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Soontaimed Pedicularis palustris subsp. palustris Ohulähedane

Vars haruneb juba alusel. Vars 
ühtlaselt lehistunud. Lehed 
peensulgjate hõlmadega, 
lehehõlmade vahelisel alal lehe 
keskosa üle 1 mm lai. Lehed õrnad. 
Kogu taim punakasroheline või 
punane . Õied kuni 2 cm pikad, 
roosakad, lehistunud õisikuis ja 
üksikult lehtede kaenlais. 
Poolparasiit, eelkõige tarnadel. 
Kõrgus 10-60 cm. 

niit, soo Niisketel niitudel ja soodes. mai-juuli

Soo-kuuskjala alamliik, erinevus: 
õitseaeg ning lehehõlmade 
vahelisel alal lehe keskosa üle 1 
mm lai. 

Soontaimed kõrge karutubakas Pilosella praealta Ohulähedane

Annab kergesti hübriide teiste 
karutubakatega, seetõttu on 
määramisel lihtne eksida. 
Karutubakaid ongi raske määrata, 
vaja on ka 20-30x suurendusega 
luupi. Määramiseks ei sobi sügisel 
korjatud (teiskordselt õitsevad) 
isendid. Maapealsete võsunditeta.  
Varre alaosa näärmekarvadeta, 
enamasti paljas, vahel üksikute 
heledate lihtkarvadega. Lehed vaid 
keskrool ja leheservad karvased. 
Varrelehti vähemasti 2. Üldkatisel nii 
näärmeid kui lihtkarvu, üldkatis kuni 
8,5 mm pikkune. Õis kollane, 
emakasuudmed kollased. Kõrgus 20-
60 cm.

niit Niitudel. juuni, juuli

Soontaimed pehmekarvane 
karutubakas

Pilosella vaillantii Ohulähedane

Karutubakaid on raske määrata, vaja 
on ka 20-30x suurendusega luupi. 
Määramiseks ei sobi sügisel korjatud 
(teiskordselt õitsevad) isendid. Varre 
alaosa lihtkarvad kogu ulatuses 
läbipaistvad, pole värvunud. 
Soomusjad lehekesed õisikuraagudel 
heledama ääriseta. Lehed 
liduskarvased, karvad kuni 1 mm 
pikkused. Üldkatis kuni 8,5 mm 
pikkune. Üldkatisel rohkelt tumedaid 
näärmekarvu, mis enamasti 
koondunud katiselehe tippu. 
Emakasuudmed alati kollased. 
Lisavõsud ja maapealsed võsundid 
puuduvad. Kõrgus 20-90 cm.

niit Kuivadel lubjarikastel 
niitudel.

juuni, juuli

Soontaimed kännas-karutubakas Pilosella x cymosa Ohulähedane

Karutubakaid on raske määrata, vaja 
on ka 20-30x suurendusega luupi. 
Määramiseks ei sobi sügisel korjatud 
(teiskordselt õitsevad) isendid. Taim 
jäikade, ülespoole suunatud 
karvadega, mis on 3-5 mm pikad. 
Varrekarvad kogu ulatuses heledad, 
pole punase alusega, karvad on 
tähtkarvad. Korvõisikud 6,5-7,5 mm 
pikad. Emakasuue enamasti kollane. 
Näärmekarvad katiselehtedel 0,2-0,5 
mm pikad. Taimed võsunditeta või 
nõrkade, lühikeste maasiseste 
võsunditega ja lisavartega. Kõrgus 20-
80 cm.

niit Kuivadel lubjarikastel 
niitudel.

juuni-juuli



Soontaimed võsund-karutubakas Pilosella x flagellaris Ohulähedane

Karutubakaid on raske määrata, vaja 
on ka 20-30x suurendusega luupi. 
Määramiseks ei sobi sügisel korjatud 
(teiskordselt õitsevad) isendid. Lehed 
pealmisel pinnal ühtlaselt kaetud 
pikkade lihtkarvadega. Kodarikulehe 
alakülje pearood üksikute 
lihtkarvadega. Üldkatis 9-12 mm pikk, 
katiselehed mõõdukate kuni paljude 
näärmekarvadega ja tihedalt 
tähtkarvased. Varre alaosa 
näärmekarvadeta. Kõrgus 20-30 cm.

niit, mets Niitudel ja metsaservadel juuni-juuli

Soontaimed kerajas karutubakas Pilosella x glomerata Ohulähedane

Karutubakaid on raske määrata, vaja 
on ka 20-30x suurendusega luupi. 
Määramiseks ei sobi sügisel korjatud 
(teiskordselt õitsevad) isendid. Varre 
alaosa lihtkarvad alusel 
punakaspruunid, jämenenud. 
Soomusjad lehed õisikuraagudel 
selge, kuid kitsa, karvadeta äärisega. 
Näärmekarvad on üldkaitse lehel 
ühtlaselt. Emakasuudmed 
määrdunud või pruunikad. Tihti 
lisavõsude ja maapealsete 
võsunditega. Kõrgus 30-75 cm.

muu Kuivadel, valgusrikastel 
kasvukohtadel.

Soontaimed kesa-karutubakas Pilosella x polymastix Ohulähedane

Karutubakaid on raske määrata, vaja 
on ka 20-30x suurendusega luupi. 
Määramiseks ei sobi sügisel korjatud 
(teiskordselt õitsevad) isendid. Vars 
alumises osas tumedate 
näärmekarvadeta, ülemises osas 
vähemalt üksikute pikkade (üle 2,5 
mm), alusel punakaspruunide 
lihtkarvadega. Emakasuue 
määrdunud kollane või pruun. Kõrgus 
20-60 cm.

niit, mets, põld Niitudel, metsaservadel, 
söötidel.

juuni-juuli

Soontaimed kahar nurmikas Poa remota Ohulähedane

Kasvab hõredate kogumitena, pika 
risoomiga. Kõrre ülemine osa ruljas, 
alumised lehetuped tugevasti 
lapikud, veidi karedad. Lehed 5-15 
mm laiused, tipus järsult ahenenud 
paatjaks lehetipuks. Keeleke kuni 3 
mm pikk, teritunud tipuga. Õisik on 
pööris, 12-30 cm pikk, laiuv, pikkade 
karedate harudega. Pähikud 3-4,5 
mm pikad, välissõkal paljas. Kõrgus 
50-120 cm. 

mets Hõredates niisketes 
metsades, metsaservades.

juuni-juuli

Soontaimed aas-vahulill Polygala vulgaris Ohulähedane

Õisiku tipul ei ole kandelehtedest 
tupsu, õied 6-8 mm pikad, 
helesinised, harva roosad või valged. 
Varrelehed kitsassüstjad. Lehe kõige 
laiem koht on lehe keskel võ allpool. 
Alumised lehed ei ole kodarikuna. 
Kõrgus 10-25 cm.

niit Niitudel, puisniitudel (mai)juuni-juuli(september)

Soontaimed väike kirburohi Polygonum minus Ohulähedane

Tervete lihtlehtedega taimed, lehed 
varrel vahelduvalt, leheserv terve. 
Õied tipmistes õisikutes. Õisik tipul 
tihe, alumises osas hõre - õite vahelt 
paistab vart. Õiekate viieosaline, 
näärmetäppideta, roosa, punaka või 
valge servaga. Õie- ja varretuped 1-4 
mm pikkuste karvadega, näärmeteta. 
Õielehed paljad. Vili on tõri. Vili läigib, 
kitsas, lidus harjaskarvadega ja serval 
erineva pikkusega ripsmetega. Kõrgus 
15-40 cm. 

niit, kallas, põld Niisketel niitudel, tee- ja 
kraaviservadel, põldudel.

juuli-september



Soontaimed pung-kirburohi Polygonum viviparum Ohulähedane

Tervete lihtlehtedega taimed, lehed 
varrel vahelduvalt, leheserv terve. 
Alumised lehed kitsamad kui 1,5 cm, 
alaküljelt sinakasvalged, leheroots 
pole tiivuline. Õied valged või pisut 
roosad, üsna hõreda õisiku alaosas 
tumedad sigipungad. Kõrgus 8-30 cm. 

niit Niisketel ja soistel niitudel 
ning puisniitudel.

juuni, juuli Lõuna-Eestis harvem, mujal 
tavaline.

Soontaimed ruske penikeel Potamogeton alpinus Ohulähedane

Taimed veesiseste lehtedega. Õied 
mõlemasugulised, tipmistes 
tähkõisikutes, õitsemise ajal ulatuvad 
veest välja. Vars sirge ja harunemata. 
Taimed vahel ujulehtedega, mis on 
labast lühema rootsuga ja pikalt 
aheneva alusega. Veesisesed lehed 
ahenevad pikkamööda tömbiks 
tipuks. Pikkus 0,3-1(1,5) m.

veekogu Vooluveekogudes, järvedes, 
tiikides.

juuni-august

Soontaimed muda-penikeel Potamogeton berchtoldii Ohulähedane

Taimed veesiseste lehtedega. Õied 
mõlemasugulised, tipmistes 
tähkõisikutes, õitsemise ajal ulatuvad 
veest välja. Lehed varrest 
märgatavalt laiemad, kuni 2 mm 
laiused, külgrood enam-vähem 
nähtavad. Lehe keskrood lame, 
ääristatud läbipaistvate õhukambrite 
ridadega (nähtav luubiga), abilehtede 
servad aluseni vabad. Abilehed 
terved. Vars ruljas. Pikkus 15-80 cm.

veekogu

Tiikides, lompides, 
kraavides, ojades, 
paisjärvedes, harva 
järvedes.

juuni-august

Soontaimed Meinshauseni penikeel Potamogeton x meinshausenii Ohulähedane

Taimed veesiseste lehtedega. Õied 
mõlemasugulised, tipmistes 
tähkõisikutes, õitsemise ajal ulatuvad 
veest välja. Lehetuped alaosas vaid 
mõne millimeetri ulatuses kokku 
kasvanud.Lehelabad kitsaslineaalsed, 
1-2(3,5) mm laiad, (1)3(5) pikirooga, 
lehed töbmi tipuga. Kogu varre 
ulatuses harunevad taimed. Pikkus 1-
1,5 m.

veekogu Kiirevoolulistes 
külmaveelistes jõgedes

juuni, juuli

Soontaimed pääsusilm Primula farinosa Ohulähedane

Õied roosakaslillad, tihedas 
sarikõisikus varre tipus. Õisik ja 
lehtede alakülg valkjaskollaka jahuja 
kirmega. Noored lehed servadest 
tagasi käändunud, väikesed, kõik 
lehed juurmise kodarikuna. Kõrgus 15-
40 cm.

niit Niisketel niitudel. mai-juuni Eelistab lubjarikast pinnast.

Soontaimed harkjas särjesilm Ranunculus peltatus subsp. peltatus Ohulähedane

Veetaim. Lehed kahesugused - vee 
peal ümarad hõlmised ujulehed, vee 
all peenjagused veesisesed lehed. 
Õied valged. Õieraod vastas asuvast 
ujulehest pisut pikemad, viljaraag 
rohkem kui 5 cm pikk. Abilehed 
piklikud, alaosas pole laienenud. Vars 
hele. Täiskasvanud veesised lehed 
sõlmevahedest lühemad, lehtede 
hõlmad eemalehoiduvad. Vahelmiste 
(vee piiril olevate) lehtede lehekesed 
kompaktsed, harjasjate või niitjate 
hõlmadega. Pikkus 20-110 cm.

veekogu Rohketoitelised 
seisuveekogud.

mai-august

Sarnaneb tumeda särjesilmaga, 
erinevus harkjast särjesilmast - 
õieraag vastas asuvast ujulehe 
raost lühem, viljaraag kuni 5 cm 
pikk. Abilehed kolmnurkjad ja 
alaosas laienenud.

Soontaimed vesikerss Rorippa amphibia Ohulähedane

Lehed süstjad. Taime ülemised lehed 
terved, lõhestumata, alumised lehed 
mitmesuguse sügavusega 
lõhestunud. Õied erekollased, 
väheldased. Kroonlehed 
tupplehtedest poole pikemad. Vili 
väike ovaalne kõdrake. Kõrgus 30-90 
cm. 

veekogu
Veekogude kaldavees, ka 
niisketel hõreda 
taimestikuga kohtades.

juuni-september Paiguti, Ida-Eestis sagedasem.



Soontaimed härmpaju Salix daphnoides Ohulähedane

Puittaim. Lehed 1,3-3 cm laiad, 
laiusest 3-5 korda pikemad. Abilehed 
ovaalsed, varisevad varakult. Oksad 
kollased, kollakasrohelised kuni 
kollakaspunakad, valkja või sinaka 
vahakirmega. Kõrgus 2-10 m.

nõmm, rannik, kallas, 
joonobjektid, aed

Luidetel, jõgede kallastel, 
teeäärtel, õuedes.

aprill, mai

Sarnaneb väga halapajule. 
Halapaju erinevus härmpajust: 
Lehed 1-2 cm laiad, laiusest 6-7 
korda pikemad. Abilehed süstjad 
püsivad sügiseni. Oksad 
punakaspruunid, valkja või sinaka 
vahakirmega.

Sageli istutatult. Peamiselt 
Kagu-Eestis. Sarnane liik 
halapaju on vanast ajast 
kultiveeritud liik, sageli 
istutatlut õuedes, paiguti 
põhjaranniku ja Peipsi 
luidetel.

Soontaimed pikalehine paju Salix dasyclados Ohulähedane

Puittaim. Noored võrsed 
lühikarvased. Rõõned 
(kriipsukujulised puhetised pajude 
koorealusel puidul) kuni 1 cm pikad, 
hajusalt. Lehed pikliksüstjad, 8-15 x 2-
3 cm, pealt paljad, alt 
sinakasrohelised, enamasti pisut 
karvased. Kõrgus 4-8 m.

kallas Jõgede ja järvede kallastel. aprill, mai Paiguti, Lõuna- ja Ida-Eestis 
tavaline.

Soontaimed  punapaju Salix purpurea Ohulähedane

Puittaim. Võrsed püstised, sihvakad, 
painduvad, koore sisepind 
sirdunkollane. Oksad vahakirmeta. 
Lehtedel külgroodusid rohkem kui 8 
paari. Lehed sageli vastakud, 
äraspidisüstjad, kõige laiem koht 
asub ülemisel kolmandikul. Lehe 
pikkus ületab laiust  5-8 korda. Lehe 
tipuosa saagja näärmelise servaga, 
alumine osa terveservaline. Abilehed 
tavaliselt puuduvad. Kõrgus 1,5-5m. 

kallas Jõgede kallastel. aprill, mai Kagu-Eestis looduslikult, mujal 
istutatult või metsistunult.

Soontaimed euroopa metsputk Sanicula europaea Ohulähedane

Lehed läikivad, sõrmjalt lõhestund, 
meenutavad kullerkupu lehti. Vars 
pea-aegu lehistumata, õisikud 
pisikesed ja tihedad, otsekui nutid, 
vähem kui 1 cm läbimõõduga. 
Kroonlehed valkjad või punakad.  
Kõrgus 30-50 cm. 

mets Leht- ja salumetsades. mai, juuni Paiguti, rohkem Eesti 
läneosas.

Soontaimed harilik kivirik Saxifraga granulata Ohulähedane

Tervete lihtlehtedega taimed. Lehed 
varrel vahelduvad. Õied umbes 2-3 
cm läbimõõduga, rohkeõielises 
laiuvas õisikus, õied valged, 
kroonlehti 5. Varre alusel sigipungad. 
Juurmised lehed ümarneerjad, 
näärmekarvased, vars hõredalt 
lehistunud. Kõrgus 15-45 cm.

niit Kuivadel niitudel. mai-juuli Sagedasem Kagu-Eestis.

Soontaimed väike kivirik Saxifraga tridactylites Ohulähedane

Tervete lihtlehtedega taimed. Lehed 
varrel vahelduvad. Õite läbimõõt kuni 
8 mm, kroonlehed ja tupplehed 
ühepikkused. Kuivanult on viljad nagu 
väikesed potid. Juurmised lehed 
piklikud, terveservalised, kuni 2 cm 
pikad ja 3-5 mm laiad, hõreda 
kodarikuna, mis õitsemisajal on 
tavaliselt kuivanud. Kõrgus 2-15 cm.

joonobjektid, niit Lubjarikkal kuival pinnasel, 
teeservadel, loopealsel.

mai, juuni

Soontaimed rabakas Scheuchzeria palustris Ohulähedane

Tervete lihtlehtedega taimed. Kasvab 
hõremurusalt, pika risoomiga. Lehed 
renjad ja veidi lihakad. Õied 
kollakasrohelised, 3-6-kaupa 
kobarõisikus. Viljad kolmekaupa, 
silmapaistvad. Kõrgus 5-40 cm.

soo Rabades ja siirdesoodes. juuni-juuli

Soontaimed verev kukehari Sedum telephium Ohulähedane

Tervete lihtlehtedega taimed. Vars 
püstine, tugev. Lehed piklikovaalsed, 
lapikud, üle 5 mm laiad, alusel kiiljalt 
ahenevad, rootsutud. Õied tähtjad, 
punased või roosakaspunased, 
kännasjas tipmises õisikus, tupp- ja 
kroonlehti 5. Kõrgus 25-60 cm. 

põld Liivasel pinnasel, söötidel. juuli, august



Soontaimed muda-ristirohi Senecio congestus Ohulähedane

Lehed pealt matid, pisut karvased, 
ebakorrapärase hambulise servaga, 
paljad või veidi udemelised, 
lõhestumata. Vars tihedalt 
näärmekavane, pisut kleepuv. 
Liitõisik kännasjas (õisikud enam-
vähem ühel kõrgusel), õisikud varre 
tippudes paarikümne kaupa. Keel-ja 
putkõied kollased. Õisikud 12-16(18) 
keelõiega, üldkatis üherealine, näiliku 
väliskatteta. Kõrgus 15-75 cm.

kallas, turbaauk, mets, soo
Veekogude kallastel, 
turbaaukudes, 
lodumetsasihidel.

juuli, august

Soontaimed jõgi-ristirohi Senecio fluviatilis Ohulähedane

Lehed pealt läikivad, lõhestumata, 
korrapäraselt peensaagja servaga, 
rootsutud, pea-aegu paljad, harva 
kitsamad kui 3 cm. Kasvab sageli 
tihemurusa kõrge kogumikuna. 
Liitõisik kännasjas (õisikud enam-
vähem ühel kõrgusel), õisikud varre 
tippudes paarikümne kaupa. Õisikud 
enamasti 5(8)-10(12) keelõiega. Keel- 
ja putkõied kollased. Lisakatis 
üldkatisega harilikult ühepikkune. 
Kõrgus 50-100(200) cm.

põld, asula, park
Põlluservades, jäätmaadel, 
kasutatud mõisaparkides 
ilutaimena.

juuli, august (september)

Soontaimed lood-ristirohi Senecio integrifolius Ohulähedane

Lehed lõhestumata, terved. 
Juurmised lehed õitsemisajal olemas, 
varrelehtedest tunduvalt suuremad, 
pealt hõredalt ja alt tihedalt 
karvased. Varrelehed aheneva 
alusega, laskuvad. Vars 
närmekarvadeta, ei ole õõnes. 
Õisikuid vähe, suhteliselt suured. 
Keelõisi 10-15, kuldkollased. 
Seemnised karvased. Kõrgus 15-70 
cm.

niit Lubjarikastel kuivematel 
niitudel.

juuni, juuli Enamasti Eesti põhja- ja lääneosas.

Soontaimed harilik tõnnike Stachys officinalis Ohulähedane

Lehed varrel vastakult. Lehed 
korrapärase jämedalt täkilise servaga, 
pehmekarvased. Suurem osa lehti 
juurmised. Õied purpurpunased, kuni 
2 cm pikad. Krooni alumise huule 
külghõlmad hästi arenenud; alahuul 
kolmehõlmaline. Krooni putkel ei ole 
sees karvaringi. Õisikud tihedad. 
Kõrgus 30-90 cm.

niit, mets Niitudel, hõredates 
metsades

juuni-august(september) Sagedasem Kesk- ja Lõuna-Eestis.

Soontaimed varju-tähthein Stellaria longifolia Ohulähedane

Taim hele- kuni kollakasroheline. 
Taimel lehed varrel vastakud, terved. 
Lehed kuni 3 cm pikad ja alla 3 mm 
laiad. Vars õrn, murduv, servades 
kare. Kroon pea-aegu tupe pikkune, 
kroonlehed valged, rohkem kui poole 
pikkusest kaheks lõhestunud, õisik 
tipmine. Tupplehed sileda servaga, ei 
ole ripsmelise servaga (tuleb luubiga 
vaadata).

mets Niisketes varjulistes 
metsades.

juuni-august

Soontaimed paljalehine liivatee Thymus pulegioides Ohulähedane

Kasvab hõredate kogumikena. 
Lõhnab nagu nõmm-liivatee. Vars 
neljakandiline, kandid karvased ja 
mujalt paljas. Lehed lühirootsulised, 
elliptilised, munajad, 0,3-0,8 cm laiad. 
Õied lillakas-roosad. Õietupp 2-
huuleline, ülahuul pooleni 3-
hõlmaline, alahuul aluseni 2-
hõlmaline. Tolmukad ulatuvad krooni 
ülahuulest üle. Kõrgus 5-25 cm.

niit, võsa Kuivadel niitudel, 
põõsastikes.

juuni-september



Soontaimed harilik lemmelill Tofieldia calyculata Ohulähedane

Meenutab kaugelt vaadates pisikeste 
õitega käpalist, kuid õied tähtjad. 
Juurmised lehed mõõkjad, 3-5 mm 
laiad, lihakad, kinnituvad lapiku 
küljega. Varrelehti 2-4, rohtsed, 
juurmistest palju väiksemad. Õisik 
tipmine, tähkjas või ruljas kobar. Õied 
väikesed, valkjaskollased, kellukjad.  
Kõrgus 15-40 cm.

soo, niit Allikasoodes, märgadel 
lubjarikastel niitudel.

juuni-juuli Paiguti, Lõuna-Eestis haruldane.

Soontaimed aas-koldkaer Trisetum flavescens Ohulähedane

Kasvab väikeste puhmikutena. 
Lehetuped pikkade harali karvadega. 
Lehed 5(6) mm laiad. Keeleke kuni 
1(2) mm pikk, tömp, tipus 
narmastunud. Õisik on pööris, kitsas, 
5-10(15) cm pikk, kullaläikeline. 
Pähikutelje karvad kuni 1 mm pikad, 
püstised, karedad. Pähik 4-6 mm pikk. 
Välissõkla seljal pikk põlvjas ohe. 
Völisõkla tipus kaks 1-3 mm pikkust 
peent ohet. Kõrgus 20-70 cm.

niit, nõlv, park Kuivematel niitudel ja 
nõlvadel, parkides.

juuni-august

Soontaimed vesimailane Veronica catenata Ohulähedane

Taim on paljas, ei ole karvane. 
Õisikud lehekaenlais. Õied sinised, 2 
valget tolmukat ulatuvad kroonist 
välja. Õieraod kandelehtedest 
lühemad, püstised või rõhtsalt 
eemale hoiduvad. Lehed 
munajasüstjad, rootsutud. Lehed ja 
kuprad tömbi tipuga. Kõrgus 15-60 
(110) cm.

veekogu Veekogude kaldavees. juuni-september

Soontaimed kevadmailane Veronica verna Ohulähedane

Vars haruneb harva. Varred püstised. 
Varrelehed 3-7 hõlmaks jagunenud, 
alla 2 cm pikad, sageli juba 
õitsemisajal kuivanud. Õisikud varte 
tippudes. Õied kuni 3 mm 
läbimõõduga, sinised. Vili on kupar, 
kolmnurkse alusega. Kõrgus 3-20 cm. 

põld, aed
Kuival liivapinnasel, ka 
umbrohuna põldudel ja 
aedades.

mai-juuni(august)

Sarnaneb nõmm-mailasega, 
erinevus kevadmailasest: õied 
enam kui 4 mm läbimõõduga. 
Kupar ümara alusega.

Soontaimed põld-hiirehernes Vicia villosa Ohulähedane

Taimed veidi karvased. Taime varred 
tiivutud. Lehed paarissulgjad. Taimed 
köitraagudega. Lehed 1 mm pikkuste 
pehmete karvadega. Lehekesi 5-8(10) 
paari, lehekesed lineaalsed või 
süstjad. Alumised abilehed veidi 
narmastunud servaga. Õied 
sinakaslillad, 15-30-kaupa tihedas 
kobaras. Õisikud lehtede pikkused või 
veidi pikemad. Kõrgus 30-100 cm.

põld, joonobjektid Põldudel, teeservadel. juuni-august Kaduv umbrohi.

Soontaimed karvane kannike Viola hirta Ohulähedane

Lehed ainult juurmised, rosetina, 
lehistunud vart ei ole, õieraod 
kinnituvad rosetilehtede kaenlasse. 
Lehed karedakarvased, rohelised, 
kolmnurkjassüdajad, täkilishambulise 
servaga, terava tipuga. Kroonlehed 
hele- või punakaslillad, tipul 
sämpunud, kannus lillakas, terav. 
Kõrgus 5-20 cm.

niit Kuivadel niitudel aprill-mai Peamiselt Lääne-Eestis.

Soontaimed metskannike Viola reichenbachiana Ohulähedane

Taimed paljad või üksikute 
karvadega. Taimel lehistunud vars 
olemas, õieraod kinnituvad 
varrelehtede kaenlasse. Kroonlehed 
lillakad, neelus tumedamad. Kannus 5-
7 mm pikk, peenike, sirge või 
allapoole suunatud, lillakas. Varsi 
tavaliselt üks, lehed laisüdajad või 
munajad, täkilise servaga. Kõrgus 15-
30(40) cm.

mets Leht- ja kuuse-
segametsades.

aprill-mai



Soontaimed värvitu võilill Taraxacum decolorans Ohulähedane

Üldkatise lehed kühmuta või sarvja 
lisemeta, harva mõnel katiselehel 
vaevumärgatav väike lise. Seemnise 
laienenud osa ilma punase toonita. 
Välimised üldkatise lehed vastu 
sisemist liibunud. Õisiku välimised 
keelõied välisküljel ilma tumedate 
pikivöötideta või vaevu märgatavate 
joontega (ainus taoline liik Eestis). 
Õied helekollased, õietolmuta. Lehed 
loogelishambulise servaga, harvem 
sulglõhised või lõhestumata. Kõrgus 5-
10(25) cm.

niit Lääne-Eesti halofiilsetel loo-
ja puisniitudel.

juuni, juuli

Soontaimed erinev võilill Taraxacum dissimile Ohulähedane

Seemnise laienenud osa ilma punase 
toonita. Üldkatise lehed kühmuga või 
sarvja lisemega (esineb vähemasti 
sisemistel katiselehtedel). 
Lehehõlmad kolmnurksed, veidi 
allapoole või kõrvale käändunud. 
Õietolm puudub. Üldkatise lehed 
suhteliselt laiad, laia äärisega. 
Ääriskeelõied lamedad. Lehehõlmad 
lühidalt teritunud. Seemnis 
pruunikashall kuni hallikas-
oliivroheline, punase toonita. Kõrgus 
5-20(35) cm.

loodudel, joonobjektidel Loodudel, teeservadel. mai, juuni

Soontaimed sirp-võilill Taraxacum falcatum Ohulähedane

Üldkatise lehed kühmuga või sarvja 
lisemega (esineb vähemasti 
sisemistel katiselehtedel). 
Lehehõlmad sirpjad kuni kaarjad, 
selgelt allapoole käändunud. Õietolm 
puudub. Sigimikud ja emakakaelad 
hallsinised. Lehed tumerohelised. 
Kõrgus 11-20(25) cm. 

raiesmik, niit, nõmm, 
rannik

Raiesmikel, niitudel, 
liivikutel, rannikuil, luidetel.

mai, juuni

Soontaimed ruuge võilill Taraxacum fulvum Ohulähedane

Lehed laiemad kui 1,6 cm. 
Külghõlmade vahed selgete, sageli 
pikkade ja peente hammastega, 
hõlmad enamasti sirpjalt ahenevad, 
hõlmad sageli hambulised. 
Lehehõlmad laia alusega, üldkujult 
kolmnurksed, enamasti ei ahene 
pikkadeks hõlmadeks. Lehehõlmade 
vahel mitmesuguse pikkusega 
hambaid. Emakasuudmed kollased 
kuni määrdunudkollased. Õietolm 
harilikult puudub. Seemnis 0,4-0,5 
mm lai, kõige laiem ülemises 
kolmandikus, üleni kaetud teravate 
ogadega, oranžikas kuni kuldpruun. 
Kõrgus (4)10-20(25) cm. 

muu Mitmesugustel 
kasvukohtadel.

mai, juuni Peamiselt Lääne-Saaremaal.

Soontaimed ere võilill Taraxacum laetum Ohulähedane

Lehed laiemad kui 1,6 cm. 
Külghõlmade vahed hammasteta või 
üksikute väikeste hammastega, 
hõlmad kolmnurksed, laia alusega, 
võrdlemisi terveservalised. Õietolm 
olemas. Külghõlmade vahed 
hammasteta. Emakasuudmed 
kollased kuni määrdunudkollased. 
Leheroots kahvaturoheline, harva 
mõnel lehel pisut punakas. Välimised 
üldkatise lehed laia valkja või roosaka 
äärisega. Seemnis punakaspruun kuni 
tumevioletne. Kõrgus 5-10(15) cm.

loodudel, nõmm Loodudel ja liivikutel. mai, juuni Lääne-Eestis.



Soontaimed ääris-võilill Taraxacum marginatum Ohulähedane

Külghõlmade vahed selgete, sageli 
pikkade ja peente hammastega, 
hõlmad enamasti sirpjalt ahenevad, 
hõlmad sageli hambulised. 
Lehehõlmad laia alusega, üldkujult 
kolmnurksed, enamasti ei ahene 
pikkadeks hõlmadeks. Lehed 
tumerohelised, leheroots punakas. 
Emakasuudmed tumerohelised kuni 
mustjasrohelised. Õietolm harilikult 
puudub. Välimised üldkatise lehed 
laia roosaka äärisega. Seemnis tume-
punakaspruun. Seemnis 0,25-0,27 
(0,3) mm lai, nokk aheneb järsult. 
Kõrgus 10-15 cm. 

niit, joonobjektid Loopealsetel, teeservadel. mai, juuni Lääne- ja Loode-Eestis.

Soontaimed kiivas võilill Taraxacum obliquum Ohulähedane

Üldkatise lehed kühmuga või sarvja 
lisemega (esineb vähemasti 
sisemistel katiselehtedel). Välimised 
üldkatise lehed laimunajad, tömbid, 
eemale käändunud, veerand kuni 
kolmandik sisemiste pikkusest, kitsa 
kileja äärisega. Lehetuped värvuseta 
või kahvatu-punakasvioletsed. 
Seemnis õlgkollane või mee värvi, 
sigimikud kollased, emakasuudmed 
tumedad. Õied suured kuldkollased. 
Õietolm olemas. Kõrgus 4-25 cm.

nõmm, rannik, loodudel Luidetel, loodudel, 
randadel.

mai, juuni Lääne-Eestis.

Soontaimed silmapaistev võilill Taraxacum praestans Ohulähedane

Üldkatise lehed kühmuta või sarvja 
lisemeta, harva mõnel katiselehel 
vaevumärgatav väike lise. Lehed 
enamasti sulghõlmised, üldkujult 
talbjad, väga harva pea-aegu terved 
või lühihambulised. Pappusekandja 
seemnisest 1,75-2,75 (3) korda 
pikem. Seemnis 4-6 mm pikk, ilma 
punase toonita. Õied helekollased või 
kollased, õisiku lbimõõt 2,5-3,7 (4,5) 
cm. Välimised üldkatise lehed 
helerohelised, sageli pea-aegu 
tervikuna kilejad, tavaliselt allapoole 
käändunud, harva veidi eenduvad või 
üles suunatud (mitte liibuvad).  
Suhteliselt väikesed taimed laiade 
lehtedega. 

mets Kuuse-segametsades, salu-
lehtmetsades.

juuni Saaremaal.

Soontaimed viidumäe viirpuu Crataegus viidumaegica Ohulähedane

Väga harva kohatav ja raskesti 
eristatav pisiliik. Puittaim. Põõsas. 
Noored võrsed rohelised, paljad, või 
hõrekarvased, sügisel 
punakaspruunid. Astlaid vähe, 0,5-1,5 
cm pikad. Lehed kuni 6 cm pikad ja 
kuni 4,5 cm laiad äraspidimunajad 
kuni kolmnurkjad-rombjad, pealt 
paljad, rood alt karvased, 3 (5) tömbi 
kuni tömpterava hõlmaga, 
terveservalised või ainult tipus 
nõrgalt saagjad. Õie läbimõõt 1,3-1,6 
cm, emakakaelu 1, kõverdunud. 
Tolmukaid (10) 18-20, tolmukotid 
purpurjad. Viljad 1-1,4 cm pikad, 1-
1,2 cm läbimõõdus punased kuni 
helepunased, paljad. Viljaliha 
rohekaskollane, luuseemneid 1. 
Kõrgus 7-8 m.

mets, põld, joonobjektid, 
kivi

Metsaservades, 
põllupeenardel, teede ja 
kiviaedade ääres

Saaremaal, peamiselt 
läänerannikul.

Soontaimed eesti viirpuu Crataegus x estonica Ohulähedane Väga harva kohatav ja raskesti 
eristatav pisiliik. 

muu Väga harva kohatav ja raskesti 
eristatav pisiliik.



Soontaimed Kupfferi viirpuu Crataegus x kupfferi Ohulähedane

Väga harva kohatav ja raskesti 
eristatav pisiliik. Puittaim. Noored 
võrsed algul rohekad, paljad, hiljem 
muutuvad purpurjaik, vanemad 
võrsed hallikad. Astlaid vähe, kuni 1 
cm pikad. Lehed äraspidimunajad 
kuni munajad, kuni 5 cm pikad ja kuni 
4 cm laiad, kumerkiilja ja 
terveservalise alusega, 3 (5)-
hõlmalised, hõlmad üsna tömbi 
tipuga. Leheroots 0,5-2 cm pikk. 
Õisikud 3-8 õielised. Õie läbimõõt 1,5-
1,8 cm, tolmukaid 18-20, tolmukotid 
purpurjad, sigimik viltjaskarvane, 
emakakaelu 1-2. Viljad punased, 
piklikud, kuni 1,3 cm pikad ja kuni 0,9 
cm läbimõõduga. Luuseemneid 1-2. 
Kõrgus 2-5 m.

muu juuni Saaremaal ja Abrukal, mandril 
Puhtus ja Saastnas.

Soontaimed rand-viirpuu Crataegus x maritima Ohulähedane Väga harva kohatav ja raskesti 
eristatav pisiliik.

muu Väga harva kohatav ja raskesti 
eristatav pisiliik.


