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LÕOSILM MYOSOTIS



PÕLD-LÕOSILM MYOSOTIS ARVENSIS

• On tuntud ka meelespea ehk äraunustamiselille ehk
ära-unusta-mind-lillena.

• Taim on levinud Kesk- ja Lõuna-
Euroopas, Skandinaavia lõunaosas, Kesk- ja Väike-
Aasias, Põhja-Aafrikas. Tulnukana kasvab 
ka Jaapanis ja Põhja-Ameerikas. Eestis väga tavaline.







LIIKIDE ARV EESTIS

• Meelespea on Eestis esindatud  10 liigiga

• Tuntumad põld-lõosilm, mets-lõosilm ja soo-lõosilm

• Põld-lõosilm on ühe- või kaheaastane. Põllu- ja 
aiaumbrohi, teede ääres, kuivematel niitudel. Sage. 
Õitseb maist oktoobrini.

• Mets- lõosilm on kahe- või mitmeaastane. Parkides, 
hõredamates segametsades, elamute läheduses, 
aedades ilutaimena. Hajusalt. Õitseb maist juulini.

• Mitmeaastane. Veekogude kallastel, kraavides, niisketel 
niitudel ja puisniitudel. Tavaline. Õitseb maist juulini.



PÕLD-LÕOSILM

http://efloora.ut.ee/Ae
gna/species/1058.ht
ml



PÕLD-LÕOSILMA LEVIK EESTIS



METS-LÕOSILM

http://efloora.ut.ee/Eest
i/species/4951.html



METS-LÕOSILMA LEVIK EESTIS



SOO-LÕOSIM



SOO-LÕOSILMA LEVIK EESTIS

http://www.ut.ee/ial5/k2n/eFloora_maps/myos_scorpioi.jpg



ROHETIIB LÕOSILMAL



KÕRVENÕGES



KÕRVENÕGES

• Kõrvenõgesele on antud erinevaid rahvapäraseid 
nagu: nogulane, nõgene, treegal, supinõges, suskja

• Taime vars on keskmiselt 30-100 cm kõrgune. Vars on 
püstine, enamasti harunemata, roheline või pruunikas, 
harvem lillakas.

• Kõrvenõges on kahekojaline, see tähendab 
isastaimede õites on vaid tolmukad, emastaimede õites 
aga vaid emakad.



KÕRVENÕGES ÕIED

emasõied isasõied
https://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Urtica_dioica35_ies.jpg



KÕRVENÕGES

• Kõrvenõges paljuneb hästi vegetatiivselt risoomi kaudu, 
moodustades vahel suuri kogumikke.

• Kõrvenõges kasvab hästi rammusal ja lämmastikurikkal 

mullal.

Eestis on kõrvenõgesel kaks alamliiki, ühel on 
kõrvekarvad nii lehtedel kui vartel, teisel on need ainult 
vartel. Sellel alamliigil lehed ei kõrveta.



KÕRVENÕGES

• Kõrvenõges on kõrge väärtusega taim loomasöödana, 
sisaldab rohkesti mineraalaineid, C-
vitamiini, oblikhapet jm. 

• Söödataimena on tuntud üle 200 
aasta. Lehmadel tõstab piimaandi ja piima rasvasust. 
Söödaks kasutatakse värskelt, heinana, heinajahuna 
ja silona koos teiste taimedega. 

• Kuivatatud nõgeselehti antakse talvel kanadele, et neid 
munema ergutada. 

• Karjamaal loomad nõgest tavaliselt ei söö



KÕRVENÕGES

• Noori võsusid ja lehti kasutatakse toiduks salatina. 
Kõrvenõgesel on suur toiteväärtus ja head 
raviomadused. Ta sisaldab 
rohkesti valke, mineraalaineid (rauda, magneesiumi,

kaaliumi, kaltsiumi), süsivesikuid, vitamiine (eriti

C-vitamiini) ja karotiini.



PÄEVAPAABUSILM



PÄEVAPAABUSILM



PÄEVAPAABUSILM



PÄEVAPAABUSILM



OHAKALIND Carduelis carduelis



OHAKALIND

• Eestis on ohakalind üsna üldlevinud harilik haudelind. 
Osa asurkonnast rändab septembris-oktoobris Kesk- ja 
Lääne-Euroopasse, kust naaseb märtsis-aprillis. 
Ohakalinnu pesitsusaegset arvukust hinnatakse 

40 000 – 60 000 paarile, 

talvist arvukust 10 000 – 40 000 isendile



OHAKALIND



OHAKALINNU PESA

https://de.wikipedia.org/wiki/Stieglitz#/media/File:Stieglitzgelege.jpg



OHAKALINNU MUNAD

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Carduelis_carduelis_carduelis_MHNT_223_L
amb%C3%A9zellec.jpg



OHAKALIND



OHAKALIND



OHAKALIND



OHAKALIND



NOOR OHAKALIND



HARILIK HOBUKASTAN  Aesculus hippocastanum

• Hobukastani lehed, õied, viljad ja koor on mürgised nii 
loomadele kui ka inimestele. 

• Viljad (kastanimunad) tekitavad halba enesetunnet ja 
koordinatsioonihäireid, kui neid süüa. 

• Viljad on mürgised ka hobustele.

• Vanasti kastanitega ravida hobuste rinnahaiguseid. 

• Siit ka puu nimi - hobukastan.



HARILIK HOBUKASTAN  Aesculus hippocastanum

• Mõned loomad (näiteks hirved) suudavad seedimise 
käigus lagundada hobukastani toksilisi glükosiide ja 
nemad võivad hobukastani vilju rahumeeli 
nautida. Nooremaid puid tuleb kaitsta talveti hiirte 
rünnaku eest. Nad armastavad lume all tegutsedes 
järada hobukastanite koort. Kuivatatud seemnetest 
jahvatatud jahuga võib toita sigu ja lambaid. 



HARILIK HOBUKASTAN  Aesculus hippocastanum

• Hobukastani viljadest valmistatud jahu on 
toitaineterikas. 

• Seemnetest saab toota tärklist, piiritust, atsetooni, õli. 
Prantslased pesid hobukastani seemnetega pesu, 
valgendasid kangaid ja eemaldasid riietelt plekke.

• Hobukastani seemneid, koort, lehti on laialdaselt 
kasutatud meditsiinis.



HARILIK HOBUKASTAN  Aesculus hippocastanum

• Pärit Balkani poolsaarelt.

• Õitseb mai lõpus, juuni alguses.

• Puit on pehme ja kerge, sarnaneb lepa või pärna
puiduga.

• Ei kasva kuival ja liivasel mullal. On küllaltki varjutaluv. 
Võrdlemisi külmakindel (kuni -40 C). Tänu võimsale 
sammasjuurele ja arvukatele külgjuurtele on 
hobukastan väga tormikindel puu.

• Elab 200-300 aastat vanaks



HARILIK HOBUKASTAN



HOBUKASTANI PUNGAD



HOBUKASTANI LEHEARM



HOBUKASTAN



HOBUKASTAN



HOBUKASTAN



HOBUKASTAN



LINAVÄSTRIK



LINAVÄSTRIK



LINAVÄSTRIK



LINAVÄSTRIK



HAAB



HAAB



HAAB



HAAB



HALLJÄNES



SUUR KIRJURÄHN





SUUR-KIRJURÄHN



SUUR-KIRJURÄHN



SUUR-KIRJURÄHN



SUUR-KIRJURÄHN


