
HARILIK  
MÜRKPUTK  

Cicuta  virosa

Sulglehekesed kuni 
1 cm laiad ja 5 cm 
pikad, terava saagja 
servaga, kaheli- või 
kolmeti sulgjad, 
õied valged, risoom 
pikilõikes kamriline, 
surmavalt mürgine

HARILIK  VESIPUTK 
Oenanthe aquatica

Lehed kaheli- või 
kolmeli-sulgjad, 
õrnad, murtud 
välimusega, veesi-
seste lehtede tipud 
niitjad, mürgine

SOOVÕHK 
Calla palustris

Lehed laiad, kuni 
11 cm, valge 
kandeleht, 
erepunane tõlvik

HARILIK 
KONNAROHI

Alisma 
plantago-aquatica

Kollakas-rohelised 
tipust teritunud 
ovaalsed lehed, 
õisik püramiidjas 
pööris, paikneb 
lehtedest kõrgemal

SUUR TULIKAS
Ranunculus linqua

Vars püstine, ülemi-
sed lehed rootsu-
tud, õis kuni 4 cm 
läbimõõduga, tupp- 
ja kroonlehti 5

JÕGI-KÕÕLUSLEHT
Sagittaria sagittifolia

Lehed noolja alu-
sega, õied valged, 
enamasti kolmest 
õiest koosnevas
männases

Lehelaba piklik, 
elliptiline või munajas

Lehed lõhestunud, 
liitlehed

Lehed lineaalsed 
ja piklikud

HARILIK KALMUS
Acorus calamus

Lehed omapärase 
lõhnaga, lineaalsed,
asetsevad juurdmi-
selt, vars lapik, ühel 
küljel tuge pikki-
rood, tõlvik kuni 8 
cm pikk, ruljas, lehe 
taolise kandelehega

PEREKOND 
JÕGITAKJAS

Sparganium sp.

Lineaalsed lehed, 
õied koondunud 
nuttidesse

KOLLANE 
VÕHUMÕÕK 

Iris pseudacorus

Õied kollased, kuni 
5 kaupa tipmises 
õisikus, vars veidi 
lame, lehed mõõk-
jad, lailineaalsed,
kuni 3 cm laiad

PEREKOND 
HUNDINUI 
Typha sp.

Taimed kuni 3 m 
kõrgused, lehed 
lineaalsed, 
õied tõlvikus, 
punakas-pruunid 
kuni tumepruunid

JÄRVKAISEL 
Schoenoplectus

lacustris

Varre tipus mitu 
õisikut varred 
puhasrohelised, 
kuni 2 cm läbimõõ-
duga, lehitud, õisik 
kuni 8 cm pikk

KONNAOSI 
Equisetum fluviatile

Vars sile, pehme, 
kuni 8 mm läbi-
mõõduga, sageli 
ilma männasokste-
ta, 15–30 pruuni 
süstja-naaskelja 
hambaga, millel 
väga kitsas valge 
ääris

PEREKOND ALSS
Eleocharis

Varred, õisik

Lehed lapikud.

Lehed ei lõhna

HARILIK 
PILLIROOG
Phragmites 

australis

Jäme roomav 
risoom, keelekese 
asemel karvaring, 
lehed kuni 5 cm 
laiad, hallikas-
rohelised, 
3 armitaolise jälje-
ga lehelaba keskel, 
pööris tihe, kuni 50 
cm pikk

Vars õõnes, 
seest tühi

Lehed munajad, 
südaja aluse ja 
teritunud tipuga

Vars ei ole öönes

Lehed terved, 
harunemata

Lehed ei ole
lineaarsed

Vars lehistunud Varred lehistumata Varred harunemataalgus

kaldavee-
taimede 
määraja


