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Luonnehdinta
Viitasammakko on noin 5–7 cm pitkä. Sen selkäpuoli
on useimmiten harmaanruskea ja harvakseltaan tummien laikkujen kirjailema, monilla yksilöillä on selässä
vaalea tummareunainen pituusjuova. Vatsan keskiosa
on yleensä vaalea ilman marmorikuviointia. Viitasammakko on hoikkakuonoisempi kuin sammakko
(Rana temporaria). Viitasammakon varmin tuntomerkki on sisimmän takavarpaan kova kyhmy, joka on
vähintään puolet kyseisen varpaan pituudesta. Kutuaikaan viitasammakko on helppo tunnistaa ilmakuplamaisesta pulputtavasta ääntelystä.
Elinympäristö ja levinneisyys
Viitasammakko elää miltei koko Suomessa MetsäLappiin asti. Tiedot Lapin esiintymistä perustuvat vain
muutamiin havaintopisteisiin. Viitasammakon tapaa
varmimmin merenlahtien ja järvien rantamilta, rämeja aapasoilta sekä joskus myös soistuneilta metsämailta. Se kutee monesti samoissa vesissä kuin sammakkokin. Viitasammakko ei kuitenkaan kude mataliin, helposti kuivuviin ojiin ja allikoihin, toisaalta se kutee
myös merialueemme tulvalampareissa ja murtovesilahdissa. Sen mätimunat jäävät pohjan tuntumaan.
Viitasammakko voi talvehtia myös murtovedessä. Se
on varsin paikkauskollinen, eikä lähde kauaksi kutuveden läheisyydestä.

ranta-alueet, suot, umpeen kasvavat järvet ja tulvaherkät alueet ovat kaikki uhanalaisia luontotyyppejä. Haitallisia ympäristömuutoksia aiheuttavat maa- ja vesirakentaminen viitasammakoiden esiintymisalueilla, soiden ja lammikoiden ojitus, maaperän ja vesien
happamoituminen sekä ympäristön kemikalisoituminen. Tulevaisuudessa viitasammakon suurimpia uhkatekijöitä ovat ilmastonmuutos ja otsonikadosta johtuva
auringon ultraviolettisäteilyn lisääntyminen.
Hoitosuositukset
Viitasammakon elinympäristöjen kunnostus- ja hoitotoimia ovat rantaniittyjen raivaus ja niitto, avovesialueen lisääminen esimerkiksi ojia patoamalla, veden
ohjaaminen entisiin purouomiin sekä soiden ja rantaluhtien kosteusolojen palauttaminen.
Lähteet

Nykytila ja uhkatekijät
Viitasammakkoa uhkaa sopivien elinympäristöjen
häviäminen. Matalat merenlahdet ja veden peittämät
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