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Amfiibid ja roomajad vaskuss Anguis fragilis III kat

Vaskuss on läikiva, jämedat 
vasktraadijuppi meenutava pruunika 
kehaga jalutu sisalik. Pulmarüüs 
isasel vaskussil võivad kehapinda 
kaunistada sinised täpid.

mets, niit, põld, aed

Niisketes kui ka kuivades 
laialehistes- ja 
segametsades, aasadel, 
põldudel ja aedades, 
kompostihunnikutes.

Oktoober kuni märts-
aprill talveunes. 

Nastik ja rästik - lähemal 
vaatlemisel on vaskuss selgelt 
äratuntav oma sisalikule omase 
peakuju poolest, samuti 
värvi/läike ja suuruse poolest. 
Erinevalt roomajatest on 
vaskussil ka silmalaug, väga 
lähedalt vaatamisel on vaskussil 
näha ka kõrvad. 

Vaskuss on küllaltki varjatud 
eluviisiga. Varjab end 
kõdunenud kändudes, maha 
langenud puutüvede, 
puukoore või lamedate kivide 
all. Nagu teistegi sisalike 
puhul võib ka vaskuss endalt 
(röövlooma kätte jäädes) 
saba heita.

üksikud

Amfiibid ja roomajad kõre Bufo calamita I kat Ohustatud

Jässakas ja suhteliselt lühijalgne. 
Silma vikerkest kollakas-kuldne või 
rohekas, pupillid horisontaalsed. 
Seljal tavaliselt peenike kolane 
pikitriip. Nahk krobeline, pruunikas, 
hall või rohekas, köbrukestel 
pisikesed punased täpid. Keha 
alapoole nahk on hallikasvalge ning 
pruunikate või rohekate laikudega. 
"Laulab" päikeseloojangu ajal 
maikuus. "Laul" on vali korduv kõrin, 
mis meenutab öösorri laulu.

rannik, niit, karjäär, kivi, 
asula, aed

Liivastel rannikualadel, 
rannaniitudel ja -
karjamaadel. Vanades liiva- 
ja kruusakarjäärides ning 
kivimurdudes, 
ehitusplatsidel ja aiandites. 
Kõre talub peale mageda 
vee ka riim- ning soolast 
vett.

Septembris-oktoobris 
lähevad ilmade jahenedes 
talveunne, aktiivseks 
hakkavad aprillis. Koevad 
ja "laulavad" mais.

Teised kärnkonnad, kuid kõre on 
kollase seljatriibu tõttu kergesti 
eristuv. "Laulu" poolest sarnane 
öösorriga, aga elupaigad on 
erinevad ja kõre "laulab" selgelt 
veekogudes, mitte kuival maal.

Enamasti ööloom, tuvastatav 
hääle järgi. Sobivate kivide, 
puurontide, lauajuppide või 
muu taolise olemasolu korral 
eelistavad kõred päeval 
nende alla peitu pugeda. 
Lääne-Eestis ja saartel.

keskmiselt

Amfiibid ja roomajad rohe-kärnkonn Bufo viridis I kat
Äärmiselt 
ohustatud

Sale krobelise nahaga konn. Selg 
helehall või oliivjas, erineva kujuga 
tumeroheliste kuni mustade 
laikudega ning oranzide või punaste 
täppidega. Silmapupill horisontaalne. 
Mida vanem on konn, seda 
suuremad on laigud. Kõht on valge, 
mustade täppidega. Kudunööris on 
munad kahes reas.

aed, põld, niit, veekogu

Liivase pinnasega aladel, 
tihedalt inimasustusega 
seotud, aedades, põldudel, 
niitudel. Koeb 
madalaveelistes 
päiksepaistelistes lompides 
ja tiikides, enamasti 
loomade jootmiskohad ja 
ajutised veekogud 
karjamaadel.

Septembri lõpust märtsi-
aprillini on talveunes. 
Koevad ja "laulavad" 
hiliskevadel, aprillis-mais.

Erinevused kõrest: seljamuster 
kontrastsem (kahvatul taustal on 
selgepiirilised, rohekad, 
tumedaservalised laigud); 
peaaegu kunagi ei ole kollast 
pikitriipu; tagajäsemed tunduvalt 
pikemad, pikima tagavarba 
alapoole köbrukesed on 
paaritud. Sarnane liik on ka 
mudakonn, aga tal on 
vertikaalne silmapupill. "Laul" 
sarnaneb väikekoovitaja ja 
kaerasori lauluga.

Tegutseb videvikus ja öösel.  
Talveunes on näriliste 
urgudes, aukudes või pehmes 
pinnases. Eestis tõenäoliselt 
väljasurnud. Viimased 
leiuteated Piirissaarelt. Levik 
on eestis piirdunud Peipsi ja 
Pihkva järve äärsete liivaste 
alade ja aedadega.

üksikud

Amfiibid ja roomajad kivisisalik Lacerta agilis II kat Ohualdis

Värvus on varieeruv. Oluline on 
heledate laikude muster külgedel. 
Isane kivisisalik on paaritumise ajal 
roheliste külgedega, muidu roheka 
kõhualusega. Võib esineda 
ühetoonilisi kivisisalikke, nt üleni 
pruune või üleni rohelisi.

muu
Seotud päikesele avatud 
lahtise liivaga aladega.

Talveunes oktoobrist 
aprillini.

Arusisalik – tema kehal 
puuduvad hledad laigud, isase 
kõht on kollakas-oranžikas ja 
emasel valge.

vähe

Amfiibid ja roomajad arusisalik Lacerta vivipara III kat

Täiskasvanud arusisalik on 10-16 cm 
pikkune. Jässakad, lühikeste 
jalgadega sisalikud. Tavaliselt 
pruunid, kuid esineb ka halle, 
oliivikarva pruune ja musti. Seljal ja 
külgedel kollased/pruunikad triibud. 
Isastel on eredad kõhualused - 
kollakad või oranzhikad, harva ka 
punakad. Emasel kõht valge.

muu

Elupaikade suhtes väga 
leplik ja võib elada lausa 
rabas, rääkimata kodu- või 
kiviaiast.

Talveunes oktoobrist 
märtsini.

Kivisisalik – temal aga külgedel 
heledad laigud, isasel kõhualune 
rohekas.

vähe

Amfiibid ja roomajad nastik Natrix natrix III kat

Halli või pruuni värvi, mustade 
tähnidega, harvem üleni must. Kollane 
kaelavõru. Keha alumine pool on 
kollakas või valge koos must-valge 
malelaua moodi mustriga.

niit, veekogu

Niisketel heina- ja 
karjamaadel, mis asuvad 
seisva veega veekogu 
ääres.

Talveunes oktoobrist-
novembrist märtsi-
aprillini.

Rästik – tema seljal siksak joon. 
Vaskuss – erineb sisalikule 
omase peakuju ja värvuse/läike 
poolest.

vähe

Amfiibid ja roomajad mudakonn Pelobates fuscus II kat Ohualdis

Ümar keha. Pealael silmade vahel 
kumerus. Värvus: hall, helepruun, 
kollakas või valkjas, tumedamate 
pruunide tähnide või laikudega, mis 
võivad moodustada marmorja 
mustri. Külgedel väikesed oranžid 
täpid. Silma vikerkest kuldne, oranž 
või vasekarva, pupill vertikaalne.

nõmm, mets, park, asula, 
põld, veekogu

Laugetel avatud aladel, 
luidetel, nõmmedel, 
hõredates männimetsades, 
parkides ja kultuurmaistus. 
Eestis enamasti 
ekstensiivsetel sibula- ja 
kartulipõldudel. Koevad 
tiikides, linaleotusaukudes 
jm väikestes laugete 
kallastega kalavabades 
veekogudes.

Kevadel, aprillis-mais 
kudemisajal häältsemas: 
koputuselaadsed 
häälitsused "klokk-klokk-
klokk". Koorunud kulleste 
ajal juunis - kullesed on 
erakordselt suured - mitu 
cm pikad.

Teised konnad – mudakonnal on 
vertikaalne pupill.

Täiskasvanuid näeb väljas 
öösiti, kui nad vaiksetel 
kruusateedel või 
ekstensiivsetel sibula- ja 
kartulipõldudel toituvad. Eestis 
on elujõuline asurkond 
Piirissaarel.

keskmiselt



Amfiibid ja roomajad rabakonn Rana arvalis III kat

Selg pruun, hallikas või kollakas- 
enamasti selgelt laiguline. Kõht hele, 
mustrita. Küljed laigulised. Isased on 
pulmade ajal kergelt hõbedased kuni 
lausa sinist tooni. Tagajalal suur 
pöiaköbruke.

soo, põld, niit, veekogu

Niisketel aladel nagu rabad, 
niisked põllud ja rohumaad, 
veekogude ümbrused, 
kevaditi üleujutatavad alad.

Koeb aprillis, mai alguses.
Rohukonn – tema on veidi 
suurem, pikemate jalgadega ja 
enamasti kirju kõhuga.

keskmiselt

Amfiibid ja roomajad veekonn Rana esculenta III kat

Nn. roheline konn. Roheline, 
tumedate või mustade täppidega. 
Kõht valge, hele- või tumehall, 
tumedate täppidega.Sigimisperioodil 
isased helerohelised või kollakad, 
hallide pulmatüügastega.Reie 
tagaküljed kollased või oranžid, 
pruuni või musta marmorja mustriga.

veekogu, kallas

Peamiselt erinevates 
veekogudes ja nende 
kallastel (armastab 
päiksepaistelisi veekogusid).

Enam vähem kogu 
vegetatsiooniperioodi 
vältel päikese paistelistes 
veekogudes või nende 
kallastel.

Tiigikonn ja järvekonn. vähe

Amfiibid ja roomajad tiigikonn Rana lessonae III kat

Selg roheline või pruun tumepruunide 
või mustade täppide ja laikudega. 
Võib esineda erkroheline seljatriip. 
Isased võivad sigimisajal olla üleni 
heledad kollakasrohelised. Kõht valge 
õrnade hallikate laikudega. Valkjad 
kõlapõied.

veekogu, kallas

Peamiselt erinevates 
veekogudes ja nende 
kallastel (armastab 
päiksepaistelisi veekogusid).

Enam vähem kogu 
vegetatsiooniperioodi 
vältel päikese paistelistes 
veekogudes või nende 
kallastel.

Veekonn ja järvekonn. palju

Amfiibid ja roomajad järvekonn Rana ridibunda III kat
Puuduliku 
andmestikuga

Keha suur ja robustne, nahk 
mõnikord üsna näsaline. Selg 
roheline või oliivikarva, tumedate 
täppidega. Ninamik terav. Kõlapõied 
hallikad, reite tagaküljed valkjad, 
helehallid või oliivikarva, tumeda 
marmorja mustriga.

veekogu, kallas

Tugevalt veega seotud, 
järvekonna leiab erinevate 
veekogude kallastelt ja 
veest. Armastab 
päiksepaistelisi veekogusid 
ja peamiselt päevaaktiivne 
loom. Piirondades kus levila 
kattub veekonna või 
tiigikonnaga eelistab jõgesid 
ja järvi (teised kaks liiki siis 
pigem väikeveekogudes). 
Mõnelpool võib kasutada ka 
riimveelisi veekogusid.

Rohelisi konni võib 
kohata enam vähem kogu 
vegetatsiooniperioodi 
vältel päikese paistelistes 
veekogudes või nende 
kallastel. Nad on aktiivsed 
just päeval. 

Tiigikonn ja veekonn. Järvekonn 
on üldjuhul suurem, väikeste
tagajala pöiaköbrukestega ja 
pikkade jalgadega (kui reis 
selgroo suhtes
küljele 90 kraadise nurga alla 
painutada siis kannad jäävad 
üksteise peale)
ning tal on hallid kõlapõied. Kuna 
järvekonn annab tiigikonna ja 
veekonnaga
hübriide, siis täie kindlusega on 
rohelised konnad määratavad 
vaid DNA testiga.

üksikud

Amfiibid ja roomajad rohukonn Rana temporaria III kat

Nn. pruun konn. Selja värv varieeruv: 
pruun, punakas, roosakas, oliivikarva 
või kollane (sageli tumedate 
laikudega). Kurgualune ja kõht alati 
vähemalt osaliselt kirjud, valge, 
kollakas, roosakas. Tagajala 
pöiaköbruke väike. Tagajala ette 
painutamisel ulatub kand vaevalt üle 
ninamiku tipu. Kulleseid on raske 
määrata.

aed, asula,mets, niit

Sage aedades ja 
väikeasulates. Asustab ka 
metsi, 
rohumaid. Sigimisvälisel 
ajal peamiselt maismaal.

Märtsi lõpus või aprilli 
alguses liiguvad 
sigimisveekogudesse. 
Rohukonn koeb enamasti 
aprillis ja täiskasvanuid 
võib siis kohata 
veekogudes. Noored 
lahkuvad veekogust juulis-
augustis.

Rabakonn - temal on jalad 
enamasti lühemad ja suur 
pöiaköbruke. 

Peale kevadist sigimist kohtab 
maismaal ringi hüppamas. 
Sigimisel koetakse kudu 
pallidena.

keskmiselt

Amfiibid ja roomajad harivesilik Triturus cristatus II kat Ohualdis

Täiskasvanud isend on kuni 15 cm 
pikk. Sisalikku meenutav loom. 
Maismaaperioodil nahk must 
krobeline (meenutab kärnkonna 
nahka) ja oranž mustade täppidega 
kõht. Kevadel on isastel loomadel 
seljal pikk hambuline hari mis katkeb 
saba alguskohal ja sabal on eraldi 
hari. Pulmarüüs isastel on saba 
mõlemal küljel sinakas triip. 

veekogu

Kaladeta liiva- või savi 
põhjaliste väikeveekogude 
ümbruses. Parim veekogu: 
päiksele avatud laugete 
kallastega ja õrna 
veetaimestikuga. Eelistatud 
on veekogud millest 50 m 
raadiuses on ka metsa ja 
rohumaad - seal 
täiskasvanud toituvad ja 
talvituvad. 

Täiskasvanud 
harivesilikud saabuvad 
sigimisveekogudesse 
enamasti mais ja viibivad 
seal juuni lõpu juuli 
alguseni. Noored 
vesilikud lahkuvad 
veekogudest enamasti 
oktoobris.

 Tähnikvesilik - tema on pisem, 
enamasti beeš ja sileda nahaga. 

Enamus leide Lõuna- ja Kagu-
Eestis.

palju



Amfiibid ja roomajad tähnikvesilik Triturus vulgaris III kat

Vastsed on õrnad kuni 8 cm pikkused 
beešid loomad, kellel on pea 
külgedel välislõpused ja haprad jalad 
(esijalad arenevad enne tagajalgu). 
Saba uimekurrul enamasti tumedad 
tähnid ja saba lõppeb niitja jätkega. 

veekogu, soo, asula

Mitmekesiste 
väikeveekogude ümbruses 
(sobivad aiatiigid, 
väikejärved, kopra 
üleujutused, soostuvad 
alad, sood jne). Sobivaimad 
tingimused: päiksele 
avatud lauge kaldaga ja 
õrna kuid tiheda 
veetaimestikuga veekogu. 
Talvitumiseks kasutab 
väikeloomade urge, 
erinevaid kõdupuidu 
aluseid, aga ka 
väikemajapidamiste 
keldreid. 

Sigimisveekogudes 
enamasti aprillist mai 
lõpuni. Noored lahkuvad 
veekogudest enamasti 
septembris.

Harivesilik - tema on suurem, 
must ja krobelise nahaga.

Nii mandril kui saartel. Selge 
veega veekogus sigimise ajal 
kenasti vaadeldavad. 
Täiskasvanuid ja noori on 
lihtsam leida just veest. 
Maismaal on nad enamasti 
üsna märkamatud.

keskmiselt

Amfiibid ja roomajad rästik Vipera berus III kat

Pruunika või terashalli värvusega. 
Emased pruunikamad (emaste 
taustavärv võib olla ka kollakas või 
isegi punakas). Seljal on tume siksak 
joon terve keha ulatuses, keha 
külgedel on tavaliselt ka ovaalsed 
täpid siksaki kõrval. Tema peas on X 
või V-kujuline kujund. 

muu, kallas

Rohustes, paraja niiskusega 
mitmekesiste kooslusega 
elupaikades, kus on 
tingimused enda 
soojendamiseks ja jahi 
pidamiseks. Harva ka 
veekogude kallastel. 

Ärkavad talveunest 
aprillis. Talveunne jäävad 
uuesti oktoobris-
novembris.

Nastik ja vaskuss - lähemal 
vaatlusel on rästiku peamiseks 
tunnuseks värv ja siksak joon 
seljal.

Rästik pole agressiivne, ta 
ründab ainult siis, kui on kas 
nurka surutud või otseselt 
ohustatud.

vähe

Amfiibid ja roomajad harilik kärnkonn Bufo bufo III kat

Väga krobelise nahaga loom. 
Tavaliselt nahk pruunikas, kuid on ka 
liivatooni, halle või punakaid 
isendeid. Kõht hallikas, enamasti 
mustriline. Silmad oranžikaskuldsed, 
horisontaalse pupilliga.

muu

Väga mitmekesistes 
paikades. Kuivades 
inimeste poolt hüljatud 
aladel (võsastuvad 
karjamaad, vanad 
talukohad jms. kohad), aga 
ka inimasulatest ja 
metsadest.

Peamine sigimine on 
aprilli lõpus, mai alguses 
lahkuvad täiskasvanud 
veest ja on maismaal 
aktiivsed septembri 
alguseni.

Esmapilgul teiste 
kärnkonnadega, kuid erinevat 
kahest ülejäänud liigist on 
enamasti seljapoolt ilma 
mustrita. Samuti on kahest 
ülejäänud liigist palju tavalisem. 

Moonde läbinud isendeid 
leiab veekogu lähedusest 
niiske ilmaga.

keskmiselt


