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PÜSILILLED

• Pinnakattepüsikud

• Varjulisele kasvukohale

• Happeselisele pinnasele

• Päikeselisele kasvukohale



varjukivirik
saxifraga umbrosa

• Perekond: kivirik

• Sugukond: kivirikulised

• Päritolu: Püreneed

• Haabitus: kõrgus 10 – 20 cm

pinda kattev, õievarred püstised

• Dekoratiivsuse aeg: V-VI

• Kasvukoht: vari – poolvari; parasniiske, vett

läbi laskev aiamuld

• Pildistamise koht ja aeg: Räpina, juuli 2017



siberi valdsteinia
Waldsteinia ternata

• Perekond: valdsteinia

• Sugukond: roosõielised

• Päritou: põhja parasvöötme metsaalad

• Mõõtmed: 10 – 15 cm

• Haabitus: pinnakatja, puhmikjas

• Dekoratiivsuse aeg: V – VI

• Kasvukoht: päikeseline kuni varjuline; mulla suhtes

ei ole nõudlik

• Pildistamise koht ja aeg: Räpina, juuli 2017



hosta
Hosta

•Perekond: hosta

•Sugukond: liilialised

•Päritolu: Hiina, Jaapan, Korea

•Mõõtmed: 70 – 90cm

•Haabitus: puhmikjas

•Dekoratiivsuse aeg: VII-VIII

•Kasvukoht: poolvari, vari; niiske,toitainerikas,

huuusrikas, savine või turbamuld

•Pildistamise koht ja aeg: Pärnumaa, juuli 2017



astilbe
Astilbe

•Perekond: astilbe

•Sugukond: kivirikulised

•Päritolumaa või piirkond: Ida-Aasia

•Mõõtmed: 40-120 cm

•Haabitus: puhmikjas, püstine

•Dekoratiivsuse aeg: VII-IX

•Kasvukoht: poolvari, vari; muld-

•niiskemapoolne, huumusrikas nõrgalt happeline

või neutraalne

•Pildistamise koht ja aeg: Räpina, september 2017



harilik kanarbik
Calluna vulgaris

•Perekond: kanarbik

•Sugukond: kanarbikulised

•Päritolumaa või piirkond: Euroopa,

•Aasia ja Põhja-Ameerika

•Mõõtmed: 20-40cm, laius 20-50cm

•Haabitus: puhmikjas

•Dekoratiivsuse aeg: VIII-X

•Kasvukoht: päike; happelised turbasegused mullad

•Pildistamise koht ja aeg: Räpina, september 2017



südajas tiarell
Tiarella cordifolia

•Perekond: tiarell

•Sugukond: kivirikulised

•Päritolumaa: Põhja-Ameerika

•Mõõtmed: 15-25cm

•Haabitus: püstine, puhmikjas

•Dekoratiivsuse aeg: VI-VII

•Kasvukoht: poolvari-vari; huumusrikas või turbamuld

•Pildistamise koht ja aeg: Räpina, september 2017



harilik murtudsüda
Dicentra spectabilis

• Perekond : murtudsüda

• Sugukond: punandilised

• Päritolumaa või piirkond: Aasia

• Mõõtmed: 50-90 cm

• Haabitus: puhmikjas

• Dekoratiivsuse aeg: V-VI

• Kasvukoht: päike, poolvari; tavaline aiamuld –

niiske, toitainerikas, huumusrikas, savine, turbamuld

või liiv- ja moreenimuld

• Pildistamise koht ja aeg: Räpina , juuli 2017



harilik raudrohi
Achillea millefolium

• Perekond: raudrohi

• Sugukond: korvõielised

• Päritolumaa: Euroopa

• Mõõtmed: 30-80cm

• Haabitus: püstine

• Dekoratiivsuse aeg: VII - IX

• Kasvukoht: päik; kuiv, lahja – keskmise viljakusega, liiv-

ja moreenimuld

• Pildistamise koht ja aeg: Räpina, juuli 2017



SIBULLILLED



aedtulp
Tulipa

• Perekond: tulp

• Sugukond: liilialised

• Päritolumaa: Euraasia

• Mõõtmed: 40-50cm

• Haabitus: püstine puhmik

• Dekoratiivsuse aeg: V-VI

• Kasvukoht: päike, poolvari; vett hästi läbilaskev

toitainerikas pinnas

• Pildistamise koht ja aeg: Pärnumaa, mai 2017



poeedinartsiss
(valge nartsiss)

Nartcissus poeticus

• Perekond: nartsiss

• Sugukond: amarüllilised

• Päritolumaa: Šveits ja Vahemeremaad

• Mõõtmed: kõrgus kuni 45cm

• Haabitus: püstine hõre puhmas

• Dekoratiivsuse aeg: V-VI

• Kasvukoht: päikeseline; niiske, kuid vett läbi laskev pinnas

• Pildistamise koht ja aeg: Pärnumaa, mai 2017



daalia
Dahlia

• Perekond: daalia

• Sugukond: korvõielised

• Päritolumaa: Mehhiko

• Mõõtmed: 20-200cm

• Haabitus: püstine puhmas

• Dekoratiivsuse aeg: VI-X

• Kasvukoht: päikeseline; sügavapõhjaline hea drenaažiga

toitaineterikas pinnas

• Pildistamise koht ja aeg: Räpina, september 2017



SUVELILLED



särav gasaania
Gazania rigens

• Perekond: gasaania

• Sugukond: korvõielised

• Päritolumaa: Lõuna-Aafrika

• Mõõtmed: 20-25cm

• Haabitus: puhmikjas

• Dekoratiivsuse aeg: VI-IX

• Kasvukoht: päike; vett läbi laskev liivasegune

muld

• Pildistamise koht ja aeg: Pärnumaa, juuli 2017



madal peiulill
Tagetes patula

• Perekond: tagetes

• Sugukond: korvõielised

• Päritolumaa: Põhja- ja Lõuna-Ameerika

• Mõõtmed: 15-50cm

• Haabitus: puhmikjas

• Dekoratiivsuse aeg: VI-IX(X)

• Kasvukoht: päike või poolvari; toitaine- ja huumusrikas

muld

• Pildistamise koht ja aeg: Räpina, juuli 2017



harilik kaksikkannus
Diascia barberae

• Perekond: kaksikkannus

• Sugukond: mailaselised

• Päritolumaa: Lõuna-Aafrika

• Mõõtmed: 25cm

• Haabitus: osaliselt püstist ja osaliselt

rippuvate vartega taim, mis haruneb rohkesti

• Dekoratiivsuse aeg: V-IX

• Kasvukoht: päike või poolvari; niiskust hoidev

toitainerikas muld

• Pildistamise koht ja aeg: Räpina, juuli 2017



sinine tiiviklill
Scaevola aemula

• Perekond: tiiviklill

• Sugukond: gudeenialised

• Päritolumaa: Kagu-Austraalia

• Mõõtmed: 30-60cm

• Haabitus: laiuv, rippuv

• Dekoratiivsuse aeg: VI-IX

• Kasvukoht: päike; huumus- ja toitainerikas muld

• Pildistamise koht ja aeg: Räpina, september 2017



sultan-lemmalts
Impatiens walleriana

• Perekond: lemmalts

• Sugukond: lemmaltsalised

• Päritolumaa: Ida-Aafrika

• Mõõtmed: 20-35cm

• Haabitus: puhmikjas

• Dekoratiivsuse aeg: VI-IX(X)

• Kasvukoht: päike, poolvari; toitainerikas, vett

hästi läbilaskev, kuid niiskust hoidev muld

• Pildistamise koht ja aeg: Räpina, september 2017



suureõieline portulak
Portulaca grandiflora

• Perekond: portulak

• Sugukond: portulakilised

• Päritolumaa: Brasiilia, Argentiina, Uruguai

• Mõõtmed: kõrgus 10-15cm

• Haabitus: roomav, kuni 20cm pikkused varred

• Dekoratiivsuse aeg: VII-IX

• Kasvukoht: päike; kerged, kuivad, liivakad mullad, ei talu

ülekastmist

• Pildistamise koht ja aeg: Pärnumaa, september 2017



VEE- JA KALDATAIMED



vesiroos
Nymphaea

• Perekond: vesiroos

• Sugukond: vesiroosilised

• Päritolumaa: Euroopa

• Mõõtmed: kuni 1,6m

• Haabitus: püstine

• Dekoratiivsuse aeg: VII - VIII

• Kasvukoht: päikeseline kasvukoht; kasvab seisvas vees või

aeglase vooluga jõgedes

• Pildistamise koht ja aeg: Räpina, september 2017



harilik pilliroog
Phragmites australis

• Perekond: pilliroog

• Sugukond: kõrrelised

• Päritolumaa: Kreeka

• Mõõtmed: 25-400cm

• Haabitus: püstine

• Dekoratiivsuse aeg: VII-VIII

• Kasvukoht: kasvab jõgede ja järvede kaldavees ja

liigniisketel aladel

• Pildistamise koht ja aeg: Pärnumaa, juuli 2017



siberi võhumõõk
Iris sibirica

• Perekond: võhumõõk

• Sugukond: võhumõõgalised

• Päritolumaa: Vahemeremaad ja Kesk-Aasia

• Mõõtmed: 50-100cm

• Haabitus: puhmikjas

• Dekoratiivsuse aeg: VI-VII

• Kasvukoht: päike-poolvari; märg, toitainerikas muld

• Pildistamise koht ja aeg: Pärnumaa, juuli 2017



SÕNAJALAD



harilik laanesõnajalg
Matteuccia struthiopteris

• Perekond: laanesõnajalg

• Sugukond: sõnajalalised

• Päritolumaa: Euroopa, Põhja-Ameerika

• Mõõtmed: kõrgus 80-150cm, laius 60-70cm

• Haabitus: püstine, lehterjas

• Dekoratiivsuse aeg: lehtdekoratiivne

• Kasvukoht: vari, poolvari; toitainerikas, niiske muld

ehk looduslikule kasvukohale sarnastes tingimustes

• Pildistamise koht ja aeg: Räpina, juuli 2017



harilik naistesõnajalg
Athyrium filix-femina

• Perekond: naistesõnajalg

• Sugukond: sõnajalalised

• Päritolumaa: Euroopa, Hiina, Jaapan, Kesk- ja

Lõuna-Ameerika

• Mõõtmed: 70-150cm

• Haabitus: püstine

• Dekoratiivsuse aeg: lehtdekoratiivne

• Kasvukoht: poolvari-vari; toitaineikas, happeline, savi-,

turba- või liiv- ja moreenimuld

• Pildistamise koht ja aeg: Räpina, september 2017



KÕRRELISED



lakkoder
Horedum jubatum

• Perekond: oder

• Sugukond: kõrrelised

• Päritolumaa: Lõuna- ja Põhja-Ameerika

• Mõõtmed: 40-60cm

• Haabitus: puhmikjas

• Dekoratiivsuse aeg: VII-VIII

• Kasvukoht: päikeseline; eelistab vett läbilaskvat lubjakat

mulda

• Pildistamise aeg ja koht: Räpina, juuli 2017



kõrge raikaerik `Variegatum`
Arrhenatherum elatius

• Perekond: raikaerik

• Sugukond: kõrrelised

• Päritolumaa: Vahemeremaad, Aasias ja Põhja-Aafrikas

• Mõõtmed: 50-140cm

• Haabitus: puhmikjas

• Dekoratiivsuse aeg: VI-VII

• Kasvukoht: päikeseline ja poolvarjuline kasvukoht; 

tavaline muld, ei sobi väga kuiv kasvukoht

• Pildistamise koht ja aeg: Räpina, juuli 2017



lumi-piiphein
Luzula nivea

• Perekond: piiphein

• Sugukond: loalised

• Päritolumaa: Lõuna-Euroopa

• Mõõtmed: 30-45cm

• Haabitus: mätas

• Dekoratiivsuse aeg: VI-VII

• Kasvukoht: poolvarjuline kasvukoht; huuusrikas; vett

läbilaskev, parajalt niiske, lubjavaene pinnas

• Pildistamise aeg ja koht: Räpina, juuli 2017



KÖÖGIVILJA- JA 
MAITSETAIMED



rullkõrvits
Cucurbita pepo

• Perekond: kõrvits

• Sugukond: kõrvitsalised

• Päritolumaa: Kesk-Ameerika

• Mõõtmed: 40-60cm

• Haabitus: püstine, laiuv

• Dekoratiivsuse aeg: viljad valmivad VII-IX

• Kasvukoht: päikeseline; viljakas muld

• Pildistamise aeg ja koht: Pärnumaa, juuli 2017



punapeet
Beta vulgaris

• Perekond: peet

• Sugukond: maltsalised

• Päritolumaa: Euroopa, Aasia ja Põhja-Aafrika

• Mõõtmed: 25-40cm

• Haabitus: püstine

• Dekoratiivsuse aeg: V-IX

• Kasvukoht: päikeseline; huumusrikas muld

• Pildistamise koht ja aeg: Pärnumaa, juuli 2017



lehtpetersell
Petroselinum crispum

• Perekond: petersell

• Sugukond: sarikalised

• Päritolumaa: Vahemeremaad, Aafrika

• Mõõtmed: 20-60cm

• Haabitus: puhmikjas

• Dekoratiivsuse aeg: VII-X

• Kasvukoht: nõudlik valguse ja niiskuse suhtes

• Pildistamise aeg ja koht: Pärnumaa, juuli 2017



harilik pune
Origanum vulgare

• Perekond: pune

• Sugukond: huulõielised

• Päritolumaa: Euroopa ja Ees-Aasia

• Mõõtmed: kõrgus kuni 80cm

• Haabitus: puhmikjas

• Dekoratiivsuse aeg: VII-IX

• Kasvukoht: valguslembene; eelistab kuivemaid kasvukohti

• Pildistamise koht ja aeg: Pärnumaa, juuli 2017


