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soohallu
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kadunud ja kiillap jnnb ta eestlasele
eesti keeles ikka sookailuks, kuid
taimede ni.iiidisaegses siisteemis on ta
niiiid arvatud hoopis rododendroni-
te umbes tuhande liigiga perekonda.
Tema ladinakeelne nimi on Rhodo-
dendr on tomentosum Harmaja [2, 3] .

Veel enam: ta on h e a rododend-
ron, mis kuulub samasse alampere-
konda ja koguni iihte sektsiooni
perekonna tiiiipliigiga. Viimane
ro(rstepruun rododendron (R. f erru-
gineum L.) - on kuni meetrik6rgune
punaste 6itega igihaljas p66sas. Te-
ma kodu on Alpides, Apenniinides ja
Piireneedes, kus ta kasvab ka raba-
des.

eie rabades ja ra-
bastunud miinnikuis
nii tavaline kanar-
bikuliste sugukonda
kuuluv p66sake pole
kiill mitte kuhugi
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Isegi taimesiistemaatika vastu au-
kartust tundev lugeja v6ib kahelda:
kas pole j?ille tegemist elukaugete
teoreetikute spekulatsiooniga? On ju
meie aedades ja parkides kasvatata-
vad rododendronid ja nendega samas-
se perekonda kuuluvad toataimed asa-
lead sookailust nii erinevad!

Vastuseks piiiian selgitada,

mis on 6ieti
tiinap iie v a siiste maatika.

Raamaturiiulil inventuuri tehes
avastasin iillatusega, et ainus tai-
mesiistemaatikat kiisitlev eestikeelne
teos, 22-lehekiiljeline bro5iiiir, il-
mus 46 aastat tagasi t51. Hilisemast
ajast leiame sel teemal ainult m6ned
lehekiiljed iilikooli botaanika6pi-
kust. Aga teadus on ju pika sammuga
edasi liiinud.. .

Veel kiimmekonna aasta eest k6-
neldi maailma teaduskirjanduses tai-
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Himaalalas kasvaval kuni l0 meel-
rl k6rgusel rododendronil (Rho-
dodendron arboreum) on erepu-
nased s6iidavad 6ied.
I Erasl Parmaslo

mesiistemaatika kriisist. See teadus-
haru olevat rohkem kunst kui teadus:
iga nimekas botaanik annab evolut-
sioonitendentsidele oma t6lgenduse,
esitab erinevaid evolutsiooniskeeme,
poolitab v6i paneb teistega kokku
yarem kirjeldatud perekondi ja lii-
ke.

Praegu teeb siistemaatika metodo-
loogia ja metoodika l?ibi p6him6tte-
lisi muutusi. T6uke selleks andis
numbrilise taksonoomia siind kuue-
kiimnendail aastail: liike ja teisi stis-
temaatika iihikuid iseloomustavaid
tunnuseid hakati numbriliselt kodee-
rima ja neid andmeid matemaatiliselt
tiiiitlema. Tiinaseks on elusolendite
siistemaatikas v?ilja kujunenud kolm
uut suunda (lisaks ikka veel levinud
traditsioonilisele). Need on:
I liikide, perekondade jt. iihikute
iildist sarnasust m66tev, v6imalikult
paljusid tunnuseid kasutav ja sageli
nende olulisust kaaluv feneetika:
I tunnuste ja liikide evolutsiooni-



list kujunemist uuriv, tunnuste eel-
nevast kaalumisest hoiduv ja ainult
iihistest eellastest tekkinud (mono-
fiiiilseid) riihmi tunnustav kladistika
ehk fiilogeneetiline siistemaatika;
I k6igi suundade vahel kompromissi
taotlev evolutsiooniline siisemaati-
ka.

Kui seada eesmirgiks perekondade,
sugukondade ja teiste riihmade eris-
tamine nende evolutsiooni p6hjal, ei
saa siistematiseerimise aluseks olla
feneetika. Liikide jt. sarnasus, mi-
da m66dab feneetika, ei tulene ju
ainult iihisest pdritolust, vaid ka
konvergentsist, tunnuste paralleel-
sest arengust, mimikrist ja isegi
juhusest. N?iiteks: nii nisul kui ka
rukkil on paralleelselt tekkinud oh-
tega ja ohtetud vormid. Nii kartu-
lil, alpikannil kui ka k?ipalistel on
mugulad, mis aga ei tihenda neid siis-
temaatiliselt, sest tegu on konver-
gentsiga. Sama ilmneb astelde puhul:
kukerpuul on nad muundunud lehed,
viirpuu omad aga muundunud v6sud.

Lootustandvam suund on

kladistika,

mis erinevalt feneetikast taotleb lii-
kide oletatava arenguloo rekonstruee-
rimist. Teiseks: vastandina feneetikale
kasutab kladistika ainult selliseid tun-
nuseid, millel saab eristada polaarseid
seisundeid: vanemat, tirgsemat, algset
(tunnuse plesiomorfne seisund) ja

uuemat, hilisemat, arenenumat (apo-
morfne seisund). Seega tulevad arves-
se vaid need tunnused, mille muutu-
mise suund evolutsioonis on enam
v6i v?ihem t6eniioliselt mddratav.

Kladistika kolmas alus- on teadu-
ses iildiselt tunnustatud sii2istuprint-
tsiip: kahest v6imalikust hlipoteesist
tuleb eelistada seda, mis on lihtsam ja
ei n6ua rakendamisel lisahiipoteese.

Oletagem, et meil on 10 iihest eel-
lasest arenenud liiki. Nende virmaliku
kujunemise teed v6iks kujutada
282 137 824 erinevalt harunenud
arengupuuna [1]. Vastavalt sdriistu-
printsiibile valime sealt v?ilja k6ige
liihemad - niisugused, mille rea-
liseerurrine n6uab k6ige viihem tun-
nuste teisenemisi, sama tunnuse kor-
duvat sSltumatut teket v6i edasi-ta-
gasi muutumist. Kui oskame 6igesti
mddrata tunnuste polaarsuse (milline
tunnuse seisund on yanem, milline
uuem? kas valge 6is tekkis kollasest
v6i kollane valgest?), vZiheneb t6e-
niioliste arengupuude arv oluliselt.
N6nda v6ib l6plikule hindamisele
j?iiida ainult m6ni iiksik arenguskeem
ehk kladogramm.

M6istagi ei saa polaarsust hinna-
ta suvaliselt, see n6uab t6sist
uurimist ja p6hjendamist. Suureks
abiks on nn. v?ilisriihma kaasamine
analiii.isitavate liikide kogumisse. See
tugineb iisna endastm6istetaval sei-
sukohal: kahe liihedase perekonna
puhul on iirgsem (plesiomorfne) m6-
lemas tiiheldatav tunnus - pidi ta ju
olema juba nende iihisel eellasel.

Isulsusi
Hgmenanfhes

Choniastnum
Rhododendnon LE?uM

5
lododendronile l6en5ollne arengupuu lkla-
dogramml K. A. Kroni ia W. S. luddl [f] l5r-
Ei, l3eseisyale perekondade nlnedel on loon
all, 0lel55nud on rododendronl perekonna-
slsesle iihikule nlmed. Ristjooned tlhista.
vad lunnuse seisundi muulumlsl e. 5anmu,
rlst mIrgib lunnuse ptidrdumist pleslomorl.
sesse seisundisse.

4
2

Azaleashum
Candidastnum

l'lumeazalea
Anthodendnon



Ainult iihes ilmnevat tunnust peetak-
se hilistekkeseks (apomorfseks).

On viiidetud, et liihtudes neist
kolmest, niiivalt lihtsast ja loomu-
likust alusest, muudetakse siistemaa-
tika kunstist teaduseks. Erinevalt
feneetilisest i.ildist sarnasust ka-
jastavast skeemist (dendrogrammist)
kujutab kladogramm (arengupuu)
endast teaduslikku hiipoteesi, mida
saab iimber liikata v6i t6estada. Eri
hiipoteesidest (kladogrammidest) v5i-
me valida t6esema, m6istagi
pole aga (peaaegu) kunagi v6imalik
tepselt taastada praeguste liikide
t6elist arengulugu.

Veel m6ni aasta tagasi n6udis
kiimne liigi ja 25 tunnusega riihma
kladistiline analiiiis tolleaegsel suu-
rel arvutil ligi iiiipiieva; praegu
v6ib sama tiiii tavalisel personaal-
arvutil ara teha m6nekiimne sekundi
v5i paari minutiga. Nii rohkenebki
selliseid meetodeid kasutavate tai-
mesiistemaatiliste uurimuste arv lau-
sa plahvatuslikult.

Mtiiidunud aastal ilmus K' A. Kroni
sulest huvitav kladistiline analtiiis
[3], kus uurimise all on

per ekonil r oilodendr on
ja tema liihedaseil.

K6igepealt tehti kindlaks uurita-
vate iihikute (rododendroni alampe-
rekonnad ja ligidased perekonnad)
monofiiiilsus - et nad ikka t6esti pii-
rinevad tihisest tiivest. Jiirgnevas ana-
liiiisis eristati 14 olulist p6hitunnust,
millest iiheteistkiimnel mdiirati polaar-
sus - milline tunnuse seisund on iirg-
sem. Viilisriihmaks v6eti perekonnad
Befaria ja Elhottia, mida iiksmeelselt
on peetud kanarbikuliste sugukonna
primitiivsemaiks. Kokku analiiiisiti
v6rdlevalt 14 siistemaatilist riihma.
Saadi ainult neli liihikest, 2l-sammu-
Iist arengupuud, mis iiksteisest Sige
viihe erinevad. Neist neljast t6eniioli-
sim on esitatud joonisel. Iga samm
(joonisel miirgitud ristkriipsukesega)
kladogramrqil tiihendab tunnuse evo-
lutsioonilist nihkumist iihest seisundist
teise, n?iiteks lahklehise 6iekrooni
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muutumist liitlehiseks (joonisel tun-
nus 13) v6i kiirjate 6ite muutumist
iihe siimmeetriatasapinnaga 6iteks
(tunnus 11).

Kailu eristab alamsektsioonist ro-
dodendron t?ippide v6i laikude taand-
areng 6iekroonil (tunnus 12) ning
alamsektsiooni rododendron pun-
gas peituvate lehealgmete tagasi-
ptriirdunud tipp (tunnus 3). Lisaks
kladograrnmis kajastatule on kailul
ja rododendronil veel hulk iihiseid
tunnuseid, niiiteks paljurakulised 16-

hestumata servaga nii?irmesoomused,
pungasoomuseid Sdristavad lihtkar-
vad, sarnased tolmukad jm.

Kladogramm ise ei ole veel siis-
teem, kiill a9a selle p6hjendatud
a I u s. Nagu k6ik teaduslikud hiipo-
teesid, pole iiks arengupuu l6plik
ega vaieldamatu, kiill aga saab hin-
nata tema t6en2iosust.

Mingil piiratud alal, niiiteks Ees-
tis tiiiitav siistemaatik niieb talle
huvi pakkuvast perekonnast iiksikuid
liike, ainult osakest nende iildisest
varieeruvusest kogu levila piires.
Rododendronite hulka kuuluvad iihelt
poolt maaligidased, vaid kahe ja
poole sentimeetri k6rgused poolp66-
sad, teiselt poolt aga suured puud
( I ); lehe pikkus ulatub kuuest mil-
limeetrist iihe meetrini, 6ite vdrvus
valgest tumekollase ja mustjaspuna-
seni [4]. Selle suure varieeruyuse
sisse mahub vasturiidkivusteta ka
sookail.

Niisiis - t6nu taimesiistemaatika
tpasalanud arengule hakkab 1992. a,
mais Eestimaa rabades 6itsema meie
ainus metsik rododendron.
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