ROOSA SIREL
Eestikeelne nimi Roosa sirel
Ladinakeelne
nimi

Syringa vulgaris

Rahvapärased
nimed

Sirel

Süstemaatiline
kuuluvus

Sirel kuulub õlipuuliste (Oleaceae) sugukonda.

Eluvorm

Kõrge püstine põõsas või madal puu. Ta on meie parkides ja
aedades üks levinumaid ilupõõsaid. Kasvab 2-5 meetri kõrguseks.

Õis

Enamasti on harilikul sirelil lillakas-helesinised 4 kroonlehega õied,
mis on koondunud õisikutesse. Õied on värvuselt roosad ning osad
õied on topelt.

Vili

Sireli vili on piklik, nahkja kestaga kahepesaline kupar, kummaski
pesas kaks kileja tiivaga seemet.

Leht

Lehed on tavaliselt laiad, vastakad, mõnikord ilusa sügisvärvusega.

Vars

Sireli vars on kõva ja puine.

Juur

Hästiarenenud juurestikuga taim.

Paljunemine

Hilissügisel
küpsevatest
seemnetest
toituvad
meelsasti
mitmesugused meil talvituvad linnud. Pole vaja ka karta, et sirel end
massiliselt külvaks. Sireli kupras valmivatest seemnetest tärganud
isekülvi taimi kohtab Eestis üsna harva. Enamasti paljuneb harilik
sirel juurevõsudega. Sordilisi taimi poogitakse ja juurevõsudega
paljundades neist sordiehtsaid taimi ei saa.

Levik ja ohtrus

Looduslik levila on Balkanil ja Lõuna-Karpaatides. Kõige rohkem
kasvab erinevaid sireleid Hiinas.

Kasvukoht

Sirelid eelistavad heaks kasvamiseks niisket, huumuserikast, vett
hästi läbilaskvat pinnast päikeselisel või ka kergelt varjutatud
kasvukohal. Nad edenevad paremini külmade talvedega
piirkondades, sest vajavad heaks õitsemiseks mõningasi
miinuskraade.

Koht
ökosüsteemis

Sirelite looduslik leviala asub Euroopast kuni Kagu-Aasiani. Enamik
neist kasvavad kuni 2,5 m kõrguseks ja 1,5-2 meetri laiuseks. Eestis
levisid sirelid kõigepealt vanades mõisa aedades. Tänapäeval on
aretatud palju uusi ja ilusaid sireli sorte.

Kaitse

Igasugust kärpimist ja lõikust tuleks teostada vahetult pärast
õitsemist. Liike saab paljundada seemnetega või ka pistikutega.
Sordid on tavaliselt poogitud, kuid mõningad neist võivad kasvama
minna ka poolpuitunud pistikutest. Kasvukohal hästikohanenud
sirelid annavad sageli ka juurevõsusid, mida on võimalik
paljundamisel kasutada.

Kasutamine

Rahvameditsiinis kasutatakse nii sireli pungi kui ka õisi, lehti ja
koort. Pungi varutakse kevadel nende paisumise ajal. Õisikuid
kogutakse õiepungade puhkemise ajal,

Sireli õis, millel on õislehti üle normaalarvu, nimet "õnneks." - 'õnne'
peab ära sööma, siis läheb soov täide, mida ihaldatakse.
Kevadel, kui sirelid õitsevad, siis otsitakse sireliõisi, millel on 5 ja
enam kroonlehte, see siis on õnn ja süüakse ära.

FOTOD

ROOSA SIREL
KEVAD

MÕISTATUSED
•

Kiigub,liigub,aga paigast ei saa? - roosa sirel

•

Talvel paljas, suvel haljas? - roosa sirel

MÄNG PUU JUURES
Eesmärgid: laps tutvub erinevate põõsaosadega
(leht, vars, õis) ja täidab mängu käigus saadud
käsklust. Mängu käik: Õpetaja meenutab koos
lastega, millest on eelnevalt räägitud – sirelil on
õied, lehed ja vars. Vaadatakse koos üle, kus
asub leht, vars, õis.
Samuti räägitakse, et sirel on õnnetooja –
loetakse kroonlehti ja vanarahva tarkus on see,
et kui leiad viie või rohkemagi kroonlehega sireli
õie, siis sööd selle ära, kuna see toovat õnne,
aga kui leiad kolmega, siis toob see ebaõnne.
Õpetaja loeb luuletuse:
ÕNNELAUL Heljo Mänd
Lähme, lähme sirelisse! Sireli sisse, sireli sisse
hõiskab sõpru õhinal Hilja. Lähme ruttu enne kui
hilja, enne kui sirelipõõsa lilla õnneõisi maha
pillab. Õnneõisi ja õnnetusi, lillelaste annetusi.

Õpetaja selgitab, et nüüd mängitakse koos
värvide mängu. See värv, mis õpetaja ütleb, seda
peab sirelipõõsal puudutama. NB! PÕÕSALE
HAIGET PALUKS MITTE TEHA! Õpetaja ütleb:
„roheline“ lapsed otsivad, mis on põõsal roheline
ja nimetavad, mis see on. Sama korrata ka teiste
värvidega.

PUUGA SEOTUD LINNUD
Sireli

seemnetest

toituvad

meelsasti

mitmesugused meil talvituvad linnud.

Sireli

kupras valmivatest seemnetest tunnevad talvel
rõõmu varblased, musträstad ja leevikesed.

PUUGA SEOTUD PUTUKAD
Sireleid kahjustavad sagedamini sireli-keerukoi
röövikud, kes uuristavad lehtedesse käike ja
muudavad

need

pruunilaiguliseks.

Lehtede

alumisel pinnal toituvad kuni viie millimeetri
pikkused silmiktirdid (Igutettix oculatus), kes
inimese lähenedes tõusevad parvena lendu.
Kahjustatud põõsa lehed muutuvad kollaseks või
heleroheliseks. Silmiktirte võib sirelitel kohata
jaanipäevast oktoobrini, sagedamini ungari sirelil.
Haigustekitajatest
jahukaste tekitaja.

kimbutab

vahel

sirelit

TÖÖLEHT

KEVAD (3-5a)
Värvi ära sireli õied ja lehed. Ütle, mitu sireli
lehte on pildil?

TÖÖLEHT
KEVAD (5-7a)
Millisel pildil õitseb sirel? Nimeta teised õitsevad taimed.

