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Raagus puude ja põõsaste iseloomulikud tunnused 

 
1. Ebajasmiin: Noored oksad pruunikad, vanemad hallikad, kestendavad, jätavad kuivanud 

mulje, sest väga väikesed kolmnurksed pungad on kaetud valge kilega, tundub nagu 
oleksid pungad ära tulnud. 

2. Haab: Oksal rohkesti lühi- ja pikkvõrseid. Noored võrsed pruunid, läikivad, nagu lakitud. 
Pungad pruunid, piklikud, terava tipuga, vaigused, läikivad. Ladvapung koonusjas.  

3. Hobukastan: Oks tume, jäme, pungad suured, vaigused. Punga all suur 
hobuserauakujuline lehearm. 

4. Jalakas ja künnapuu: Oksad laiuvad, tumedad. Külgpungad ümmargused, tipupung 
koonusjas. Viimase aasta võrse mustade karvadega. Pungasoomuste servades karvad. 
Üldmulje alusel võib segi ajada sarapuu ja pärnaga, iseloomulik on värv ja ümmargused 
tumedad külgpungad (õiepungad). Oksa järgi on väga raske jalakat ja künnapuud eristada. 
Parimaks eristustunnuseks on, kui leiate puu alt vilju – jalaka piklikul viljal on lai kilejas 
tiib, künnapuu vili on  väike, vaid ca kolmandik või pool jalaka vilja suurusest, ümar, 
ripsmelise servaga. 

5. Karusmari: Helehallid võrsed, sõlmekohtadel 1-3 jagused üle sentimeetri pikkused ogad. 
Sõlmede vahel väiksemad ogad või on oks ogadeta. 

6. Kask (Arukask): noored võrsed punakaspruunid, peenikesed, kaetud heledate 
vahatäpikestega. Munajad terava tipuga pruunid pungad. Sookasel noored võrsed 
karvased. 

7. Kirsipuu: Võrsed algul rohekad, hiljem punakaspruunid, paljad, kaetud halli kilega. 
Helepruunid munajad pungad.  

8. Kontpuu: Olenevalt liigist punased või kollakasrohelised oksad. Pungade asemel 
kokkusurutud lehekesed, mis paiknevad vastakult, oksa tipus tihti näha miniatuurset 
kokkusurutud õisikut. 

9. Kukerpuu (harilik): noored võrsed kollakad või kollakaspunased, vanemad hallikad. 
Palju lühivõrseid. Astlad lühivõrsete alusel. Oksa vanemal osal on astlad kolmeharulised, 
noorematel hargnemata, 1-2 cm pikad. 

10. Lepp: Hall lepp: Võrsed ja pungad noorelt karvased. Pungad varrekesel,  kaardunud 
tipuga, “küünekujulised”. Sanglepp: Noored võrsed kolmekandilised, siledad, vahel 
kleepuvad, punakaspruunid, piklike lõvedega. Pungad paljad. 

11. Lodjapuu (harilik): Oksad hallid, lõvedega. Noored võrsed kandilised, lõved 
roostevärvi.  Õiepungadega võrsetel ladvapung puudub. Pungad pruunid, lehearm hästi 
nähtav. 
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12. Magesõstar: peenikesed looklevad rohkesti hargnevad oksad. Noored võrsed kollakad 
või helepruunid, vanemad hallid. Valkjad pungad rootsuga, koonilised, teravatipulised 

13. Mustsõstar: noored võrsed karvased, valkjasrohelised, hiljem paljad või, pruunikad. 
Pungad rootsuga. 

14. Pappel: hallikaspruunid oksad, pungad lühivõrsetel, terava tipuga, iseloomuliku lõhnaga. 
Palju erinevaid liike. 

15. Pihlakas, Hall suhteliselt jäme oks, mustad pikkade hallide karvadega pungad 
lühivõrsetel 

16. Pirnipuu: Oksad sageli asteldega. Võrsed paljad, kollakaspruunid, läikivad. Väga 
tumedad pungad munajaskoonilised, terava tipuga, hoiduvad võrsest eemale, lehearmi 
suhtes otse. 

17. Ploomipuu: Võrsed nõrgalt kandilised, ainult noorelt veidi karvased, punakaspruunid või 
rohekaskollased, vanemate okste koor hallikaspruun oranžide lõvedega. Külgpungad 
munajaskoonilised, pruunid, kattesoomused servast veidi viltjad 

18. Pooppuu: Hallikad oksad, noored võrsed rohekaspruunid, valkjate karvadega. Palju 
valgeid koorelõvesid. Külgpungad munajaskoonilised, ca pool cm pikad, läikivate 
punakaspruunide soomustega ja väheste ripsmekarvadega. Tipupung kuni cm pikkune.   

19. Punane sõstar: noored võrsed karvased, valkjasrohelised kestendavad, hiljem paljad või, 
pruunikad.  

20. Pärn: oksad laiuvad, tihti ülemine pool punakas, alumine rohekas. Munajal läikival 
pungal kühm.  

21. Saar: Oksad hallid, matid mustad vastakad pungad. Pungade kohalt oks lapik. 

22. Saarvaher: Nagu teistel vahtratel, on oksa tipus samuti suur pung, kõrval kaks 
väiksemat. Pung on kaetud hõbedaste karvadega. Oks hallikas või rohekas, valgete 
triipude või laikudega. Viimase aasta võrse tihti punakaspruun. Külgoksad sageli 
rippuvad, seemneraod ripuvad puul kevadeni. 

23. Sarapuu: laiuvad oksad, hallikasrohelised pungad. Pungasoomuse servad karvased. 
Viimase aasta võrse pruunikas, karvane  

24. Sirel: haralised oksad, tavaliselt oksa tipus kaks suurt rohekat, vahel päikesepoolselt küljelt 
punakat punga. Kui üks neist on puudu, on selgelt näha koht, kus see teaks olema.  

25. Tamm: võrse hall, lõvedega. Oksa tipus kobaras vähemalt 5 pruuni paljude soomustega 
punga. 
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26. Toomingas: lillakaspruunid valgete lõvedega oksad, teravatipulised „kirjud“ pungad 
(pungasoomuste tipud lahti, nende vahel olev õhk jätab kirju mulje). Oksal iseloomulik 
lõhn 

27. Vaher: Pungad võrsetega enam-vähem sama värvi, tihti punakad. Õiepungadega oksad 
enamasti kaardunud. Oksa tipus suur pung, selle kõrval kaks väiksemat.  

28. Vaarikas: Võrse pruunikas, tihti harunemata, pisut okkaline, ladvaosa lookas. Kaks 
punga üksteise kohal. (Pampel on sarnane, kuid  võrse on sooneline). 

29. Viirpuu: Palju erinevaid liike. Enamikul liikidel pung astla kõrval. Osadel liikidel on 
astlad oksa tipus. 

30. Õunapuu: jämedad tumehallid oksad, suhteliselt väikesed tömbi otsaga karvased pungad 
lühivõrsetel, oksa tipp (latv) karvane.  Külgpungad hoiduvad vastu oksa. (Metsõunapuul 
oksa latv ja pungad paljad.) 

 

Kasutatud kirjandus: 

E. Laas. Dendroloogia. Teine, ümbertöötatud trükk, 1987. 

Vaata ka Helle Kondi koostatud töölehte 
http://www.tarkvarastuudio.ee/loodusharidus/files/Puud%20talvel%20.pdf 

ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses koostatud materjali, kus on pildid ja tekst 150 Eestis 
esineva puu- ja põõsaliigi kohta: 

http://www.tihemetsa.ee/dendro/index.html 
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Ajatamine, pungade puhkemise jälgimine 

 Meie lehtpuud moodustavad sügisel pungad, et kaitsta arenevaid lehti ja õisi. Alates 
veebruarist võib proovida punga „äratada“ (ajatada) võttes lõigatud oksa ja asetades selle 
toas akna lähedal vette (sinna võib panna ka pisut suhkrut, kuid vähe, et oks ei kuivaks). Mis 
juhtub?  

Kui soovite võrrelda mitme liigi pungade puhkemise erinevusi, võite täita tabeli: 

Liik/kuupäevad 1. märts 2. märts …. 31. märts 
Kask     
Kirss     
Vaher     
Toomingas     
....     
 
Sinine Vette asetamine 
Hall Punga tipp roheline 
Heleroheline “Hiirekõrvad” 
Tumeroheline Täissuuruses lehed 
Roosa Õiepungad nähtaval 
Punane Õied 
Must Närbumine 

 

 

 


