroo-
nilehelised.

22—45—49 Ois allpool emakasolme.
23—44 Ois korrapäraline (kiirg-sümmeetriline.
24—38 Ois wiie tüübiline (harwem seisawad

dietate ehk tupelehed 6—7 osast koos).
25 —32—35 Tolmukaid 5 ehk 10, harwem 4 (ai-

nult puudel on 8 tolmukat), emakaid — 1.
26—27 Pooled tolmukad ilma tolmukotikesteta.

9 perekond. sinaceae — Linalised.

Cinum usitatissmum — Harilik lina;
sinised died.

LCinum catharticum — Aaslina; Aarsti-
rohi; walged died.

27—26 Kdik tolmukad tolmukotitkestega.
28—29 Tolmukaid harilikult 8; puud.

:
10 perekond. Aceraceae — Wahtralised.

am— Acer platanoides — Waher; seeme
tiiwaga; leht sörmholmuline.

29—28 Tolmukaid harilikult 10 eht 5; har—-
; wem 4; rohusarnased taimed.

30—31 Tupelehed üksitud; dielehed ilma küü—-

nekeseta.
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11 perekond. Alisnaceae — Märjalised.

Cerastium arvense — Poldsölmhein;
emaka sambaid —5; kroonilehed kahe—-
haralised..

Spergula arvensis — Poldkodakaer;
emakasambaid —5; kroonilehed terwed.

Stellaria media — Wesihein; emaka—-

sambaid —3; kroonilehed kaheharalised.
Hietupes üksikud tupelehed tottutas-

wanud, kroonilehed küünekesega.

12 perekond. Silenoaceae — Nelkoõielised.

Silene inflata — Pdisrohi; emaka—-

sambaid —3; dietupp — pdiesarnane.
Dianthus deltoides — Nelk; ematka—-

sambaid — 2.

sychnis flos cuculi — Niidu törwalill;
ematasambaid —5; kroonilehed haralised.

Agrostemma Cithago — Nisulill; ema-

tasambaid —5; kroonilehed pikemad tupe-
lehtedest. Ois — kellakujuline, roosa.

25 Tolmutkaid rohtem kui 10.
Emakaid harilikult palju.

13 perekond. Ranunculaceae Tulikõielised.
Ranunculus acris — Tulelill; dis kol—-

lane; tupelehti — 5.
Anemona nemorosao — Wosa ülane;

diekate lihtne, seisab koos 6—7 krooni—-

lehest. Ois walge.
Hepatica triloba — Sinilill; dis lilla

eht waltjassinine.
Caltha palustris — Konnakapsas; die—-

kate lihtne, sisaldab wiis kollast dielehte;
sootaim.



i Trollius curopeus — Kullerkupp; die-

lehti palju, kollased.
34—35 Ematas üks.

14 perekond Tiliaceae — Pärnalised.

Tilia. ulmifolia — Harilik pärn.
35—25—32 Tolmukaid 6 ehtk 9 (8 ainult rohu-

sarnastel taimedel). ——
36 —37 Hiekate lihtne; rohusarnased taimed;

waata 24.
37—36 Oiekate roheline; podsad.

15 perek. Berberidaceae—Kukerpuulised.
Berberis vulgaris— kukerpuu; okastega

pöösas, löhnawate ditega, mis kimbukestesse
ühendatud on. Wili hapu punane mari.

38—22 Oied neljatüüblited.
39 —4O Tolmutaid palju, tupp 2 leheline, alla-

poole langeja. :

16 perekondPapaveraceae —Magunalised.
Papaver Rheos — Kutemagunad; wili karbi-
kene, dis punane. Umbrohi pöldudel.
Chelidenium majus — Werehurmarohi;
wili-kaun, dis kollane.

40—39 Tolmukaid —6, neist kats lühemad,
kui reised.
17 perekond. Cruciferae—Ristoõislased.

41 —2—43 Wili on kahelt poolt lahtikargaw ja
waheseinaga kaheks jaotatud. Sarnast wilja
nimetakse ködrakts. Koöder on siin mittu
korda pitem kui lai. ;

Cardamine pratensis — Aasjürilill;
died lillad ehtk walkjad.

Sinapis arvensis — Telje; tkodra tül-

-25 jed kolme ühesuguse närwiga. Died ktollased.

10



2 Brassica Rapa — Nairis; esimesed
lehed rohelised; tupelehed ditsemise löpul
horisontaalsed. Kodra küljed ühe pea- ja
tahe wähema koörwalnärwiga; Oied tollased.

Brassica Napus —Kaalitas; lehed sina-
kad; kodra tüljed ühe pea- ja kahe wähema
körwalnärwiga; died kollased.

Brassļca oleracea—Kapsas; tupelehed
die külge litsutud; koödra küljed ühe pea—
ja kahe wähema koörwalnärwiga; died kol-
lased.

42—43—41 Wili koder. Kodra pikus laiusega
-

ühesugune, ehk jälle köder peab olema wäh-
malt ktolm korda pikem, kui lai.

Capsella pursa pastoris — Hiirekõrw;
kroonilehed walged, terwed; koöder kolme-

;

nurgeline, lohuga.
Berteroa incana—Kogelejarohi; krooni-

lehed walged, jagunenud.
; Camelina sativa — Harilik tuder; died

: kollased; köder—pirnisarnane:
43—41—42 Koder lüliline.

Raphanus sativum — Harilit roigas;
died lillad.

Raphanus Raphanistrum — Metsrdi-
gas; died kollased. ;

44—23 Ois ainult ühes läbildikes sümmeet-
riline; kroonilehti —5, millest kaks koktu-
kaswanud on ja midagi laewatkesetaolist
kujutawad, mispärast neid laewukesetks kut--

setetle: kats tüljepäälset kroonilehte nime-
tatakse tiibadeks, pealmine — purjuks; tol-
mukaid — 10, neist on 9 tolmukeste niidi-
kestega torusse kokkukaswanud; emaks —

ütks; wili — kaun.
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18 perekond. Papilionaceae — Ciblik-
õijslalsed.

Medicago falcata — Sirplutsern; died

tollased; wili tigusarnaselt köwerdatud.

Medicago sativa — Harilik lutsern;
died lillad; wili-tigusarnaselt köwerdatud.

Viccia cracca — Harilik hiirehernes;
died kimbukestes, walkjassinised; tolmukate
toru eestpoolt köwer.

Pisum sativum—Harilik hernes; wal—

ged died; aiataim. ʒ

Cathyrus pratensis — Aasseahernes;
died kollased, tolmukate toru dige.

Trifolium pratense — Ristikhein; lehed
seisawad kolmest munakujulisest lehest koos.

Hisit — nutt. Oied — roosad; laewukene,
tiiwad, harwem ka puri, on mönikord kok—-
kukaswanud tolmutkeste torukesega; wili—
üheseemneline.

Trifolium repens
— Walge ristithein;

roomaja taim; nutt — walge.
Trifolium hybridum — Rootsi ristik—-

hein; nutt — waltkjasroosa; disikud kannab
ristikheina kors, mille küljes harilikud ris—-
tikheina lehed.

Anthyllis vulneraria—Koldrohi; kuiwa

maa taim; disit tuletab ristitheina disikud
meelde ja eraldab ennast ainult sellega, et

siin died rohkem ühes pinnas on; died —

kollased; wili üheseemneline; seemnel üks
pool roheline, — teine kollane.

Carganea arborescens — Suurl
puu (kaats); kollaste üksikute ditega p
ja palju teisa meile wähem tähtsamaid
taimi. ; —

Ois waba emakasolmega; dietelg
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* emata all on laienenud tasapinnalisets
(kesktpaigas monikord wäljapoole kumer)
eht seespoole kumerikuks diepöhjats. Tol—-

;

mukad, kroonilehed ja tupelehed on kinni-
tatud diepdhja serwa külge.

46 —7—4 B Uks emakasolm, terwe; wili 3—4 —

- koguline luuwili.

19 perekond. Rhamnaceae - Türnpuulised.
Rhomnus Frangula — Paakspuu; died

wiielise tüübiga, lehed 6 —lO paari, suure-
malt jaolt, dige närwiga.

Rhammus catharica — Türnpuu; died
neljalise tüübiga. Lehtedel 3— 4 paari
köwerdatud soonekesi.

47—48 —6 Ematasolm üks, terwe;wili—harilit
luuwili; died erguwärwilised, enam —

— wähem — suured.
20 perekond. Amygdalaccae - Mandlelised.

Prunus Cerasus — Kirsipuu; walged
died sarikates, mari — punane.

Prunus Padus — Tomingas; wäikeste
walgete diete kimbud; mari — must.

Prunus domestica — Ploompuu; died

walged; mari ploom, kollane, tollakas pu-
— nane ehtk lillakassinine.

—
Prunus institia — Kreegipuu; walged

: died; mari
—

ktreek.
48 —46 —47 Emakasolmi palju; koguwili eht eba--

wili.

21 perekond. Rosaceae —Roosoõjelised.

Rubus idaens—Waarikas; died kolla--
sed, tupp kahekordne, lehed paaritasulglised
liitlehed, hoöbekarwalised. -

Geum rivale — Osamddl: died kolla
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kas punased, allapoole rippuwad, tupp
kahekordne, emakasölm tsilindrilise körgus-
tikutese otsas, emakasambad pikad.

Rosa cinnamomea — Koidukann; die
pohi kannusarnane, died lroosad.

410 —22— 45 Diekate emakasolme peal: tolmutad,
dietupp ja diekroon on kinnitatud ematka—-

: solme ülemise serwa külge (emakasdlu alu—-
mine).

50—53 Died harilikult wiie tüübilised.
51—52 Puud ehk podosad.

22 perekona. Pomaceae — dunapuulised.
Pirus communis — Pirnipuu; died

walged.
—

Pirus malus — Ounapuu; died roosad.
Sorbus aucuparia — Pihlakas; paari-

tasulglised liitlehed; died wäikesed, walged
okasarnastes disikutes.

52—55 Rohusarnased taimed; wäikesed died,
harilikult wähearenenud dietupega, on ühi—-
nenud sarikaks eht kogusarikaks, harwem
peasarnases sarikaks. Taimed solmede kohal
ddnsate wartega; liitlehed — lehetupega.

23 perekond. Umbelliferae—Sarikalised.

Pimpinella Saxifraga — Harilik näär;
sulgline liütleht; tupelehtede serwad ilma

4 hambasarnaste lohekesteta; sarikad ilma

ütsitute ja ühiste ümbrikuteta.
Carum Carwi — Köömen; liitleht sei—-

sab liinilistest lehekestest koos; sarikad ilma

ühiste ja üksikute ümbrikuteta; tupelehtede
serwad ilma hambasarnaste lohekesteta;
died walged.

Aegopodium Podagraria — Naat; le-
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hed tahewiisi-tolmelised; sarikad ilma ühiste
ja üksikute ümbrikuteta; tupelehtede serwad
ilma hambasarnaste löhelesteta.

Heracleum Spondylium — Karuputte;
died kollased, üksikute saritukeste ümbrikuga,
ühine ümbrit wähe arenenud; tupelohtede
serwade hambasarnased löhetesed on sel-
gesti näha. : ;

Conicum maculatum — Surmaputt.
leherootsud ödnsad, wars pruunitäpiline;
hüreldhnaga taim; seemne peal lainekuju—-
lised jooned. —

Peucedanum palustre — Soopiima-
putte; sarikatel ühised ja üksikud ümbritud;
tupelehtede serwad ilma hambasarnaste
lõhekesteta. —

Cicuta virosa — Mürk; juurikas sal-
wetaolised doönsused, mis ütksteisest wahe—-
seintega lahutatud on. ——

betroselinum sativum — Petersell;
harilik aiataim.

Apium groveolens — Seller; harilik
aiataim.

Oied — nelja tüübilised.
Hied selgesti wäljaarenenud dietupega,

wars ilma donsuseta.

24 perekond Onagraceae —Pajulillellsed

Epilobium angustitolium — Ahtalehe-
line pajulill; tolmukaid —8; dis lillakas—-

punane; leheseis todusewringiline.
Hied waewalt arusaadawa dietupega,

eht ilma temata. Lehed ühes ringis ümber

warre. — Waata 76. ;

OHis sisaldab trooni ja tupelehed.
Kokkukaswanud kroonilehed on harilikult



erguwärwilised; kroon wiielise, harwem
neljalise tüübiga. Mönikord on siin tupe—-
lehtede asemel karwakesad eht soomuslehe-
kesed, ehtk jälle puuduwad tupelehed täiesti.

Sympetale — siitlehelised.

Died ei ole kogutud korwikesesse, mille
all ümbrit.

58—59—2 Tolmukaid 6 eht 9; dis lihtne. —

Waata 19.

59—62—58 Tolmutkaid 10 eht 8.

60—61 Emakasolm ülemine; diekatted ja tol-
mukad allpool emakasolme.

25 perekond. Ericaceae - Kanarpikulised.

Calluna ovulgaris — Harilik kanarpik;
diekroon 4-ldikeline, lühem wärwilisest die-

tupest; died lillad. ;

Ledum palustre — Kailu; died walged;
wars pruun. :

Andromeda polifolia — Ahtaleheline
küüwits; diekroon kellasarnane wiie hamba—-
lesega —— — ; ;

Emakasolm ülemine; diekate ja tol—-
mukad ülewalpool emakasölme.

26 perekond. Vacciniaceae— Palukalised.

Vaccinium Myrtillus — Mustitas; le-

hed waltjasrohelised, marjad mustad ehtk
sinakas-mustad. ——

Vaccium uliginosum — Sinikas; lehed
sinakasrohelised; marjad mustad walge
mahlaga.

Vaccinium vitisidaes — palutkas; lehed
nahksed, ümmargused; marjad — punased.

9295



Vaccinium Oxycoccus —Johwitas; la-

maja sootaim, marjad punased.
Tolmukaid 5 eht wätzem.
Tolmukad on kinnitatud kroonilehtede

wastu; dis korrapäraline (kiirg-sümmeetri-
line.)

62—58—59
3—64

27 perekond. Primulaceae — Esikud.

Primula farinosa — Jaanilill; died
roosad, diewars jahusarnase tolmuga kae-
tud, lehed waltkjasrohelised.

Primula officinalis — Harilik nurme—-

nukt; lehed ühes ringis maapinna peal
(poserna); dis kollane.

sysimachia vulgaris — Harilit mets-

wits; oiekroon sügawalt wiiejaoline; dis —

tollane, leheseis wastastikune eht kodar-
kobar.

64— 63 Tolmukad wahelduwad kroonilehte-
dega. OHis sisaldab harilikult 5 altpoolt

totkukaswanud tupelehte, 5— kroonilehte,mis ka altpoolt
kokkukaswanud on, 5 — tolmukast ja 2—3 kokkukaswanud

ematasolme.
65 —74 Ematkasolm ülemine (dis allpool emakat)
66—71 Emakasolm terwe, ilma hölmadeta,

monikord waewalt märgataw 2-hölmaline.
67—70 Ois korrapäraline (kiirg-sümmeetriline).
68—69 Keerlewad taimed.

28 perekond. Convolvulaceae — Kassĩ-

tapulised.
Convolvulus arvenss — Harilitk tassi-

tapp; umbrohi poldudel.
69—68 Mittekeerlewad taimed

29 perekond. Solanaceae —Mugulalised
Solanum tuberosum — Kartul; lehed

22
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sulglised liütlehed; dis rattasarnane walge
eht lilla.

Solanum nigrum — Koerapöörirohi;
lehed terweserwalised; dis walge.

Nicotium tabacum — Harilit tubak;
lehed pikergused, terawa otsadega; dis

roosa ehtk lilla.
Nicofina rusticana—Mahorka (tubath);

lehed suured peaaegu munakujulised.
His enam ehtk wähem kahekülgselt —

sümmeetriline (3nromopds) ;

30 perekond. Scrophulariaceae
Mailalised.

Melampyrum nemorosum — Päris
—

—
e —

———

härghein; die kroon kahehuuleline, kollane;
dietupp 4 — loikeline, ärdietesed (apan-
BBTAHKxKH) lillad.

Veronica chamaedrys — Mailane; die-
kroon rattasarnane, walkjassinine, tolmu—-

tkaid —2, warre wahelülid 2 reakese kar-
wakestega

Emakasolm 4 — huulelir
Leheseis töusewringiline; lehed harili-

kult karused, dis korrapäraline (kiüirg —

sümmeetriline).

31 perekond. Boraginaceae — Karelehe-
lised.

Myosotis palustris— Soo — meelislill;
dis rattasarnane, waltjassinine. :

Pulmonaria officinalis — Harilit kopsu—-
rohi; kewadine taim trehtrisarnaste siniste
ditega.

Wastastitkune leheseis, died kahekülje—-
liselt — sümmeetrilised (snroMmopdbnae).
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32 perekond Cabiatae — Huuloõielised

samium purpureum — Were emandges-
dis walge, pealmine huul waba.

Glechoma hederacea — Majalg; üle,
mine huul walkjassinine, tasapinnaline;
lehed neerukujulised.

Caleopsĩs wesicolor — Tihashein; died

tollased, lillade täppekestega, alumine huul
sarwekestega.

Brunella vulgaris — Harilit käbihein;
dietupp kahe huulega; sinised died anna-

wad peasarnase disiku. ;
Emakasolm alumine (dis ülewalpool

ematkast) ;
Lehed wastastiku eht kodarktobaras.

Rohusarnased taimed; died wäikesed,
harilikult walged.

33 perekond Rubiaceae — Madaralised.

Caliunm Mollugo — Pehme madar;
diekrooni torukest ei ole näha, wars nelja
kandiline, lehed kaheksa wiisi kodarkobaras.

Asperula odorata — Lohnaw warju—-
lill; diekrooni toru — selgesti näha; lehed
odatkujulised, kodarkobaras warre küljes.

Podosad ehk puud; died enam ehk
wähem suured. :

34 perekond Caprifoliaceae — Kusla-

puulised.
Viburnum Opulus — Päris lodjapuu;

leht terwe sügawate hambastega serwadel.
Sambucus nigra — Must leedripuu;

diekroon dige; sulalised liitlehed.
sonicera Xvlosteum — Harilik kusla
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puu; dietroon pisut tsügomorfiline, lehed
lihtsad, terweserwalised. ; ;

Lehed töusewringilises seisus warre

küljes. ;

35 perekond. Campanulaceae — Kelluk-
dijelised.

Campanula glomerata — Kerrakellut
(Muhurohi); died—kogutud peatesesarnas—-
tesse disikutesse; taim pehmete karwatkes—-
tega kaetud.

Oied on kogutud korwdisitusse, mida
ümbritseb ümbrik.

80—81 Tolmukaid —4, kdik wabad.

36 perekond. Dipsaccae— Uniohakalised.

Succisa pratensis — Peetri piibeleht;
diepdhi tölekestega.

Knautsia arvensis — Aiatar; diepohi
karwakestega.

;

81—80 Tolmukaid —5, tolmukatotid kokttu—-
kaswanud.
37 perekond. Compositae— Korwoõielised.

82— 83—84 Oied torwis torusarnased.
Centaurea Cyanus — Ruttilill; died

waltjassinised; äärmised died trehtrisarnased-
Centaurea lacea — Arujumikas; died

lillad; äärmised died trehtrisarnased.
Cirsium arvense — Pöldohatas; lillad

died; taim lühikeste okastega.
83—84 —B2 Kestkmised died diekorwis — torusar-

; nased, äärmised died — ühehuulelised kolme
hambakesega.

Chrysanthemum Leucanthemum —
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Jaanitakar; äärmised died walged; diesäng
paljas; lehed lihtsad. —

Solidago Virga Aurea — Kuldwits
died kullasarnased kollased, ühendatud pöö
ristesse; ümtkrik katusekiwist katuse sarnane

Bidens Cernua — Longus ruskame
died kollased, lehed wastastikku.

Tussilago Fartkara — Paiseleht; died

kollased; wara kewadel harilika lehti ei
ole ja wart katawad soomuksesarnased
lehed; kesksuwel lehed — suured; umbrohi
poldudel.

Matricaria Chamomilla — Kummel;
dis seest kollane, äärest walge. ;

84 —82—83
:

Kdik died huulelised (5— hambatke-
ega).

Sonchus arwensis—Pöld — piimoha—-
——— kas; died kollased.

Taraxacum officinale— Wdilill; died

kollased; ümbrik allapoole köwerdatnd.
Cichorium Intybus —Sigur; died walk-

jassinised.
Hierarium piloseilla — Mörkja; died

tsitroon-kollased, hallikasrohelised lehed maa

xülge litsutud
Lehed (mitte lehekesed) looksoonelised;

karatteerne die osade arw—3, eht 2,3
jne. kordne selle arwule. Oiekatteid ei ole

eht kui on, siis lihtsad; dige harwa sisal-
dab dis tupe- ja kroonilehti korraga. Idu
ühe idulehega.

VII. klass. Monocotvledones —

Üheidulehelised

Taimed ilma warreta, seisawad koos
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lihtsatest rohelistest tabletikutest, mis wa—-

balt wee pinnal ujuwad; juurikas wäikene,
niidisarnane hästi wäljaarenenud juurika—-
tupega; ditsewad harwa. —

38 perekond. Csemnaceae-Wesilããtselised.

Lemna polyrrhiza — Suur wesilääts;
ümmargune tabletik juurikate kimbuga.

semna minor — Wäike lemmel; üm—-

margune tabletit ühe juurikaga.
LCemna triscula — Kitslemmel; piker-

gused odasarnased tabletikud wees.

Taimed juurikatega, warrega ja lehte-
dega.

7 — :
Oiekatet ei ole; diekatte aset tädawad

mitu rohusarnast soomusekest. Oisik hari—-
likult— pää.

ODied üdhetojalised ehtk kahekojalised,
tuid rohkem ühekojalised; wars suuremalt
jaolt kolmekandiline; lehetupp terwe.

39 perekond. Dyperaceae- sdikheinalised.

Eriophorum vaginatum — Tupeline soo-
tutt; died kahekojalised; die ümber palju
pikke walgeid karwatesi, mispärast pää
walge tutt on; ainult üts tutt.

Eriophorum polystachym — Mitme-
pealine sootutt; died kahekojalised; die
ümber palju pikke walgeid karwakesi, mis-
pärast ka siin pää walge tutt on: taim,
mille warre otsas mittu tutti.

s. Carex — Tarnad; died ühekojalised.
Seirpus palustris—Sookorgas; died

tahetojalised; pitkti karwakesi, nagu soo—-
tuttidel ei ole; taim ühe lihtsa peakesega.

Scirpus lacustris — Järwekorgas; died



kahekojalised; pikki karwakesieiole; disit —

peateste pööris; wees kaswaja taim.

Oites tolmukad ja emakas; emakas
ja tolmukad on kas täiesti tatmata eht
kaetud kahe diesoomusekesega (paleae); disik
kogupäã eht peateste pööris. Iga peakese
all on üks kuni kaks peakese soomusekest
(gluma);, körs harilikult tsilindrisarnane,
oõdnes, solmline; lehetupp — lahtine.

40 p erekond. Gramineae — Korrelised.

Peakesed ühe-dielised

Peakesed on kogutud tihedasse kogu—-
päässe. ;

NMopecurus pratensis — Vasa rebase
saba; diesoomusekseid (paleae) — üks.

Phleum pratense — Timut; diesoomu
sekseid (paleae) — kats, molemad wabad.

Peakesed pöörises.
Calamagrostis epigeios — Jneskastit;

peatesed karwatestega.

Agrostis vulgaris — Harilik tastehein
peakesed ilma karwakesteta.

Apera spica venti — Rufktki kastehein;
pittade otastega peateses: harilik umbrohi
poöldudel.

Peatesi kats, — moölemad paljudielised
Disik — pööris

Peakese soomusekesed (gluma) peate
sest piktemad eht moölemad ühepiktused.

Aira caespito
ilma okasteta.

Avena safiva

uha kastewars

Kaer: pika tihti
aulise okastega eht ima

Melica nutans Longus helmit; ilma

kasteta, longus disikuga

20
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Peakese soomusekesed (glumae) pea—-
kesest lühemad.

Briza media — Keskmine wärihein;
peatesed niisama laiad, kui pikad.

Clyceria fluitans — Harilik parthein;
peatesed dige pikad; peakeste soomuseksed
(glumae) kumera seljaga. ;

Dactilis glomerata — Kerahein; pea—-
tesed keradesse kogutud.

Poa annua — Muruhein (Murunur-
mikas); peakesed kokkulitsutud; peakese soo-
musekesed (glumae) paadi pohja sarnased.

s. Bromus — Lusted (palju esitajaid);
taim tuletab meelde aruheina, kuid ematka—-

solm on ülewalpoolt karwakestega kaetud.

Bromus secalinus — Harilit luste;
tuntud umbrohi poldudel.

Festuca— Aruheinad (palju esita—
jaid); kdikidel selle sugukonna esitajatel on

piktad peatkesed; peateste soomusekesed
(glumae) paadi pohja sarnased; ematasolm
katmata.

Oisik togupãã.
Triticum repens — Orashein; peateste

soomusekesed (glumae) ei ole kumerad.
Triticum vulgare — Nisu; peateste

soomusekesed kumerad. —

Secale cereale—Rutkis; peakene pika
otkaga diesoomukse (paleae) küljes. —

Hordeum vulgare — Oder; peakene
teise wäljaarenemata diekesega.

Hied lihtsa ehk tahekordse diekattega;
diekate korrapäraline s(tkiirg-sümmeetriline)
ehk korratu (kahekülgselt-sümmeetriline).

Ematksolm ülewalpool (dis allpool
ematkast)



104 ODiekate kahetordne. ;
103 Tolmukaid —9, emakasolm — 6 osa—-

; line.

—

41 perek. Butomaceae — Cuigelillelised.
Butomus umbellatus — Luigelill; soo—-

des kaswaw weetaim; korge rohi; lindi—-
sarnased lehed; suured roosad died sarikates.

102 Tolmukaid 6 eht rohtem.

42 perekond. Alismaceae — Metsreesi-

lisea.
Alisma plantago — Metsrees; lehed

lusikasarnased.
101 Oiekate lihtne.
106 Diekate pruun, tollane eht roheline,

wähe silmatorkaw.

43 perekond. luncaceae — dOisluhalised.

Juncus commuuis — Rabatas; wee—-

taim; lehed tsilindrisarnased.
suzula pilosa — Lehed tasapinnalised,

: tarwased.
105 Hiekate kroonisarnane, erguwärwitine.
108 Taimed mitmeaastaste juurikatega

(opuennme) wili — mari.
44 perekond. Asparagaceae - Asparilised.

Convallaria majalis — Maitellute; taks

lehte; died wäikesed walged kellutesed.

Asparagus officinalis — Harilit aspar;
lehed niidisarnased. ;

; Majanthemum bifolium — Leseleht;
— tats südamekujulist lehte; died wäikesed,

walaged: hästi löhnaw taim. -
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107 Taimed sibulatega. Wili
— kugar

(karbitene).

45 perekond. Ciliaceae — Ciillalised.

Gagea minima — Wäike kuldtäht;
kewadine taim, kullakarwa kollaste tähe-
sarnaste ditega.

Alium Cepa — Sibul; died sarikas.
S. Cilium —Liiliad; tuntud ilutaimed

aedades.
100 Ematasolm alumine (dis ülewalpool

emakasolme). ;
111 Ujuwad ehk weealused taimed. :

46 perekond. Hydrocharitaceae —

Kilbukalised.
Hydrocharis morsus ranae — Kilbutas;

dis walge, lehed ümmargused, ujuwad.
110 Kuiwamaa ehk sootaimed.
113 Hietate korrapäraline (kiirg — süm-

meetriline).

47 perekond. Iridacead — Woõhumõõ-
galised.

Iris Pseudacorus—Kollane wohumddt;
suur kollane dis.

112 Dietate tahetülgselt — sümmetriline
(aroMopcEtũ nebroxs).

48 perekond. Orchidaceae — Kũpalised.
Planthanthera bifolia — Kaheleheline

täoteel; hästi löhnaw walge ditega öötaim;
tahelehega taim.



Orchis maculata — Kuradi käpp; täpi
lised lillad died; lehed pruuni täpikestega

Neottia Nidusavis — Pesajuur; pa
teeriw taim, mitterohelist wärwi.

Cypripedium Calceolus — Harilik kuld

king; kollaste ditega taim.

Taimede tähtsamad osad

Lehed. :

Oige tähtis on taimede klassifitseerimise mottes
taime lehtede wälimine kuju, sest et iga taime bioloogi-
lised iseäraldused selles awalduwad. Pöhjalikult kditide

lehtede iseäralduste juures ma ei peata, sest et see raa-
matu ülesandele ei wasta, waid puudutan seda küsimust
ainult nii palju, kui seda ülesanne, mida oma raama-

tuga kätte tahan saada, nduab. ; :
Taimede lehed seisawad harilikult kolmest tähtsa—-

mast osast koos: lehetupest, leherootsust (eht warrest) ja
lehelabast.

Lehetupeks nimetatakse leherootsu alumist laiemat

osa, millega leht ennast taime warre külge kinnitab.
Körrelistel taimedel, nagu korswiljadel, on lehetüpp
hästi arenenud, ja temaga kaitseb taim oma drnemaid
tehaosasid. —

Leherootsuks nimetatakse wart, mis taime lehte
tannab. Mönel ütsikul taimel, nagu pärnal jne., on

leheroots hästi wäljaarenenud, kuna teistel taimedel teda
ei ole. Taimede lehed, millel rootsu ei ole, nimetataktse
rootsuta lehtedeks. Wiimaste hulka tuuluwad ohakate,
wdoilille ja teiste lehed. 1

Lehelabaks nimetatatse seda osa lehest. mida hari—
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likus elus taime leheks nimetatakse. Leheladade kuju on

dige mitmesugune. — ;

Taimede lehed jaotatatse koige pält soonte järele
nurksoontelisteks ja rööbassoontelisteks. Esimeste hulta
kuuluwad kaheiduleheliste taimede lehed, millede sooned
lehe pinnal nurkasid kujutades laiali lähewad, meelde
tuletades ühes pinnas olewat puu oksa tema harukestega.
Näitusena selle liigi lehtede kohta wdiks wotta üts köoitk
missuguse kodnmaa lehtpuu lehte.

Rööbassoontelisteks lehtedekts nimetatakse üheidu—-
leheliste taimede lehti, mille lehtedes sooned üksteise
koörwal jooksewad ja ainult lehtede otsas kokku puudu—-
wad. Sarnased lehed on meie koörswiljadel, sibulal ja
teistel üheidulehelistel taimedel.

Lehelaba kuju järele jagatatse lehti selle järele,
missuguse wormiga lehel koige rohtem sarnadust on.

Siin leiame noolekujulised lehed, nagu näitusets kassi-
tappudel, munakujulised — pirnil, liniaalsed — korswil--

jal, neerukujulised— warsatabjal, südametujulised kanni—-
kesel ja okkakujulised okaspuudel jne.

Lehelabade serwade järele woöiwad lehed terwe—-

serwalised eht hambasarnaste serwadega olla. Lehed,
imille labad terwed ilma hambakesteta on, nimetatakse
terweserwalisteks (wesikupp, sirel), kuna hambasarnaste
serwadega lehed hambulisteks nimetatakse. Näitusena
wiimaste lehtede kohta wöiksime woötta nögese lehe, kase
lehe jne.

Monitord tükelduwad lehelabad ütsikutesse osadesse
lõheteste abil, ja sel juhtumisel, kui lehelabas löhed süga—-
wamale ei lhe, kui üks weerand lehelaba laiusest, —

r sarnast lehte hölmulisets. Näituseks wü—-
maste lehtede kohta wdiksime tamme lehe wotta. —

Zuhtumisel, kui tükeldamine kuni lehelaba kestsooneni
ulatab, saame sormlise eht sulglise lehe. Sormlised
lehed tuletawad inimese kätt meelde, kuna sulglised lehed
linnusule sarnased on. Sdörmlistest lehtedest saadakse



omakord sormlöhelised lehelabad, nagu kullerkupul, ja
sulglistest — sulgsoonelised. Liitlehtedekts nimetatakse
lehti, mis paljudest lehelabadest koos seiswad. Jaota-
takse liitlehti sörmlisteks liitlehtedeks ja sulglisteks lit—-

lehtedekts. Esimeste hulta tkuuluwad hobutastani puu
lehed ja teiste hulka hariliku roosi lehed.

Kui liitlehes kdit lehekesed paaris on, saame paaris—-
sulglise liitlehe, nagu roosil.

Leheseisu järele warre küljes wöiwad lehed kahe
taupa wastamisi warre tüljes olla, ühes ringis warre

ümber rohtem, kui kats kinnitatud olla ja, löpuks, kindlas

järjekorras tdusewa ringi kujul ümber warre. Esimest
leheseisu nimetatakse wastastikuks, teist — kodarkobaraks,
kolmandat — tousewringiliseks.

Died.

Taimede klassifitseerimise juures ei ole ditel kaug
maltki wähem tähtsus, kui lehtedel, sest et nemad ühes
lehtedega taimede bioloogilisi iseäraldusi pildistaw

ühes sellega klassifikatsiooniks pöhjust annawad.

Mitmesuguste taimede dite ehitust lähemalt si
sedes leiame,etmonel taimel dis ainult ühe katteac

kas dietupega eht jälle diekrooniga, kuna teised tai
died molemad— diekrooni ja dietupe— sisaldawad. E
mesi disa nimetatakse ühekattelisteks, — teisi kahekattel
7275

Emakasölme seisu järgi dies jagunewad died

mistetks, teskmistets ja alumistets ditets.

Esimestes dites on diekatted allpool ematkasolme
kinnitatud, teistel — emakasolme keskkoha läheduses, k

mandal — ülewalpool emakasolme

is, mis igakord keskpaigast läbildikamise juures
ühesugused pooled annab, nimetatakse korrapäraliseks ehk
kiirg-sümmeetrilisets, kui aga dis ainult ühes läb
ldikes kaks ühesugust poolt annab —

kahekülagselt-sün
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meetrilisekts eht tsügomorfilisekts. Näituseks esimeste
kohta woiks olla pärna ehk wesikupu died, kuna hariliku
herne dis kahekülgselt-sümmeetriline on.

Paljud taimed kaswatawad nönda nimetatud disi-
kuid, mis ütksikutest ditest koos seisawad. Tähtsamate
disikute hulka tuuluwad järgmised: Sarikas, kogusarikas,
pööris, kobar, pää, kogupää, nupukas, nutt, korwja
urbas ; 29

Et iga ülewaltähendatud disiku kohta ettekujutust
luua woötan taimed, mille disikute kuju enam-wähem
tdigil teada ja tähendan ära, missugused disikud igal

Sarikas — sibula ja kirsi disikud.
Kogusarikas — kööme ja putke disikud
Pööris — kaera öisik. D

Kobar — pihlaka disik.
Pää — teelehe disik.
Kogupääã — körswilja disik.
Nupukas — aaronikepi disik
Nutt — ristikhe na disik.
Korw — päewalille disik
Urbas — haawa, sarapuu ja teiste disikud

Isesugused lehelesed, mis monikord disikuid ümb
ad nimetatakse die ümbrikuteks.

Wili

Witljaks nimetatakse seda taime osa, milleks emata—-

solm pärast sugutamist muutub.. Iga emakasolm annab

ühe wilja, mis sel juhtumisel, kui saadud wiljad ütks-

teisega tihedasti ühendatud on, koguwilja sünnitab. Näi—-
tusets on sarnane koguwili waarmarjal. Ebamari sünnib
siis, kui wilia sündimisest ka diepdhi osa woötab, nagu

seda meie maasikate juures näãeme.
—

Wjad jagunewad kahte liiki: üheseemnelistesse
ja mitmeseemnelistesse. Esimestest oleks tähtsamad päh—-



kel (puine seemnekate) ja kasutkwili (päewalill)h, — teis—-

test — kugar (moon), köder (kahelestaline wili, milles

seemned kahel pool waheseina külge kinnitatud on, —

telje, (kapsas) ja kaun (üba, hernes).
Peale ülemal tähendatud wiljade peaks ähen—-

dama weel koigile tuntud marja ja luuwilja peale
(ploomi, kreegi ja kirsi seemned).

Taime wars ja juurikas

Warreks nimetatakse taime kandiat osa, mis alati

ülespoole kaswab ja disi ühe
kui taime warte jaotuse juu
tähtsamad osad läbi, mis kl—-
teada ja milledest sölme ning

lehtedega kannab. Enne,
asuda, waatame warretame warre

ssifitseerimise juures waj
lüli nimetama peaks. Esi

mese all mdeldakse harilikult seda osa warrest, mille

külge ennast lehed lnntwad e teise all — warre osa
mis ülksikute sölmede wahel. Körswiljadel ja paljude
teistel taimedel on warre lülid dige selagesti näha, sest
et neil sölmed warrest jämedamad ja teise wärwilised
on, kuna moönedel taimedel warre lülid ja sölmed wäh

wäljaarenenud on.

Taime warsi nende wälimise kuju järgi jaotataks
harilikult harilikuks warreks, koörreks, tüweks, maaaluseks
warreks ja sibulats

Hariliku warre leiame taimedel, mis ainult 1

aastat elawad. Neil on wars harilikult joöuetu ja rohe
line, kuna pikema igaga taimede warred rohelise wärn
kaotawad ja puinewad.

Koörreks nimetatakse k reliste taimede warsi, mis
e selgesti wäljaarenenud on.

Tüwe on harilikult jäme
seest dnsad ja millede lülid d

Tüwe leiame puudel.

hr- Fainenue taime wars, mida wäljastpoolt paks koor
atab. ;

Maaalune tüwe kaswab maa sees ja on tihti
kaetud wäikeste wärwita soomusesarnaste lehekestega.
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Näitusena wdits siin olla orasrohu maaalune wars,
mida harilitult elus orasrohu juurikaks nimetatatse.

Mis juuritasse puntub, siis temal iseäranis suurt
tähtsust taimede ktlassifitseerimise mottes ei ole. Zuuri—-
tate abil woöib ära tunda, missuguse taimega meil tege—-
mist on, kas ühe- eht kaheidulehelisega. Kui mitme—-
suguste taimede juuri waadata, woime tähele panna,
et üts juuritate hulgast otsekohe maa sisse juurdub ja
suurem teistest on, kuna teised wähemad juured tema

tülge ennast kinnitawad. Esimest juurikat nimetatakse
päjuurikats, — teisi körwal eht küljejuurikatekts. Üheidu—-
lehelistel taimedel pääjuurikat ei ole, kuna kaheidulehe-
listel taimedel pääjuurikas hästi Rãliaatenenut on.
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