
Rühm Liigi nimi Teaduslik nimi
Kaitsekate

gooria

Punase 
nimestiku 
kategooria

Eritunnused Elupaik
Täpsustatud 

elupaik/kasvukoht
substraat/pesa/vastsete 

asukoht
Parim 

määramisperiood
Sarnased liigid Märkused

Leiukohtade 
arv EELISe 
andmetel

Soontaimed kollane käoking
Aconitum lycoctonum subsp. 
lasiostomum

I kat
Äärmiselt 
ohustatud

Lehed varrel vahelduvalt, 
sõrmhõlmised. Õied kollased, 
kannusega. Vars peenekarvane. 
Kõrgus üle 100 cm.

mets, võsa metsaservades, võsastikes juuni-august üksikud

Soontaimed karvane maarjalepp Agrimonia pilosa II kat

Õied väikesed, kahvatukollased, 
tipmises pikas õisikus, mis on ka 
ülaosas hõre. Lehed katkestunult 
sulgjad. Tipmine leheke enam-
vähem teiste suurune, ei ole 
hõlmadeks jagunenud. Lehekesed 
alumises osas terveservalised, tipus 
hambulised. Varrelehed õitsemise 
ajaks kuivanud. Kõrgus 30-100 cm.

mets, võsa
Metsades, metsaservades, 
põõsastikes. 

juuli, august

Sarnane hariliku maarjalepaga, 
erinevus karvasest maarjalepast:  
 lehekesed on aluseni sakilise 
servaga.

Peamiselt mandri ida- ja 
lõunaosas.

keskmiselt

Soontaimed püramiid-akakapsas Ajuga pyramidalis II kat Ohualdis

Juurmised lehed peaaegu rootsuta, 
õitsemise ajal olemas. Õite 
kandelehed suured, terveservalised; 
ülemistest õitest 2 korda pikemad. 
Õisik neljatahuline, algab juba varre 
aluselt. Õied tavaliselt alla 1,5 cm 
pikad, helesinised. Tolmukad 
peaaegu ülahuule pikkused, 
tolmukaniidid paljad. Kõrgus 10-30 
cm.

mets
kuivadel metsaservadel ja 
nõlvadel; 

mai, juuni Leidub ainult Saaremaal vähe

Soontaimed roomav akakapsas Ajuga reptans II kat Ohualdis

Taim roomavate lehistunud 
võsunditega. Varred ladvaosas 
karvased (kahe vastaku pikiribana), 
lehed paljad või hõredalt karvased. 
Juurmised lehed pikarootsulised. 
Õied umbes 1,5 cm pikad, sinised 
(harva punased või valged). 
Ülemised kandelehed õitest 
lühemad, sinised või rohekassinised, 
pisut täkilised. Tolmukad ülahuulest 
pikemad, tolmukaniidid karvased.

mets salumetsade servadel mai-juuli üksikud

Soontaimed väike konnarohi Alisma gramineum II kat Ohualdis

Maismaal kasval taimel lehed 
sinakasrohelised, kuni 15 mm laiad, 
vees kasvaval pruunikasrohelised. 
Õisiku harud männastes, üsna 
rõhtsalt. Kroonlehed tupplehtedest 
umbes 1,5 korda pikemad, sageli 
punakad. Emakakael kõverdunud, 
sigimikust lühem. Kõrgus 10-30 cm.

veekogu, kallas
jõgedes ja väiksemates 
veekogudes ning Peipsi 
rannal

juuni-september vähe

Soontaimed karulauk Allium ursinum III kat Ohulähedane

Iseloomuliku tugeva küüslaugu 
lõhnaga. Lehti 2 või 3, juurmised, 
lamedad, laisüstjad (2-5 cm laiad), 
tiivulise rootsuga. Vars 
kolmekandiline. Õisik valge, lame 
kerajas sarikas. Taimed kolletuvad 
juba suve algul.  Kõrgus 25-40 cm.

mets
Salu-, leht-, sega- ja 
okasmetsades.

mai, juuni vähe

Soontaimed nurmlauk Allium vineale II kat Ohualdis

Lehed 2-4 mm laiad, ristlõikes 
kolmekandillised, varrest lühemad, 
õitsemise ajal sageli kuivanud. Vars 
kolmandiku või pooleni kaetud 
lehetuppedega. Õisik kileja 
kandelehega, mis kergesti lahti tuleb. 
Sigisibulad rohekaskollased, heledad, 
paiknevad väga tihedalt ning neid on 
rohkesti. Kõrgus 20-70 cm.

rannik
klibusel ja liivasel 
mererannal

juuni, juuli vähe

Soontaimed Gmelini kilbirohi Alyssum montanum subsp. gmelinii II kat Ohualdis

Kuldkollaste silmapaistvate 
õisikutega hallikasroheline madal 
taim. Varred tõusvad, alusel 
puitunud. Vili kilbitaoline kõdrake. 
Kõrgus 10-25 cm.

rannik, nõmm rannaluidetel mai-juuni Ainult Saaremaal vähe



Soontaimed püramiid-koerakäpp Anacamptis pyramidalis II kat Ohualdis

Huule alusel kaks väikest naastu. 
Õitsemise algul õisik püramiidjas või 
koonusjas, õied roosakaspunased. 
Kannus sigimikust pikem. Lehed kuni 
1 cm laiad ja kuni 12 cm pikad, 
asetsevad varrel spiraalselt. Kõrgus 
20-45 cm.

niit lubjarikastel puisniitudel juuli keskmiselt

Soontaimed emaputk Angelica palustris I kat Ohulähedane

Vars vaoline. Lehed kahelisulgjad. 
Lehed kolmemõõtmelised - lehed 
sõlmekohtadelt otsekui murtud, 
lehte ei anna hästi ühte tasapinda 
sirutada, lehekesed omakorda 
kõverdunud. Leheserv 
ebakorrapäraselt täkilissaagjas, 
ainult alumisel pinnal karedalt 
lühikarvane. Õied valged. Sarikakiiri 
8-30, tiivuliselt kandilised, sisemised 
küljed karedad. Katis puudub või 
koosneb mõnest üksikust lehekesest, 
osakatis paljuleheline. Kõrgus 50-120 
cm.

niit, kallas, rannik
Niisketel niitudel, 
mererannas, jõgede ja 
kraavide kallastel. 

juuli, august
Paiguti rannikualadel ja 
Emajõe kallastel.

palju

Soontaimed veripunane koldrohi Anthyllis coccinea III kat Ohulähedane

Madalakasvuline lamavate või 
tõusvate vartega taim. Lehed 
paaritusulgjad. Varrelehed puuduvad 
või on neid vähe (1 või 2). Kõrglehed 
õisiku alusel tavaliselt tömbitipuliste 
hõlmadega. Õiekroon tumepunane, 
harvem kollane või valge. Kõrgus 4-
15 cm.

niit, rannik, võsa
rannaniitudel, kadastikes, 
kuivadel aruniitudel.

juuni-august Lääne-Eestis keskmiselt

Soontaimed salutakjas Arctium nemorosum II kat
Äärmiselt 
ohustatud

Õisikud võrkvillata, läbimõõt üle 3 
cm, õisikuraod erineva pikkusega, 
õisikuid leidub ka lehekaenlais, 
mistõttu õisik on kobarjas.  Õisikud 2-
6 kaupa. Varred enamasti allapoole 
käändunud harudega. Leherootsud 
õõnsad. Kõrgus 60-200 cm.

mets, rannik rannikul salumetsades juuni-august vähe

Soontaimed palu-liivkann Arenaria procera II kat Ohustatud

Lehed niitjad, paljad, peensaagja 
servaga, enamik kimbuna varre 
alusel. Vars kuni õisikuni 
harunemata. Valged õied tipmises 
pöörisjas õisikus. Tupplehed 
tömbitipulised, kroonlehtedest kuni 
2 korda lühemad, ühe ebaselge 
rooga. Kroonlehed terved. Kõrgus 20-
45 cm.

mets, raiesmik, 
joonobjektid

liivastes männimetsades ja 
nende raiesmikel, teede 
ääres. 

juuni-august Peamiselt Kagu-Eestis vähe

Soontaimed roosa merikann Armeria maritima IIIkat Ohulähedane

Õisik on roosa nutt pika lehitu varre 
otsas. Lehed renjad, lihakad, 
juurmised, mättana. Kõrgus 15-40 
cm.

niit, rannik, nõmm Rannaniitudel ja liivaaladel juuni-august
Põhja- ja Loode-Eestis 
paiguti, sisemaal harva.

vähe

Soontaimed meripuju Artemisia maritima II kat Ohualdis

Taim tugevasti aromaatne, tõusva 
varrega. Lehed tihedalt valgeviltjad. 
Õisikud pöörisjas liitõisikus, õisikud 
laiusest märgatavalt pikemad, 
enamasti püstised. Lehed 
sulgjagused. Kõrgus 15-45 cm.

rannik
savikal ja klibusel 
mererannal

august, september Peamiselt Lääne-Saaremaal keskmiselt

Soontaimed müür-raunjalg Asplenium ruta-muraria II kat Ohualdis

Sõnajalgtaim; eostaim; raunjalaline. 
Lehed kahelisulgjad, üldkujult 
kolmnurkes või munaja labaga, 
viimase järgu lehekesed rombjad, 
kiilja alusega. Leheroots labast 
pikem, alumises osas punakaspruun, 
ülaosas roheline. Kõrgus 5-15 cm.

kivi paepragudes ja -müüridel juuni-september keskmiselt



Soontaimed põhja-raunjalg Asplenium septentrionale I kat
Äärmiselt 
ohustatud

Sõnajalgtaim; eostaim; raunjalaline; 
Lehed dihhotoomse labaga, lehekesi 
vähe, lineaalsed. Leheroots labast 
palju pikem, alumises osas 
punakaspruun, ülaosas roheline. 
Kõrgus 5-15 cm.

kivi rändrahnudel, kiviaedadel üksikud

Soontaimed pruun raunjalg Asplenium trichomanes II kat Ohualdis

Sõnajalgtaim; eostaim; raunjalaline. 
Lehed lihtsulgjad; lehed pisut jäigad, 
suhteliselt pikad ja kitsad, paljude 
ümarate või munajate 
sulglehekestega. Leheroots kuni lehe 
tipuni tumepruun. Kõrgus 10-30 cm.

kivi paepragudes juuni-september
peamiselt Lääne-Eesti saartel 
ja mandri loodeosas

keskmiselt

Soontaimed rohe-raunjalg Asplenium viride I kat Ohualdis

Sõnajalgtaim; eostaim; raunjalaline; 
Lehed lihtsulgjad, leheroots ainult 
alumises osas pruun, ülalpool 
roheline. Kõrgus 10-25 cm.

kivi paepragudes juuli-september

Sarnane pruuni raunjalaga, 
erinevus rohe-raunjalast: pruunil 
raunjalal leheroots üleni 
tumepruun.

Saaremaal üksikud

Soontaimed liiv-hundihammas Astragalus arenarius I kat Ohustatud

Õied kobarjates õisikutes, algul 
helepunased, hiljem sinakaslillad. 
Õisikuraod lehtedest lühemad. 
Kaunad püstised, 1-2 cm pikad, ei ole 
lülilised. Lehekesi 3-5 paari, 
lineaalsed või lineaalsüstjad, 
lühikarvalised, tipmine leheke sama 
pikk, kui külglehekesed, lehed 
köitraagudeta. Kõrgus 10-30 cm.

mets
hõredates kuivades 
männikutes

juuni, juuli vähe

Soontaimed oja-haneputk Berula erecta II kat Ohulähedane

Sulglehekesed piklikmunajad, 
hõredalt saagja servaga, paljad. 
Sarikakiiri (10)15-20, ebavõrdse 
pikkusega. Katis ja osakatis 
paljulehelised. Vars ruljas, 
peenesooneline, varre alusel 
võsundid. Õied valged. Kõrgus 25-80 
cm.

veekogu
jõgede, kraavide kaldavees, 
eriti allikavees.

juuli-august (september)
 Paiguti tavalisem Saaremaal 
ja Järvamaal.

vähe

Soontaimed kiirjas ruse Bidens radiata II kat Ohualdis

Taim enamasti kollakasroheline. Leht 
3-5-jagune, tipmine hõlm hambuline. 
Õisikud pikkusest umbes kaks korda 
laiemad. Kõrgus 20-40(60) cm.

kallas, veekogu
kallastel, kraavides ja 
turbapinnasel 
avakooslustes. 

juuli-september
Enamasti Peipsi ja Pihkva 
järve kallastel ning Narva jõe 
suudmealal.

vähe

Soontaimed haruline võtmehein Botrychium matricariifolium I kat Ohustatud

Sõnajalgtaimed; eostaimed. Taime 
maapealne osa koosneb näiliselt 
varrest ja ühest külgmisest 
lõhestunud lehest. Tegelikult on see 
kõik üks leht, mis on liigestunud 
steriilseks, lehetaoliseks osaks ja 
fertiilseks, eospesi kandvaks osaks. 
Steriilne lehetaoline taimeosa piklik, 
sulgjalt lõhestunud, üldkujult 
munajas, rootsutu, algab taime 
ülemisest osast. Fertiilne osa ulatub 
veidi üle steriilse osa. Kõrgus 10-18 
cm.

niit, mets, nõmm
kuivadel kasvukohtadel: 
niitudel, hõredates 
metsades, liivikuil

juuni, juuli vähe

Soontaimed kummeli-võtmehein Botrychium multifidum II kat Ohustatud

Sõnajalgtaim, eostaim. Taime 
maapealne osa koosneb näiliselt 
varrest ja ühest külgmisest 
lõhestunud lehest. Tegelikult on see 
kõik üks leht, mis on liigestunud 
steriilseks, lehetaoliseks osaks ja 
fertiilseks, eospesi kandvaks osaks. 
Steriilne lehetaoline osa rootsuga, 
mis algab taime alumisest osast. 
Fertiilne osa umbes steriilse osa 
pikkune. Kõrgus 10-25 cm.

niit, nõmm, mets
Kuivadel kasvukohtadel: 
niitudel, nõmmedel, 
hõredates metsades

juuli, august vähe



Soontaimed virgiinia võtmehein Botrychium virginianum I kat
Äärmiselt 
ohustatud

Sõnajalgtaimed; eostaimed. Taime 
maapealne osa koosneb näiliselt 
varrest ja ühest külgmisest 
lõhestunud lehest. Tegelikult on see 
kõik üks leht, mis on liigestunud 
steriilseks, lehetaoliseks osaks ja 
fertiilseks, eospesi kandvaks osaks. 
Steriilne lehetaoline osa pea-aegu 
rootsutu, algab taime keskosast, 
kolmelisulgjalt jagunenud. Fertiilne 
osa steriilsest palju väiksem. Kõrgus 
20-40 cm.

mets, võsa metsades ja võsastikes juuli, august vähe

Soontaimed varjuluste Bromus benekenii II kat Ohulähedane

Kõrgekasvuline, tipust longus, 
karvane taim. Lehetuped kinnised, 
karvased. Lehed 8-11 mm laiad. 
Keeleke 3-4 mm pikk, narmastunud. 
Õisik pöörisjas, harunenud.  Kõrgus 
kuni 150 cm.

mets
Varjukates leht- ja 
segametsades

juuni, juuli keskmiselt

Soontaimed peen jänesekõrv Bupleurum tenuissimum II kat
Äärmiselt 
ohustatud

Taim ei meenuta üldse sarikalist. 
Lehed lineaalsed, sinakasrohelised, 
paljad lühirootsulised. Kollased kuni 
oranzhid õied koondunudpaljudeks 3-
5-õielisteks sarikakesteks. Külgmised 
sarikad peaaegu raotud, tipmised 
raolised. Kõrgus 20-50 cm.

rannik Mererannas august, september Leitud vaid läänesaartel üksikud

Soontaimed õrn tarn Carex disperma II kat Ohulähedane

Põisikuid pähikus kuni 3. Alumised 
lehetuped helepruunid. Lehed 
heledamad hallikasrohelised, 1-1,5 
mm laiad, lamedad kuni 
kahekurrulised, pehmed. Õisik 2-4(6) 
pähikuga, emasõite kohal 1 või 2 
isasõit. Põisikuid on ühes pähikus 1-
3, need läigivad ja on lühikese 
nokaga. Kõrgus 15-30 cm.

mets
Kuuse-lodumetsades, 
niisketes kuusikutes. 

mai-juuni
Paiguti mandriosas, peamiselt 
Alutagusel ja Edela-Eestis

vähe

Soontaimed randtarn Carex extensa II kat Ohulähedane

Väikeste puhmikutena ja pisut 
lihakas Põisikud ja lehed ühtmoodi 
hallikasrohelised. Isaspähikuid 1, 
emaspähikuid 2 või 3. Pähikute 
kandelehed pikad, rõhtsad või veidi 
ülespidised. Põisiku katteleht 
munajas, ogatipuga, pruun, põisikust 
lühem. Alumised lehetuped 
tumepruunid. Kõrgus 10-30 cm.

rannik Mererannikul. mai, juuni Paiguti Lääne-Eestis keskmiselt

Soontaimed klibutarn Carex glareosa II kat Ohualdis

Taim alusel tumepruunide 
lihtkiududega. Lehed 
hallikasrohelised, renjad. Õisik 2 või 
3 piklikmunaja pähikuga. Põisiku 
katteleht tumepruun, põisikust 
lühem või sama pikk. Põisik 2,5-3 
mm pikk, süstjas, sooniline, lühikese 
nokaga. Kõrgus 10-35 cm.

rannik Mererandadel mai, juuni vähe

Soontaimed turvastarn Carex heleonastes II kat Ohustatud

Lehed sinakasrohelised, andruga. 
Õisik 3-5 laimunaja pähikuga. Põisiku 
katteleht punakaspruun, põisikust 
veidi lühem. Põisik 2,5-3,5 mm pikk, 
peenesooneline, pikkamisi nokaks 
ahenev. Lehetuped lihtkiududeta. 
Kõrgus 15-35 cm.

mets, soo
Rabastuvates soodes, 
lodumetsades

juuni vähe



Soontaimed sagristarn Carex irrigua II kat Ohulähedane

Lehed 2-4 mm laiad, enam-vähem 
varte pikkused. Lehetuped 
pruunikad. Emaspähikuid 2-4, 
tumepruunid, alumise emaspähiku 
kandeleht 3-6 mm laiune ja õisikust 
enamasti pikem. Pähikud pikkadel 
raagudel, valminult rippuvad. Põisiku 
katteleht süstjas, põisikust pikem ja 
poole kitsam. Põisik 3-4 mm pikk, 
lame. Kõrgus 15-50 cm.

soo Siirdesoodes, rabaservades mai, juuni keskmiselt

Soontaimed gallia tarn Carex ligerica II kat
Äärmiselt 
ohustatud

Lehed 1-2 mm laiad. Lehetupe kileja 
osa ülaserv tumekollaselt värvunud. 
Õisik 1-4 cm pikkune. Põisiku 
katteleht punakaspruun, põisikuga 
umbes ühepikkune. Põisik 3,5-4 mm 
pikk, kollakaspruun. Kõrgus 10-30 cm.

nõmm Liivikutel. juuni, juuli Viidumäel. puuduvad

Soontaimed põhjatarn Carex mackenziei II kat Ohualdis

Alumise emaspähiku kandeleht 
õisikust lühem. Tipmine pähik 
teistest umbes kaks korda pikem, 
nuiakujuline, selle alusel isasõisi 
kõige rohkem. Lehed 
kollakasrohelised, 2-3 mm laiad, 
lamedad. Õisikus 3-6 pähikut. Põisiku 
katteleht helepruun, valkja servaga, 
põisikuga ühepikkune.  Põisik 
sujuvalt lühikeseks nokaks ahenev. 
Kõrgus 15-30 cm.

rannik Rannikualadel juuni vähe

Soontaimed jalgtarn Carex rhizina II kat
Äärmiselt 
ohustatud

Taim kasvab hõremurusalt, 
maapinnal jäme roomav risoom. 
Lehetuped ohtrate lihtkiududega, 
tumepruunid. Pähikud asetsevad 
sõrmjalt. Lehed 2-3,5 mm laiad. 
Isaspähikuid 1 (0,5-1,2 cm pikk), 
emaspähikuid 2 või 3 (1,5-3 cm pikk). 
Kõrgus 15-40 cm.

mets, nõlv
Metsaservadel, kuivadel 
nõlvadel

mai üksikud

Soontaimed nokktarn Carex rhyncophysa II kat
Äärmiselt 
ohustatud

Taimed alusel võrkkiududeta. Lehed 
puhasrohelised. Põisik 
kollakasroheline. Emaspähikud 
asetsevad hõredalt, piklikruljad, 5-8 
cm pikad. Põisiku katteleht süstjas, 
pruunikas, põisikust lühem. Põisik 
ümar, aheneb järsult pikaks nokaks. 
Kõrgus 60-100 cm.

mets, soo Lodumetsades, soodes. mai, juuni

Nokktarna lehed sarnased 
metskõrkjale, erinevus 
metskõrkjast - lehed pealt 
karedad.

Kirde-Eestis vähe

Soontaimed valge tolmpea Cephalanthera longifolia II kat Ohulähedane

Õied valged, suured, raotud, 
kellukjad, hõredas õisikus. 
Helerohelised süstjad lehed, varrel 
selgelt kahekülgselt. Kõrgus 20-50 
cm.

mets, niit
puisniitudel ja laialehistes 
metsades

mai, juuni Lääne-Eestis keskmiselt

Soontaimed punane tolmpea Cephalanthera rubra II kat Ohualdis

Õied roosad või roosakaslillad, üsna 
suured, raotud. Õisikus 3-10 õit. 
Lehed süstjad, tumerohelised, alt 
sinakasrohelised, veidi renjad, 
püstiselt kaldu. Kõrgus 25-60 cm.

niit, mets Puisniitudel ja loometsades juuni, juuli keskmiselt

Soontaimed mägi-kadakkaer Cerastium alpinum I kat
Äärmiselt 
ohustatud

Kroonlehed tupplehtedest kuni kaks 
korda pikemad. Õite kandelehed 
enamasti rohtsed, kileja ääriseta, 
vahel ainult tipus kilejad. Õied 
valged. Tupplehed teravatipulised, 
kaetud pikkade karvadega, kileja 
äärisega. Lehed noorena valgeviltjad, 
hiljem sageli paljad, kuni 1,5 cm 
pikad, alla 3 korra laiusest pikemad. 
Lehtede kaenlais lühivõrseid ei ole. 
Kõrgus 5-15 cm.

kivi
paekalda pragudes ja 
paemurdudes

juuni, juuli üksikud



Soontaimed madal kadakkaer Cerastium pumilum II kat Ohulähedane

Kroonlehed enam-vähem 
tupplehtede pikkused. Õite 
kandelehed kitsa kileja äärisega, 
alumiste õite kandelehtedel võib 
kilejas ääris puududa. Õisik tihe, sest 
õite raod õitest palju lühemad. 
Tupplehed tihedalt näärmekarvased. 
Taim on enamsti kleepuv. Kõrgus 3-
15 cm.

niit, mets, raiesmik, nõmm

Kuivadel liivastel 
kasvukohtadel: niitudel, 
puisniitudel, männimetsa 
servadel ja raiesmikel, 
liivikuil. 

mai, juuni

Sarnane on kevad-kadakkaer, 
kuid kevad-kadakkaeral õite 
kandelehed kuni poole 
kandelehe laiuse kileja äärisega, 
õisik hõre, õieraod on õitest 
pikemad. 

Ainult läänesaartel. vähe

Soontaimed sile kardhein Ceratophyllum submersum III kat Ohustatud

Veesisesed taimed. Lehed männases, 
rohelised, pehmed, niitjad, 3 või 4 
korda harunenud, väheste jäikade 
hambakestega.  Pikkus 30-100 cm.

veekogu, rannik Mage- ja riimveetaim juuli-september keskmiselt

Soontaimed uimastav varesputk Chaerophyllum temulum II kat
Äärmiselt 
ohustatud

Sulglehekesed kuni 0,5 cm laiad, 
sulgjalt lõhestunud, teravate 
tipmetega, hõredate pikkade 
karvadega. Liitsarikas 15-20 palja 
kiirega. Osakatis koosneb enamasti 5-
6 paljast või hajusalt karvasest 
lehekesest. Kõrgus 35-90 cm.

mets, joonobjektid, võsa
Laialehiste ja segametsade 
servadel, teede ääres, 
põõsastikes. 

juuni, juuli Leitud ainult Abruka saarel. üksikud

Soontaimed laialehine nestik Cinna latifolia II kat Ohualdis

Lehetuped karedad, lehelabad kuni 2 
cm laiad ja 30 cm pikad, lamedad, 
teraavalt karedad. Keeleke kuni 6 
mm pikk, kumera või lõhestunud 
tipuga. Õisik pööris, mis on 15-30 cm 
pikk, erineva pikkusega peente 
harudega. Kõrgus 60-150 cm.

mets
Niisketes varjukates 
segametsades.

juuli vähe

Soontaimed pori-nõiakold Circaea lutetiana II kat Ohustatud

Sarnaneb veidi harilikule nõiakollale, 
kuid on pisut suurem, leheroots pole 
tiivuline, õisikud kandelehtedeta. 
Lehed pikalt teritunud tipuga. Kõrgus 
15-40 cm.

mets Varjulistes metsades. juuni-juuli üksikud

Soontaimed lääne-mõõkrohi Cladium mariscus III kat Ohulähedane

Kasvab tihedate, sageli ulatuslike 
kogumikena. Hallikasrohelised lehed 
on nugaterava servaga, karedad ja 
jäigad, tipust enamasti kuivanud. 
Varred kolmekandilised, siledad, 
lehistunud. Õisik piklik, korruseline, 
30-50 cm pikk, koosneb 5-10 
tihedatesse nuttidesse koondunud 
kollakaspruunidest pähikutest. 
Kõrgus 60-180 cm.

soo, kallas
Lubjarikastes soodes, 
veekogude kallastel. 

juuni, juuli
Paiguti Lääne-Eestis, mujal 
haruldane.

palju

Soontaimed taani merisalat Cochlearia danica II kat Ohualdis

Lehed veidi lihakad. Ülemised 
varrelehed ei ümbritse vart. 
Varrelehed lühikese rootsu ja 
kolmnurkselt munaja labaga, 
lehealus sageli odajas. Juurmised 
lehed pika rootsu ja kolmnurkselt 
südaja labaga. Õied valged, väikesed. 
Vili ümarmunajas kõdrake.

rannik, kivi
Rannas lubjakivikaljudel ja 
saliinses vööndis

mai, juuni Läänesaartel vähe

Soontaimed rohekas õõskeel Coeloglossum viride I kat
Äärmiselt 
ohustatud

Vars üleni lehistunud, lehed varrel 
vahelduvalt. Lehti 3-5, kuni 5(8) cm 
pikad ja 1-2(3) cm laiad. Õisikus 5-20 
rippuva huulega rohekaspruunikat 
õit. Kõrgus 8-20 cm.

võsa, niit rannakadastikes ja niitudel juuni, juuli vähe

Soontaimed harilik sügislill Colchicum autumnale III kat Ohualdis

Õisi 1-4, suured (6-20 cm pikad), 
lehterjad, allosas pikaks putkeks 
kokku kasvanud, lillakasroosad. Lehti 
4, ainult juurmised, laisüstjad, tömbi 
tipuga, 20-30 cm pikad. Õitsemisajal 
(septembris) taim lehtedeta, lehed 
arenevad kevadel. Kõrgus 20-30 cm.

niit, park, lagendik
Niitudel, parkides, 
metsalagendikel.

september
Sage ilutaim. Looduslikult 
Hiiumaal ja Põhja-Eestis.

vähe



Soontaimed kõdu-koralljuur Corallorhiza trifida II kat Ohustatud

Kollakad või pruunikad taimed ilma 
roheliste lehtedeta. Huul teistest 
õielehtedest lühem, alla suunatud, 
vars rohekaskollane ei ole läbikumav. 
Õied kollakad või oliivrohelised, õisi 
5-10. Kõrgus 12-35 cm.

mets, soo, võsa
Rabastunud metsades, 
soistes võsades

mai, juuni keskmiselt

Soontaimed rootsi kukits Cornus suecica III kat Ohulähedane

Puitunud risoomiga rohttaime 
haabitusega poolpõõsas. Vars 
neljakandiline, hõredalt karvane. 
Lehed elliptilised, rootsuta, 
ümardunud alusega, 1,5-4 cm pikad. 
Õisik meenutab üksikut õit - 
rohkearvulisi väikesi punakaspruune 
õisi ümbritseb neli valget kattelehte. 
Viljad marjataolised, erepunased. 
Kõrgus 6-30 cm.

mets, niit, soo
Niisketes metsades ja 
soostuvatel niitudel. 

juuni, juuli
Harva Põhja-Eestis saartel ja 
rannikul ning Hiiumaal, mujal 
puudub.

vähe

Soontaimed vahelmine lõokannus Corydalis intermedia II kat Ohustatud

Kandelehed terved, jagunemata. 
Õied lillakasroosad. Kobar kuni 8-
õieline. Õisik kuni 1,5 cm pikk. 
Viljaraod viljast 3-5 korda lühemad. 
Kõrgus 5-20 cm.

mets, võsa Lehtmetsades, võsastikes aprill, mai vähe

Soontaimed must tuhkpuu Cotoneaster niger III kat
Puuduliku 
andmestikuga

Puittaim. Lehed tuhmid, pealt 
noorena karvased, alt viltjad, munaja 
kujuga, 2-5 cm pikad. Õied roosad, 3-
12 kaupa kuni 1,5 cm pikkustel 
raagudel. Valminud viljad mustad, 
sinaka vahakirmega. Kõrgus 50-250 
cm.

niit, mets, kivi, võsa
Lubjarikastel niitudel, 
loometsades, klibusel 
pinnasel, kadastikes. 

juuni
Harva Põhja-Eestis ja 
Muhumaal.

vähe

Soontaimed pehme koeratubakas Crepis mollis II kat Ohustatud

Taim kollakasroheline, keelõied 
kollased. Vars lehistunud, lehed 
varrel vahelduvad, taime alaosas 
juurmine lehekodarik. Lehed 
terveservalised või väikeste 
hammastega, ümara tipuga. Lehed ja 
varred karedate karvadega. Üldkatise 
lehe sisekülg ja õisikupõhi seest 
paljas. Välimised üldkatise lehed 
sisemistest märgatavalt lühemad, ei 
kata neid katusekivi taoliselt. 
Seemnis 20 roidega, emakasuue 
mustjas. Pappus lumivalgetest 
painduvatest lihtkarvadest. Kõrgus 
30-70 cm.

niit, võsa
Niisketel lamminiitudel ja 
võsastikes 

juuni, juuli Tartu ümbruses keskmiselt

Soontaimed kevad-ristmadar Cruciata glabra II kat Ohustatud

Taimed enam-vähem paljad. 
Neljalehelised männased üksteisele 
ligistunud; sõlmevahed alla 3 cm 
pikad. Rohekaskollased paljaste 
raagudega õied väikestes õisikutes 
lehekaenlais. Kõrgus 8-30 cm.

mets
Kuivemates hõredates 
metsades

juuni üksikud

Soontaimed karvane ristmadar Cruciata laevipes III kat Ohualdis

Taimed karvased. Lehed 
neljalehelistes männastes, mis 
paiknevad varrel üle 5 cm vahedega. 
Õisikud rohekaskollased, karvaste 
raagudega väikestes õisikutes 
ülemiste lehemännaste kaenlas. 
Kõrgus 20-40 cm.

mets, võsa, park, 
joonobjektid

Kuivemates hõredates 
metsades, põõsastikes, 
parkides, teeservadel.

juuni, juuli üksikud

Soontaimed pruun lõikhein Cyperus fuscus II kat Ohulähedane

Lamava või tõusva kolmekandilise 
varrega taim. Lehed 2-3 mm laiad, 
varrest lühemad või sama pikad. 
Õisik nutitaoline, paljude väikeste 
pähikutega. Õisiku alumised 
kandelehed lehtede taolised, õisikust 
pikalt üleulatuvad. Õiekattelehed 
tumepunased. Kõrgus 3-15 cm.

kallas, veekogu
Märgadel muda- ja 
liivakallastel.

juuli-september Eriti Peipsi ääres ja Ida-Eestis vähe

Soontaimed kaunis kuldking Cypripedium calceolus II kat Ohulähedane

Õisi 1-3, suured, kollase sussitaolise 
huulega. Vars üleni lehistunud. 
Lehed ümbritsevad vart, on servast 
näärmekarvased, lehti on kuni 6. 
Kõrgus 20-55 cm.

mets, niit
Kuuse-segametsades ja 
puisniitudel

mai, juuni palju



Soontaimed sudeedi põisjalg Cystopteris sudetica I kat Ohustatud

Sõnajalgtaimed, eostaimed. 
Liitsulgjas lehelaba väga õrn, 
munajas-kolmnurkne, pikalt 
teravneva tipuga. Leheroots peenike, 
umbes laba pikkune. Kõrgus 10-30 
cm.

mets, rannik klindialuses lehtmetsas üksikud

Soontaimed balti sõrmkäpp Dactylorhiza baltica III kat

Õisik tihe, purpurvioletne. Õie huul 
kolmehõlmaline: keskmine hõlm on 
kitsas ja ümara tipuga, külgmised on 
laiad, külgedele suunatud. Õitel selge 
purpurvioletne joonis. Lehed 
tumedalaigulised, kogu pikkuses 
ühelaiused või on veidi laiem koht 
keskosast allpool, keskmiselt 2 cm 
laiad. Kõrgus 25-65 cm.

niit, kallas
Niisketel niitudel, eriti 
veekogude kallastel.

juuni, juuli palju

Soontaimed vööthuul-sõrmkäpp Dactylorhiza fuchsii III kat

Õisik roosakaslilla. Õiel huul poolest 
saadik kuni kolmandikuni lõhestunud 
kolmeks kolmnurkseks, peaaegu 
võrdse suurusega hõlmaks, selge 
mustriga. Lehed kitsasmunajad kuni 
17 cm pikad, 2-4 cm laiad, 
pruunikate laikude või täppidega, 
vahel ilma. Kõrgus 30-65 cm.

mets, niit
Segametsades ja 
puisniitudel. 

juuni, juuli palju

Soontaimed
kahkjaspunane 
sõrmkäpp

Dactylorhiza incarnata III kat

Vars tihedalt lehistunud, lehtede 
kõige laiem koht on keskosast 
allpool. Lehed täppideta või väga 
harva üksikute täppidega, kuid õied 
see-eest selge mustriga. Õisik tihe, 
paljuõieline. Õied väikesed, 
kahvaturoosad kuni tumevioletsed, 
vahel valged. Õie huul rombjas, 
peaaegu terve, kuni 7 mm lai, 
külghõlmad tagasimurtud. Alumiste 
õite kandelehed ulatuvad õisikust 
välja. Kõrgus 20-45 cm.

niit, soo
Niisketel ja soistel niitudel, 
soodes.

juuni, juuli palju

Soontaimed täpiline sõrmkäpp
Dactylorhiza incarnata subsp. 
cruenta

II kat
Puuduliku 
andmestikuga

Lehed tumedate laikude või 
täppidega, eriti tipuosas, mis sageli 
sulavad ühte, tanuja tipuga, püstiselt 
kaldu, kuni 10 cm pikad ja 2 cm laiad. 
Õied väikesed, intensiivselt violetjas-
purpurpunased tumedama 
joonisega. Kõrgus 15-30 cm.

niit
lubjarikastel soistel niitudel 
ja puisniitudel

juuni keskmiselt

Soontaimed
kollakas sõrmkäpp 
(kahkjaspunase 
sõrmkäpa alamliik)

Dactylorhiza incarnata subsp. 
ochroleuca

II kat Ohulähedane

Alamliigi eristustunnuseks on: lehe 
pealispinnal võib olla täppe ja õied 
valkjas-kollased. Perekonna 
tunnused: Lehed renjad, 
kollakasrohelised. Õisik tihe, 
paljuõieline. Õie kandelehed 
lühikesed, ei ulatu palju üle õite; 
huul on rombjas, pea-aegu terve ja 
külgedelt tagasimurtud, kuni 7 mm 
lai. Vars tihedalt lehistunud, lehtede 
kõige laiem koht on keskosast 
allpool. Kõrgus 20-40 cm.

niit Niitudel. juuni keskmiselt

Soontaimed kuradi-sõrmkäpp Dactylorhiza maculata III kat Ohulähedane

Õisik paljuõieline, õied helevioletsed 
või roosakaslillad tumedama 
joonisega. Õie huul lai ja lame, 
nõrgalt kolmeks jagunenud: 
keskmine hõlm väike ja pisut 
kolmnurkne, külgmised nagu 
poolkuud, keskmine hõlm ei ulatu 
külghõlmade vahelt välja. Lehed 
süstjad, laikudega või ilma, alt 
hallikasrohelised. Kõrgus 20-50 cm.

mets, soo
Rabastuvais metsades, 
raba servades.

juuni, juuli palju



Soontaimed saaremaa sõrmkäpp Dactylorhiza osiliensis II kat Ohustatud

Vars üleni lehistunud. Lehed 
kollakasrohelised, täppideta, altpoolt 
hallikasrohelised, ei ulatu kunagi 
õisikuni. Kujult lehed piklik-odajad, 
10-20 cm pikad, 1,8-2,5 cm laiad. 
Õisiku kandelehti 2-3, õiest pikemad. 
Õied suured, punakaslillad. Õiel huul 
1 cm lai, kolmehõlmane, nõrga 
joonisega. Õiel kannus 10-11 mm 
pikk, asetseb pea-aegu 
horisontaalselt. Kõrgus 40-70 cm.

mets, niit, lagendik
Soostuv hõredam 
männimets, märgade 
niidulagendikega.

juuni, juuli vähe

Soontaimed lääne-sõrmkäpp Dactylorhiza praetermissa I kat
Äärmiselt 
ohustatud

Vars üleni lehistunud. Lehed enam-
vähem ühelaiused, lamedad, lühidalt 
aheneva tipuga. Õisik tihe, õied 
roosakas-violetsed, huul terve või 
nõrgalt hõlmine, purpurvioletse 
joonisega. Ainult alumiste õite 
kandelehed õitest pikemad. Õied 
kannusega, kannus sigimikust lühem. 
Kõrgus 20-70 cm.

niit Soostunud niit juuni, juuli Hiiumaal, väga haruldane üksikud

Soontaimed Russowi sõrmkäpp Dactylorhiza russowii II kat Ohualdis

Lehed ahenevad aluse poole vähe, 
laigulised või ühtlaselt rohelised, 
teiste sõrmkäppadega võrreldes 
kitsad. Õied suhteliselt suured, 15-20 
mm pikkused, tumevioletsed. Õiel 
huule keskhõlm teravatipuline, sageli 
külgmistest pikem. Kõrgus 15-35 cm.

niit, soo Soistel niitudel, allikasoodes juuni, juuli keskmiselt

Soontaimed Ruthe sõrmkäpp Dactylorhiza ruthei I kat
Äärmiselt 
ohustatud

Vars üleni lehistunud. Lehed enam-
vähem ühelaiused, lamedad, lühidalt 
aheneva tipuga. Õied hele-
roosakaslillad, peaaegu jooniseta, 
suhteliselt suured, pikkade 
kandelehtedega. Õiel huule 
keskhõlm teravatipuline, sageli 
külgmistest pikem. Kõrgus 20-50 cm.

niit, rannik Rannaniitudel juuni üksikud

Soontaimed nõmmnelk Dianthus arenarius II kat Ohualdis

Kroonlehed sügavalt lõhestunud 
(peenjagused, narmastunud). 
Kroonlehed valged, harva roosad või 
veinpunase laiguga. Taim 
tihemätasjas, nelgihall. Varrelehed 
pea-aegu nõeljad, alumised lehed 
mõne mm laiused. Kõrglehed õie 
tupe alusel (2 paari) ulatuvad kuni 
neljandikuni tupe pikkusest. Kõrgus 
10-30 cm.

mets, nõmm, rannik
Kuivades männikutes, 
liivikutel, luidetel.

juuni-august keskmiselt

Soontaimed aasnelk Dianthus superbus II kat Ohustatud

Kroonlehed tipust poolest saadik 
sõrmjalt narmastunud, roosad kuni 
helelillad. Taim hõremätasjalt 
kasvav. Varrelehed üle 4 cm pikad, 
0,3-0,6 cm laiad. Lehed varrel 
vastakud. Kõrgus 30-60 cm.

niit, võsa
Puisniitudel ja niitudel, 
põõsastikes.

juuni-august keskmiselt

Soontaimed mets-vareskold Diphasiastrum complanatum III kat Ohulähedane

Eostaim. Varreharud lapikud ja 
korduvalt harunenud, moodustavad 
hõreda kimbu. Lehed soomusjad, 
asetsevad nelja reana, kaks rida lehti 
väiksemad. Eospead mitmekaupa (2-
5) varretaolise kandja tipus. Pikkus 
kuni 1 m.

mets
Kuivades männikutes  ja 
segametsades. 

juuli-september keskmiselt

Soontaimed nõmm-vareskold Diphasiastrum tristachyum III kat Ohualdis

Varreharud sageli kandilised, 
korduvalt harunenud, moodustavad 
tiheda kimbu, oksad hoiduvad 
püstiselt. Lehed soomusjad, 
asetsevad nelja reana, kaks rida lehti 
väiksemad. Eospead mitmekaupa 
varretaolise kandja tipus. Pikkus kuni 
1 m.

nõmm, mets
Nõmmedel, hõredates 
nõmmemetsades.

juuli-september vähe



Soontaimed müürkevadik Draba muralis III kat Ohulähedane

Taim roheline, hõreda lehekodariku 
ja väheste varrelehtedega. Õied 
valged. Kroonlehed umbes 
tupplehtede pikkused või pisut 
pikemad. Viljaraod vilja pikkused või 
natuke pikemad, hoiduvad peaaegu 
rõhtsalt. Kõrgus 10-30 cm.

muu, kivi, joonobjektid, 
mets

Kuivadel kohtadel, klibul, 
teeäärtel, okasmetsades 
seljandikel, kaljupragudes. 

mai, juuni Harva, peamiselt läänesaartel. vähe

Soontaimed metskevadik Draba nemorosa III kat Ohualdis

Kogu taim kollakasroheline. Õied 
kollased, kroonlehed tupplehtedest 
veidi pikemad. Viljaraod viljast üle 
kolme korra pikemad, peaaegu 
rõhtsad. Kõrgus 5-30 cm.

loodudel, niit, nõmm, 
mets, põld

Kuivadel loodudel, niitudel, 
liivikutel, metsaservadel, 
põldudel. 

mai, juuni
Paiguti, peamiselt Põhja-, 
Lääne-, Kagu-Eestis.

üksikud

Soontaimed sile tondipea Dracocephalum ruyschiana II kat Ohualdis

Lehed varrel vastakud. Lehed kitsad, 
rootsutud, lehtede kaenals 
väikestest lehtedest männased. Õied 
suured, silmapaistvad, sinised. 
Kõrgus 20-60 cm.

nõlv, mets
Kuivadel nõlvadel, 
metsaservadel, 
loometsades.

juuni-august keskmiselt

Soontaimed mõru vesipipar Elatine hydropiper II kat Ohualdis

Kasvab muruna, roomav vars 
juurdub sõlmekohtadelt. Lehed 
piklikud, vastakud, umbes 1 cm 
pikkused, nende kaenlas üksikud, 
pisikesed, valged või roosad 
neljatised õied. Vili on kupar, mis on 
kerajas, seemned 
hobuserauakujulised. Pikkus 2-4 (10) 
cm.

kallas, veekogu, rannik

Seisvate ja aeglaselt 
voolavate vete kaldaosas, 
ajutiselt üleujutatud aladel, 
riimvees.

(juuni) juuli-september vähe

Soontaimed rand-orashein Elymus farctus II kat Ohualdis

Lehed 3-4 mm laiad, 
hallikasrohelised, enamasti rullunud, 
teravnurkselt ülespidi hoiduvad, 
tömbilt teritunud, pealt (seest) 
kareda tipuga. Keeleke väga lühike 
(kuni 1 mm), tipus sakiline. Õisik on 
tähk, püstine, hele või 
hallikasroheline. Õisikutelg murdub 
kuivanult üksikuteks lülideks. Libled 
andruta, 8-11 rooga, tömbi või 
sämpunud tipuga. Pähikud ohtetud, 
üksteisest eemaldunud (alumine 
ülatub vaevalt järgmiseni). Kõrgus 20-
60 cm.

nõmm, rannik Rannaluidetel. juuni, juuli Läänesaartel. vähe

Soontaimed tumepunane neiuvaip Epipactis atrorubens III kat

Lehed tumerohelised, karedad, 
elliptilised. Vars tihti violetne, 
tihedalt lühikarvane. Kasvab sageli 
hõreda kogumikuna. Õied 
kannuseta, tumepunased, ripuvad 
ühel küljel õisikus. Kõrgus 20-70 cm.

rannik, nõmm, mets, kivi, 
võsa, niit

Kuivadel rannavallidel, 
rannamännikutes, 
klibukadastikes ja 
puisniitudel. 

juuli, august
Paiguti, põhiliselt Lääne- ja 
Põhja-Eestis ning saartel.

palju

Soontaimed laialehine neiuvaip Epipactis helleborine III kat

Lehed ümarad, lühidalt teritunud 
tipuga, 4-10 cm pikad, 3-6 cm laiad, 
lehe serval ja roodudel näsajad 
karvad. Õisi palju, punakasrohelised, 
kirjud. Õied kannuseta. Õisik 
enamasti ühel küljel. Kõrgus 30-90 
cm.

mets, niit
Leht- ja segametsades, 
puiniitudel.

juuli, august palju

Soontaimed soo-neiuvaip Epipactis palustris III kat

Õied kirjud, huul valge ja külgmised 
hõlmad pruunid, 15 mm 
läbimõõduga. Õisik hõre, enne 
puhkemist longus. Lehed süstjad, 
enamasti pikalt teravnevad. Kasvab 
enamasti hõredate kogumikena. 
Kõrgus 20-60 cm.

niit, soo
Niisketel niitudel ja 
puisniitudel, soodes.

juuli, august palju

Soontaimed lehitu pisikäpp Epipogium aphyllum I kat
Äärmiselt 
ohustatud

Kollakad või pruunikad taimed ilma 
roheliste lehtedeta. Õisi 2-4, harva 
rohkem, lõhnavad, ripuvad 
õieraagudel, kollakasvalkjad, huul 
valge, punasekirjaline, kannus 
lillakas, huul ja kannus üles 
suunatud, vars läbikumav. Kõrgus 10-
20 cm.

mets
Varjukates niisketes kuuse-
segametsades

juuli, august keskmiselt



Soontaimed alssosi Equisetum scirpoides II kat
Äärmiselt 
ohustatud

Võsu mitmeaastane (talvituv), 
männasoksteta. Varred nõrgad, 
sageli lamavad, 1-1,5 mm 
läbimõõduga. Varretuped 3 või 4 
hambaga. Kõrgus 10-20 cm.

niit, mets, nõlv
Soistel niitudel, 
metsastunud nõlvadel

mai-august Peamiselt Kagu-Eestis üksikud

Soontaimed vitsosi Equisetum x moorei II kat Ohualdis

Võsu mitmeaastane (talvituv), 
männasoksteta. Varred 
kollakasrohelised, kuni 4 mm 
läbimõõduga. Lehetuped rohelised, 
ülaservas kitsa musta vöödiga ning 
on lõdvalt ümber varre. Kõrgus 30-60 
cm.

nõmm, rannik Mererannas luidetel juuli, august vähe

Soontaimed karedahambane osi Equisetum x trachyodon I kat Ohustatud

Sõnajalgtaimed, eostaimed. Võsu 
mitmeaastane (talvituv), 
männasoksteta. Eospea terava 
tipuga. Varred tume- või 
hallikasrohelised, kuni 3 mm 
läbimõõduga. Lehtedetuped tihedalt 
ümber varre, alumised mustad, 
ülemised musta vöödiga; hambad 
süstjas-naaskeljad. Hambad püsivad 
suuremal osal lehtedetuppedest 
(varisemisel jääb tupe serv 
ebakorrapäraselt rebituks). Kõrgus 
15-40 cm.

mets
Palumetsades niiskemates 
kohtades

juuli, august Saaremaal üksikud

Soontaimed sale villpea Eriophorum gracile II kat Ohualdis

Varred keskosas kolmekandilised, 
kasvab hõremurusalt. Õisik 3-6 
munaja püstise või rippuva pähikuga. 
Õisikute raod karedad ja veidi 
kolmekandilised. Lehed 1-2 mm 
laiused ja tipmises kolmandikus 
kolmekandilised. Kõrgus 25-60 cm.

veekogu, niit, soo
Kraavides, õõtskamaral, 
soostunud niitudel

juuni vähe

Soontaimed rand-ogaputk Eryngium maritimum II kat Ohustatud

Lehed torkavate ogadega, nahkjad, 
sinakashalli kirmega. Õied valkjad, 
tihedates nutitaolistes sarikates. 
Kõrgus 20-60 cm.

nõmm, rannik Rannavallidel, liivaluidetel juuni-august vähe

Soontaimed harilik kikkapuu Euonymus europaea III kat Ohulähedane

Puittaim. Oksad kandilised, siledad, 
rohelised. Lehed elliptilised, 
peensaagja servaga. Õied pisikesed, 
lehtede kaenlas, rohekad. Vili on 
kupar,  punane. Seemned heledad. 
Kõrgus 1-7 m.

niit Jõelammidel. mai
Looduslikult Lõuna-Eestis. 
Ilupõõsana, metsistub.

vähe

Soontaimed mets-aruhein Festuca altissima II kat Ohualdis

Lehed kaarduvad, alaküljel tugeva 
valkja keskrooga. Keeleke 2-5 cm 
pikk. Kõrvakesi ei ole. Õis on pööris, 
kuni 20 cm pikk, noorelt püstine, 
hiljem longus. Kõrgus 50-140 cm.

mets Hõredates lehtmetsades. juuni, juuli vähe

Soontaimed sinine emajuur Gentiana pneumonanthe II kat Ohualdis

Läikiv, paljas, pisut lihakas taim. 
Lehed vastakud, kareda servaga, 
juurmiste lehtedeta. Õied suured, 5 
roheka triibuga, seest tume-
taevassinised. Kõrgus 15-45 (60) cm.

niit Lammi-j a niisketel niitudel.
juuli-september 
(oktoober)

vähe

Soontaimed kivi-kurereha Geranium columbinum II kat Ohustatud

Õied lillad, umbes 2 cm 
läbimõõduga. Varred lamavad või 
tõusvad, nõrgad. Lehed pinnal 
liduskarvased, õisikuraod lidus 
lihtkarvadega, õied ulatuvad selgesti 
üle ülemiste lehtede. Tupplehtede ja 
viljade soontel lidus lihtkarvad. 
Kõrgus 5-30 cm.

niit Loopealsetel. juuni-september üksikud

Soontaimed läikiv kurereha Geranium lucidum II kat Ohualdis

Paljas punaka varrega ja sõrmlõhiste 
läikivate lehtedega taim. Õied 
roosad, 2-kaupa lehekaenaldes. 
Kõrgus 10-30 (40) cm.

niit, nõmm, rannik, võsa
Loodudel, rannavallidel, 
kadastikes. 

mai-august
Peamiselt Saare- ja Hiiumaa 
lääneosas ning väikesaartel.

vähe

Soontaimed niidu-kuremõõk Gladiolus imbricatus II kat Ohualdis

Ühekülgse õisikuga taim. Õied 
punakaslillad, lehterjad, õisikus 3-10 
õit. Varred üksikult, harunemata. 
Juurmised lehed 1,5-2 cm laiad. 
Kõrgus 30-60 cm. 

niit
Niitudel ja uhtlammi-
niitudel.

juuli keskmiselt



Soontaimed kahar parthein Glyceria lithuanica II kat Ohualdis

Lehetuped ruljad, karedad. Lehed 4-
9 mm laiad. Keeleke 1-2,5 mm pikk. 
Õis on pööris , 15-25 cm pikk, õrn, 
ühele poole rippuvate harudega. 
Kõrgus 50-100 cm.

mets, kallas

Niisketes leht- ja 
segametsades, 
kraavikallastel, 
metsasihtidel.

juuni, juuli üksikud

Soontaimed roomav öövilge Goodyera repens III kat

Tõusva varrega, hõredate pisikeste 
kogumikena. Lehed sageli sambla 
sees, 2-3 cm pikad, selgete 
ristroodudega. Õisik 3-7 cm pikk, 
ühel küljel, karvane, valge. Kõrgus 13-
25 cm.

mets Okas- ja segametsades. juuli, august palju

Soontaimed harilik käoraamat Gymnadenia conopsea III kat

Õied ühevärvilised, lillakasroosad, 
pikas tihedas kobaras, lõhnavad. 
Õied kannusega, kannus sigimikust 
kuni 2 korda pikem. Lehed 
lineaalsed, kuni 25 cm pikad, renjad, 
pika tupega, asetsevad varrel 
vaheldumisi. Kõrgus 20-70 cm.

niit
Niisketel liigirikastel 
niitudel. 

juuni, juuli
Paiguti, põhiliselt Lääne-
Eestis ja saartel.

palju

Soontaimed lõhnav käoraamat Gymnadenia odoratissima II kat Ohualdis

Õied kannusega, kannus sigimikust 
lühem, harva sama pikk.  Õisik kuni 
1,5 cm läbimõõduga, 
vanillilõhnalised. Õite kandelehed 
alla 1 cm pikad. Õiel huul jooniseta. 
Lehed 3-8 mm laiused. Kõrgus 25-40 
cm.

soo, niit
Lubjarikastes allikasoodes 
ja soistel puisniitudel.

juuli keskmiselt

Soontaimed paas-kolmissõnajalg Gymnocarpium robertianum III kat

Sõnajalgtaimed. Eostaimed. Lehelaba 
nagu võrdhaarne holmnurk, kuid 
pikalt teravnenud tipuga. Leheroots 
labast märksa pikem, alusel 
sõkalsoomustega. Lehel on luubiga 
näha näärmekarvad. Kõrgus 10-30 
cm.

kivi Paelõhedes ja rusukalletel. juuli, august
Paiguti, peamiselt Lääne- ja 
Loode-Eestis.

vähe

Soontaimed hall soolmalts Halimione pedunculata II kat Ohulähedane

Tihedalt hallikarvane pisike taim. 
Õied umbes 1 cm pikkused, taimest 
eemale ulatuvad, pasunakujulised. 
Lehed vahelduvad, kuni 4 cm pikad, 
1 cm laiad. Kõrgus 7-15 cm.

rannik, niit
Rannasoolakuil, 
rannaniitudel ja 
mererannikul.

juuli-september vähe

Soontaimed sookäpp Hammarbya paludosa II kat Ohustatud

Varre alusel mugulad. Vana ja noor 
mugul üksteisest eemal, esimene 
samblas, teine ülemise lehe kaenlas. 
Lehti tavaliselt 3, ülemine kõige 
suurem, kuni 4 cm pikk ja 1 cm lai. 
Õisikus 8-30 rohekaskollast õit. 
Kõrgus 5-20 cm.

soo
Soodes, rabades, 
järveäärsetel õõtsikutel.

juuli, august keskmiselt

Soontaimed harilik luuderohi Hedera helix II kat Ohustatud

Taim roomava  või roniva varrega, 
kasvab puutüvedele kinnitudes 
ülespoole. Lehed igihaljad, paljad, 
pisut läikivad 3-5 hõlmalised. Õitseb 
meil väga harva.  Pikkus kuni 6 m.

mets
Niisketes segametsades, 
sarapikes.

Õitseb meil väga harva 
(september, oktoober)

Saare- ja Hiiumaal. keskmiselt

Soontaimed harilik käokuld Helichrysum arenarium II kat Ohulähedane

Kogu taim valgeviltjas, sageli üsna 
kuivanud moega, ka õisikud näivad 
kuivanud, õisikud kollased. Võib 
kasvada väikeste mätastena. Lehed 
varrel vahelduvad. Kõrgus 10-50 cm.

nõmm, nõlv, põld
Liivastel nõlvadel, 
põlluservadel.

juuni-august keskmiselt

Soontaimed harilik muguljuur Herminium monorchis II kat Ohulähedane

Lehed ainult varre alaosas, 2 (vahel 
3). Lehed süstjad, kuni 10 cm pikad, 
alla 2 cm laiad, pealt veidi läikivad, 
renjad. Õisik tihe, õied kollased, 
meelõhnalised. Kõrgus 10-30 cm.

niit, soo
Niisketel ja soistel niitudel, 
allikasoodes mätastel.

juuni, juuli keskmiselt

Soontaimed pehme mesihein Holcus mollis II kat

Kasvab hõremurusalt. Kogu taim 
peaaegu paljas või väga lühikeste 
hõredate karvadega. Keeleke 2-4 
mm. Õis on pööris, 3-7 cm pikk. 
Kõrgus 30-70 cm.

mets, joonobjektid, muu
Niisketes metsades, 
metsateedel, niisketel 
liivadel. 

juuni, juuli Kagu-Eestis. üksikud



Soontaimed kaljukress Hornungia petraea III kat Ohulähedane

Taim pisut violetse varjundiga. Tihti 
kasvab murusalt ja harunemata 
varrega, kuid võib olla ka juba alusel 
harunenud. Lehed sügavalt 
lõhestunud, viljumise ajaks ammu 
kuivanud. Kroonlehed valged. Vili on 
kõder. Kõdrad tihedalt, 1,5-2 mm 
pikkused, mitu korda pikema 
viljaraoga, hoiduvad rõhtsalt. 
Kuivanult meenutab väikest 
pudeliharja.  Kõrgus 3,5-12 cm.

nõmm, rannik,kivi, nõlv, 
mets

Rannavallidel, kaljudel, 
kuivadel nõlvadel, kuivas 
kivises okasmetsas. 

mai, juuni
Paiguti, peamiselt 
läänesaartel.

keskmiselt

Soontaimed harilik ungrukold Huperzia selago III kat Ohulähedane

Sõnajalgtaimed. Eostaimed. Peavars 
püstine või tõusev, korduvalt harkjalt 
harunev, varreharud ruljad. Lehed 
lineaalsüstjad, asetsevad tihedalt. 
Eospesi kandvad lehed teiste 
sarnased, ei ole eospeadena. Kõrgus 
5-20 cm.

mets
Varjukates kuuse- ja 
segametsades.

juuli-oktoober palju

Soontaimed loim-vesipaunikas Hydrocotyle vulgaris II kat Ohustatud

Lehed ümmargused, kilpjad, täkilise 
servaga. Roots kinnitub lehelaba 
keskele. Varred nõrgad, roomavad, 
sõlmekohtadel juurduvad. Õied 2-3 
kaupa lehekaenlais, valged või 
roosakad, üsna tähelepandamatud. 
Kõrgus 15-50 cm.

mets, soo
Soistes metsades ja 
lodudes. 

juuli, august (september)
Saare- ja Hiiumaa lääneosas 
ning Ruhnu saarel.

keskmiselt

Soontaimed mägi-naistepuna Hypericum montanum II kat Ohualdis

Vars paljas, ruljas. Lehe alus südajas, 
peaaegu vart ümbritsev. Kroonlehed 
täppideta, tupplehtede serv 
mustatipuliste hammastega. Kõrgus 
30-70(90) cm.

mets
Kuivades leht- ja 
segametsades.

juuni, juuli Ainult Saaremaal. vähe

Soontaimed siberi võhumõõk Iris sibirica III kat Ohulähedane

Õied sinised, 2-3 kaupa õisikus, veidi 
lõhnavad. Vars ruljas, seest õõnes. 
Lehed kuni 1 cm laiused, 
kitsaslineaalsed. 

niit
Niisketel niitudel, 
puisniitudel.

juuni, juuli
Paiguti Lääne- ja Lõuna-
eestis, mujal harva või 
puudub.

keskmiselt

Soontaimed muda-lahnarohi Isoetes echinospora I kat
Äärmiselt 
ohustatud

Eostaim. Vars lühike, jäme, sellele 
kinnituvad kimbuna kitsad jäigad 
naaskeljad lehed. Välimiste lehtede 
laienenud aluse pealmisel pinnal 
eospesad. Lehed ei ole tikjalt püsti, 
vaid lõdvad ja kaldu või kaarjalt 
tagasikäändunud, kuni 1,5 mm laiad, 
pika peenikese tipuga, heledamad 
rohelised. Kõrgus 5-10 cm.

veekogu
Mudase põhjaga 
selgveelistes järvedes.

juuli-september üksikud

Soontaimed järv-lahnarohi Isoetes lacustris II kat Ohustatud

Eostaim. Vars lühike, jäme, sellele 
kinnituvad kimbuna kitsad jäigad 
naaskeljad lehed. Välimiste lehtede 
laienenud aluse pealmisel pinnal 
eospesad. Lehed tikjalt püsti, 1,5-2,5 
mm laiad, alusel laienenud, tipus 
järsult ahenenud, tumerohelised. 
Kõrgus 7-15(20) cm.

veekogu
Liivase põhjaga 
selgeveelistes järvedes.

juuli-september vähe

Soontaimed võsu-liivsibul Jovibarba sobolifera II kat

Õitseb harva, õisi kandavatel vartel 
lehed vahelduvalt. Õiteta võrsete 
lehed tiheda sibulataolise juurmise 
kogumikuna, lehed selgelt lihakad. 
Kõrgus 10-30 cm.

mets Liivastes männikutes. juuli, august keskmiselt



Soontaimed sinihall luga Juncus inflexus I kat

Varred alusel tumepurpursete labata 
lehetuppedega, 3-4 mm läbimõõdus, 
sinaka kirmega, vaolised, hõredate 
õisikutega. Õisik 3-7 cm pikkune, 
mitte kerajas. Õiekattelehed laia 
rohelise soonega keskel, 
roostepruuni servaga, kitsa kileja 
äärisega. Tolmukaid 6, umbes 2 mm 
pikkused. Kupar sisemiste 
õiekattelehtede pikkune või neist 
pikem, välistest aga alati lühem.  
Kõrgus 50-90 cm.

kallas, muu
jõgede kaldail, niisketes 
liivastes kohtades.

juuni üksikud

Soontaimed nõmmluga Juncus squarrosus I kat Ohustatud

Õlgkollaste laiade lehetuppedega 
tihemätasjas taim. Lehed jäigad, 
ainult juurmised, generatiivsel varrel 
ainult lühike õisiku kandeleht. Õisik 
tugev, kuni 10 cm pikk. 
Õiekattelehed ümardunud tipuga. 
Vili on kupar, mis on õiekattelehtede 
pikkune. Kõrgus 10-40 cm.

muu Rabastuval liivapinnasel. juuni Loode-Eestis. keskmiselt

Soontaimed rabaluga Juncus stygius II kat Ohustatud

Varred lehistunud, õisik tipmine. 
Varre tipus ainult üks väike  
(väheseõieline) õisik, mis koosneb 
ühest, harvemini  2 või 3 osaõisikust. 
Varred ja lehed peenikesed, niitjad. 
Õiekattelehed õlgkollased, keskosas 
sageli punakad. Vili on kupar, mis on 
õiekattelehtedest kaks korda pikem, 
ovaalne, õlgkollane. Kõrgus 10-30 cm.

soo Rabades ja rabaservadel. juuli puuduvad

Soontaimed tömbiõiene luga Juncus subnodulosus II kat Ohualdis

Kasvab hõremurusalt. Varred ja 
lehed tippudest sageli kuivanud. 
Juurmised lehed puuduvad, 
mitteõitsevate vartega, mis 
meenutavad pikki lehti, varred kuni 3 
mm läbimõõduga. Õisik koosneb 
paljudest osaõisikutest. 
Õiekattelehed õlgkollased, pruunika 
või punaka seljaga. Kõrgus 30-90 cm.

soo Lubjarikastes allikasoodes. juuni-august Saaremaal. vähe

Soontaimed sale haguhein Koeleria macrantha II kat Ohualdis

Tihedapuhmikuline taim. Lehed 
pikkade hõredate karvadega või 
paljad, 1-2 mm laiad. Lehetuped 
harali või alaspidi karvadega. Keeleke 
umbes 1 mm pikk, tipus lõhestunud. 
Õisik on pööris, kuni 6 cm pikk, kõrs 
pöörise all vähem kui 2 cm ulatuses 
karvane. Kõrgus 20-50 cm.

nõmm, mets
Liivikutel, teede ääres, 
hõredates männikutes.

mai-juuli üksikud

Soontaimed siberi piimikas Lactuca sibirica II kat Ohustatud

Õisikud kuni 2 cm läbimõõduga, 
sinised. Vars enam-vähem tihedalt 
lehistunud. Lehed harilikult terved, 
sageli mõne suure hambaga, 
õhukesed, rohelised, vahakirmeta. 
Üldkatise lehed tihedate violetsete 
täppidega. Pappuse karvad kollakad, 
väga väikeste harjastega. Taimed 
piimmahlaga. Kõrgus 30-70 cm.

rannik, kallas
Mererannal, veekogude 
kallastel.

august (september) vähe

Soontaimed ahtalehine kareputk Laserpitium prutenicum I kat Ohustatud

Lehed kahelisulgjad. Viimase järgu 
sulglehekesed kuni 2(2,5) cm laiad, 
sügavalt lõhestunud süstjateks 
tipmeteks, alt karekarvased. Vars 
vaoline, pikkade karvadega, eriti 
alumises osas. Liitsarikas 13-25 
kiirega. Katis ja osakatis koosnevad 
paljudest karvastest lehekestest. Vili 
karekarvane, tiivuliste roietega. 
Kõrgus 40-110 cm.

mets, niit, võsa
Leht- ja segametsade 
servadel, põõsastikes, 
niitudel.

juuli, august keskmiselt



Soontaimed rand-seahernes
Lathyrus japonicus subsp. 
maritimus

III kat Ohulähedane

Kogu taim kaetud sinaka kirmega. 
Varred tiivutud, lamavad. Lehed 
paarissulgjad. Lehekesi 3-5 paari. 
Taimed köitraagudeta. Õied 4-7- 
kaupa, roosad. Pikkus 25-60 cm.

rannik Liivastel mererandadel. juuli, august keskmiselt

Soontaimed must seahernes Lathyrus niger II kat Ohualdis

Taimed köitraagudeta, varred 
tiivutud. Lehekesed 5-12 mm laiad, 
ümara tipuga, kuivades lähevad 
mustaks. Õied lillakad, 3-10 kaupa 
kobaras. Kõrgus 30-80 cm.

mets, niit
Leht- ja segametsades, 
puisniitudel.

juuni-august Saare- ja Muhumaal. keskmiselt

Soontaimed jõgi-metsriis Leersia oryzoides II kat Ohualdis

Lehetuped väga karedad, 
kõrresõlmed valgekarvased. Lehed 6-
9 mm laiad, keeleke lühike. Õis on 
pööris, taime suurust arvestades, on 
pööris väga väike ja hõre, 
õitsemisajal enamasti suuremalt 
jaolt ülemises lehetupes peidus. 
Pähikud meenutavad riisi pähikuid. 
Kõrgus 50-100 cm.

veekogu Veekogude kaldavees. juuli-september puuduvad

Soontaimed küürlemmel Lemna gibba III kat Ohualdis

Taim ujub veepinnal, ühe juurega. 
Lehe läbimõõt kuni 5 mm, pind lame. 
Taime alaküljel käsnjas paksend, 
mistõttu veest välja võetud ja 
tagurpidi keeratud taim näib 
küürakana.  Väga väike taim.

veekogu, rannik
Tiikides, rannaloikudes, 
kraavides.

Paljuneb vegetatiivselt, 
nagu teisedki lemle liigid

vähe

Soontaimed harilik kobarpea Ligularia sibirica I kat Ohualdis

Taimed piimmahlata. Õisikud putk-ja 
keelõitega, kollased. Õisikud 10-30 
kaupa kobarjas liitõisikus varre tipul, 
väikesed. Enamus lehti juurmise 
kodarikuna, hambulised, loogelise 
kuni terve servaga, lehed 
kõrvakesteta. Juurmised lehed 
pikarootsulised, südaja alusega, 
pealt matid, alt pisut viltjad. Kõrgus 
25-110 cm.

niit
Soistel niitudel, 
jõelammidel.

juuli, august vähe

Soontaimed soohiilakas Liparis loeselii II kat Ohualdis

Kahe, enam-vähem vastaku, püstiselt 
kaldu lehega, lehed taime alumises 
osas. Lehed kuni 10 cm pikad, 
rasvjalt läikivad. Õisi 2-11, hõredas 
õisikus. Vili on kupar, kuprad üsna 
suured püstised, kollakasrohelised, 
piklikud. Kõrgus 6-20 cm.

soo, kallas
Lubjarikastes soodes, 
soistel jõe- ja järvekallastel.

juuni, juuli keskmiselt

Soontaimed väike käopõll Listera cordata II kat Ohualdis

Lehti kaks, varre alumises osas, 
vastakud, pöidlaotsa suurused, sageli 
lehed ja varre alumine osa sambla 
sees. Õisik lühike, väheseõieline, 
õied punakasrohelised.  Kõrgus 5-20 
cm.

mets, soo
Rabastunud kuuse- või 
männi-segametsades.

juuni, juuli keskmiselt

Soontaimed suur käopõll Listera ovata III kat

Õied väikesed, tihedas pikas kobaras, 
rohelised. Lehti 2, taime allosas, 
vastakud, rootsuta, üle 5 cm pikad. 
Vars tugev, püstine. Kõrgus 30-80 cm.

niit, mets
Niitudel, niiskemates 
metsades.

juuni, juuli palju

Soontaimed silmjärvikas Littorella uniflora I kat Ohualdis

Veetaim, roomavate võsunditega ja 
lihakatest naaskeljatest lehtedest 
koosneva juurmise kodarikuga. 
Valged väikesed õied ühesugulised, 
isasõied pikaraolised, lühirootsulised 
emasõied kodarikulehtede vahel. 
Kõrgus 5-15 cm.

veekogu, rannik
Madalates riimveeloikudes, 
nn. silmades.

mai, juuni Ainult Saaremaa lääneosas. vähe

Soontaimed vesilobeelia Lobelia dortmanna II kat Ohualdis

Kitsad lehed pundina vee sees, kuni 
6 cm pikad. Õisik ülatub veest 
õitsemise ajal välja, õied valged või 
helesinised, rippuvad, 1,5-3 cm 
suurused. Kõrgus 30-60 cm.

veekogu
Liivapõhjalistes 
selgeveelistes järvedes

juuli, august Mandril. vähe



Soontaimed mets-kuukress Lunaria rediviva III kat Ohulähedane

Õied lillad, lõhnavad, hõredas 
sarikjas kobaras. Vili suur, lame, 
mõlemast otsast teritunud kõder. 
Lehed terved lihtlehed. Varrelehed 
suured, südajad, ogateravalt 
hambulise servaga, rootsuga. Kõige 
alumised lehed neerjad. Kõrgus 60-
110 cm.

mets, rannik
Põhjaranniku paekalda 
jalamil lehtmetsades ja 
sealsete jõgede orgudes.

mai-juuli Mujal Eestis harva. keskmiselt

Soontaimed harilik sookold Lycopodiella inundata II kat Ohustatud

Eostaim. Peavars roomav, lühike, 
püstiste või tõusvate harudega. 
Lehed lineaalsüstjad, asetsevad 
varrel tihedalt. Eospesad koondunud 
varre tipmiste lehtede vahele, pole 
ülejnud taimest selgelt eristunud. 
Kõrgus 3-12 cm.

niit, soo
Sooniitudel, soode ja 
rabade servaaladel, niiskel 
liiv- ja turbamullal.

juuli-september vähe

Soontaimed karukold Lycopodium clavatum III kat Ohulähedane

Eostaim. Lehetipus pikk läbipaistev 
pehme karv, lehed hoiduvad 
püstiselt kaldu. Eospeade ja lehtede 
vahel varretaoline kandja. Eospäid 
ühel varrel 2-3. Pikkus kuni 1,8 m.

mets
Kuivades männi- ja 
segametsades.

juuli-september keskmiselt

Soontaimed
soovalk, ainulehine 
sookäpp

Malaxis monophyllos II kat Ohualdis

Varre alusel tavaliselt üks leht, vahel 
ka teine, kuid palju väiksem. Pikas 
õisikus kuni 100 väikest 
rohekaskollakat õit. Kõrgus 10-25 cm.

mets, soo
Soostunud segametsades, 
soodes.

juuni, juuli keskmiselt

Soontaimed mets-õunapuu Malus sylvestris III kat

Puittaim. Lehed ja võrsed täiesti 
paljad, ei ole karvased. Lehed südaja 
alusega. Õied valged või roosakad, 
väheõielistes õisikutes.  Oksad vahel 
tömpide asteldega. Õun kuni 2,5 cm 
läbimõõduga, hapu ja kibe. Kõrgus 
kuni 10 m.

niit, mets
Puisniitudel, 
metsaservades. 

mai, juuni Peamiselt läänesaartel. keskmiselt

Soontaimed ida-võsalill Moehringia lateriflora
II kat, peaks 
olema I kat?

Äärmiselt 
ohustatud

Õied valged, 0,5-1 cm läbimõõduga. 
Kroon tupest kuni kaks korda pikem, 
tupplehed tömbitipulised. Taim 
püstise varrega, lehed ühe rooga ja 
rootsutud. Kõrgus 5-25 cm.

mets, võsa
Hõredates leht- ja 
segametsades, põõsastikes. 

juuni, juuli
Seni leitud vaid Narva jõe 
piirkonnas.

vähe

Soontaimed harilik porss Myrica gale III kat Ohulähedane

Puittaim. Tugeva vürtsika lõhnaga 
suvehaljas põõsas. Lehed nahkjad, 
kergesti tükkideks murduvad, 2-4 cm 
pikad, 1-2 cm laiad, tipuosas saagja 
servaga. Okstel, lehtedel ja pungadel 
kuldkollased näärmetäpid. Kõrgus 30-
150 cm.

soo, mets, niit, rannik

Madal- ja siirdesoodes, 
soometsades, soistel 
puisniitudel, harva 
mererannikul. 

mai, juuni
Paiguti, läänesaartel ja 
mandri lääneosas sage.

palju

Soontaimed
vahelduvaõiene 
vesikuusk

Myriophyllum alterniflorum II kat Ohualdis

Lehed 4-kaupa männases. Õisik 
väheõieline, õied kollakad, alumised 
männastes, ülemised vahelduvalt, 
õie alusel 3 pisikest tervet 
kandelehte. Pikkus kuni 1 m.

veekogu
Seisvates või aeglaselt 
voolavates vetes.

juuni-august vähe

Soontaimed nõtke näkirohi Najas flexilis I kat
Äärmiselt 
ohustatud

Veesisesed, harunenud vartega 
ogadeta taimed. Lehed kuni 1 mm 
laiad ja kuni 3 cm pikad, sujuvalt 
teritunud tipuga. Nii leht kui ka 
lehetupp hõredalt peenehambalise 
servaga. Õied üksikult varrelehtede 
kaenlas. Pikkus kuni 40 cm.

veekogu Magevees juuli, august üksikud

Soontaimed vahelmine näkirohi Najas marina subsp. intermedia II kat

Taim üleni veesisene. Lehed 12-40 x 
1-4 mm, ogajalt torkiva loogelise 
servaga, enamasti kolmekaupa 
männases. Õied üksikult 
varrelehtede kaenlas. Kõrgus 10-60 
cm.

veekogu, rannik
Meres, väga harva 
magevees.

juuni-september vähe

Soontaimed pruunikas pesajuur Neottia nidus-avis III kat

Ilma roheliste lehtedeta taim, üleni 
helepruun. Vars kuni 7 mm 
läbimõõduga, paari vart tupena 
ümbritseva soomusega. Vars ei ole 
läbikumav. Õisik paljuõieline (10-50 
õit), õie huul teistest 
õiekattelehtedest pikem, alla 
suunatud. Kõrgus 17-40 cm.

mets Leht- ja segametsades. juuni palju



Soontaimed väike vesikupp Nuphar pumila III kat Ohualdis

Taime lehed ja õied ujuvad 
veepinnal. Lehed 4-10 cm laiad, alt 
sageli siidiselt karvased. 
Leheroodude külgharud ei ühine 
omavahel. Leheroots lapik. Õied kuni 
2 cm läbimõõduga, kollased. 
Tupplehtede väliskülg üleni roheline. 
Pikkus 70-150 cm.

veekogu Seisvates vetes. juuni-august Harva, peamiselt Kagu-Eestis. vähe

Soontaimed valge vesiroos Nymphaea alba III kat Ohulähedane

Taime lehed ja õied ujuvad 
veepinnal. Kinnitub veekogu põhja. 
Leheroodude külgharud ühinevad 
omavahel, leheroots lapik või 
kolmekandiline, kinnituskohal 
laienenud. Õied valged, nelja 
väljaspoolt rohelise tupplehega. 
Emakasuue sigimiku laiune, 10-23 
kiirega. Tolmukate niidid tolmukapea 
laiused. Annab väikese vesiroosiga 
hübriidi, seetõttu vahel väikesest 
vesiroosist raskesti eristatav. Pikkus 
50-100 cm.

veekogu Mageveekogudes. juuni-august keskmiselt

Soontaimed väike vesiroos Nymphaea candida III kat Ohulähedane

Taime lehed ja õied ujuvad 
veepinnal.  Kinnitub veekogu põhja. 
Leheroodude külgharud ühinevad 
omavahel, leheroots lapik või 
kolmekandiline, kogu ulatuses 
ühelaiune. Õied valged, nelja 
väljaspoolt rohelise tupplehega. 
Emakasuue tugevasti nõgus, 
sigimikust kitsam, 8-14 kiirega. 
Sisemiste tolmukate niidid 
tolmukapeadest oluliselt laiemas. 
Annab valge vesiroosiga hübriidi, 
seetõttu vahel valgest vesiroosist 
raskesti eristatav. Pikkus 50-160 cm.

veekogu Mageveekogudes. juuni-august vähe

Soontaimed liiv-esparsett Onobrychis arenaria II kat Ohualdis

Õied roosakaspunased, harva 
valkjad, hõredamas kobaras. 
Lehekesi 5-12 paari, pikliklineaalsed. 
Vili on kaun, 4-6 mm pikk. Kõrgus 30-
80 cm.

muu Kuivadel kasvukohtadel. juuni, juuli Peamiselt Ida-Eestis. vähe

Soontaimed kärbesõis Ophrys insectifera II kat Ohulähedane

Õied putukakujulised. Lehed 
sinakasrohelised, kuni 10 cm pikad, 2 
cm laiad, taime alaosas. Kõrgus 20-
40 cm.

niit, soo, võsa
Niisketel niitudel, 
allikasoodes, lookadastikes.

juuni, juuli palju

Soontaimed jumalakäpp Orchis mascula II kat Ohulähedane

Õisi 9-30, välimised õielehed ilma 
rohelise sooneta, tume-
purpurvioletsed. Alumisi lehti 3-5, 
kuni  16 cm  pikad. Kõrgus 20-45 cm.

niit
Lubjarikastel kuivematel 
niitudel ja puisniitudel.

mai, juuni keskmiselt

Soontaimed hall käpp Orchis militaris III kat Ohulähedane

Õis meenutab kiivriga mehikest, 
roosakasvioletne. Õisik tihe, 
paljuõieline, õite kandelehed mõne 
millimeetri pikkused. Lehed kuni 8 
cm laiad, 15 cm pikad. Kõrgus 17-40 
cm.

niit Niitudel ja puisniitudel. mai, juuni
Lääne-Eestis ja saartel 
tavaline, mujal harva.

palju

Soontaimed arukäpp Orchis morio II kat Ohustatud

Õisi 5-10, välimised õielehed 
lillakasrohelised rohekate soontega. 
Õiel huul violetne, kolmehõlmaline, 
kumer, teised õiekattelehed üsna 
ühepikkused, kiivrina kokku 
kooldunud. Varre alumises osas lehti 
4-6, kuni 7 cm pikad, selgete piki- ja 
ristroodudega. Kõrgus 10-25 cm.

niit
Kuivadel niitudel ja 
hõredates loomännikutes.

mai, juuni
Lääne-Saaremaal ja 
Muhumaal.

vähe

Soontaimed tõmmu käpp Orchis ustulata II kat Ohustatud

Puhkemata õienupud mustad, õied 
valged või roosakad, inimsilueti 
kujuga. Lehed sinakasrohelised, kuni 
1,6 cm laiad, 10 cm pikad. Kõrgus 15-
40 cm.

niit, võsa
Kuivadel niitudel ja 
puisniitudel, kadastikes.

juuni, juuli keskmiselt



Soontaimed põdrajuure-soomukas Orobanche bartlingii III kat Ohualdis

Roheliste lehtedeta taimed. Taim 
kollakas-pruunikas. Õis ei ole 
ühekülgne. Õiekroon alla 2 cm pikk, 
kollane või veidi punakas. Tolmukad 
kinnituvad 1-3 mm kõrgusel krooni 
putke alusest. Emakasuue kollane. 
Kandelehed õitest pisut lühemad, 
tumepruunid. Vars alumises osas 
kolmnurksete soomuslehtedega, 
ülevalpool hõredamalt. Kõrgus 20-60 
cm.

loodudel, niit, nõlv

Parasiteerib taimel nimega 
põdrajuur. Vahelmine 
põdrajuur kasvab loodudel, 
kuivadel niitudel, nõlvadel.

juuni, juuli (august)
Paiguti, eriti Lääne- ja Põhja-
Eestis.

vähe

Soontaimed suur soomukas Orobanche elatior III kat Ohulähedane

Roheliste lehtedeta taimed. Taim 
kollakas-pruunikas. Õis ei ole 
ühekülgne. Vars ühtlaselt kaetud 
süstjate soomuslehtedega, 7-13 mm 
läbimõõduga. Õisik väga tihe, õied 
suhteliselt suured, õiekroon 2-2,5 cm 
pikk, kollakaspruun punaka 
varjundiga. Õied kõverdunud, 
torujad. Tupe poolmed kahe 
ebavõrdse hambaga. Emasuue 
kollane. Kandelehed krooni pikkused 
või isegi pikemad, punakaspruunid 
kuni mustjad. Kõrgus 25-50 cm.

muu juuni, juuli
Parasiteerib taimel nimega 
põldjumikas.

vähe

Soontaimed ohakasoomukas Orobanche pallidiflora III kat Ohulähedane

Roheliste lehtedeta taimed. Taim 
kollakas-pruunikas. Õis ei ole 
ühekülgne. Õiekobara alumised õied 
hoiduvad üksteisest eemale. Õis 1,5-
2 cm pikk, alusel valkjas, keskel 
kollane, ülaosas pruunikaspunane. 
Kandelehed umbes krooni pikkused, 
punakaspruunid, kitsad. Tupe 
poolmed tavaliselt terved, harva 
kahe ebavõrdse hambaga. 
Emakasuue pruun kuni punakas. 
Kõrgus 25-60 cm.

muu juuni, juuli (august)
Parasiteerib ohaka perekonna 
taimedel.

keskmiselt

Soontaimed mägi-lipphernes Oxytropis campestris I kat
Äärmiselt 
ohustatud

Õisikud pikaraolised, väljuvad 
juurmiste lehtede kodarikust. Lehed 
paaritusulgjad. Lehekesi 8-12 paari, 
süstjad, noorelt lidus karvadega, 
hiljem paljad, kõik lehekesed enam-
vähem võrdse suurusega. Abilehed 
rootsuga kokku kasvanud. Õied 
kollakad, nutitaolises kobaras. Vili on 
kaun, kaunad pealt lühikarvased. 
Kõrgus 10-30 cm.

nõlv Kuivadel nõlvadel, sihtidel juuli, august üksikud

Soontaimed karvane lipphernes Oxytropis pilosa II kat Ohualdis

Taim viltkarvane, lehekesed piklikud, 
kitsad, lehekesi 7-14 paari. Vars 
tugev, tõusev. Abilehed rootsuga 
kokku kasvanud. Õied kollakad, 
nutitaolises kobaras. Vili on kaun, 
lühikarvane. Kõrgus 10-50 cm.

nõlv, põld Kuivadel nõlvadel, söötidel. juuni, juuli vähe

Soontaimed kuninga-kuuskjalg Pedicularis sceptrum-carolinum II kat Ohustatud

Taim roheline, harunemata varrega. 
Lehed tugevasti lõhestunud 
(sulglõhised), tumerohelised. Õied 3-
4 cm pikad, kollased, silmapaistvad, 
hõredas tipmises õisikus. Kõrgus 30-
100 cm.

niit, kallas
Soostunud niitudel, 
kraavikallastel.

(juuni) juuli, august keskmiselt



Soontaimed mägi-piimputk Peucedanum oreoselinum I kat Ohustatud

Juurmine leht pole ühes tasapinnas: 
sulglehekesed on põlvjalt allapoole 
suunatud. Alumised lehed kaheli- või 
kolmelisulgjad, viimase järgu 
sulglehekesed laimunajad, hõlmised 
või lõhised, teritunud tipuga. 
Liitsarikas 11-25 kiirega. Katis ja 
osakatis koosnevad paljudest 
naasekljatest, kileja servaga 
lehekestest. Õied valged. Vars ruljas. 
Kõrgus 30-100 cm.

mets, nõmm, joonobjektid
Hõredates liivastes 
männimetsades, liivikuil, 
teeservades.

juuli, august keskmiselt

Soontaimed tähk-rapuntsel Phyteuma spicatum III kat Ohualdis

Õied üsna ebamäärased, kollased või 
valkjad, tipmises tähkjas õisikus. Vars 
ja lehed paljad, ei ole karvased. 
Alumised lehed südajad, 
pikarootsulised saagja servaga. 
Ülemises süstjad, peaaegu 
rootsutud. Kõrgus 30-70 cm.

mets, niit, kallas
Hõredates metsades, 
puisniitudel, jõgede 
kaldanõlvadel. 

juuni, juuli Paiguti Lõuna-Eestis. keskmiselt

Soontaimed alpi võipätakas Pinguicula alpina II kat Ohulähedane

Lehed juurmise kodarikuna, 
kollakasrohelised, lihakad, terved, 
pealmiselt pinnalt libedad, servadest 
sageli rullunud. Õied ühekaupa varre 
tipul. Õied valged, õiele suhu 
vaadates neelus karvu ei ole. 
Õiekannus kroonist palju lühem. Vili 
on kupar, teritunud, püstine, tupest 
kaks korda pikem. Kõrgus 5-12 cm.

soo Lubjarikastes soodes. mai-juuli vähe

Soontaimed kahelehine käokeel Platanthera bifolia III kat

Lehed varre alumises osas, lehti 2, 
vastakud. Lehed elliptilised, 
ahenevad alusel aegamööda kuni 7 
cm pikkuseks kitsamaks 
rootsutaoliseks osaks, läikivad. 
Hõredas õisikus kuni 30 valget 
lõhnavat õit. Õiel kannus niitjas, 
roheka aheneva tipuga. Õies on 
tolmupead (polliiniumid) üksteise 
kõrval, otsekui jutumärgid. Kõrgus 
20-60 cm.

niit, mets, soo
Niitudel, hõredates 
metsades, sooservades.

juuni, juuli palju

Soontaimed rohekas käokeel Platanthera chlorantha III kat

Lehed varre alumises osas, lehti 2, 
vastakud. Lehed elliptilised, lehtede 
ahenenud rootsutaoline osa lühem 
kui 4 cm.  Hõredas õisikus kuni 30 
valget lõhnavat õit. Õiel kannus 
peenike, kuid mitte niitjas, tipust 
veidi jämedam.   Õies hoiduvad 
tolmupead (polliiniumid) ülalt kokku 
ja  alt üksteisest eemale nagu maja 
katus. Kõrgus 20-60 cm.

niit, mets
Niitudel, hõredates 
metsades

juuni, juuli

Lubjalembene, eelistab 
kuivamaid kasvukohti 
võrreldes kahelehise 
käokeelega. 

palju

Soontaimed austria roidputk Pleurospermum austriacum II kat Ohustatud

Suured paljad ja läikivad lehed 
meenutavad sellerit. Katise lehed 
vähemalt tipmistel sarikatel 
lõhestunud. Viljad kuni 1 cm 
pikkused. Kõrgus 60-150 cm.

kallas, mets
Kõrgetel jõekallastel, 
salumetsades.

juuni vähe

Soontaimed alpi nurmikas Poa alpina II kat Ohustatud

Taim alusel ohtrate vanade ruljate 
lehetuppedega, kasvab 
puhmikutena. Leht 2-4mm lai, paatja 
tipuga, keeleke 3,5 mmpikk, tipus 
kolmnurkjas. Õisik on pööris, 3-7 mm 
pikk, tihe, läikivad, üldkujult ümar. 
Kõrgus 10-30 cm.

loodudel, kivi Loodudel ja paemurdudes. juuni Põhja-Eestis. vähe

Soontaimed rand-kirburohi Polygonum oxyspermum II kat Ohustatud

Õied mõnekaupa lehtede kaenlas. 
Vili must, läikiv, pika terava tipuga, 
umbes poole pikem õiekattest. 
Õiekate laia roosa servaga, selle 
hlmad ei kata üksteist. Tõri 
hõbedaläikeline, hiljem narmastub. 
Lehed kitsasüstjad, terava tipuga. 
Kõrgus 20-60 cm.

rannik Liivasel mererannal. juuni-september
Peamiselt läänesaartel, 
harvem mandriosas.

üksikud



Soontaimed ogane astelsõnajalg Polystichum aculeatum I kat
Äärmiselt 
ohustatud

Sõnajalgtaim; eostaim. Lehed 
kahelisulgjad, jäigavõitu, pealt 
paljad, lehekesed selge odaja tipuga. 
Kõrgus 30-70 cm.

mets Lehtmetsades. juuli-august üksikud

Soontaimed Brauni astelsõnajalg Polystichum braunii I kat Ohustatud

Sõnajalgtaim; eostaim. Lehed 
kahelisulgjad, pehmed, üldkujult 
süstja laba ja sellest umbes 6 korda 
lühema rootsuga. Lehe pearool ja 
rootsul väga palju pruune 
sõkalsoomuseid. Sulglehekeste paare 
palju, pealt ja alt hõredalt karvased, 
ogajas-saagja servaga. Kõrgus kuni 1 
m.

mets, nõlv Metsastel nõlvadel. juuli, august üksikud

Soontaimed odajas astelsõnajalg Polystichum lonchitis I kat Ohustatud

Sõnajalgtaim; eostaim. Lehed 
lihtsulgjad, jäigad, talvehaljad, 
sõkalsoomustega. Sulglehekesi 
mitukümmend kummalgi küljel, 
üksteisele ligistunud, ogaliselt saagja 
servaga. Kõrgus 30-50 cm.

kivi
Kiviaedadel või kivistel 
kohtadel.

juuli-september üksikud

Soontaimed niitjas penikeel Potamogeton filiformis III kat
Puuduliku 
andmestikuga

Veesisene taim. Vars haruneb 
tugevasti tavaliselt alaosas. Vars 
enam-vähem ruljas, niitpeenike. 
Lehed tömbi tipuga, noored 
lehetuped peaaegu kogu ulatuses 
toruks kokku kasvanud. Kõrgus 10-30 
cm.

turbaauk, veekogu
Turbaaukudes, kraavides, 
järvedes, aeglase vooluga 
jõgedes.

juuni-august üksikud

Soontaimed väike penikeel Potamogeton pusillus III kat Ohulähedane

Veesisene taim. Vars ruljas. Lehed 
lühikeselt teritunud ebaselgeks 
ogatipuks. Lehe keskrood alaküljel 
eenduv, ilma läbipaistvate 
õhukambrite ridadeta. Abilehed alla 
1 cm pikad, peenekujulised, noorena 
2/3 ulatuses toruks kokku kasvanud. 
Kõrgus 20-50 cm.

rannik, veekogu

Lahesoppides, 
rannaveekogudes, 
ojasuudmetes riimvees, 
harva sisevetes. 

juuli, august
Harva läänesaartel, 
läänerannikul ja Peipsi rannal, 
mujal haruldane.

puuduvad

Soontaimed juus-penikeel Potamogeton trichoides II kat Ohulähedane
Lehed varrega ühejämedused, 
niitjad, näiliselt üheroodsed. Vars 
enam-vähem ruljas. Kõrgus 40-70 cm.

veekogu
Turbaaukudes, kraavides, 
järvedes, aeglase vooluga 
jõgedes.

juuni-august
Sarnaneb muda-penikeelega, 
kuid muda-penikeelel lehed 
varrest märgatavalt laiemad.

üksikud

Soontaimed harilik põõsasmaran Potentilla fruticosa III kat Ohulähedane

Põõsas, puitunud vartega. Lehekesi 5-
7, terveservalised. Õied 20-30 mm 
läbimõõduga, kollased, mõnekaupa 
tipmistes õisikutes. Kõrgus 50-120 
cm.

niit, park
Loopealsetel, istutatuna 
parkides.

juuni-august (september) Paiguti  Loode-Eestis. vähe

Soontaimed laukapuu Prunus spinosa II kat Ohualdis

Astlaline põõsas. Õied ühekaupa, 
valged. Õitseb enne lehistumist. 
Lehed 2-4 cm pikad, noorelt 
karekarvased, hiljem paljad. Viljad 
kuni 1,5 cm, läbimõõduga, mustjad, 
sinaka kirmega. Kõrgus kuni 5 m.

mets, võsa Metsa- ja võsaservades. mai Saaremaal ja Väike-Pakril. vähe

Soontaimed sinine kopsurohi Pulmonaria angustifolia I kat
Äärmiselt 
ohustatud

Juurmised lehed ilmuvad õitsemise 
ajal või pärast seda. Juurmised lehed 
pikliksüstjad, pikkamööda tiivuliseks 
rootsuks ahenevad, kuni 2(3) cm 
laiad, karvased. Varrelehed kuni 4 
korda juurmistest lühemad. Noored 
õied karmiinpunased, vanemad 
tavassinised (harva valged). 
Tolmukad ei ulatu krooni putkest 
välja. Kõrgus 15-40 cm.

mets, võsa
Leht- ja segametsades, 
põõsastikes.

aprill-juuni vähe

Soontaimed palu- karukell Pulsatilla patens II kat Ohulähedane

Taimed tihedate hallide karvadega. 
Õied püstised, kellukjad, lillad. Viljad 
karvased, pusana laiuvad. Juurmised 
lehed ilmuvad alles pärast õitsemist. 
Lehed sõrmjagused kuni kolmetised. 
Kõrgus 8-30 cm.

mets, nõlv
Kuivades männikutes, 
liivastel nõlvadel, 
loometsades.

aprill, mai keskmiselt

Soontaimed aas-karukell Pulsatilla pratensis III kat

Taimed pikkade tihedate hallide 
karvadega. Õied lillad, longus, alles 
viljudes püstised ning ka taime vars 
kasvab märksa pikemaks. Lehed 
ebakorrapäraselt sulgjagused, 
juurmised lehed ilmuvad õitseajal. 
Kõrgus 10-30 cm.

mets, nõlv, loodudel
Kuivades männikutes, 
liivastel nõlvadel, loodudel.

mai, juuni keskmiselt



Soontaimed mets-pirnipuu Pyrus pyraster III kat Ohulähedane

Puittaim. Oksad alati asteldega. 
Viljad kuni 2 cm läbimõõduga, 
ümarad või pirni meenutavad, 
maitsetud. Lehed munajad või 
ümarad, lühikese teravikuga, 
läikivad. Õied valged, tolmukapead 
punased. Kõrgus 10-15 m.

mets, niit, park, 
joonobjektid

Laialehistes metsades, 
puisniitudel, parkides, 
teede ääres.

mai vähe

Soontaimed pisilina Radiola linoides I kat Ohustatud

Tervete lihtlehtedega taimed. Lehed 
varrel vastakud, leheserv terve. Õied 
neljatise krooni ja tupega, valged. 
Tupplehed 2 või 3 hambaga, 
kroonlehtede pikkused (1-1,5 mm). 
Tolmukaid 4 või 5. Taimed üsna 
madalalt alates korduvalt kaheks 
harunenud. Kõrgus 5-30 cm.

muu Niiskel liivapinnasel. juuni-august Hiiumaal. üksikud

Soontaimed villtulikas Ranunculus lanuginosus I kat Ohualdis

Varred pikkade harali karvadega, 
lehe alumine pind siidkarvane. Lehed 
sõrmhõlmised, laiade hõlmadega. 
Vili pika kõverdunud nokaga. Õite 
läbimõõt 3 cm, õiepõhi paljas. 
Kroonlehed kuldkollased. Kõrgus 20-
80 cm.

mets
Varjukates leht- ja 
segametsades.

mai, juuni Kirde-Eestis. vähe

Soontaimed salutulikas Ranunculus nemorosus II kat

Varred kollakate harali karvadega. 
Lehed jagunevad 3-5 osaks, 
segmendid hambulise servaga. 
Juurmistel lehtedel viisnurkne 
üldkuju. Õied kollased, läbimõõt 3-4 
cm. Vili spiraalselt kõverdunud 
nokaga. Kõrgus 20-60 cm.

mets, niit Lehtmetsades, puisniitudel. juuni, juuli Põhiliselt saartel. üksikud

Soontaimed saaremaa robirohi
Rhinanthus rumelicus subsp. 
osiliensis

II kat Ohualdis

Kogu taim, eriti aga õietuped 
näärmekarvased, kuid neid on näha 
vaid luubi all. Õiekroon kuni 2 cm 
pikk, helekollane. Allikasoodes teisi 
robirohtusid ei kasva. Kõrgus 20-50 
cm.

soo, niit
Lubjarikastes allikasoodes 
ja puisniitudel.

juuli, august Saaremaa lääneosas. keskmiselt

Soontaimed tume nokkhein Rhynchospora fusca II kat Ohustatud

Hõremurusalt kasvav taim. Alumised 
lehetuped helepruunid, vars 
lehistunud. Õisikud tumepruunid, 8-
12 mm pikk. Tipmise õisiku 
kandeleht õisikust vähemalt kaks 
korda pikem. Lehed 0,5-1,5 mm 
laiad. Kõrgus 10-30 cm.

mets
Rabastuvates 
nõmmemännikutes. 

juuni, juuli Loode-Eestis, saartel. keskmiselt

Soontaimed soomurakas Rubus arcticus II kat
Äärmiselt 
ohustatud

Varred rohtsed. Lehed kolmetised. 
Varred ogadeta. Tavaliselt varre 
tipus üks õis, harva allpool veel mõni. 
Õied punased, viljad tumepunased, 
meil viljub harva. Kõrgus 10-30 cm.

niit, mets
Soistel niitudel ja 
metsaservades mandriosas.

juuni, juuli vähe

Soontaimed rand--kesakann Sagina maritima II kat Ohualdis

Õied pisikesed, valkjad, kroonlehed 
sageli puuduvad. Lehed ümara 
tipuga, kuni 1 cm pikad, juurmisi 
lehti peaaegu polegi. Varred püstised 
või tõusvad. Pikkus 4-10 cm.

rannik Liivasel mererannal. juuni-august vähe

Soontaimed hanepaju Salix repens II kat Ohustatud

Puittaim. Lehed, oksad ja pungad 
halli siidläikelise karvastusega või 
ainult noored lehed 
hõbedakarvased, vanemad paljad. 
Lehed piklikovaalsed, kuni 8 paari 
külgroodudega, leheservad pisut alla 
rullunud. Urvad piklikud, nende 
pikkus laiusest umbes kaks korda 
suurem.

muu mai

Eestis läänesaartel puhta 
liigina haruldane, enamasti 
hübridiseerunud pundipajuga 
(S.repens x S.rosmariniforia).

vähe

Soontaimed liht-randpung Samolus valerandi II kat Ohustatud

Õied valged, väikesed, üsna hõredas 
tipmises kobarõisikus. Lehed 
äraspidimunajad, varrel vahelduvalt 
ja juurmise kodarikuna. Taimed 
paljad, kasvavad tihtipeale murusalt 
koos. Kõrgus 15-35 cm.

rannik, veekogu
Mererannal ja merre 
suubuvates ojades. 

juuni-august
Harva Saaremaal, väga 
haruldane Hiiumaal ja 
mandriosa läänerannikul.

vähe



Soontaimed eesti soojumikas Saussurea alpina subsp. esthonica II kat

Lehed paljad, pealt läikivad ja 
tumerohelised, alt pisut heledamad, 
alumised lehed rootsuga ja pikalt 
teritunud, servadel pisikeste 
pehmete ogadega. Õisikud 1-2 cm 
läbimõõduga, kahvatulillad, 
pöörisjalt, kuid õisikus enam-vähem 
ühel kõrgusel. Kasvab tihti 
hõremurusate kogumikena. Kõrgus 
40-80 cm.

niit, soo, võsa
Lubjarikastel soistel 
niitudel, puisniitudel, 
võsastikes, soodes.

juuli, august keskmiselt

Soontaimed püst-kivirik Saxifraga adscendens I kat Ohustatud

Tervete lihtlehtedega taimed, lehed 
varrel vahelduvad. Juurmised lehed 
talbjad, hambulise tipuga, 2,5 cm 
pikad ja 6-7 mm laiad, tiheda 
kodarikuna. Õied valged, 20 mm 
läbimõõduga, kroonlehed 
tupplehtedest palju pikemad. Kõrgus 
10-25 cm.

kivi, loodudel Paekividel, loodudel. juuni, juuli vähe

Soontaimed kollane kivirik Saxifraga hirculus II kat Ohustatud

Õied kollased, 1,5-2 cm 
läbimõõduga, 1-4 kaupa varre 
tippudes. Varre ülemises osas 
roostepruunid silmapaistvad karvad. 
Lehed terveservalised, süstjad, 1-3 
cm pikad ja 3-5 mm laiad. Kõrgus 10-
40 cm.

soo Siirdesoodes. juuli, august Mandri idaosas. keskmiselt

Soontaimed tui-tähtpea Scabiosa columbaria III kat Ohualdis

Vars paljas. Lehed vastakud, 
alumised lehed enamasti alusel 
lõhestunud kuni terved, ülemised 
niitjateks hõlmadeks lõhestunud. 
Õied sinised, ümarates nuttides. 
Kõrgus 30-80 cm.

niit
Kuivadel lubjarikastel 
niitudel.

juuni-september keskmiselt

Soontaimed mustjas sepsikas Schoenus nigricans II kat Ohualdis

Taim kasvab väikeste, kuid tugevate 
maapinnast kõrgemate mätastena, 
lehetuped mustjaspruunid. Lehed 
kuni 2 mm laiad. Õisik enam-vähem 
sama pikk kui lai, ümar ja jäme, 
pähikuid 5-10. Õisiku alumine 
kandeleht õisikust vähemalt kaks 
korda pikem. Kõrgus 15-50 cm.

soo Lubjarikastes soodes. juuni, juuli Lääne-saarte lääneosas. vähe

Soontaimed juurduv kõrkjas Scirpus radicans II kat Ohulähedane

Taim kasvab tavaliselt suurte 
hõremurusate kogumikena. Lehed 
pisut läikivad, pealt siledad, terve 
servaga, 0,5-1,2 cm laiad. Varred 
lehistunud. Suurem osa pähikuid 2-3 
kaupa rao otsas.  Paljuneb 
vegetatiivselt mahakaarduvate 
võrsete ja viljunud varte abil. 
Õiekattelehed tömbid. Kõrgus 60-
120 cm.

niit, kallas
Soistel luhtadel, niitudel, 
veekogude kallastel. 

juuni, juuli Peamiselt Peipsi kallastel. vähe

Soontaimed koldjas selaginell Selaginella selaginoides II kat Ohustatud

Eostaim. Väike taim, meenutab 
sammalt. Lehed kuni 3 mm pikad, 
terava tipuga. Taimede noortel 
lehtedel keeleke. Eospesi kandvad 
lehed teistest suuremad, 
eospeadena varreharude tipus. 
Kõrgus 3-10 cm.

niit, soo
Niisketel niitudel ja 
soomätastel. 

juuli, august Harva Loode- ja Põhja-Eestis. keskmiselt

Soontaimed värvi-paskhein Serratula tinctoria III kat Ohualdis

Õisikud purpursed, harvemini valged, 
paiknevad varte või varreharude 
tippudes suhteliselt tihedas 
liitõisikus. Lehed paljad, peensaagja 
servaga, alt pisut heledamad, mitut 
moodi lõhestunud, juurmised lehed 
vahel terved. 

niit, võsa
Niisketel niitudel, 
puisniitudel, võsastikes.

juuli-september keskmiselt



Soontaimed palu-põisrohi Silene chlorantha II kat Ohualdis

Õied rohekad või kollakasrohekad, 
kroonlehed sügavalt 2-jagused, 
emakakaelu 3. Õietupp paljas, 
tömpide tippudega. Vars paljas, 
harunemata, lehed enam-vähem 
paljad. Juurmised lehed kodarikuna 
3-5 cm pikad, 0,4-0,6 cm laiad, 
varrelehed varre sõlmevahedest 
poole lühemad. Kõrgus 30-80 cm.

nõlv, mets
Liivastel nõlvadel ja 
hõredais männikuis. 

juuni-august Peamiselt Kagu-Eestis. vähe

Soontaimed madal unilook Sisymbrium supinum II kat Ohulähedane

Lamava või tõusva varrega, tavaliselt 
üsna tähelepandamatu taim. Õied 
valged, pisut kollaka tooniga. Õied ja 
viljad (kõdrad) üksikult lehtede 
kaenlas, kandelehtedega. Lehed 
sulglõhised või sulgjagused. Kõrgus 7-
25 cm.

loodudel, kallas, karjäär, 
muu

Niiskematel loodudel, 
kallastel, põlevkivi 
karjäärides, kamardumata 
kohtadel. 

juuni-august keskmiselt

Soontaimed tuhkpihlakas Sorbus rupicola II kat Ohustatud

Puittaim. Lihtlehtedega. Lehed 
servast pisut hambulised, alt 
valgeviltjad. Õied valged, vüli oranž 
või pruunikaspunane, valkjate 
täppidega. Õitseb ja viljub tavaliselt 
kehvasti. 

muu juuni
Saaremaa lääneosas ja 
Hiiumaal.

vähe

Soontaimed lamedalehine jõgitakjas Sparganium angustifolium II kat Ohustatud

Kasvab üleni vees. Õisikuosas vars 
harunemata, emasnutid väikese 
raoga ja kinnituvad lehtedest 
kõrgemale. Lehed kitsad, kuni 5 mm 
laiused. Kõrgus kuni 1 m.

veekogu Liivase põhjaga järvedes. juuli, august

Sarnaneb ujuva jõgitakjaga, 
ujuval jõgitakjal liitõisik 
harunenud, isas- ja emasnutid 
raotud, kõrglehtede kaenlas.

vähe

Soontaimed ujuv jõgitakjas Sparganium gramineum II kat Ohustatud

Kasvab üleni vees. Liitõisik 
harunenud, 1-2 haruga, emasnutid 
väiksemate lehtede kaenlas, raotud. 
Lehed kitsad, kuni 5 mm laiused. 
Kõrgus 70-100 cm.

veekogu Liivase põhjaga järvedes. juuli, august

Sarnaneb lamedalehise 
jõgitakjaga, lamedalehisel 
jõgitakjal vars õisikuosas 
harunemata, emasnutid väikese 
raoga ja kinnituvad lehtedest 
kõrgemale.

vähe

Soontaimed lääne--sõlmhein Spergularia media II kat
Äärmiselt 
ohustatud

Õied (kroonlehed) punakaslillad. 
Tupplehed teravatipulised, kileja 
kitsa äärisega, kroonlehtede 
pikkused või pisut lühemad. 
Tolmukaid 10 (harva vähem, kui alati 
rohkem kui 5). Õieraod 
tupplehtedest umbes 3 korda 
pikemad. Lehed lineaalsed, 1-3 cm 
pikad, veidi lihakad. Pikkus 15-30 cm.

rannik Mererannikul. juuni-september

Sarnaneb rand-sõlmheinaga. 
Rand-sõlmhein on ühe- kuni 
kaheaastane, varred tõusvad või 
lamavad. Õieraod tupplehtedest 
kuni 2 korda pikemad.

Läänesaartel. üksikud

Soontaimed rand-soodahein Suaeda maritima II kat Ohulähedane

Lehed umbes millimeetrise 
läbimõõduga, lihakad, ristlõikes oa 
kujuga, 1-5 cm pikad, ogatiputa. 
Taimed lähevad sügise poole sageli 
punaseks. Kõrgus 3-30 cm.

rannik
Mererannal soolakulisel 
pinnasel.

juuli, august Läänerannikul ja läänesaartel. keskmiselt

Soontaimed püsiksannikas Swertia perennis I kat Ohualdis

Õiekroon sügavalt, pea-aegu aluseni 
5-jagune, ratasjas. Õied pööristena, 
määrdunudsinakad, tumedamate 
täppidega, raolised. Lehed 
terveservalised, juurmised lehed 
varrelehtedest märksa suuremad, 
meenutavad suure teelehe lehti. 
Kõrgus 15-60 cm.

niit, soo Soistel niitudel ja soodes. (juuni), juuli-september Ida- ja Lõuna-Eestis. keskmiselt

Soontaimed harilik jugapuu Taxus baccata II kat Ohulähedane

Puittaim. Okkad lamedad, väikese 
rootsuga, läikivad, tumerohelised, 
vahakirmeta, alt heledamad. Okkad 
1,8-3,5 cm pikad, 2,5 mm laiad. Vili 
karikjas, punase lihaka rüüga. Kõrgus 
kuni15 (20) m.

mets
Soostunud kuuse-
segametsades; ka ilupuuna

aprill, mai Paiguti Lääne-Eestis ja saartel keskmiselt

Soontaimed niidu-asparhernes Tetragonolobus maritimus III kat Ohulähedane

Kasvab väikestes mätastes. Õied 
üksikult, harva 2-kaupa, suured, 
kollased. Kaunad 3-5 cm pikad, 
kandilised. Lehed paaritusulgjad, 
paljad, kõik lehekesed enam-vähem 
võrdse suurusega. Kõrgus 10-25 cm.

niit, rannik
Rannaniitudel ja 
puisniitudel.

juuni, juuli Paiguti Lääne-Eestis. keskmiselt



Soontaimed ahtalehine ängelhein Thalictrum lucidum III kat

Lehed kahelisulgjad. Lehekesed 
kitsad, pealt läikivad, terveservalised, 
1-10 mm laiad. Õiekattelehed 
varisevad varakult ning õied näivad 
koosnevat vaid tolmukatest, 
tolmukad kollased. Viljad 2,5 mm 
pikad pähklikesed. Kõrgus 40-120 cm.

niit, mets, võsa
Niisketel niitudel, 
metsaservadel, võsastikes.

juuni-august keskmiselt

Soontaimed püst-linalehik Thesium ebracteatum II kat Ohualdis

Vars püstine, harunemata, kogu taim 
paljas, kollakasroheline. Lehed kitsad 
- 2,5 mm, kolme ebaselge pikirooga. 
Õied kellukjad, seest kollased. Õitel 
üks kandeleht, mis õiest tublisti 
pikem. Kõrgus 10-30 cm.

niit, nõlv
Niitudel, puisniitudel, 
nõlvadel.

mai, juuni Paiguti Loode- ja Kesk-Eestis. keskmiselt

Soontaimed alpi ristik Trifolium alpestre III kat Ohualdis

Taim karvane. Õied tume-
lillakaspunased, nutitaolises õisikus. 
Õietupp 20 raoga, viljumisel karvane. 
Lehed kolmetised. Lehekesed 
lineaalsed, kitsad, nahkjad, 
tumerohelised, enam-vähem võrdse 
laiusega. Kõrgus 20-50 cm.

mets, niit
Kuivades segametsades, 
puisniitudel. 

juuni, juuli Peamiselt Saaremaal. vähe

Soontaimed lamav ristik Trifolium campestre II kat Ohualdis

Kasvab tavaliselt  tiheda muruna. 
Varred lamavad või tõusvad. Lehed 
kolmetised liitlehed, keskmine 
leheke külgmistest pikema rootsuga. 
Õied kollased. Kõrgus 5-20 cm.

niit, rannik Rannaniitudel. juuni, juuli
Saaremaal ja Kihnus, 
mandriosas harva tulnukana.

vähe

Soontaimed siberi koldkaer Trisetum sibiricum II kat Ohustatud

Lühikese roomava risoomiga, 
murusalt kasvav. Lehetuped paljad 
või hõredalt lühikarvased. 
Kõrrelehed 9 (11) cm laiad, 
juurmised lehed kitsamad, keeleke 
kuni 2 mm pikkune, tömp. Õis on 
pööris, hõbedaläikeline, 8-25 cm 
pikk. Kõrgus 40-100 cm.

niit, võsa
Niisketel ja soostunud 
luhtadel ja võsastikes. 

juuni, juuli Ida-Eestis. üksikud

Soontaimed künnapuu Ulmus laevis III kat Ohulähedane

Puittaim. Lehed pehmekarvased või 
enam-vähem paljad, külgrood 
lähevad leheservani vahepeal 
harunemata või harunevad mõned 
üksikud raod. Viljaraod viljast 
pikemad, viljad ripsmelise servaga. 
Kõrgus kuni 30 m.

mets Leht- ja segametsades. aprill, mai Ka ilupuuna. keskmiselt

Soontaimed nõmm-mailane Veronica dillenii II kat Ohulähedane

Õied sinised, üle 3 mm läbimõõduga, 
õisikud varte tippudes. Varred 
püstised. Ülemised varrelehed 
sulgjalt 3-hõlmalised, keskmised kuni 
7-hõlmalised. Kõrgus 5-25 cm.

põld, muu
Kuivadel liivastel põldudel, 
kuivadel kasvukohtadel.

mai, juuni

Sarnaneb kevadmailasega, 
kevadmailase erinevus nõmm-
mailasest: Õied kuni 3 mm 
läbimõõduga, sinised. Vili on 
kupar, kolmnurkse alusega. 

Kagu-Eestis. üksikud

Soontaimed püstine hiirehernes Vicia cassubica III kat Ohulähedane

Varred tugevad, püstised, köitraod 
nõrgalt arenenud. Lehed 
paarissulgjad. Lehed liduskarvased. 
Lehekesi 8-12 (15) paari, asetsevad 
tihedalt. Õied kobaras peaaegu 
ühekülgselt, violetsed. Kaunad 
rombjad, enamasti 2 seemnega. 
Kõrgus 30-60 cm.

mets, raiesmik, nõlv
Kuivades männikutes, 
raiesmikel, nõlvadel.

juuni-august Lääne-Eestis. vähe

Soontaimed
väikeseõiene 
hiirehernes

Vicia lathyroides II kat Ohualdis

Õied kuni 10 mm pikkused, 
punakaslillad, üksikult lehtede 
kaenlas. Köitraod ei ole harunenud. 
Alumiste lehtede lehekesed 
ümaramad, ülemised kitsamad. Vili 
on kaun, kaunad püstised. Kõrgus 5-
25 cm.

niit Niitudel. juuni, juuli Saaremaal ja Ruhnus. vähe



Soontaimed peenelehine hiirehernes Vicia tenuifolia II kat Ohualdis

Õisikud lehtedest kaks korda 
pikemad, hõredad, õisi kobaras 10-
25. Õied punakaslillad, suured, 
vähemalt 13 mm pikkused, puri 12-
15 mm pikkune. Lehed lühikeste 
liibuvate karvadega. Varred lamavad 
või ronivad, köitraod hästi arenenud. 
Vili on kaun, mis on pikalt ahenev. 
Kõrgus 50-100 cm.

raiesmik, mets Raiesmikel, metsaservadel. juuni, juuli Lääne-Saaremaal. üksikud

Soontaimed lood-angervars Vincetoxicum hirundinaria III kat Ohualdis

Püstine rohttaim. Lehed vastakud, 6-
10 cm pikad, 3-5 cm laiad, tervete 
servadega, alumised  
südajasmunajad, ülemised 
pikliksüstjad. Õied kollakasvalged, 
alla 1 cm läbimõõduga, 
vähearvuliselt õisikutes. Kõrgus kuni 
1 m.

võsa, loodudel, nõlv
Võsastikes, loodudel, 
nõlvadel. 

juuni-juuli
Paiguti Saaremaal, harvem 
Lääne-Eesti mandriosas.

vähe

Soontaimed kõrge kannike Viola elatior II kat Ohualdis

Kasvab puntidena. Õied 2-2,5 cm 
pikad, helesinised, neelus valged 
tumedate joontega. Lehed 
pikliksüdajad, 6-8 cm pikad, 2-3 cm 
laiad, pehmekarvased. Lehtede 
abilehed suured, leherootsust 
märksa pikemad  - 3-5 cm, 
meenutavad lehte. Kõrgus 20-40 cm.

niit, mets
Puisniitudel, loometsades, 
sarapikes.

mai, juuni vähe

Soontaimed pisikannike Viola pumila II kat Ohualdis

Õied 10-15 mm pikad, helesinised või 
kahvatulillad, vahel valged, tumedate 
joontega. Lehed täiesti paljad, veidi 
läikivad, süstjad, kuni 5 cm pikad, 4-8 
mm laiad. Abilehed leherootsust 
lühemad või ühepikkused.  Kõrgus 5-
15 cm.

loodudel, niit
Niisketes lohkudes 
loodudel, niitudel, 
puisniitudel.

mai, juuni Lääne Eestis. vähe

Soontaimed laanekannike Viola selkirkii II kat
Äärmiselt 
ohustatud

Kasvab väikese mättana. Õied 
kahvatulillad. Õie kannus tömp, 8 
mm pikk. Suvel esineb sageli 
kroonlehtedeta õisi. Õieraod  
lehtedest vaevalt pikemad. Lehed 
südajad, alusel sügava väljalõikega, 
pealt paljad, 4-8 kaupa kodarikus. 
Kõrgus 7-20 cm.

mets, soo Okasmetsades, lodudes. aprill, mai Põhja-Eestis. üksikud

Soontaimed lodukannike Viola uliginosa III kat Ohulähedane

Õis 2-3 cm läbimõõduga, ulatub 
lehtedest kõrgemale. Kroonlehed 
tumelillad, kannus 4 mm pikk. Lehed 
piklikud, südaja alusega. Roomava 
risoomiga, hõredalt kasvav taim. 
Kõrgus 8-15 cm.

niit, mets, soo
Soistel niitudel, 
puisniitudel, lodudes. 

aprill, mai
Paiguti, peamiselt Lääne-
Eestis.

keskmiselt

Soontaimed harilik rukkihein Apera spica-venti Ohualdis

Taim alusel puhmasjalt harunenud, 
rohkete kõrtega. Lehed kuni 5 mm 
laiad, karedad. Keeleke kuni 6 mm 
pikk, tipus hambuline. Õisik on 
pööris, mis on üsna suur, sageli üle 
30 cm pikk. Ohe 5-8 cm pikk, kare. 
Kõrgus 30-100 cm.

põld, joonobjektid Põldudel, teeservadel. juuni, juuli
Umbrohi teraviljades. 
Hajusalt.

Soontaimed madal kask Betula humilis Ohualdis

Puittaim, põõsas. Lehed munajad, 
tömbi tipuga, saagja servaga, umbes 
1,5-3 x 1-2 cm. Tüve koor pruunikas. 
Aastavõrsed vahatäpikestega, 
hõredalt karvased, hiljem paljad. 
Kõrgus 1-3 m.

soo, kallas
Rabaservadel, 
siirdesoodes, madalsoodes, 
kraavikallastel.

mai-juuni

Soontaimed põldluste Bromus arvensis Ohualdis

Väikeste tuttidena kasvav hallikas- 
või lillakasroheline taim. Lehetuped 
karvased. Õisik on pööris, hõre ja 
laiuv, kuni 30 cm pikk. Pähikud 15-20 
mm pikad, paljad.  Kõrgus 30-50 cm.

põld, joonobjektid, asula
Teraviljapõldudel, 
teeäärtel, raudteedel, 
prahipaikadel.

mai-juuli



Soontaimed kahekojane tarn Carex dioica Ohualdis

Varre tipul üks pähik, emas-ja 
isasõied asuvad eri taimedel. Kasvab 
hõreda kogumikuna, lehed harjasjad 
ja enamasti siledad. Põisik aheneb 
lühikeseks nokaks järsult, põisiku 
katteleht munajas, pruun. Kõrgus 10-
30 cm.

soo, niit Siirdesoodes, soostunud 
niitudel, rabades.

mai, juuni

Soontaimed laskuvalehine pajulill Epilobium tetragonum Ohualdis

Varrede neljakandilised, lehed 
helerohelised ja rootsutud, 
juurmised võsundid väga lühikesed. 
Emakasuue nuiataoline. Kroonleht 4-
6 mm pikk. Kõrgus 20-80 cm.

niit, rannik Niisketel niitudel, 
mererannikuil.

juuni-august Peamiselt läänesaartel. 

Soontaimed böömi kurereha Geranium bohemicum Ohualdis

Kogu taim näärmekarvane, haisev ja 
kleepuv. Lehed kolmnurksed, 
sõrmjagused. Õied enamasti 
kahekaupa. Kõrgus 20-60 cm.

raiesmik, põlendik, mets Segametsade raiesmikel, 
põlendikes, metsasihtidel.

(juuni) juuli, august

Soontaimed müür--kipslill Gypsophila muralis Ohualdis

Vars peenike, rohkesti harunenud, 
alumises osas lühikarvane. Lehed 
lineaalsed - 1-2 x 0,2-0,3 cm, 
paiknevad varrel vastakult. Õied 
rooskaspunased, u. 5 cm 
läbimõõduga, niitjatel raagudel. 
Kõrgus 5-20 cm.

põld, joonobjektid, asula Põldudel, teeservadel, 
jäätmaadel.

juuni-september 
(oktoober)

Harva, peamiselt Kagu-Eestis.

Soontaimed täpiline iminõges Lamium maculatum Ohualdis

Huulõieliste sugukonnast, krooni 
alumise huule külghõlmade asemel 
vaid väikesed hambakesed. Õied 1,5-
2,5 cm pikkused, lillakaspunased. 
Lehed südajasmunajad, rootsulised. 
Kõrgus 10-90 cm.

mets, rannik, võsa, 
joonobjektid

Pangaaluses metsas, 
võsastikes, teeservadel.

(mai) juuni-august 
(oktoober)

Harva, peamiselt Põhja-Eestis.

Soontaimed siil-takelrohi Lappula squarrosa Ohualdis

Õied helesinised, väikesed (läbimõõt 
3-4 mm), krooni neelus kollased 
mühksoomused. Tolmukad ei ulatu 
krooni neelust välja. Tupp aluseni 
pikkadeks hõlmadeks lõhestunud. 
Viljad kolmekandilised, kantidel 
haakuvate ogadega. Lehed kuni 1 cm 
laiad, karedad. Värsked taimed nõrga 
hiirehaisuga. Kõrgus 10-50(70) cm.

asula, joonobjektid, põld
Elamute ümbruses, teede 
ja põldude ääres, kehvemal 
liivasel ja kruusasel pinnal.

juuni, juuli

Soontaimed harilik nõgilillik Limosella aquatica Ohualdis

Kõik lehed taimel on juurmise 
kodarikuna, õieraod lehtedest palju 
lühemad. Õied pisikesed, roosad, 
lehtede kaenlas. Lehed 
tömbitipulised ja paljad. Kõrgus 3-5 
cm.

kallas, veekogu
Seisva või aeglase vooluga 
veekogude mudastel 
kallastel ja madalas vees.

juuni-oktoober Peamiselt mererannikul.

Soontaimed muda-ojakapsas Peplis portula Ohualdis

Lamavate või tõusvate vartega, 
varred alumistest sõlmekohtadest 
juurduvad. Lehed varrel vastakud 
(harvem vahelduvad), kuni 1 cm 
pikad. Õied kellukjad, kuni 0,5 cm 
pikad, üksikult lehtede kaenaldes. 
Kroonlehed roosad või valged (sageli 
puuduvad). Kõrgus 2-25 cm. 

soo, kallas, põld Madalsoodes, veekogude 
kallastel, niisketel põldudel.

juuni-august (september)

Soontaimed harilik võipätakas Pinguicula vulgaris Ohualdis

 Lehed juurmise kodarikuna, 
kollakasrohelised, lihakas, terved, 
pealmiselt pinnalt libedad, servadest 
sageli rullunud. Õied ühekaupa varre 
tipul. Õied sinakaslillad, väga harva 
valged, õiele suhu vaadates 
paistavad neelus pikad valged 
karvad. Õiekannus umbes krooni 
pikkune.

niit, soo Niisketel niitudel, soodes. juuni, juuli

Soontaimed harilik sinilatv Polemonium caeruleum Ohualdis

Meenutab lopsakate õitega aialille. 
Õied sinised, kellukjad, tipmises 
püramiidjas õisikus. Lehed sulgjad, 
rohkete lehekestega. Kõrgus 50-100 
cm.

niit, aed Niisketel niitudel, 
ilutaimena aedades.

juuni, juuli



Soontaimed kink-kibuvits Rosa ciesielskii Ohualdis

Puittaim (põõsas). Lehed 
hallikasrohelised. Lehekeste hambad 
teravad. Oksad sirged, koor 
hallikasroheline. Ogad pisut 
kõverdunud, kitsa alusega. Õied 
roosad, viljad oranzhid või punased, 
viljade läbimõõt kuni 2 cm. Kõrgus 
0,5-2m.

lagendik, park, joonobjektid Lagendikel, parkides, teede 
ääres.

juuni

Soontaimed lapi paju Salix lapponum Ohualdis

Puittaim. Lehed mõlemalt poolt 
valgeviltjad,  vaid alumised 
täiskasvanud lehed võivad olla 
üksnes hõredalt karvased. Noored 
võrsed valgeviljtad, vanemad paljad. 
Kõrgus 0,5-1m.

soo, niit Siirdesoodes, märgadel 
soistel luhtadel.

mai, juuni
Paiguti mandriosas, saartel 
väga haruldane.

Soontaimed mustik-paju Salix myrtilloides Ohualdis

Puittaim. Meenutab kõige rohkem 
mustikat või sinikat, kuid lehed on 
pealt rohirohelised ja alt 
sinakasrohelised, eenduvate 
roodudega, terveservalised ning 
põõsad on marjadeta nagu pajud 
ikka. Kõrgus 30-80 cm.

soo, mets Siirdesoodes, soometsades. mai, juuni

Soontaimed punane sõlmhein Spergularia rubra Ohualdis

Lehed niitjad, punakad, kimpudena, 
ebavõrdse pikkusega, 
teravatipulised. Kroonlehed 
roosakad või helelillad. Tupplehed 
laia kileja äärisega, kroonlehtede 
pikkused või veidi pikemad. Vili on 
kupar, on tupplehtede pikkune. 
Kõrgus 4-20 cm.

põld, joonobjektid Umbrohuna põldudel, 
söötidel, teede ääres

juuni, juuli

Soontaimed turd-tähthein Stellaria crassifolia Ohualdis

Lehed kuni 15x5 mm, ümara aluse ja 
terava tipuga, pisut lihakad, paljad, 
ülespoole suunatud. Õite 
kandelehed rohtsed, õiekroon tupest 
pikem. Kroonlehed valged. Kõrgus 5-
20 cm.

soo, kallas Soodes, kinnikasvavate 
järvede kaldail.

juuni-august

Soontaimed oja-tähthein Stellaria uliginosa Ohualdis

Lehed 10-15 x 2-5 mm. Vars nõrk, 
murduv, sõlmekohtadest juurduv. 
Õisikud pisikesed, kinnituvad 
lehekaenlaisse, õite kandelehed 
kilejad. Õiekroon tupest lühem. 
Kroonlehed valged. Kõrgus 5-30 cm.

soo, veekogu Soodes, allikate ümbruses, 
kraavides.

juuni-august
Paiguti, saartel ja Kesk-Eestis 
haruldane.

Soontaimed lõuna-vesihernes Utricularia australis Ohualdis

Õis kollane, krooni alumine huul 
lame ja lai. Peale õitsemist õieraod 
püstised. Kõik lehed ühesugused, 
püünispõitega. Kõrgus 10-30 cm, 
veesisene osa 0,6-1,5 m.

veekogu, turbaauk

Seisvates ja aeglaselt 
voolavates vetes, 
turbaaukudes, kraavides, 
lompides.

juuni-september

Ilma õieta ei ole eristatav 
harilikust vesihernest. Erinevus - 
harilikul vesihernel õied 
oranzhikaskollased. Krooni 
alumine huul kokku surutud. 
Peale õitsemist õieraod lookjalt 
allapoole kaardunud.

Seni leitud ainult Saaremaal, 
haruldane.

Soontaimed hõlmlehine mailane Veronica hederifolia Ohualdis

Vars lamav, lühikarvane. Lehelaba 3-
7(9) hõlmaline, sõrmroodne, kaetud 
lühikeste karvadega. Õied üksikult 
lehekaenlais. Õied väikesed, 
helesinised. Vili on kupar, pea-aegu 
kerajas. 

põld, joonobjektid Põllu- ja teeservadel. mai, juuni
Väga haruldane, peamiselt 
Saaremaal.

Soontaimed balti luidekastik Ammocalamagrostis baltica Ohualdis
Rand-luidekaera ja jäneskastiku 
hübriid. Väheesinev ja raskesti 
määratav liik.

nõmm, rannik Mereäärsetel luidetel.

Soontaimed koeraputk Aethusa cynapium Ohulähedane

Õied valged. Iseloomulik on 0,7-3 cm 
pikkune rippuv osakatis. Lehed pealt 
läikivad, kaheli- või kolmelisulgjad.  
Kõrgus 10-80 cm.

asula, aed, park Prahipaikades, aedades, 
parkides.

juuni-oktoober

Soontaimed kollakas kastehein Agrostis stolonifera subsp. straminea Ohulähedane

Lehed 1-3 mm laiad, vahel rullunud, 
siledad, hallikas- või tumerohelised. 
Õisik on pööris, 2-5 cm pikk, selle 
harud siledad, pööris kollasekirju. 
Kõrgus 6-30 cm.

rannik
Niiskel või soostunud 
mererannal 
üleujutuspiirkonnas.

juuni, juuli



Soontaimed teravahambune kortslehtAlchemilla baltica Ohulähedane

Varred lookjalt tõusvad või pea-aegu 
lamavad. Varred ja juurmiste lehtede 
rootsud lidus karvadega. Juurmised 
lehed ümarneerjad või neerjad, 
kausja kujuga, rohelised või kollakad, 
pealt paljad, alaküljel üksikute 
karvadega. Hõlmad piklikud 
ebakorrapraselt hambulised, 
nendevahelised sälgud sügavad. 
Õied rohelised, õiepõhjade välispind 
ja õieraod paljad. Kõrgus 10-50 cm

niit, mets, park, aed

Kuivematel niitudel ja 
puisniitudel, hõredates 
metsades, parkides, 
aedades.

mai, juuni

Soontaimed Lindbergi kortsleht Alchemilla lindbergiana Ohulähedane

Lehe äärmised hõlmad lahus. 
Hõlmad kaarjad või poolümarad. 
Lehehambad ebasümmeetrilised; 
varrelehtede abilehed hõlmised; 
varrelehed suured, hästiarenenud. 
Varred ja juurmiste lehtede rootsud 
ülespidi suunatud karvadega. 
Juurmised lehed hallikasrohelised, 
neerjad, mõlemal küljel 
tihekarvased. Juurmiste lehtede 
abilehed heledad.  õisik tihe, õied 
kuni 3 mm pikad, õiepõhjad 
kellukjad, paljad. Kõrgus 10-45 cm.

niit, mets Puisniitudel, 
metsalagendikel.

juuni

Soontaimed Murbecki kortsleht Alchemilla murbeckiana Ohulähedane

Varre karvad püstiselt lidus; lehe 
äärmised hõlmad lahus; lehed 
alaküljel paljad kuni üksikute 
karvadega. Juurmised lehed 
rohirohelised, neerjad, pealt paljad. 
Hõlmad lühikesed, poolümarad, 
sälgud puuduvad. Lehehambad 
teravad, tipmine hammas teistega 
ühepikkune. Õied rohirohelised, 
õiepõhja väliskülg ja õieraod paljad. 
Kõrgus 20-40 cm.

niit, mets Niitudel, hõredates 
metsades.

mai-august

Soontaimed poolkuujas kortsleht Alchemilla semilunaris Ohulähedane

Lehehambad teravad, 
ebasümmeetrilised. Varred ja 
juurmiste lehtede rootsud kaetud 
allapoole suunatud karvadega. 
Juurmised lehed laineerjad, 
rohirohelised, hõrekarvased, ka rood 
lehe alaküljel. Hõlmad lühikesed, 
kaarjad, nurk äärmiste lehehõlmade 
vahel suur. Õied rohelised, õiepõhja 
välispind ja õieraod paljad. Kõrgus 
15-40 cm.

mets, võsa, park
Metsalagendikel, 
võsastikes, parkides, eriti 
koos sarapuuga.

juuni, juuli

Soontaimed sälk-kortsleht Alchemilla wichurae Ohulähedane

Lehe äärmised hõlmad katavad 
teineteist või ulatuvad kokku. 
Juurmised lehed lamedad; 
lehehõlma tipmine hammas teistega 
ühesuurune; välistupplehed 
tupplehtedega enam-vähem 
ühesuurused. Varred ja juurmiste 
lehtede rootsud lidus karvadega. 
Juurmised lehed pealt paljad, 
alaküljel karvased vaid roodudel, 
ümarad, rohirohelised. Hõlmad 
poolkaarjad, nürid, korrapäraselt 
hambulised, nende vahel sügavad 
sälgud. Õite läbimõõt 3,5-4 mm, 
õiepõhjade välispind ja õieraod 
paljad. Kõrgus 15-30 cm.

niit, võsa Niitudel, karjamaadel, 
võsastikes.

juuni, juuli



Soontaimed kollakasroheline 
kortsleht

Alchemilla xanthochlora Ohulähedane

Lehe äärmised hõlmad lahus. Varred 
püstised. Juurmised lehed lamedad; 
lehehambad laiad, lühikesed ja 
teravad. Varred ja juurmiste lehtede 
rootsud ülespoole suunatud 
karvadega. Juurmised lehed pealt 
paljad või üksikute karvadega, 
alaküljel karvased, kollakasrohelised, 
ümarneerjad. Õied kollased, 
õiepõhjad ja õieraod paljad. Kõrgus 
20-60 cm.

niit Niitudel. juuni, juuli

Soontaimed harilik kikkaputk Angelica archangelica Ohulähedane

Vars ruljas, jäme, sageli punakas, 
ainult üsna õisikute alusel tihedalt 
lühikarvane. Alumised leherootsud 
ruljad. Lehed suured (alumised 80 
cm pikad), suure põisja tupega, 
kaheli-või kolmelisulgjad. 
Kroonlehed rohekad. Liitsarikad 
suured (15 cm läbimõõduga), 
kerajad, 20-40 pehmekarvase 
kiirega. Katis puudub, osakatis 
koosneb paljudest naaskeljatest 
lehekestest. Kõrgus (75)100-
180(250) cm. 

rannik, kallas Mererannikul ja jõgede 
kallastel.

juuni-august
Paiguti rannikualadel, 
peamiselt  Lääne-Eestis.

Soontaimed harilik põldkortsleht Aphanes arvensis Ohulähedane

Meenutab kidurat, juurmiste 
lehtedeta ja püstise varrega 
kortslehte. Varrelehed 0,5-1,5 cm 
pikad, sügavalt kolmehõlmalised. 
Õied kollakasrohelised, väga 
väikesed. Kõrgus 2-20 cm.

põld Umbrohuna põldudel. mai-september Ainult Saaremaal. Väga harva.

Soontaimed aas-hanerohi Arabis planisiliqua subsp. 
nemorensis

Ohulähedane

Tumeroheline taim. Vars tihedalt 
lehistunud, lehed hambulis-loogelise 
servaga, katavad üksteist. Luubiga 
vaadates on nii varrel kui lehtedel 
väikesed harunenud karvad. Õied 
valged. Viljad tihedas kobaras, vili on 
kõder, püstihoidev.Kõrgus 20-70 cm.

kallas, mets, niit, võsa
Kraavi- ja jõekallastel, 
metsaservadel, niitudel, 
põõsastikes.

mai, juuni Paiguti mandriosas.

Soontaimed suur takjas Arctium lappa Ohulähedane

Õisikud tipmistes liitõisikutes, enam-
vähem ühel kõrgusel, vähese võrkja 
villaga, 3-4 cm läbimõõduga. 
Leherootsud seest säsikad, ei ole 
õõnsad. Lehed karekarvased. Kõrgus 
80-150 (300) cm.

asula, rannik, võsa
Elamute ümbruses, teede 
ääres, prahipaikadel, ka 
rannapõõsastikes.

juuli-september
Harva, rohkem mandri 
lääneosas.

Soontaimed karerohi Asperugo procumbens Ohulähedane

Lamava, nõrga, kuid kareda varrega, 
varrel ogad allapoole käändunud. 
Õied paarikaupa lehtede kaenlais. 
Õied lillad (helesinised), valgete 
mühksoomustega, väikesed, 
(läbimõõt 3 mm). Varrelehed 
karedad. Pikkus 15-60(70) cm.

asula, rannik Prahipaikadel, jäätmaadel, 
rannikul.

mai-august

Soontaimed püstkollakas Barbarea stricta Ohulähedane

Taim sageli kollakasroheline. 
Keskmised või ülemised varrelehed 
rootsutud, alusel kõrvakestega. 
Lehed suure tipmise hõlmaga. 
Varrelehed enam-vähem paljad, 
juurmised lehed mõnikord karvased. 
Vili on kõder, kõdrad hoiduvad vastu 
vart, ka varreharud püstised. Kõrgus 
30-100 cm.

niit, kallas, veekogu, 
joonobjektid, põld

Niisketel kasvukohtadel: 
niitudel, kallastel, 
kraavides, teeäärtel, 
umbrohuna põldudel.

mai-juuli

Soontaimed vaevakask Betula nana Ohulähedane

Puittaim. Tõusva varrega põõsas. 
Lehed ümarad, tömbi tipuga, umbes 
sentimeetrise läbimõõduga. Võrsed 
kaua karvased, koor pruunikas. 
Kõrgus 0,3-2 m.

soo, mets Siirdesoodes, rabades, 
rabastuvates metsades.

aprill, mai
Mandriosas tavaline, saartel 
haruldane.



Soontaimed lapik soonerohi Blysmus compressus Ohulähedane

Raotud pähikud kinnituvad varrele 
kaherealiselt, moodustades lapiku 
täha. Õied roostepruunid, ühes 
lapikus õisikus on tavaliselt 10-15 
pähikut ning õisik on pikem kui 2 cm. 
Varred veidi lapikud või ülaosas 
kolmekandilised. Kõrgus 10-30 cm. 

niit, rannik
Niisketel niitudel 
veekogude lähedal, ka 
rannikul.

juuni, juuli

Soontaimed kuu-võtmehein Botrychium lunaria Ohulähedane

Eostaim. Steriilne lehetaoline osa 
tunduvalt madalam, kui fertiilne 
õietaoline osa. Lehehõlmad terved, 
ümarad. Leht piklik, pea-aegu 
rootsutu, algab taime alumisel 
kolmandikul. Kõrgus 10-25 cm.

niit Kuivematel niitudel. juuli, august

Soontaimed põld-rusuvars Buglossoides arvensis Ohulähedane

Pisike kare taim. Õied valged. Lehed 
varrel vahelduvalt. Lehed lühidalt 
teritunud tipuga, hallikasrohelised, 
vähemärgatavate külgroodudega. 
Viljad tuhmid, krobelised, pruunikad. 
Kõrgus 20-40 cm. 

põld, asula, rannik Põldudel, jäätmaadel, 
rannikul. 

(mai) juuni-august
Paiguti, sagedasem Põhja- ja 
Lääne-Eestis

Soontaimed harilik vesitäht Callitriche cophocarpa Ohulähedane

Viljadeta vesitähti enamasti ei saa 
määrata, lehed on väga suure 
varieeruvusega. Ujulehed tipul 
laienenud. Viljad pea-aegu sama 
pikad kui laiad, 1,2-1,5 mm 
läbimõõduga, väga kitsa tiivasarnase 
kandiga või tiivutud, helepruunid. 
Pikkus 3-30 cm.

veekogu Kraavides, lompides, 
ojades.

mai-juuli (määratav peale 
õistemist, viljade järgi)

Soontaimed sügis-vesitäht Callitriche hermaphroditica Ohulähedane

Viljadeta vesitähti enamasti ei saa 
määrata,  lehed on väga suure 
varieeruvusega. Ujulehtedeta, kõik 
lehed ühelaiused, ühe rooga. Viljad 
ümmargused, kuni 2,5 mm 
läbimõõduga, laiatiivuliste kantidega. 
Pikkus 10-50 cm.

veekogu, rannik
Madalates järvedes, 
aeglaselt voolavates vetes, 
ka riimvees.

juuni-september 
(määratav peale 
õitsemist, viljade järgi)

Harva, peamiselt Ida-Eestis.

Soontaimed soo-vesitäht Callitriche palustris Ohulähedane

Viljadeta vesitähti enamasti ei saa 
määrata, lehed on väga suure 
varieeruvusega. Ujulehed enamasti 
äraspidimunajad. Varieerub 
tugevasti suuruselt ja kujult nagu 
vesitähtedel kombeks. Viljad laiusest 
pikemad, umbes 0,8-1 mm pikkused, 
äraspidimunajad, valminult mustjad. 
Viljad emakasuudmeta. Pikkus 4-30 
cm.

veekogu, asula, 
joonobjektid

Kraavides, lompides, 
märgadel teedel.

mai-september (määratav 
peale õitsemist, viljade 
järgi)

Soontaimed tiik-vesitäht Callitriche stagnalis Ohulähedane

Viljadeta vesitähti enamasti ei saa 
määrata, lehed on väga suure 
varieeruvusega. Veesisesed lehed 
alati elliptilised või kõige laiemad 
tipu lähedal, ujulehed mitmesuguse 
kujuga. Viljad läbipaistvate 
kantidega, kuni 2 mm läbimõõduga, 
püsivate emakasuudmetega. Pikkus 
kuni 40 cm. 

veekogu, rannik Ojades, lompides, järvedes, 
lahtedes, jõekoolmetes.

mai-juuli (määratav peale 
õitsemist, viljade järgi)

Soontaimed kare kellukas Campanula cervicaria Ohulähedane

Kogu taim silmapaistvalt harali 
hallikate karvadega, jäik, lehti 
tavaliselt üle 10, lehed hoiduvad 
püsti, taime aluse suunas muutuvad 
järjest suuremaks. Õietupe tipud 
tömbid ja kuni 5 mm pikad. Õis 
helesinine. Kõrgus 30-130 cm.

niit, mets Kuivadel niitudel, 
metsaservadel.

juuni, juuli

Sarnaneb kerakellukaga, 
kerakellukal lehed varrel enam-
vähem rõhtsalt, lehti vähem kui 
karedal kellukal.



Soontaimed raudtarn Carex davalliana Ohulähedane

Varre tipul üks pähik. Ainuke 
ühepähikulistest tarnadest, mis 
moodustab mättaid. Isas- ja 
emasõied eri taimedel. Lehed niitjad, 
vartesarnased, pisut karedate 
servadega. Põisik aheneb sujuvalt 
pikaks käändunud nokaks, põisiku 
katteleht piklik ja terav. Kõrgus 10-30 
cm. 

soo, niit
Lubjarikastes 
madalasoodes, soostunud 
niitudel.

mai, juuni (parem on 
tarnasid määrata 
valminud viljadega kui 
õitsvana)

Paiguti Lääne-Eestis, mandri 
kaguosas puudub.

Soontaimed pööristarn Carex paniculata Ohulähedane

Kasvab tugevate mätastena, väga 
jäikade vartega. Varrel pähikuid 
rohkem kui üks, pähikud väliselt 
üksteisega sarnased.  Lehetuped 
pruunid, pole kiulised. Leht 3-7 mm 
laiune. Õisik tihe, 3-10 cm pikkune. 
Põisik 2,5-3 mm pikk. Põisiku 
katteleht pruun, valge kileja servaga, 
umbes põisiku pikkune. Põisik 
laimunajas, pruun, pika nokaga. 
Kõrgus 50-100 cm.

soo, veekogu Lammisoodes, 
sookraavides.

mai, juuni (parem on 
tarnasid määrata 
valminud viljadega kui 
õitsvana)

Soontaimed õievähene tarn Carex pauciflora Ohulähedane

Varrel pähikuid ainult üks. Varte 
tippudes 2-5 kollakat piklikku 
põisikut, mis asetuselt meenutavad 
ilma rõngata Mercedese märki. 
Lehed niitjad, tähelepandamatud. 
Kõrgus 8-30 (40) cm.

mets, soo
Rabastuvates 
männimetsades, 
rabaservas.

juuni (parem on tarnasid 
määrata valminud 
viljadega kui õitsvana)

Soontaimed kirptarn Carex pulicaris Ohulähedane

Varrel pähikuid ainult üks. 
Ühekojalised taimed, pähikute tipul 
isasõied, alusel emasõied. Põisikud 
valminult alla käändunud, tumedad 
ja läikivad. Lehed niitjad, renjad, 
ristlõikel oa kujuga. Kõrgus 10-25 cm.

niit Soostunud niitudel.

mai, juuni (parem on 
tarnasid määrata 
valminud viljadega kui 
õitsvana)

Meenutab raudtarna, erinevalt 
raudtarnast ei moodusta 
märkimisväärseid mättaid ning 
isasõisik asub emasõisikust 
kõrgemal (taimed ühekojalised).

Lääne-Eestis tavaline, idaosas 
harva.

Soontaimed varjutarn Carex remota Ohulähedane

Alumise emasõisiku kandeleht ulatub 
tervest õisikust pikalt üle. Lehed 
tumerohelised, 1,5-2,5 mm laiad, 
lamedad.  Pähikud väliselt üksteisega 
sarnased. Põisikuid pähikus rohkem 
kui kolm. Põisikute kattelehed 
valged, kilejad ja põisikust lühemad. 
Põisik lõhestunud lameda nokaga. 
Kõrgus 30-60 cm.

mets Varjulistes niisketes 
metsades.

mai, juuni (parem on 
tarnasid määrata 
valminud viljadega kui 
õitsvana)

Soontaimed vesi-tarnhein Catabrosa aquatica Ohulähedane

Maapealsete, sageli ka veesiseste 
roomavate võsunditega taim. 
Kollakasroheline, pehmete 
lehtedega. Lehetipp paatjas nagu 
nurmikatel. Keeleke 3-5 mm pikkune. 
Õisik 5-20 cm pikk, laiuv, rõhtsate 
harudega, püramiidjas. Kõrgus 20-60 
cm.

veekogu Veekogude madalas 
kaldavees.

juuni, juuli

Soontaimed harilik maasapp Centaurium erythraea Ohulähedane

Õied enamasti kännasjas õisikus, 
ühel kõrgusel, roosad. Juurmised 
lehed äraspidimunajad. Varrel lehed 
vastakud, piklikelliptilised või süstjad, 
5 ebaselge rooga. Vars 
neljakandiline. Kõrgus 10-45 cm. 

joonobjektid, raiesmik, 
asula

Teeservadel, raiesmikel, 
jäätmaadel.

juuni-september
Eelistab hõredalt 
taimestunud pinnast.

Soontaimed kevad--kadakkaer Cerastium semidecandrum Ohulähedane

Taim üheaastane, kleepuv, kuivanud 
juba suve hakul. Õite kandelehed 
kuni poole kandelehe laiuse kileja 
äärisega, õisik hõre, õieraod on 
õitest pikemad. Õied valged. Vars ja 
lehed liht- ja näärmekarvased. Lehed 
kuni 8 mm pikad ja kuni 6 mm laiad. 
Kõrgus (2)5-20(30) cm.

niit, loodudel, joonobjektid

Kuivadel puisniitudel ja 
niitudel, loodudel, 
teeservadel liivastel 
kohtadel.

mai, juuni

Sarnane on madal kadakkaer, 
kuid madalal kadakkaeral on õite 
kandelehed kitsa kileja äärisega, 
õisik tihe - õite raod õitest palju 
lühemad. Madal kadakkaer 
mandril ei levi.



Soontaimed lõhnav varesputk Chaerophyllum aromaticum Ohulähedane

Näeb välja nagu "karvane naat" - 
erinevalt naadist on kogu taim 
pehmekarvane, teistmoodi 
aromaatne. Vars sõlmekohtadest 
jämenenud. Liitsarikas 12-20 sileda 
kiirega. Üldkatis puudub või koosneb 
ühest kidurast lehekesest. Kõrgus 60-
120(170) cm.

niit, joonobjektid Niiskematel viljakatel 
niitudel, teeservadel.

juuli, august
Sagedasem Ida- ja Lõuna-
Eestis, puudub saartel.

Soontaimed saaremaa viirpuu Crataegus osiliensis Ohulähedane

Viirpuude määramine on väga 
keeruline. Puittaim. Lehtede 
külgrood lõpevad nii hammaste 
tippudes kui ka vahekohtades.  
Lehed kuni 5 cm pikad, 5(7)-
hõlmalised, laielliptilised, rombjad 
või lai-äraspidimunajad. Pealt 
hõredalt karvased, alt roodudel 
karvased. Leheroots lehelaba 
pikkune, noorelt karvane. Vili 
punane, karvane, 0,8-1,2 cm pikk. 
Kõrgus 5-8 (11) m.

mets, põld, kivi

Lehtmetsades, 
metsaservades, 
põllupeenardel, kiviaedade 
ääres.

mai, juuni Saaremaal küllalt tavaline.

Soontaimed lääne-viirpuu Crataegus palmstruchii Ohulähedane

Viirpuude määramine on väga 
keeruline. Puittaim. Tugevate 
asteldega põõsas. Lehe alakülje 
roodude nurkades karvatutid. 
Õiepõhjad väljast karvased. 
Tupplehed kaks korda laiusest 
pikemad. Viljad 6-12 mm laiad.  
Kõrgus kuni 7 m.

mets, võsa Metsalagendikel, 
põõsastikes.

mai, juuni Harva Saaremaal ja Abrukal.

Soontaimed harilik sugapea Cynosurus cristatus Ohulähedane

Väikeste mätastena kasvav taim. 
Lehed 1-3 mm laiad, lehelaba 
suhteliselt tugeva keskrooga, lame. 
Lehed ja lehetuped paljad, pehmed.  
Keeleke kuni 1 mm pikk, tömp. Õisik 
kahekülgne. Õisik pööristähk, kitsas, 
loogelise teljega. Kõrgus 20-60 cm.

Niit Niitudel. Paiguti, tavaline Saaremaal ja 
Kagu-Eestis.

Soontaimed habras põisjalg Cystopteris fragilis Ohulähedane

Sõnajalgtaim. Eostaim. Lehelaba 
liitsulgajas, üldkujult süstjas,  väga 
õrn, roheline. Leheroots väga 
peenike, habras, labast lühem, 
sõkalsoomustega. Kõrgus 10-30 cm.

kivi
Paepragudes ja 
kivimüüridel.

juuli, august Paiguti, sagedam Lääne-
Eestis.

Soontaimed kevadik, hall Draba incana Ohulähedane

Hallikasroheline, enamasti tihedalt 
asetunud lehtedega taim, lehed 
muutuvad varre tipu poole kord-
korralt väiksemaks. Allosas tihe 
lehekodarik. Õied valged. 
Kroonlehed tupplehtedest 
märgatavalt pikemad. Vili on kõder. 
Viljaraod kuni poole kõdra pikkused. 
Kõrgus 4-25 cm.

kivi
Kuivadel ja 
päiksesepaistelistel 
paealadel.

mai-juuli Lääne- ja Loode-Eestis

Soontaimed suga-sõnajalg Dryopteris cristata Ohulähedane

Sõnajalgtaim. Eostaim. Väliskujult 
tugeva olemisega taim. Lehed pikad 
ja kitsad, veidi nahkjad, jäigad, 
lihtsulgjad, omapärase sissepressitud 
mustriga. Leheroots labast pisut 
lühem, sõkalsoomustega. Kõrgus 20-
40 cm. 

mets, soo Soostunud metsades, 
rabaservadel.

juuli-september

Soontaimed austria sõnajalg Dryopteris dilatata Ohulähedane

Sõnajalgtaim. Eostaim. Lehed 
tumerohelised, hõreda lehtrina, 
enamasti talvehaljad. Lehtede teise 
järgu alumine leheke moodustab 
esimese lehekese pikkusest vaevalt 
kolmandiku. Sõkalsoomuseid väga 
palju, nende tumepruun keskosa 
enamasti selgepiiriline. Tugeva 
luubiga vaadates võib näha 
tumepruune eoseid. Kõrgus 40-100 
cm.

mets Varjulistes metsades. juuli, august



Soontaimed muda-alss Eleocharis mamillata Ohulähedane

Varre tipus üks pähik, mis on 5-15 
cm pikk. Õiekattelehed 2,5-3,5 mm 
pikad, teravnevad. Õiekattekarvakesi 
4(5) või 6(8), pähklikesest pikemad. 
Varrel kõik lehetuped labata. Varred 
helerohelised, läbikumavad, 
pehmed, algavad risoomi sõlmevahe 
algusest või keskelt. Kõrgus 15-50 cm.

kallas
Veekogude kaldaosas, 
märjal turvastunud 
pinnasel.

mai, juuni

Sarnane soo-alsiga, sooalsil 
õisiku alumine kandeleht 
ümbritseb vart kuni 1/2 varre 
ulatuses. Varred tumerohelised, 
jäigad, algavad risoomi 
sõlmevahe lõpuosast. 
Õiekattekarvakesi 4(5), võivad 
puududa, ei ole pähklikesest 
pikemad.

Soontaimed väike alss Eleocharis parvula Ohulähedane

Varred valkjasrohelised, siledad, 
läbipaistvad. Peente roomavate 
risoomivõsunditega, väikeste 
puhmikutena kasvav taim. Varre 
tipus üks pähik, sageli ainult osa 
vartest pähikutega. Pähik munajas, 1-
3,5 mm pikk. Õielehed rohekad, 1,5-
2,7 mmm pikad. Õiekattekarvakesi 5-
7, harva puuduvad, pähklikesega 
ühepikkused kuni veidi pikemad.  
Kõrgus 2-7 cm.

rannik, kallas
Rannikul, harvemini 
järvede kallastel hõredealt 
taimestunud pinnasel.

juuni, juuli
Sarnane nõelalsiga. Nõelalsi 
varred rohelised, ei paista läbi. 
Õielehed pruunid.

Soontaimed põhja-kukemari Empetrum nigrum subsp. 
hermaphroditum

Ohulähedane

Õied kahesugulised. Marjad mustad, 
nende alusel säilinud tolmukad. 
Varred lamavad või tõusvad, tihedalt 
lehistunud. Lehed lineaalsed, 
väikesed, igihaljad. Pikkus 15-45 
(150) cm.

nõmm, soo Nõmmedel, rabades aprill, mai

Sarnane hariliku kukemarjaga, 
harilikul kukemarjal õied 
ühesugulised, isasõied roosad, 
emasõied valged. Marjad 
mustad, nende alusel tolmukaid 
ei ole.

Soontaimed kink-pajulill Epilobium collinum Ohulähedane

Lehed kuni 3 cm pikad, 
hallikasrohelised ja pisut jäigad, 
asetsevad varrel vahelduvalt. 
Kroonlehed 4-6 mm pikk, tipul laia 
väljalõikega. Emakasuue 
neljahõlmaline. Seemned 
lendkarvadega. Kõrgus 5-40 cm.

mets, niit, põld, 
joonobjektid

Kuivades metsades, 
loopealsetel, teeservadel, 
söötidel.

juuni-august (september)

Soontaimed harilik varakevadik Erophila verna Ohulähedane

Kõik lehed ainult juurmised, varrel 
lehti ei ole, lehed terved, süstjad või 
äraspidimunajad. Õied väikesed, 
valged. Õisiku osas on vars 
kõverdunud ühest õiest teiseni. Vili 
on kõder. Kõdrad ovaalsed, viljaraost 
lühemad. Kõrgus 3-20 cm.  

muu, põld Kuivades kasvukohtades, 
põldudel umbrohuna.

aprill-juuni

Soontaimed võsa-konnatatar Fallopia dumetorum Ohulähedane

Vars väänduv. Õieraod õite pikkused 
või pikemad. Välimised 
õiekattelehed tiivulised. Viljad laia 
tiivaga, viljaraag vilja pikkune või 
pikem. Vili sile ja läikiv. Pikkus kuni 2 
m. 

võsa, niit Võsastikes, jõelammidel. juuli-august

Soontaimed liiv-aruhein Festuca polesica Ohulähedane

Alumised vanad lehetuped 
õlgkollased, läikivad, sageli 
tumedama, tömbilt murdunud 
tipuga, jäigad. Lehed jäigad, traatjad, 
torkavate tippudega, siledad, 0,8-1,5 
mm läbimõõduga. Kõrs ülemises 
osas tihedalt lühikarvane. Õis on 
pööis, mis on 6-12 cm pikk, 
kollakasroheline, peatelg ja 
pööriseharud lühikarvased. Kõrgus 
20-60 cm. 

nõmm, rannik Luidetel ja liivikutel. mai, juuni Rannikul.

Soontaimed ahtalehine kõrvik Galeopsis ladanum Ohulähedane

Varred pehmete lidus karvadega, 
pole sõlmekohtadel jämenenud. 
Lehed kuni 1,5 cm laiad, 
munajassüstjad. Õied umbes 2 cm 
pikad, purpurpunased, kollase täpi ja 
tumepunase võrgulise joonisega 
alahuulel, õietuped näärmekarvased. 
Kõrgus 5-35 cm.

põld, joonobjektid Umbrohuna põldudel, 
teeservadel, raudtee ääres.

juuni-september 
(oktoober)

Liivasel pinnasel. Paiguti, 
peamiselt Lääne- ja Põhja-
Eestis.

Soontaimed kolmeõieline madar Galium triflorum Ohulähedane

Lehed 6-kaupa männases, süstjad või 
elliptilised, terava tipuga. Õied 
valged, 2-3 kaupa lehemännaste 
kaenlas. Taimed ei ole haakuvad. 
Kõrgus 15-40 cm.

mets, soo Lodu- ja salumetsades. juuni, juuli Peamiselt Ida-Eestis.



Soontaimed südame-emajuur Gentiana cruciata Ohulähedane

Lihakas laiade lehtedega taim. 
Juurmised lehed olemas. Lehed 
munajassüstjad, kareservalised, 3 
rooga, alusel tupjalt kokku kasvanud. 
Kroon 4-tipmeline. Õied seest 
sinised, väljast hallikassinised. Kroon 
15-50 cm.

niit, kivi Kuivadel niitudel, 
paepealsetel.

juuli-august

Soontaimed keeljas emajuureke Gentianella amarella subsp. 
lingulata

Ohulähedane

Mõru emajuurekese üks 
alamliikidest, mida on raske eristada. 
Sõlmevahesid 3-5, need on selgelt 
lehtedest pikemad, õitseb juunis-
juulis (nn.suvivorm). Mõru 
emajuurekese kirjeldus - taime vars 
3 või enam sõlmevahega, õisi palju. 
Õied määrdunudvioletjad (punaka 
varjundiga) või valkjad, krooni 
tipmed teritunud. Kroon 4- või 5-
tipmeline. Juurmised lehed mõlajad 
või äraspidimunajad, sageli osa neist 
on õitsemisajaks kuivanud. Kõrgus 
(5)10-30(40) cm.

niit Lubjarikastel niitudel. juuni-juuli

mõru emajuureke subsp. 
amarella - taim 5-8 sõlmevahega, 
need on lehtede pikkused, õitseb 
augustis-septembris (nn. 
sügisvorm).

Soontaimed nooljas hunditubakas Hieracium oistophyllum Ohulähedane

Hunditubakate määramiseks ei sobi 
sügisel teist korda õitsevad isendid. 
Üldkatisel ja õisikuraagudel rohkesti 
kuni 1,5 mm pikkusi näärmekarvu 
ning hõredalt 1,5-2 mm pikkusi 
lihtkarvu. Üldkatise näärmekarvad 
on otsekui kängunud, kidurad, 
karvastusse kaduvad. Lehed 
ülitihedalt karvastunud. Juurmised 
lehed taime õitsemise ajal üldiselt 
olemas, neid on 2-6 (12) lehte. 
Varrelehti ei ole või on 1-2. 
Leherootsu labaks üleminek hästi 
eristatav. Kõrgus 25-75 cm.

mets Metsades ja 
metsaservades.

Soontaimed lääne-lõhnhein Hierochloe australis Ohulähedane

Kasvab väikeste puhmikutena. Kõrre 
ülemine lehetupp labata, lõpeb kuni 
4 mm pikkuse keelekesega. Lehed 3-
6(9) mm laiad, alt läikivad, pealt 
hallikasrohelised, paljad. Võsud 
alusel punakad, ümbritsetud 
hallikaspruunide lehetuppedega. 
Pähikuraag alusel lühikarvane. 
Kõrgus 20-50 cm.

mets, niit Kuivades leht- ja 
segametsades, puisniitudel.

Peamiselt Põhja-Eestis.

Soontaimed harjas-lõhnhein Hierochloe hirta Ohulähedane

Hõremurusalt kasvav taim. Ülemine 
kõrreleht olemas, vegetatiivsete 
võsude alusel pruunikad labata 
tuped. Vegetatiivsete võsude lehed 
sarnanevad hariliku lõhnheina 
lehtedega.Õisik on pööris. Pööris 
laiuv, alumised harud vahel allapoole 
rippuvad. Pähik tihedate pruunide 
karvadega. Libled purpurpunakad, 
kullaläikelise ärisega.  Välissõkal 
tipus ogateravikuga, tumepruun, 
servast ripskarvane. Kõrgus 40-100 
cm.

niit Niitudel. mai-juuni Paiguti, peamiselt Ida-Eestis.

Soontaimed harilik vesisulg Hottonia palustris Ohulähedane

Niitjateks hõlmadeks lõhestunud 
kamjad lehed hulbivad vees, lehed 
asetsevad varrel ja selle harudel 
tihedalt. Õied ulatuvad veest välja, 
paiknevad männastena. Õied valged 
või veidi roosakad, kollase neeluga. 
Kõrgus 10-50 cm.

veekogu Mudase või turbase 
põhjaga veekogudes.

juuni-august Hajusalt Eesti mandriosas, 
väga haruldane saartel.



Soontaimed pöörirohi, koera- Hyoscyamus niger Ohulähedane

Taim ebameeldiva lõhnaga, vars 
näärmekarvane. Lehed lihakad, 
hallikasrohelised, piklimunajad, 
jämedalt hambulise servaga kuni 
sulgjalt lõhestunud.  Õied vartel ühes 
reas, hoiduvad ülespidi. Õied 
määrdunudkollakad violetse kirjaga. 
Vili on kaanega avanev kupar. Kõrgus 
20-100 cm. 

rannik, asula Rannikul, jäätmaal. juuni-august

Soontaimed inglise vaak Inula britannica Ohulähedane

Lehed siidkarvased, matid, pehmed, 
ei läigi. Lehe pealmisel pinnal 
külgrood ebaselgelt näha. Varred 
siidkarvased (sügiseks võivad 
muutuda pea-aegu paljaks). Seemnis 
1-1,5 mm pikk, lühikarvane. Kõrgus 
10-40(50) cm. 

niit, kallas
Niisketel niitudel, niiskel 
pinnasel veekogude 
kallastel.

juuni-august

Soontaimed madal luga Juncus bulbosus Ohulähedane

Varre alus sibuljalt paksenenud. 
Lehed kuni 1 mm laiused, ruljad, 
kuivanult ebaselgelt sõlmilised, 
pikkade valkjate kõrvadega. Õied 2-
10-kaupa poolkerajates pähikutes. 
Õiekattelehed süstjad, võrdse 
pikkusega, rohekad või pruunikad. 
Kõrgus 4-20(27) cm.

kallas
Veekogude niisketel, 
mudastel või liivastel 
kallastel.

juuni, juuli

Soontaimed suur haguhein Koeleria grandis Ohulähedane

Hõredapuhmikuline, kaarjalt 
tõusvate võsudega taim. Kõrs 
pöörise all rohkem kui 2 cm ulatuses 
lühikarvane. Lehed ja lehetuped 
pehmekarvased. Lehed 2-3 mm 
laiad, lamedad. Keeleke umbes 1 mm 
pikk, veidi kõhrjas, tipus lõhestunud. 
Õisik on pööris, kuni 15 cm pikk, 
kitsas, hõlmine. Kõrs pöörise all 
rohkem kui 2 cm ulatuses 
lühikarvane. Sõklad tipus teritunud,  
libledega ühepikkused või neist 
pikemad. Kõrgus 40-100 cm,

nõmm, mets Nõmmedel, hõredates 
männikutes.

juuni-juuli Paiguti, valdavalt Põhja- ja 
Ida-Eestis.

Soontaimed laialehine kareputk Laserpitium latifolium Ohulähedane

Taime vars ruljas, paljas, sinaka 
kirmega. Lehed pealt alati paljad, 
viimase järgu sulglehekesed suured 
2-6 cm laiad, lõhestumata, 
täkilissaagja servaga, alt hõredalt 
karekarvased (vahel ka pea-aegu 
paljad).  Sarikõied tavaliselt 15-30 cm 
läbimõõduga, 15-40 kiirega. Katis 
koosneb 8-10 paljast lehekesest, 
osakatis vähestest naaskeljatest 
lehekestest. Vili lainjate roietega. 
Kõrgus 60-160 cm.

niit, mets Lubjarikastel niitudel ja 
hõredates metsades.

(juuni) juuli (august) Paiguti, peamiselt Saaremaal.

Soontaimed hernelehine seahernes Lathyrus pisiformis Ohulähedane

Taimed köitraagudega. Lehekesi 
rohkem kui üks paar. Lehekesed 
ovaalsed, tömbi tipuga. Abilehed pea-
aegu sama suured kui lehekesed. 
Varred laiade tiibadega. Õied 
punakad. Kõrgus 30-90 cm.

mets, joonobjektid Hõredates loometsades, 
sarapikes, teeservadel.

juuni-juuli Lääne- ja Põhja-Eestis.

Soontaimed harilik harakkuljus Linnaea borealis Ohulähedane

Rohttaime välimusega peenikese 
puitunud varre ja igihaljaste 
lehtedega taim. Lamavate puitunud 
varte pikkus kuni 50 cm. Lehed 
hõredalt karvased, terved, 
ümardunud, pisut nahkjad, kuni 
1,5(2) cm läbimõõduga. Õied 
valkjasroosad, 2-kaupa pikal püstisel 
raol, rippuvad. Tolmukaid 4.  
Meenutab õiteta olekus pisut 
jõhvikat. Pikkus 15-70 (150) cm.

mets Varjukamates niisketes 
metsades.

juuni-august



Soontaimed suur rusujuur Lithospermum officinale Ohulähedane

Kasvab kogumikena. Lehed pikalt 
teritunud tipuga, kuni 2 cm laiad, 
piklikud, pealt tume-, alt 
helerohelised, vähemalt 3 selgelt 
eristatava külgroo paariga. Õied 
kollakasrohelised, lehtede kaenlas. 
Viljad umbes 5 mm pikkused, kõva 
sileda läikiva valge kestaga. Kõrgus 
30-90 cm.

võsa Põõsastikes klibul, kruusal (mai) juuni, juuli Harva, peamiselt 
rannikulähedastel aladel.

Soontaimed kaheldav nõiahammas Lotus ambiguus Ohulähedane

Arvukate tõusvate vartega taim. 
Taim risoomita, vars ei ole õõnes. 
Lehed paaritusulgjad. Varrelehed, 
õietupp ja -raag 1-1,5 mm pikkuste 
harali ripsjate karvadega. Vili on 
kaun, kaunad tiivutud. Kõrgus 10-45 
cm.

joonobjektid
Kuivadel kasvukohtadel, 
raudteetammidel, põllu- ja 
teeservades.

juuni-august Kirde- ja Kagu-Eestis.

Soontaimed Ruprechti nõiahammas Lotus ruprechtii Ohulähedane

Lehed paksud, lihakad, sinaka 
kirmega. Kõrglehed õisiku  alusel 
laisüstjad. Õied 16-18 (20) mm pikad. 
Õietupp kitsaskellukjas, hambakesed 
kitsad, naaskeljad, pisut sissepoole 
käändunud. Kõrgus 10-25 cm.

rannik Rannikul. juuni-august Läänesaartel ja Soome lahe 
rannikul.

Soontaimed soo-nõiahammas Lotus uliginosus Ohulähedane

Risoomiga, õõnsa varrega taim. Õied 
6-12-kaupa sarikjates õisikutes. 
Õietupp õitsemiseni täielikult harali. 
Tupehambad kitsassüstjad, 
ripskarvasteservadega. Kõrgus 20-65 
cm.

niit, põld, mets
Soostunud niitudel, 
põllupeenardel, 
metsasihtidel.

juuli, august

Soontaimed tõrvalill Lychnis viscaria Ohulähedane

Varrel paari sentimeetri pikkused, 
otsekui tõrvased kleepuvad vööd, 
vars sageli punakas. Enamik lehti 
juurmised, teravatipulised, 
linaalsüstjad, alumises osas 
ripsmelised, 4-7 cm pikad ja 0,4-0,6 
cm laiad. Õied lühiraolised, roosad 
või punased. Kroonlehed pole tipul 
lõhestunud. Kõrgus 20-70 cm. 

niit, asula Kuivadel niitudel, 
jäätmaadel.

mai-juuli (august)

Soontaimed põhjalutsern Medicago borealis Ohulähedane

Kaunad rippuvatel raagudel, paljad, 
poolkuu kujulised. Lehed kolmetised. 
Lehekesed äraspidimunajad, 10-25 
mm pikad, paljad. Õiekroon 8-10 mm 
pikk, helekollane. Kõrgus 40-60 cm.

niit Kuivadel niitudel. juuli-september Loode- ja Lääne-Eestis

Soontaimed põld-härghein Melampyrum arvense Ohulähedane

Õisikus kõrglehed, mis on  
peedipunased, sulgjalt lõhestunud. 
Varrelehtede lehelaba 
terveservaline. Lehed varrel 
vastakud. Õiekroon kahehuuleline, 
kannuseta. Taime raske teistega segi 
ajada värviliste kõrglehtede tõttu. 
Kõrgus 10-20 cm.

niit, joonobjektid Kuivadel niitudel ja 
teeservadel.

juuni-august (september) Lääne-Eesti saartel paiguti, 
mujal puudub.

Soontaimed harjakas härghein Melampyrum cristatum Ohulähedane

Õite kandelehtede servad ülespoole 
kokku käändunud, serval kammi 
meenutavalt lõhestunud ja õisik näib 
seetõttu neljatahuline. Õied kollakad 
või punakad. Lehed varrel vastakud. 
Varrelehtede lehelaba 
terveservaline. Kõrgus 15-40 cm.

mets Niiskemates metsades 
lubjarikkal pinnasel.

juuni-august Paiguti, peamiselt Saaremaal.

Soontaimed hambuline mesikas Melilotus dentatus Ohulähedane

Kõik lehed kolmetised. Erinevalt 
kollasest mesikast on keskmiste 
varrelehtede abilehed 6-10 
hambaga, lehekesed ise tihedalt 
teravahambulised. Õied 3-3,5 mm 
pikad, kahvatukollased. Kaunad 
paljad, 4-5 mm pikad. Kõrgus 20-100 
cm.

rannik mererandadel juuli-september

Sarnane kollase mesikaga. 
Erinevalt kollasest mesikast on 
keskmiste varrelehtede abilehed 
6-10 hambaga, lehekesed ise 
tihedalt teravahambulised. 
Kaunad paljad.

Lääne-Eestis, harva.



Soontaimed balti lõosilm Myosotis laxa subsp. baltica Ohulähedane

Lõosilmade määramisel on oluliseks 
tunnuseks õite(vilja-)tupe karvade 
kuju, mis nähtavad luubiga. (Sisuliselt 
muru-lõosilma teisend, peetakse ka 
iseseisvaks liigiks või alamliigiks, on 
raskesti eristatav ja omab rohkesti 
üleminekuvorme). Peamiseks 
eristustunnuseks muru-lõosilmast 
on: "Õisik lehistunud. Pärast 
õitsemist õietupp suureneb, 5-6 mm 
pikkune, õieraod viljumise ajal 1,5-
3,5 mm pikad. Juurmised lehed 
õitseajal kuivanud."  Õietupe alusel 
lidus, haakja tiputa karvad. 
Perekonna üldtunnuseid: viljad 
ogadeta, õie(vilja) kellukjas. Õite 
läbimõõt kuni 0,5 cm. Õied 
helesinised, mühksoomused 
kollased. Varrelehed kuni 2 cm laiad, 
piklikud või lineaalsüstjad. Kõrgus 5-
20 cm.

niit, rannik Rannaniitudel 
taimestumata aladel.

mai-juuli

Muru lõosilmal ei ole õisik 
lehistunud . Prast õitsemist 
õietupp 3-5 mm pikkune, 
õieraod viljumise ajal umbes 1 
cm pikkused. Juurmised lehed 
õitseajal olemas.

Soontaimed harvaõieline lõosilm Myosotis sparsiflora Ohulähedane

Lõosilmade määramisel on oluliseks 
tunnuseks õite(vilja-)tupe karvade 
kuju, mis nähtavad luubiga. Taimed 
nõrgad, rohkesti harunenud, 
harunemiskohtadelt tulevad üksikud 
õied. Õisik väheõieline, hõre. 
Õietupe alusel eemalehoidvad või 
osalt haakjatipulised  karvad. Kroon 
2-3(5) mm läbimõõduga, vaevalt 
tupest välja ulatuv. Tupp pooleni või 
sügavamalt lõhestunud. Õied 
helesinised.  Viljaraod käänduvad 
allapoole, need on tupest 3-4 korda 
pikemad.  Kõrgus 5-17 cm.

rannik, nõlv, aed, niit
Mererannal, nõlvadel, 
umbrohuna aedades, 
niitudel.

mai, juuni (juuli)

Soontaimed liiv-lõosilm Myosotis stricta Ohulähedane

Lõosilmade määramisel on oluliseks 
tunnuseks õite(vilja-)tupe karvade 
kuju, mis nähtavad luubiga. Taim 
püstine, enamasti juba alusel 
puhmasjalt harunev. Õietupe alusel 
lidus, haakja tiputa karvad. Õied pea-
aegu raotud, tupp piklik ja sügavalt 
lõhestunud. Õite läbimõõt 1-4 mm. 
Alumised õied lehtede kaenlais. Õied 
helesinised. Lehtede kinnituskohal ja 
ka varrel konksjad karvad.  Kõrgus 4-
15 cm.

nõmm, nõlv, põld Liivikutel, kuivadel 
nõlvadel, liivastel põldudel.

aprill-juuni

Soontaimed põld-linnutuder Neslia paniculata Ohulähedane

Lehed pea-aegu tervete servadega, 
kõrvakestega, pisut karvased, terved 
lihtlehed. Taime vars lehistunud. 
Õied kollased, tihedas õisikus. Viljad 
kerajad, augulised, hoiduvad 
rõhtsalt, ei avane. Kõrgus 15-60 cm.

põld, joonobjektid Põldudel, teeservadel. mai-juuli Sagedasem Lääne-Eestis.

Soontaimed liivmagun Papaver argemone Ohulähedane

Taimed valge piimmahlaga. Lehed 
sulgjagused. Õied telliskivipunased. 
Tupplehti 2 (harva 3) varisevad õite 
puhkedes. Õienupud ja kuprad (vili) 
pikkade jäikade karvadega. Taim 
üleni hõredalt liduskarvane. Kõrgus 
10-40 cm.

põld, joonobjektid Põldudel, teeservadel. mai-august Peamiselt Lääne-Eestis



Soontaimed soo-kuuskjalg Pedicularis palustris Ohulähedane

Vars haruneb juba alusel. Vars 
ühtlaselt lehistunud. Lehed 
peensulgjate hõlmadega, 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-august (september)

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.

Soontaimed rukkiluste Bromus secalinus Ohustatud

Lehetuped paljad, tugevaroolised, 
kõrvakesi ei ole. Pähikud rohelised, 
paljad, 2-2,5 cm pikad, 6-11 õiega, 
noorelt ruljad, pärast õitsemist 
lapikud, õied pähikus harali. 
Välissõklad kõhrjad, puhetunud, 
sissekeerdunud servadega, 
kollakasrohelised, 0,5-8 mm pikkuse 
sirge või kõverdunud õhtega. Kõrgus 
60-100 cm.

põld, asula Rukkipõldudel, 
prahipaikadel.

juuni, juuli Kaduv umbrohi.



Soontaimed põldpisikas Centunculus minimus Ohustatud

Kõik lehed terved. Õied valged või 
pisut roosakad, väga väikesed, 
üksikult lehtede kaenlas, peaaegu 
raotud. Lehed munajad, terava 
tipuga, varrel vahelduvalt. Kõrgus 2-
4(7).

põld, asula Põldudel, jäätmaadel. juuni-august Peamiselt Lääne-Eestis.

Soontaimed kännas--kipslill Gypsophila fastigiata Ohustatud

Õied valged, lühiraolised. 
Kroonlehed terved, ei ole tipust 
sämpunud. Kroonlehed 
tupplehtedest veidi pikemad. 
Tupplehed vähemalt kahe 
kolmandiku ulatuses kokku 
kasvanud. Tolmukad ja emakakaelad 
kroonlehtedest pikemad.  Õisik tihe, 
kännasjas (st. kõik õied enam-vähem 
ühekõrgusel), harud närmekarvased. 
Lehed harilikult 1 rooga. Lehed varre 
alusel kimbuna, lineaalsed, 2-7 cm 
pikad ja 0,2-0,3 cm laiad, varrel lehed 
vastakud. Vars alusel tõusev, 
ülemises osas harunenud ja 
näärmmekarvane. Kõrgus (15)20-
45(60) cm.

muu Liivastel aladel. juuni, juuli (august)

Soontaimed lina-raihein Lolium remotum Ohustatud

Üksikute, sageli harunevate kõrtega, 
ilma juurmiste mitteõitsvate 
võsudeta kollakasroheline taim. 
Lehelabad 2-5 mm laiad, lamedad, 
siledad või tipuosas karedad, alusel 
väikeste karvakestega. Keeleke kuni 
1 mm pikk, tipust lõhestunud. 
Pähikud 4-8 õiega, helerohelised, 
valminult lai-elliptilised. Lible pähiku 
pikkune või veidi lühem. Välissõklad 
kõvad. Välissõkal ohtetu. Kõrgus 40-
60 cm.

joonobjektid, põld Raudteedel, linapõldudel. juuni-august Umbrohi, tulnukas.

Soontaimed uimastav raihein Lolium temulentum Ohustatud

Hallikasrohelised lehed 4-10 mm 
laiad, noorelt rullunud, pealt 
karedad, alt siledad, läikivad, alusel 
väikeste kõrvakestega. Pähikud koos 
ohtega 11-24 mm pikad. Libled 15-30 
mm pikad, sageli pähikust 
üleulatuvad. Välissõkal alati 
pikaohteline

põld, asula Põldudel umbrohuna ja 
ruderaaltaimena.

juuni-august Väga harva.

Soontaimed läikviljaline allikrohi Montia fontana Ohustatud

Tervete lihtlehtedega taim. Vars 
tõusev, peenike, nõrk, harunev. 
Lehed lihakad, mõlajad, ülemised 
viljumise ajaks koltunud. Õied 
valged, tipmised. Õis väike, 2 mm. 
Õie all kaks tupesarnast kõrglehte. 
Seemned mustad, läikivad, vaolised. 
Kõrgus 4-12 cm.

kallas, veekogu
Veekogude liivastel või 
soostunud kallastel, 
kraavides. 

juuni-august

Soontaimed säbar nurmikas Poa crispa Ohustatud

Nurmika perekonna üldtunnused: 
noored lehed kahekorra, lehetupp 
lahtine. Leht tipu suunas järsult 
ahenev (paatjas) või pikalt teritunud. 
Lehe keskrood kahesoonelised.  
Välissõkal nahkjas, ripskarvase 
andruga, ohtetu. Libled pähikust 
palju lühemad. Liigi tunnused: 
Pähikud idanenud teristega. Võsud 
alusel sibuljalt jämenenud. 
Juurmised lehed 3-8 cm pikad ja kuni 
1 mm laiad. Kõrgus 10-30 cm.

joonobjektid, kivi Teeservadel, 
paekiviastangutel.

juuni-juuli Väga haruldane.



Soontaimed teravalehine penikeel Potamogeton acutifolius Ohustatud

Taimed veesiseste lehtedega. Õied 
mõlemasugulised, tipmistes 
tähkõisikutes, õitsemise ajal ulatuvad 
veest välja. Lehed 2-5 mm laiad, 
kolme tugeva pikirooga. Õisik kuni 1 
cm pikkune, õisikuraag kuni 2 cm, 
viljub halvasti.

veekogu Järvedes. juuli, august Paiguti Kagu-Eestis, mujal haruldane.

Soontaimed punakas penikeel Potamogeton rutilus Ohustatud

Taimed veesiseste lehtedega. Õied 
mõlemasugulised, tipmistes 
tähkõisikutes, õitsemise ajal ulatuvad 
veest välja. Vars lapik. Lehed pikalt ja 
peenelt teritunud. Lehe keskrood 
alaküljel eenduv, ilma läbipaistvate 
õhukambrite ridadeta (vaadatakse 
luubiga). Lehed kitsaslineaalsed, 
varrest märgatavalt laiemad, enam-
vähem nähtavate külgroodudega. 
Abilehed 1,2-2 cm pikad, 
tugevakiulised, alusel mõne 
millimeetri ulatuses toruks kokku 
kasvanud. Pikkus 20-60(100) cm.  

veekogu Järvedes. juuli, august Harva, peamiselt Kagu-Eestis.

Soontaimed jõgitakjas, kera- Sparganium glomeratum Ohustatud

Lehed üle 3-20 mm laiad ja üle 0,5 m 
pikad, lõdvad, lintjad, terved, 
veesisesed. Lehe roodudevahelised 
ühendused ristipidised, 
moodustades pea-aegu 
ruudukujulistest osadest koosneva 
võrgustiku. Õied tihedate kerajate 
isas- ja emasnuttidena. Liitõisik 
harunemata. Liitõisik lühem, ühe isas- 
 ja mitme emasnutiga, vähemalt osa 
emasnutte tihedalt üksteisega 
kokkupuutuvad. Kõrgus 20-30(40) 
cm. 

kallas, veekogu Kallastel, kraavides, soistes 
kohtades.

juuni-august

Soontaimed kõrv-karutubakas Pilosella lactucella Ohustatud

Karutubakaid on raske määrata, vaja 
on ka 20-30x suurendusega luupi. 
Määramiseks ei sobi sügisel korjatud 
(teiskordselt õitsevad) isendid. Varre 
alaosa hõredalt kuni mõõdukalt 
näärmekarvane, lihtkarvadeta. 
Võsunditega, millel kõige suuremad 
lehed tipuosas. Varrelehti 0-1. 
Üldkatise lehed hõredate kuni 
hajusate, 0,5-1 mm pikkuste 
näärmekarvadega, alati 
lihtkarvadeta. Liitõisik enamasti 
harkjas, 2-8(10) korvõisikuga. 
Emakasuudmed kollased. Kõrgus 5-
20(40) cm.

niit, mets Niisketel niitudel, 
metsaservadel.

mai-juuli

Soontaimed äänisjärve karutubakas Pilosella onegensis Ohustatud

Lehed pealt tihedalt kaetud kuni 1 
mm pikkuste karvadega, varred 
ülaosas tihedalt kaetud 3-6 mm 
pikkuste pruunikate karvadega, 
karvad allapoole suunatud. 
Emakasuudmed tumedad. Kõrgus 20-
70 cm.

niit Niitudel. mai-juuli

Soontaimed harilik äiakas Agrostemma githago Äärmiselt ohustatud

Taime lehed varrel vastakud, lehti 
varrel mitu paari. Tolmukaid 10. 
Kroon ja tupp lahklehised, viietised. 
Õietupp kuni 5 cm pikk (putk kuni 2 
cm, vabad tipmed kuni 3 cm pikad, 
ulatuvad kroonist üle). Vars ja lehed 
pehmekarvased. Lehed lineaalsed, 
alusel kokku kasvanud, (3)6-12 cm 
pikad. Õied suured, 2,5-3,5 cm 
läbimõõduga, roosad, tipmised, 
enamasti üksikult, pikaraolised. 
Seemned mustad, karedad. Kõrgus 
40-80 cm.

põld Teraviljapõldudel, söötidel. juuli-august Tänapäeval jäänud 
haruldaseks.



Soontaimed tervelehine hanemalts Chenopodium bonus-henricus Äärmiselt ohustatud

Tervete lihtlehtedega taimed. 
Taimed paljad või kaetud jahuja 
kattega (vähemalt noored lehed ja 
varred). Vars õõnes, eriti selle 
alumises osas. Lehed enam-vähem 
lameda lehelabaga.  Lehed 
kolmnurksed, odajad, terve või lainja 
servaga. Õisik enamasti tipmine. 
Taim ühekojaline. Tolmukaid 5, 
emakasuudmeid 2.  Emakasuudmed 
0,8-1,5 mm pikad. Seemned 
vertikaalsed, välja arvatud tipmistel 
õitel. Kõrgus 20-70 cm.

asula Elamute ümbruses, 
prahipaikadel.

juuni-august

Soontaimed liivatee-võrm Cuscuta epithymum Äärmiselt ohustatud

Niitjate roosakate või kollakate 
(klorofüllita) väänduvate vartega 
parasiittaim, mis kinnitub teiste 
taimede külge imijuurtega. Varred 
tugevalt harunenud. Õied pea-aegu 
raotud, roosakad. Õisik tihe, umbes 
0,7 cm läbimõõduga, õied ümarate 
kobaratena. Emakakaelad koos 
suudmetega sigimikust pikemad. 
Õietupp krooni putke pikkune. 
Krooni putke soomused pea-aegu 
putke pikkused, narmastunud 
servadega.   Emakasuudmed 
ulatuvad üle tolmukate. Pikkus 30-60 
cm.

muu juuli, august

Haruldane tulnukas. 
Parasiteerib rohttaimedel, 
sealhulgas kultuurtaimedel, 
harvemini põõsastel. 

Soontaimed arumadar Galium pumilum Äärmiselt ohustatud

Varred harunevad, püstised, 
mittehaakuvad. Õied valged või õige 
pisut kollakad. Õisikud varre ja 
harude tipus, hõredavõitu. Lehed 
kitsassüstjad, 1-2 cm pikad ja 1-2 mm 
laiad, 7-9-kaupa männastes. 
Keskmised ja ülemised sõlmevahed 
pikad (võrreldes lehtede pikkusega). 
Kõrgus 15-30 cm.

mets Kuivadel metsaservadel juuni-juuli Lõuna-Eestis.

Soontaimed kolmismadar Galium trifidum Äärmiselt ohustatud

Lehed neljakaupa männastes, umbes 
1 cm pikkused, tömbid, ilma ogaja 
tiputa. Õied valged, (väga õrnalt 
roosakad). Õied 1-3 kaupa pähikus, 
õieraod õitest pikemad, pärast 
õitsemist tavaliselt kõverdunud. 

mets, soo Soistes metsades. juuni-juuli

Soontaimed mägi-seahernes Lathyrus linifolius Äärmiselt ohustatud

Taimed köitraagudeta, püstised, 
varred tiivulised. Lehed 
paarissulgjad. Lehekesi 2 või 3(4) 
paari, 10-50 mm pikad, 3-15 mm 
laiad. Abilehed lehekestest 
väiksemad. Õied punakad, hiljem 
sinised. Kõrgus 15-50 cm.

mets Kuivadel metsaservadel. aprill, mai Lääne-ja Põhja-Eestis.

Soontaimed elsassi soomukas Orobanche alsatica Äärmiselt ohustatud

Roheliste tehtedeta taimed (klorofüll 
puudub). Vars püstine. Taim kollakas-
pruunikas. Õisik tihe. Õiekroon 2-2,5 
cm pikk, pruunikaskollane violetja 
varjundiga. Tolmukad kinnituvad 4-7 
mm kõrgusel krooni putke alusest. 
Emakasuue kollane. Kandelehed 
õitest pisut lühemad, tumepruunid. 
Kõrgus 30-60 cm. 

muu juuni-august Parasiteerib sarikalistel.



Soontaimed Lindmani viirpuu Crataegus lindmanii Äärmiselt ohustatud

Puittaim. Põõsas. Noored võrsed 
rohelised, sügiseks punakaspruunid, 
hiljem tume-punakaspruunid. Astlaid 
vähe, kuni 1 cm pikad. Lehed 
laimunajad, rombjad kuni 
äraspidimunajad, 2-6 cm pikad, 1,5-5 
cm laiad, laikiilja kuni pea-aegu sirge 
alusega, 3-5 teravatipulise hõlmaga, 
pea-aegu aluseni teravsaagja 
servaga. Õisikud väheõielised, pea-
aegu lehtede pikkused, õie läbimõõt 
1,6-1,8 cm. Tolmukaid 20. Viljad 
erepunased, karvased, 1-1,5 cm 
pikad, 0,8-1 cm läbimõõduga. 
Luuseemneid 1.  Kõrgus 2-5 m.

muu juuni


