Kõdu-koralljuur
Corallorhiza trifida

Vööthuul-sõrmkäpp
Dactylorhiza fuchsii

Hall käpp

Orchis militaris

Kõdu-koralljuur on üks meie kolmest

Vööthuul-sõrmkäppa võib enamasti leida metsadest ja puisniitudelt. Õitsema

Halli käpa õis meenutab kiivriga sõjameest. Lehed asetsevad

orhideeliigist, kellel rohelised lehed ja
fotosünteesivõime puuduvad ning taim elab
terve elu seentoidulisena. Maapealseid varsi
ühendab mullas koralli-kujuline risoom,
millest tulebki taime nimi. Liiki võib niisketes
metsades leida õitsemas mais-juunis.

hakkab taim pärast Jaanipäeva. Iseloomulik on sügvalt kolmehõlmane õie huul ja
täpilised lehed.

peamiselt varre alusel, vaid mõned tupjad, vart ümbritsevad,
ka kõrgemal. Taim kasvab lubjarikka mullaga niitudel ja
hakkab õitsema
mai-juuni
vahetusel.

Common Spotted Orchid can be found
in fresh forests and wooded meadows.
Flowering time starts in late June.

Coralroot Orchid is one of out three
orchid species who never have green leaves
and plants
are fully
mycotrophic.
In the soil
the plant has
a coralshaped rhizome. Plant can be seen in some wet forests
in May-June.

Soovalk

Malaxis monophyllos

Military
Orchid has small
flowers that
resemble a soldier with a helmet. The species
grows in lime rich meadows where it flowers
in May-June.

Balti sõrmkäpp
Dactylorhiza baltica

Jumalakäpp
Orchis mascula

Soovalk on kõige väiksemaõielisem orhideeliik meie

Balti sõrmkäpa lehtedel on pruunikad

Jumalakäpp on puisniitude ja loometsade

flooras, kuid neid õisi võib pikas õisikus olla isegi 100. Lehti
on taimel reeglina vaid üks. Õitsemas kohtame teda
peamiselt juuli
esimesel poolel.
Kasvukohad on
varjulised
niiskemad
metsad ja sood.

laigud nagu mitmetel teistelgi sõrmkäppadel.
Roosakas-lillad õied avanevad juuni teisel
poolel. Kasvukohaks sobivad lagedamad ja
märjemad alad ning vahel on need tugeva
inimmõju piirkonnas.

taim. Tumelillad (harva roosad või valged)
õied avanevad juba mais ja juulis on enamik
taimi kuivanud, vaid üksikuid viljadega
isendeid võib veel asjatundja leida.

Baltic orchid has brown spots on leaves

forests and in wooded-meadows. The dark
purple flowers (seldom pink or white) open
in May. In
July plants
have
withered, only
a few stems
with fruits
may be seen.

White Adder’s Mouth has very small
flowers, but there are plenty of them in the
inflorescence. Usually the plant has only one
leaf. It grows in shady wet forests and mires,
and flowering time is at the beginning of July.

Tallinna ja lähiümbruse
looduslikud orhideed

as several other species. Pinkish flowers open
in June. Plants
occur in light and
wet sites,
sometimes in
places with strong
human impact.

Early-purple Orchid grows in alvar

Tallinn paikneb looduslikult väga mitmekesises paigas ja nii on siin ka leida
palju erinevaid taimeliike kasvamas, isegi orhideesid. Kogu Eestis kasvab
36 liiki käpalisi ehk orhideesid ja neist kolmandikku võib kohata ka Tallinnas
ja selle lähistel. Kuigi kõik käpalised on looduskaitse all, ei ole nad kõik
ühtviisi haruldased. Osa liike leidub üle Eesti vaid ühes-kahes kohas, teised
võivad paiguti olla küllalt arvukad. Siiski peame hoidma oma loodusrikkust,
et seda saaksid näha ka lapsed ja lapse-lapsed ning ökosüsteem püsiks
stabiilne, kus kõikidel liikidel on oma roll.

www.orhidee.ee

Kaunis kuldking
Cypripediu calceolus

Kahelehine käokeel
Platanthera bifolia

Soo-neiuvaip
Epipactis palustris

Roomav öövilge
Goodyera repens

Kaunis kuldking on üle-Euroopaliselt ohustatud liik. Eestis on õnneks säilinud

Kahelehine käokeel (rahvasuus ka

Soo-neiuvaipu võib ikka leida hulgakesi koos kasvamas,

Roomav öövilge on põline metsaasukas,

veel suhteliselt palju kuldkinga leiukohti. Siiski ei kohta teda loodushuviline kuigi sageli,
sest tema parimad kasvupaigad - puisniidud ja puiskarjamaad on võssa kasvanud ja
paljudes liigirikastes kuusikutes on tehtud lageraie. Kuldking aga armastab mõõdukat
varju, ei kasva hästi päris lagedal, ega ka liiga tiheda põõsarinde all.

ööviiul) on imeliselt graatsilise valge õisiku ja
öösiti hurmavalt lõhnavate õitega. Koduks on
käokeelele mitmesugused niidud, sood, aga ka
metsas võib neid kohata. Kahelehise
käokeelega on sarnane rohekas käokeel, kes
on pisut enam lubjalembene ja vähem
graatsiline. Käokeeled õitsevad Jaanipäevast
keskjuulini.

sest taime maa-alune risoom kasvab kiiresti ja haruneb
jõudsasti. Nagu nimigi ütleb, kasvab liik soos ja soostunud
niitudel.
Kauneid
valgeid õisi saab
näha juulis.

keda võib kohata mustikapalus. Roomaval
varrel marmorja mustriga leherosetid ja pisut
vinti keeratud varrel väikesed valged õied on
samblal vähe silmatorkavad. Õitseaeg on juuli
teisest poolest augustini.

Marsh
Helleborine

forest plant often found in bilberry forests.
Small leaf-rosettes and modest white flowers
may be easily
over-looked.
Flowering time
is in JulyAugust.

Kuldkinga õis oma mõne sentimeetri pikkuse
kollase “sussi” ja pruunide “paeltega” on suurim
meie kodumaiste käpaliste seas ning õitsemas võib
neid näha mai lõpus-juuni alul.

Lady’s slipper is a threatened orchid in
whole Europe. In Estonia it has quite a lot of sites
preserved. However, many previous localities on
wooded-meadows and – pastures have overgrown
and trees in species-rich spruce forests clearcut. Both trends have negative impact as the
species likes half-shade. Plants flower in the end
of May and at the beginning of June.

Harilik käoraamat
Gymnadenia conopsea

Hariliku käoraamatu roosad (harva
ka päris valged) õied on nelgilõhnalised. Õie
pikkades kannustes leidub nektarit
tolmeldavatele liblikatele. Liik kasvab
niitudel ja madalsoodes. Pikk ruljas õisik
on kergesti pilku-püüdev juulis.

Fragrant orchid has pink flowers with
strong smell. The long spurs of the flower

Lesser butterfly
orchid has graceful
white flowers in tall
inflorescences that
start to smell at night.
They grow in different types of forests, meadows and mires.
Similar is Greater butterfly orchid that prefers more limerich soil and is less graceful. Plants flower around midsummer.

Suur käopõll
Listera ovata

Suur käopõll on üks meie kõige sagedamini esinevatest
orhideeliikidest, keda võib kohata nii niidul kui metsas. Kuna
taime õied on rohelised, siis võivad need rohustus tähelepanuta
jääda. Taime varre
alumises osas olev
vastakute ümarate
tugevarooliste lehtede
paar on see-eest hästi
märgatav. Õitseaeg on
käopõllel juuni keskelt augusti alguseni.

Common twayblade is one of our most

contain nectar for the pollinators. Plants grow in
grasslands and fens. The tall inflorescences can easily
caught sight of in July.

common orchids growing in forests and grasslands.
The flowers are rather small and green, easy to
over-look. However, a pair of oval strong-veined
opposite basal leaves can be easily recognized.
The flowering time of twayblades is in June and
July.

is growing in mires and wet grasslands, often
covering larger patches. White flowers appear
in July.

Laialehine neiuvaip
Epipactis helleborine

Creeping Lady’s-tresses is a typical

Kahkjaspunane sõrmkäpp
Dactylorhiza incarnata

Laialehine neiuvaip kasvab varjukates

Kahkjaspunane sõrmkäpp kasvab

viljaka mullaga metsades. Taim on üle poole
meetri kõrge, kuid õied on rohekad ja vähe
silmatorkavad. Õitseaeg saabub juulis-augustis.

niisketel niitudel ja soodes, kus juuni alul võib
näha töntsakaid punakaid-roosakaid õisikuid
lehtede varjus avanemas. Juuni teiseks pooleks
on taimed kõrgemaks kasvanud ja õied tihedas
õisikus avanenud.

Broad-leaved Helleborine is a tall
plant with greenish flowers that grows in shady
rich forests. Flowering time starts in JulyAugust.

Early Marsh Orchid grows on wet
meadows where it starts flowering in early
June.

