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SOE PAISJÄRV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto autor R. Järveküla                          

 

Teadaolevalt olnud see maa-ala, kus Soe paisjärv asub, väga soine, kus oja ainult voolas. 

Suviti sai sellel alal lehmi karjatada ja ojakese äärde neid jooma viia. Kasvas kolhoosi maine 

ja suurenes rahvaarv külas. Juurde ehitati uusi maju. Vambola kolhoosi esimees Elmar Kallas  

soovis külale ka kaunimat ilmet. Kuna lähim veesilm ujumiseks asus 7 km kaugusel, siis 

tekkis tal mõte, kas ei ole võimalik siia üht ujumiskohta tekitada. 1985 aastal läksidki 

kaevetööd lahti ja küla äärde tekkis kaunis veesilm. Oma nime, Soe paisjärv, ongi saanud 

paikkonna nime järgi. Kalamehed tõid hiljem ka kalamaimud sisse. Peale seda, kui järve 

kõrval tegutsev firma kaldaääre puhastas, rajati siia matkarada. Tänu lasteaiale on siin 1,4 km 

pikkune loodus-õpperada koos infotahvlitega. Nüüd on kohalikel ja ümberkaudsetel inimestel 

üks ujumiskoht juures (E. Kallas). 
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KIVILÕPPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Erakogu   

 

Kivilõppe on küla Viljandi maakonnas, Tarvastu vallas, Võrtsjärve läänekaldal. 

Idas piirneb küla Võrtsjärvega, lõunas Järveküla voorelise maastikuga, põhjas Nälgu sooga ja 

läänes Soe külaga. Siin asendub põhja poolt tulles Võrtsjärve kivide rohke kaldajoon liivase ja 

mudasega. 

Kivilõppel on sündinud helilooja ja dirigent Juhan Simm ning tema näitlejast vend Ants 

Simm, kes on ka maetud seal asuvale Simmi talu kalmistule.  

Kivilõppel asub ka Võrtsjärve  Kalakaitsekordon ja kaks sadamakohta (Vikipeedia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Viljandi_maakond
https://et.wikipedia.org/wiki/Tarvastu_vald
https://et.wikipedia.org/wiki/Võrtsjärv
https://et.wikipedia.org/wiki/Järveküla_%28Tarvastu%29
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Nälgu_soo&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Soe_%28Tarvastu%29
https://et.wikipedia.org/wiki/Juhan_Simm
https://et.wikipedia.org/wiki/Ants_Simm
https://et.wikipedia.org/wiki/Ants_Simm
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KIVILÕPPE KALEVIPOJA KIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto autor T. Pääsuke    Foto autor Toivo  

 

Kivilõppe Kalevipoja kivi on rändrahn Tarvastu vallas Kivilõppe külas. 

Kivi asub Võrtsjärves kalda lähedal roostikus paadisadama juures. Kivi on hästi nähtav ja 

leitav, kui seda ümbritseb 0,5 meetri sügavune vesi. Kivi on 3 meetri kõrgune ning 15 meetri 

ümbermõõduga.  

Kivi on alates 1959. aastast kaitse all. Kivi kõrval vee tõttu tähistust ei ole, see on kaldal.  

Kiviga on seotud muistend, mille järgi Kalevipoeg ja Vanapagan võistelnud Võrtsjärve 

põhjakaldal, Tartumaa kaldal, kiviheitmises. Kalevipoja kivi lennanud järveäärsesse sohu, 

Vanapagana oma jäänud veidi põhja poole Majori oja äärde pidama ehk siis Vanapagana kivi 

(Vikipeedia).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Rändrahn
https://et.wikipedia.org/wiki/Tarvastu_vald
https://et.wikipedia.org/wiki/Kivilõppe
https://et.wikipedia.org/wiki/Võrtsjärv
https://et.wikipedia.org/wiki/Kalevipoeg
https://et.wikipedia.org/wiki/Vanapagan
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Majori_oja&action=edit&redlink=1
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KIVILÕPPE VANAPAGANA KIVI 

 

 

 

Foto Delfi  erakogu                                                     Foto E. Riig 

 

Kivilõppe Vanapagana kivi on rändrahn Tarvastu vallas Kivilõppe külas. 

Kivimürakas asub Võrtsjärve kaldast umbes 300 meetrit maismaa pool ning see on 4,3 meetrit 

lai ja 1,4 meetrit kõrge. Rändrahnu ümbermõõt on 13,5 meetrit.  

Aastal 2007 rajasid Kivilõppe küla elanikud Virve ja Vello Aasna loodusraja, mis viib 

huvilised metsas lösutava Vanapagana kivi juurde. Kivilõppe küla parkimisplatsilt algava 

teekonna pikkus on edasi-tagasi umbes kilomeeter. Legendidest inspireerituna on loodusraja 

algusesse riputatud puust vanapagan, mis nöörist tõmmates kellahelina saatel käsi ja jalgu 

laiutab. Virve Aasna sõnul annab helin sarvikule teada, et kivi juurde on külalisi oodata. 

Rändrahnu kohale on pererahvas riputanud kuke, mis oskab patareide abil kireda. Tema 

ülesanne on valvata, et kivi minema ei tassitaks. «Kui kukk laulab, kaob vanapaganal vägi 

ära,» tutvustas pererahvas veel ühte legendidest tuntud tõde (Seil, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Rändrahn
https://et.wikipedia.org/wiki/Tarvastu_vald
https://et.wikipedia.org/wiki/Kivilõppe
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KIVILÕPPE KORDON 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto E. Riig 

 

Renoveeritud Kivilõppe kordon asub Viljandimaal Tarvastu vallas, mis on 

keskkonnajärelevalve seisukohalt oluline tugipunkt Võrtsjärve ääres.  

Sealt on võimalik järvel toimuval silma peal hoida ja rikkumiste korral operatiivselt 

reageerida. Hoonet võib nimetada keskkonnajärelevalve operatiivjuhtimis- ja 

koolituskeskuseks, sest edaspidi on seal plaanis ka koolitusi läbi viia.  

Tegemist on endise nõukogudeaegse Kivilõppe kalakaitsekordoniga, mis ühel hetkel oli juba 

sedavõrd amortiseerunud, et vajas põhjalikku rekonstrueerimist. Nüüd on hoone Euroopa 

Regionaalarengu Fondi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel läbinud täieliku uuenduse. 

Samuti on vana paadikuuri asemel uus kõrvalhoone, kus hoitakse järelevalveks vajalikku 

tehnikat - paate, lumesaane jm (Sakala, 2013). 
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VÕRTSJÄRV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Eesti Ensüklopeedia 

 

Võrtsjärv on Eesti suurim sisejärv. Pindalalt on ta suurem kui teised Eesti järved kokku - 

keskmine pindala 270 km2, pikkus umbes 35 ja laius põhjaosas 15 km, keskmine sügavus 2,8 

ja suurim sügavus 6,0 m. Järves on vähe saari, enamus neist järve lõunaosas. Tondisaar ja 

Pähksaar on püsivad saared, Ainsaar muutub madala veeseisu puhul poolsaareks, Heinassaar 

jääb kõrge veeseisu puhul vee alla. Järve kaldad on enamasti madalad - lõunaosas soised, 

põhjaosas liivased. Idakallas on suhteliselt kõrge. Suurele pindalale vaatamata on järv 

madalaveeline. Sügavaim koht, Sapi süvik paikneb Tondisaare ja idakalda vahel, Väikese 

Emajõe sängi pikendusel. Võrtsjärve nõgu on jääajaeelse tekkega, kuid seda on mõjutanud ka 

mandrijää. Idakaldal paljandub mitme kilomeetri pikkusel lõigul keskdevoni liivakivisetetest 

aluspõhi. See kaitsealune 3-8 meetri kõrgune nn. Tamme paljand on tuntud hästisäilinud 

vanimate rüükala leidude poolest. Järve lõunaosas katab põhja kuni 5,5 m paksune järvemuda, 

mis põhja pool läheb üle liivaseguseks järvemudaks ja see omakorda liivaks. Mudaga on 

kaetud umbes 2/3 põhja pindalast. Muda lasub järvelubjal. Setete kogupaksus suureneb 

põhjast lõunasse ja ulatub 7,6 meetrini.  

Võrtsjärv on läbivoolujärv, mille vesi vahetub umbes ühe aasta jooksul. Järve voolavad 5 jõge 

- Väike Emajõgi, Õhne, Tarvastu, Tänassilma ja Rõngu, 7 oja - Pikasilla, Annioja, Soe, 

Väluste, Meleski, Nigula ja Pühaste ning 9 peakraavi - Lüüsi, Kivilõppe, Riuma, Ridaküla, 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/v%C3%A4ike_emaj%C3%B5gi
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/%C3%B5hne_j%C3%B5gi3
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/tarvastu_j%C3%B5gi1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/t%C3%A4nassilma_j%C3%B5gi1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/r%C3%B5ngu_j%C3%B5gi
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Oiu, Leie, Konguta, Tamme ja Ahtmiku, välja voolab Emajõgi (suurvee ajal muudab Emajõgi 

voolu suunda ja voolab samuti Võrtsjärve). Jääkate püsib harilikult detsembrist aprilli 

keskpaigani, kevadine suurvesi saavutab suurima ulatuse aprilli lõpus või mai algul. Seejärel 

kestab septembrini suvine veetaseme langus (Eesti Entsüklopeedia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/emaj%C3%B5gi3
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TAIMESTIK 

 

Võrtsjärve taimestik koosneb umbes 600 taksonist. 

Suurtaimi on üle 100 liigi. Kõige tavalisem on tähk-vesikuusk. Sellele järgnevad harilik 

pilliroog, järvkaisel, kollane vesikupp ja kaelus-penikeel. Ohtruse poolest on esikohal harilik 

pilliroog, luigelille ja järvkaisla ees. Kõige rohkem on Võrtsjärves veesiseseid taimi, 

järgnevad kaldaveetaimed ja ujulehtedega taimed. 

Vetikaid on Võrtsjärves määratud üle 500 taksoni. Esineb kaks suurt rühma - sinivetikad ehk 

tsüanobakterid ja ränivetikad. Teised vetikarühmad on vähemuses (Keskkonnaagentuur). 

Võrtsjärv on tugevalt eutroofne (rohketoiteline) järv. Reostavad väetisained lämmastik ja 

fosfor - pärinevad ümbritsevatelt põldudelt ning valgala piiresse jäävate linnade (Valga, 

Viljandi, Tõrva) ja väiksemate asulate reoveest. Eutrofeerumise selgeks märgiks on roostike 

kiire laienemine ja elustiku liigilise mitmekesisuse vähenemine viimastel aastakümnetel. Vee 

kõrge karbonaatide sisaldus kaitseb järve happeliste sademete kahjuliku mõju eest. 

Valitsevate läänetuulte tõttu on pilliroovöönd läänekalda varjus pidev ja lopsakas, lainetele 

rohkem avatud idakalda ääres katkendlik. Lõunaots, eriti nn. Väikejärv on üleni täis 

vesikuppu, vesiroose, penikeeli, vesikuuske, kõõluslehte, kaislat jt. veetaimi.  

Vetikate seas, mille hulk küünib suvel 30 grammini kuupmeetris, on valdavad sinivetikad. 

Vesi on sogane, kollakasroheline või rohekaskollane, läbipaistvusega 1 m ringis. Sogasust 

suurendab ka lainetuse poolt põhjast ülestõstetud muda.  

Võrtsjärve zooplanktoni loomad on valdavalt väikesemõõtmelised. Nende suvine biomass on 

ligikaudu 1-2 g/m3. Põhjaloomade hulk on väike ja eri aastail üsna muutlik, keskmine 

biomass sagedamini 5-7 g/m2 ümber. Suurema osa sellest moodustavad surusääsklaste 

vastsed.  

Võrtsjärv on tüüpiline fütoplanktonijärv.  Bakter-, füto- ja zooplankton on levinud ühtlaselt. 

Fütoplanktonis valdavad SINIVETIKAD. Vee õitsemine algab tavaliselt mais ja kestab 

septembrini või oktoobrini, mõnikord on täheldatud vee õitsemist ka kevadtalvel, jää all. 

Suurtaimestiku osatähtsus esmastoodangus on tühine. Kokku on leitud suurtaimi umbes 110 

liiki, nad katavad ligikaudu 15% järve pindalast, enim on neid järve lõunaosas (Vikipeedia). 

 

 

 

 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/plankton3
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/sinivetikad3
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/vee_%C3%B5itsemine1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/produktiivsus1
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SINIVETIKAD 

 

Foto Eesti Entsüklopeedia 

Sinivetikate raku ehitus sarnaneb bakterite omaga, eluvorm ja toitumistüüp (fotoautotroofia) 

on aga nagu vetikatel. Arengulooliselt kuuluvad sinivetikad seega bakterite, ökoloogiliselt aga 

vetikate hulka. Sinivetikad on üherakulised, koloonialise või niitja struktuuriga. Raku ehitus 

on eeltuumne (kindlakujulist, membraaniga ümbritsetud tuuma ja mitokondreid ei ole). 

Fotosünteesivad lamellid (tülakoidid) ei paikne rakus pakkidena, vaid asuvad plasmas hajali. 

Paljunevad vegetatiivselt ja sugutult (spooridega), üle saja liigi seob õhulämmastikku. Enamik 

neist on palja silmaga nähtamatud, kuid kolooniatena muutuvad nähtavaks. Elavad mage- ja 

merevees, niiskel mullal, aga ka liustikel, kõrbetes ja kuumaveeallikates. Soe, toiteainerikas 

veekeskkond on sinivetikate eluks parim. Vees elavad sinivetikad kuuluvad funktsionaalselt 

taimse hõljumi hulka ja on toiduahela alguslüli (neist toituvad zooplankterid). Kui vetikaid on 

massiliselt, põhjustavad nad (eriti need, mis sisaldavad gaasivakuoole) sageli veeõitsenguid, 

mida on enim (tavaliselt juulis ja augustis) tugevalt eutrofeerunud järvedes, tiikides ja mere-

lahtedes. Avamerel on õitsengud nähtavad suurte veepinnakogumitena. Mitukümmend liiki 

sinivetikaid võib produtseerida eriti püsisoojastele loomadele mõjuvaid väga tugevatoimelisi 

maksa- ja närvimürke ning nahka ärritavaid ühendeid. Veeõitsengu korral ei tohiks veekogus 

viibida (eriti ohtlik on see väikelastele), loomadele on ohtlik selle vee joomine (Eestis on 

vetikamürgid põhjustanud paaril korral kariloomade hukkumise) (Eesti Entsüklopeedia).  

RÄNIVETIKAD 

Ränivetikad, ränivetiktaimed, diatomeed, erinevates süsteemides kas koldvetiktaimede 

(Chromophyta) hõimkonda kuuluv vetikate klass – Bacillariophyceae ehk Diatomophycene, 

või omaette vetikate hõimkond – Bacillariophyta; umbes 10 000 liiki. Ränivetikad 

on üherakulised mikroskoopilised organismid (protistid), osa moodustab kolooniaid. Neid 

ümbritseb enamasti kahest karbitaolisest poolmest koosnev ränikest, mis 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/rakk2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/eluvorm1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/%C3%B6koloogia3
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/koloonia_%28bioloogia%291
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/eeltuumsed
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/mitokonder
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/fotos%C3%BCntees2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/plasma2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/paljunemine2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/vegetatiivne1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/eos_%28spoor%292
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/l%C3%A4mmastik2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/muld3
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/liustik2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/k%C3%B5rb3
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/kuumaveeallikas3
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/plankton3
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/toiduahel
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/plankton3
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/vee_%C3%B5itsemine1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/eutrofeerumine1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/j%C3%A4rv2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/tiik
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/laht2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/laht2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/p%C3%BCsisoojasus2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/loomad3
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/m%C3%BCrk1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/nahk2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/veekogud2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/h%C3%B5imkond1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/vetikad1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/klass2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/liik4
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/organism2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/koloonia2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/r%C3%A4ni2


13 

 

pärast raku kõdunemist säilib, moodustades kivimi – diatomiidi. Peale klorofülli on 

ränivetikarakus pruuni pigmenti diatomiini.  

Ränivetikad paljunevad pooldudes või suguliselt (auksospooridega). Suurem osa on levinud 

mage-, riim- ja merevees (nii planktonis kui ka bentoses, paljud kinnituvad hulgaliselt 

makrovetikatele), vähesed kasvavad maapinnal ja mullas. Rohkesti ränivetikaid 

sisaldaval veel on ebameeldiv kalalõhn. 

Ränivetikad toimivad bioindikaatoritena – nad on tundlikud veekogus sisalduvate toitetainete, 

 pH, soolsuse, temperatuuri ja veetaseme kõikumise suhtes ning võimaldavad 

seetõttu rekonstrueerida veekogus toimunud keskkonnamuutusi. 

 

HARILIK PILLIROOG  

Pilliroog on meie suurim kõrreline. Kui vääntaimed välja 

arvata, siis võib teda isegi kõrgeimaks rohttaimeks pidada. 

Tavaliselt on suured pilliroopadrikud paari-kolme meetri 

kõrgused, kuid võib leida ka neljameetriseid “latte”. 

Sellistest hiiglastest võib lausa maju ehitada. Näiteks 

Aasias seda isegi tehakse. Pilliroost rajatakse väikseid 

kergeid ehitisi, samuti tehakse neist majapidamises 

tarvilikke tööriistu ja nõusid. 

Pilliroog on levinud peaaegu kogu maailmas ja nii on tal ka palju huvitavaid kasutusalasid. 

Eestlasedki on teda ehitusmaterjalina kasutanud. Maju meie maal pilliroost siiski tehtud pole, 

sest meil on suhteliselt külm kliima ja pilliroomaja jääks nõrgaks. Samuti on meil piisavalt 

paremat ehitusmaterjali - puitu. Meie ehitusmeistrid on aga juba sajandeid valmistanud 

pilliroost katuseid, mis peavad kaua vastu nii lumele kui vihmale. Pilliroost on tehtud 

mitmesuguseid matte küll majade soojustuseks, aknavarjuks või vankrikatteks. Matte ja 

linikuid on tehtud ka ruumide kaunistamiseks. Pilliroomattide külge on hea põimida ilusaid 

lilli või rahvalikke tärne ja nii saame kauni seinavaiba. Pillimeistrid on pilliroo õõnsatest 

sõlmevahedest teinud ilusaid “roopille”, kuid ka torupilli pulgad on sageli pilliroost tehtud. 

Pilliroog on tooraineks isegi tööstusele. Temast valmistatakse paberit ja ehitusplaate. 

Pilliroo äratundmist pole ilmselt vaja eriliselt õpetada. Tema suur kasv ja tugevate sõlmedega 

suvel hallikasrohelised, hiljem aga õlgkollased varred on nii iseloomulikud. Võimsam kui 

ühelgi teisel meie kõrrelisel, on ka pilliroo õisik. Ta on väga tihe ja mitmekümne sentimeetri 

pikkune. Loomulikult sobivad sellised vägevad õisikud ka tuppa vaasi. Seejuures peab aga 

arvestama, et talvepoole võivad nad valgeid totusid ajama hakata. Seda teevad pillirooõied ka 

looduses. Tegelikult on need totud tuule abil laiali lendavad pähikute libled. Valminud 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/rakk2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/kivimid1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/diatomiit
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/klorof%C3%BCll1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/pigment1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/paljunemine2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/riimvesi4
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/plankton3
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/bentos3
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/vesi1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/bioindikaator
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/vesinikeksponent
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/soolsus1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/temperatuur1
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teriseid on nende hulgas harva, sest pilliroog paljuneb eelkõige vegetatiivsel teel. Selleks on 

tal maa sees pikk sageli mitme meetri pikkune ja mitme sentimeetri jämedune risoom, mis 

võib sõlmekohtadel juurduda ja kasvatada uue maapealse võsu. Selline paljunemisviis on 

väga edukas ja nii näemegi veekogude kallastel sageli väga suuri pillirootihnikuid. Suurtes 

merelahtedes võib pilliroog peaaegu ainsa taimena kasvada nii suurel alal kui meie silm 

haarata suudab. Eesti suurimad pillirooväljad on Matsalu lahes, kus asub looduskaitseala. 

Roostikus elavad väga paljud linnuliigid, kuid pilliroogu kasutavad pesa ehitamisel ka näiteks 

koprad ja ondatrad. 

Ehkki pilliroogu tavaliselt tuntakse, võib ta vahel segi minna päiderooga, eriti kui neil 

taimedel pole veel õisikuid ilmunud. Seepärast olgu lõpetuseks öeldud ka pilliroo 

määramistunnus, mis on näha juba esimeste lehtede juures. See on karvaring lehelaba alusel. 

Päiderool ja teistel suurt kasvu kõrrelistel on sama koha peal kilejas keeleke, pillirool aga 

pikkadest jäikadest karvadest ring. 

Ladinakeelne 

nimi 
Phragmites australis (Cav.) Trin. 

 

Rahvapärased 

nimed 
roog, kõrkmed, merihain, vesiroog, sonn 

Süstemaatiline 

kuuluvus 
Kuulub sugukonda kõrrelised, perekonda pilliroog. 

Eluvorm 
Mitmeaastane ühekojaline rohttaim, kasvab vees ja liigniisketel aladel 

tihedate kogumikena. Kõrgus 0,8...4 m. 

Õis 

Õied moodustavad pähiku, need on 0,5...1,5 cm pikad, tumelillad või 

harvemini roosaks-beezikad. Pähikud on koondunud suurde tihedasse 

püstisesse pöörisesse. Õisiku pikkus on 10...30 (50) cm. Vähemalt õisiku 

alumiste sõlmede juures on karvatutid. Õitseb juulis ja augustis. 

Vili Tumepruun väike teris, mis meil enamasti ei valmi. 

Leht 

Lehelabad on pikad ja laiad (laius 1...3 (5) cm), lamedad, värvuselt 

hallikasrohelised. Laba alumisel kolmandikul on 3...4 armitaolist jälge 

(suurematel lehtedel on need ka lehe tipul). Lehetuped on peaaegu 

täielikult varreümbrised, tupe tipul on keelekese asemel karvaring. 

Vars 

Maapealsed varred on püstised või vahel harva ka lamavad, tugevate 

tumedamate sõlmedega. Lamavad varred juurduvad sageli sõlmekohtadel 

ja annavad püstise võsu. Sügavamas vees kasvavatel taimedel arenevad 

alumistel sõlmedel lisajuurte puhmad.  

Maa-alune osa Risoom on 1...3 cm jämedune, väga pikk ja rohkete narmasjuurtega. 

Paljunemine 
Paljuneb peamiselt vegetatiivselt jämeda pika risoomi ja juurduvate 

maapealsete varte abil, seemnetega levib harva. 

Levik ja 

ohtrus 

Kosmopoliit, kes esineb peaaegu kogu maakeral, harvem arktilistel aladel, 

puudub Amazonase jõgikonnas. Eestis tavaline. 

Kasvukoht Kasvab jõgede ja järvede kaldavees ning kallastel, ka mererannikul, 
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rannaniitudel, lamminiitudel. Lahtedes ja jõgede suudmealadel moodustab 

sageli ulatuslikke tihnikuid. Tavaline ka siirdesoo- ja rabametsades, 

rabaservades ning madalsoodes, kinnikasvavates veekogudes. 

Koht 

ökosüsteemis 

Nakatub seenhaigusega, mis muudab taime loomadele mürgiseks. Omab 

kohati tähtsust turba moodustajana. Roostik on pea- ja elupaigaks 

paljudele veelindudele. Osale veelindudele ja -loomadele on ta lihtsalt 

pesaehitusmaterjaliks, vähematele ka toiduks. Mereranniku roostumisel 

väheneb ala liigirikkus (nii loomad kui taimed) tugevasti. 

Kaitse Ei kuulu kaitstavate taimede nimekirja. 

Kasutamine 

Söödataimena kõlbab hobustele ja veistele vaid noorelt, puitunult 

tähtsusetu. Nakatub kergesti seenhaigusesse, mis muudab taime loomadele 

mürgiseks. Varem on laialt kasutatud katusekattematerjalina, samuti 

mitmesuguste mattide ja linikute valmistamiseks. Aasias kasutatakse 

majapidamistarvete (korvid, luuad jms) valmistamiseks ja kergete ehitiste 

püstitamiseks. Taim on tooraineks ehitusplaatide ja paberi tootmisel. 

Roogu kasutatakse vile- ja torupillide valmistamisel. Soodes ja rabades on 

tähtis turbakihi moodustaja. Vahel võib niisketel niitudel või äsja 

ülesharitud maalappidel muutuda tülikaks umbrohuks. 

 

KAELUS-PENIKEEL                 

 

Potamogeton perfoliatus – väga muutliku välimusega 

liik. Kindlamaks eristustunnuseks on vartkaelusjalt 

ümbritsevaalusega, enamasti 5-6cm pikkused 

piklikmunaja kujuga lehed. Ruljasrohekate õitega tähk 

tihe, mõne cm pikkune.  

Iseloomulikud tunnused: Lehed tömbitipulised, südaja, 

peaaegu varreümbrise alusega, lai- kuni piklikmunajad, 2 või 3 külgroodude paari teistest 

tugevamad. Abilehed kilejad, kaovad varakult. Pikkus 0,3-3(6) m.  

Levik ja ökoloogia: Mitmeaastane. Järvedes, jõgedes, riimveelistes merelahtedes. Sage. 

Õitseb juunist augustini (8). 

 

 TÄHT-VESIKUUSK   

Tähk-vesikuusk (ka tähkjas vesikuusk ja päine vesikuusk; 

Myriophyllum spicatum) on veesisene taim, kes kasvab seisvas või 

aeglasevoolulises vees. 

Roosad õied on männases. Lehed on kamjad, enamasti 4-kaupa 

männases. 

Kasvab kuni 3 m pikkuseks. 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/penikeel2
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Veesisene_taim&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%95is
https://et.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nnas
https://et.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nnas
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Tähkja vesikuuse areaal on Euroopa, Aasia ja Põhja-Aafrika. Seda kasvatatakse ka 

akvaariumitaimena (Vikipeedia). 

Foto Vikipeedia 

 

JÄRVKAISEL 

 

Järvkaisel ehk järvekõrkjas (Schoenoplectus lacustris, 

sünonüüm Scirpus lacustris) on lõikheinaliste sugukonda 

kuuluv veetaim. 

Taime vars on 50–200 cm pikk. Varrel puuduvad 

enamasti lehed, õisik asub õie lehtedel. Taim õitseb 

juunist juulini. 

Järvkaisel on väga sarnane karedale kaislale 

(Schoenoplectus tabernaemontanii). 

Järvkaisel kasvab enamasti mageveekogudes. Eestis on ta 

tavaline, vähem leidub saartel (Vikipeedia). 

 

Foto Vikipeedia 

 

KOLLANE VESIKUPP (Nuphar lutea) 

 

Rahvapärased nimetused - jõekupp, jõenupp, 

jõepudel, jõeroos, kollane veeroos, lõmmeleht 

Kollane vesikupp kasvab sageli koos 

vesiroosidega. Lehed paistavad neil esmapilgul 

olevat väga sarnased, vesikupu õied on aga 

kollased ja väiksemad kui vesiroosi valged õied. 

Siiski on ta ilus veetaim ja sobib samuti nagu 

vesirooski tiikidesse ilutaimeks. Teda saab paljundada risoomitükkidega. Need tuleb järve 

põhjast kätte saada ja uues veekogus põhja kinnitada. Kollase vesikupu lehed on sageli isegi 

ilusamad kui vesiroosi omad. Nimelt ei kahjusta neid nii paljud putukad kui vesiroosi lehti. 

Kui vesiroos ja vesikupp õitsevad, siis pole neil kahel raske vahet teha. Et aga vesiroosil ja 

vesikupul enne õitsemist vahet teha, peab neile lähedale minema ja oma sõrmega katsuma. 

Nimelt on neil kaks head tunnust, mille järgi saab neid eksimatult eristada. Esiteks võib 

katsuda leherootsu ujuva lehelaba alusel. Vesiroosil on see täiesti ümmargune, vesikupul aga 

https://et.wikipedia.org/wiki/Euroopa
https://et.wikipedia.org/wiki/Aasia
https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%B5hja-Aafrika
https://et.wikipedia.org/wiki/L%C3%B5ikheinalised
https://et.wikipedia.org/wiki/Sugukond_%28bioloogia%29
https://et.wikipedia.org/wiki/Veetaim
https://et.wikipedia.org/wiki/Vars
https://et.wikipedia.org/wiki/Lehed
https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%95isik
https://et.wikipedia.org/wiki/Kare_kaisel
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Mageveekogu&action=edit&redlink=1
http://bio.edu.ee/taimed/oistaim/vvesiroos.htm
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veidi nurgeline. Teiseks tuleb suur leht tagurpidi pöörata ja vaadata selgelt väljajoonistunud 

leheroodusid. Vesikupul on need üksteisele küllaltki lähedal, kuid ei puutu kunagi kokku ja 

jooksevad sirgelt leheservani välja. Vesiroos leherood seevastu on küll üksteisest kaugemal, 

kuid harunevad rohkesti ja enne leheserva kaarduvad lehe aluse suunas ja saavad peaaegu 

teiste roodudega kokku. Lahe alaküljel võib mõnikord vaadata veel kolmandatki 

eristamistunnust. Valge vesiroosi lehe alumine pind on valkjasroheline või lillakas, vesikupu 

oma aga kollakasroheline. 

Kui vesiroos ja vesikupp on ära õitsenud, siis vesikupu viljal on täkikesed vaid alumises osas, 

vesiroosil igal pool. Vesikupu viljades on arvukalt õhuruumidega täidetud seemneid. Need 

õhuruumid suurendavad seemnete ujuvust ja nii saavad need vee abil levida uutesse 

elupaikadesse. Kuid suurem osa seemnetest ei jõuagi oma eesmärgini. Ligi pool seemnetest 

on väärtuslik toitaine – tärklis. Nii satuvadki seemned arvukatele veelindudele toiduks. 

Toiduks kõlbavad ka vesikupu jämedad lihakad risoomid. Neid söövad nii vees elavad 

vesirotid, koprad, saarmad ja nutriad, kui maismaal elavad metssead, põdrad ja isegi karud. 

Maismaaloomad söövad peamiselt veekogu kaldale uhutud risoome. Inimesele on vesikupp 

värskelt mürgine, kuid kuivatatult või soolvees keedetult võib teda edukalt tarbida nagu 

maitsvat köögivilja (Bio.edu). 

Süstemaatiline 

kuuluvus 
Kuulub sugukonda vesiroosilised, perekonda vesikupp. 

 

Eluvorm Mitmeaastane ühekojaline rohttaim. Pikkus 0,5...2,6 m. 

Õis 

Mõlemasugulised kaheli õiekattega, lõhnavad, nektarit sisaldavad õied, 

läbimõõt 4...5 cm. Tupp kellukjalt kokkukäändunud lehtedega. Tupplehed 

on suured, läikivalt erekollased, vaid alusel välisküljelt rohekad, 2...3 cm 

pikkused. Kroonlehed tupplehtedest 3 korda lühemad. Emakasuudme 

ketas on keskelt nõgus, veidi lainja või terve servaga ja 10...20 kiirega. 

Õitseb juunist augustini. Putuktolmleja. 

Vili 
Vili on rohkete pesadega paljuseemneline kupar, mis on vaid alusel kaetud 

õiekattelehtede armidega. 

Leht 

Lehed suured, ovaalsed, sügavalt lõhestunud südaja alusega. Leherood on 

suhteliselt kitsad, kuid hästi silmatorkavad, lähevad sirgelt peaaegu lehe 

servani välja, ei kaardu üksteise poole. Leht pealt kollakasroheline, alt 

veidi heledam, mitte kunagi lillakas. Lehe laius on 8...22 cm. Lehed 

ujuvad pika rootsu otsas veepinnal. Leheroots on ülaosas kolmekandiline 

või lapik, kandid on ümarad. Harva esinevad ka veesisesed lehed, need on 

ujulehtedest õhemad, kortsulised, heledamad, lühikeste rootsudega. 

Vars Vars on veesisene, rohkete õhuruumidega, mis aitavad tal püsti seista. 

Maa-alune osa 

Veekogu põhjamudas on taimel lihakas, jäme ja tugev risoom, millele 

kinnituvad arvukad lisajuured. Risoomi pind on tihedalt kaetud 

äralangenud lehtede armidega. 

Paljunemine Paljuneb seemnetega ja vegetatiivselt risoomi abil. 
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Levik ja 

ohtrus 

Levinud Lääne- ja Ida-Euroopas, Kaukaasias, Siberis, Kesk- ja Väike-

Aasias. Eestis tavaline. 

Kasvukoht Kasvab järvedes ja tiikides, aeglase vooluga ojades ja jõgedes. 

Koht 

ökosüsteemis 

Mitmed pisikesed veeloomad elavad taime vartele kinnitulnult. Osa 

veelooomi sööb ka vesikupu varsi ja lehti. Tolmeldavad putukad saavad 

õitest nektarit. Lehed ja veepinnale ujunud risoomid on toiduks paljudele 

loomadele, nagu põder, metssiga, vesirott, kobras, nutria, saarmas ja isegi 

karu. Seemned on tärkliserikkad ja toiduks veelindudele. 

Kaitse Ei kuulu kaitstavate taimede nimekirja. 

Kasutamine 

Risoomist valmistatakse ravimeid. Taimes sisalduvatel ainetel on tugev 

baktereid hävitav toime. Kasutatakse ka rasestumisvastase vahendina. 

Rahvameditsiinis on kasutatud valuvaigistina ja põletiku vähendajana 

seedeteede haiguste korral, ka nahahaiguste raviks ja palaviku 

alandamiseks ning menstruatsioonitsükli häirete korral. Taim on mürgine 

ja raskemal juhul võib põhjustada hingamisseiskust ning surma. Risoom 

on tärkliserikas ja kuivatamisel kaotab oma mürgisuse. Seetõttu võib 

kuivatatud risoomi toiduks kasutada:  jahuna või soolases vees keedetuna. 

 

HARILIK LUIGELILL 

Luigelill on ilus ja võimas veetaim. Tema välimus võib aga 

olenevalt kasvukohast suuresti muutuda. Vooluvees on tal enam 

kui kahe ja poole meetri pikkused lindikujulised lehed, seisvas 

vees aga mõnevõrra lühemad. Sügavas vees ei ulatu taim vahel 

üldse veepinnale ja ei paljunegi seemnete abil, madalas on aga 

enamik taimest vee peal ja oluline on seemnete abil paljunemine. 

Tavaliselt näeme me luigelilli, kes kasvavad madalas kaldavees. 

Neile on iseloomulikud tugevad mõõgataolised ja veidi terava 

servaga lehed. Lehtede alumine osa on seejuures ristlõikes 

kolmnurgakujuline, ülemine aga täiesti lapik. 

Luigelill on nime saanud ilmselt suursuguse välimuse tõttu. Uhked on tema suured õisikud, 

kus on palju valge-lillakirjusid õisi peenikestel raagudel. Kuid luigelille lehed meenutavad 

kõrkja omi ja nii on tekkinud nimed “kõõrikaõis” ja “näkikõõrikas”. 

Luigelille elust rääkides peab pikemalt peatuma tema huvitaval risoomil. See on luigelillel 

üpris lühike, kuid see-eest küllaltki jäme. Igal aastal kasvab risoomile üks lüli juurde ja üks 

vana osa hävib. Nii leiame tavaliselt pooleteise kuni nelja-aastaseid risoomitükke. Kuid 

luigelille risoom võib ka haruneda. Kuna risoom on oma ehituselt väga sarnane maapealsele 

varrele, siis on tal olemas ka lehed. Luigelille risoomi väikeste lehekeste kaenlas tekivad aga 

erilised moodustised - sigipungad. Need on väikesed pungakesed, millest võib ülespoole 

kasvada “uus luigelille taim”. Jutumärke on siin kasutatud seepärast, et algul jääb see “uus 
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taim” ühendusse emataimega ning pole seega veel iseseisev taim, vaid lihtsalt taime osa. 

Ajapikku tekivad luigelille risoomiharudest siiski omaette taimed. Kuid sageli elavad ühes 

veekogus vaid ühest emataimest pärit taimed. Kui veepõhja sukelduda, siis võib näha 

huvitavat pilti, kus luigelille rõhtsast risoomist kasvavad tihedalt üksteise kõrval välja mitmed 

püstised võsud. Nii meenutab luigelill nagu üht suurt kammi. 

Kuid luigelillest on ka inimene üht-teist kasulikku leidnud. Tema pikkadest lehtedest saab 

punuda mitmesuguseid korve ja matte. Ka tema jämedad risoomid on väärtuslikud. Neist on 

valmistatud näiteks leivajahu. Nii risoomid kui ka seemned on ravimiks, kui soolestiku töö 

kipub soikuma (BioEdu). 

Ladinakeelne 

nimi 
Butomus umbellatus L. 

Rahvapärased 

nimed 
jõelill, kõõrikaõis, luhalill, näkikõõrikas 

Süstemaatiline 

kuuluvus 
Kuulub sugukonda luigelillelised, perekonda luigelill. 

Eluvorm Mitmeaastane ühekojaline veetaim. Kõrgus (0,4) 0,6...1,2 (1,5) m. 

Õis 

Mõlemasugulised lihtsa õiekattega õied, neis on meelõhnaline nektar. 

Õie läbimõõt on kuni 2,5 cm. Õiekattelehed on roosad kuni violetsed, 

punaste triipudega. Tolmukad ja emakas on silmatorkavalt tumepunased. 

Õied on koondunud suurde paljuõielisse tipmisesse sarikõisikusse. 

Õieraod on õitest tunduvalt pikemad (5...10 cm), ruljad ja siledad. 

Õisikul on kolmnurksetest pikalt teritunud lehtedest üldkatis. Õitseb 

juunist augustini. Putuktolmleja. 

Vili 
Taimel on kogukukkurvili. Viljas areneb kuni paarsada ellipsikujulist 

seemet, mis levivad vee abil. 

Leht 

Pikad mõõkjad lihtlehed, mis on alusel kolmekandilised, ülaosas 

lamedad. Lehe laius on 3...10 mm. Vooluvees on lehed lintjad, kuni 1 m 

pikkused. Taimel on ainult juurmised lehed. 

Vars Esineb lehtedeta õisikuvarb. 

Maa-alune osa 
Risoom on võrdlemisi jäme, harunev ja asetseb mullas rõhtsalt. Risoomi 

lehtede kaenlas tekivad sigipungad. 

Paljunemine 

Paljuneb nii seemnetega kui ka vegetatiivselt risoomil ja selle harudel 

tekkivate sigipungadega. Seemned ujuvad mõnda aega, siis aga vajuvad 

põhja ja sobivates tingimustes idanevad. Sügavas vees paljuneb vaid 

vegetatiivselt. 

Levik ja ohtrus 

Levinud laialdaselt kogu Euroopa ja Aasia parasvöötmes ning ulatub 

kohati ka kaugemale lõunasse ja põhja. Põhja-Ameerikas kasvab 

tulnukana. Eestis tavaline, mandriosas enamasti sage, kuid enamasti ei 

esine massiliselt. 

Kasvukoht 

Kasvab seisva veega ja aeglase vooluga veekogude kaldalähedases 

madalas vees, kuid talub ka ajutist kuivalejäämist. Sobivaim veesügavus 

on 40 cm. Eelkõige mageveeliik, kuid võib esineda ka madalama 
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soolsusega riimvees. 

Koht 

ökosüsteemis 

Taime seemned on toiduks mitmetele veeloomadele. Õisi tolmeldavad 

putukad saavad nektarit. 

Kaitse Ei kuulu kaitstavate taimede nimekirja. 

Kasutamine 

Ravimtaim. Risoomi ja seemneid on kasutatud soolestiku tegevuse 

ergutamiseks. Risoomid on söödavad, neist on tehtud jahu leiva 

valmistamiseks. Pikkadest tugevatest lehtedest põimitakse matte ja korve. 

Loomad taime eriti ei söö, ka ei talu taim niitmist. 
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LOOMASTIK 

 

Võrtsjärves leidub rohkem kui 250 zooplanktoni taksonit. Suurim rühm on keriloomad. 

Põhjaloomastiku moodustavad Võrtsjärves kaks suurt rühma: surusääsklased ja 

väheharjasussid. 

Võrtsjärve kalastik koosneb 35 liigist. Arvukaimad kalaliigid järves on haug, angerjas, latikas 

ja koha. 

Linde on Võrtsjärvel nähtud rohkem kui 200 liigist, millest ligi 140 on haudelinnud. 

Viimastest omakorda 56 pesitseb vahetult järvel. Liigirikkaimad seltsid on kurvitsalised, 

värvulised ja hanelised. 

Kahepaiksetest on Võrtsjärves kohatud kuut liiki: tähnikvesilikku, kärnkonna, rohukonna, 

rabakonna, veekonna ja tiigikonna. 

Võrtsjärves ja selle kaldavööndis võib kohata poolveelise eluviisiga imetajaid, nagu mügrit, 

ondatrat, kobrast, saarmast. 

 

KERILOOMAD 

Keriloomad ehk rotatoorid (Rotifera ehk Rotatoria) 

on kosmopoliitne alamate loomade hõimkond, kuhu kuuluvad  

mikroskoopilised pseudotsöloomiga loomad. Keriloomade  

morfoloogia ja bioloogia on väga mitmekesine. Mageveekogudes, 

eriti eutroofsetes, moodustavad nad tihti suure osa zooplanktonist. 

Enamik keriloomi on umbes 0,1–0,5 mm pikad ning elavad valdavalt mageveelistes või 

vähese soolsusega veekogudes. 

Keriloomad võivad olla planktilised, aeglaselt substraadil liikuvad või sessiilsed ehk elavad 

substraadile kinnitunult. Keriloomad on virustajad ehk aktiivsed biofiltraatorid. 

Keriloomade nimetus tuleb sellest, et nende peaotsas asub ripsmetest koosnev keriaparaat 

ehk mälumik, mille abil nad toiduosakesi suhu toimetavad ja mis neil vajadusel liikuda aitab 

(Vikipeedia). 

 

SURUSÄÄSK 
Surusääsed on tihedalt seotud mitmesuguste 

veekogudega, sest nende vastsed arenevad veekogude 

põhjas (vabaltujuvaid vorme ei tunta). Surusääsed on 

enamasti küllalt väikesed, kehapikkusega alla 1 cm. 

Väliselt meenutavad surusääsed pistesääsklasi, kuid nad 

https://et.wikipedia.org/wiki/Kosmopoliidid_(%C3%B6koloogia)
https://et.wikipedia.org/wiki/Loomad
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseudots%C3%B6loom&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Eutroofsus
https://et.wikipedia.org/wiki/Zooplankton
https://et.wikipedia.org/wiki/Magevesi
https://et.wikipedia.org/wiki/Soolsus
https://et.wikipedia.org/wiki/Zooplankton
https://et.wikipedia.org/wiki/Substraat_(%C3%B6koloogia)
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Sessiilne&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Virustajad&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Ripsmed_(organellid)
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A4lumik&action=edit&redlink=1
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ei toitu valmikuna kunagi. Isaste surusääskede tundlad on sulgjad, eesjalad on tugevasti 

pikenenud ja neid kasutatakse kompimisel tundlate asemel. Vaikse ilmaga parvlevad 

surusääsed õhtuti veekogude lähistel, seejuures tekkivat meloodilist undamist võib mõnikord 

kuulda üsna kaugele. Nendes parvedes leiavad loomad endale partneri. 

Üsna varsti pärast paaritumist munevad emased surusääsed vette. Vastsed elavad põhja 

kaevunult, nad võivad endale mõnikord ka midagi kojataolist ehitada. Toiduks on neile 

enamasti põhjamudas elavad pisiorganismid, üksikute liikide vastsed on rööveluviisiga, nad 

ründavad usse, teisi vastseid jne. 

Surusääskede vastsed hingavad vees lahustunud hapnikku. Osa liikide vastsete hemolümfis on 

lahustunud hemoglobiini (pigment, mis seob hapnikku), see aitab neil elada ka üsna 

hapnikuvaeses keskkonnas reostunud veekogude põhjas. Teadaolevalt on see rühm ainuke 

selgrootute hulgas, kelle veres hemoglobiini leidub. Surusääskede vastseid võib mõnes suures 

järves leida rohkem kui 300 m sügavuselt. Nukkumine toimub vees, koorunud valmik kerkib 

pinnale ja lendab minema. 

Liigi Pontomyia natans vastsed on kohastunud eluga merevees. Ka on selle liigi emased 

tiivutud ja ei lahku kunagi veest, isased leiavad neid mööda veepinda joostes (Õunap). 

 

VÄHEHARJASUSS 

Väheharjasussid nagu teisedki rõngussid kuuluvad kõrgemate 

usside hulka. Nende keha jaguneb kolme ossa: pea, lüliline 

kere ja anaalsagar.  

Väheharjasussid on saanud oma nime selle järgi, et nad näevad 

välja üsnagi nagu rõngusside teise suure alamklassi 

moodustavad hulkharjasussid, aga kui hulkharjasusside keha 

on tihedalt harjastega kaetud, siis väheharjasussidel on neid 

vähe ja mõnel liigil puuduvad nad täielikult. 

Maailmas on teada umbes 3000 liiki väheharjasusse, Eestist on neid leitud üle 100.  

Senikirjeldatud liikidest enamik elab mullas, 600 elab magevees ning 200 on kohandunud 

eluga riimvees ja rannalähedases merevees. On selliseidki liike, kes suudavad elada nii vees 

kui veekogu kallastel.  

Väheharjasusside suurus on väga erinev. Kõige pisemad mageveevormid on mikroskoopilised 

ja palja silmaga neid ei näegi, aga kõige suuremad troopikas elavad väheharjasussid on enam 

kui 2,5 m pikad. Enamasti on vees elavate väheharjasusside pikkus mõnest millimeetrist 15 

sentimeetrini, mullavormidel 5 millimeetrist 40 sentimeetrini. 
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Väheharjasusside, nagu hulkharjasussidegi kehaehituse tähtsaim iseärasus on keha lülideks 

ehk segmentideks jaotumine ehk metameeria, mis tähendab elundite korrapärast kordumist 

piki kehatelge. Segmente eraldavad üksteisest ristivaod. Kõige väiksem segmentide arv on 

5/6, kõige suurem 500/600. Hulkharjasussidest eristab neid see, et väheharjasusside 

segmentidel ei ole kunagi jäsendeid ehk parapoode ehk paarilisi jätkeid. Neil võib olla üksnes 

4 kimpu harjaseid ja sedagi mitte kõigil liikidel. 

Väheharjasussidele on iseloomulik kehapaksend ehk vöö, mille eritistest moodustub 

munadega kookon. Nad on hermafrodiidid, sigivad suguliselt, osa ka pooldudes või 

tükeldudes. 

Väheharjasussid jaotatakse kahte seltsi: klaasliimukalised (Naidomorpha) 

ehk esiliimukalised (Plesiopora) elavad peamiselt vees, nt niitja kärsaga lontuss (Stylaria 

lacustris) mageveekogudes, mudatupp (Tubifex tubifex) seisuveekogude seisuveekogude 

põhjasettes mudatorukestes, valgeliimukas niiskes kõdumullas; neist 

suuremad vihmaussilised (Lumbricomorpha) elavad  vees või mullas. Paljud loomad söövad 

väheharjasusse, sealhulgas ka kalad (Eesti Kalastuse Entsüklopeedia). 
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KALAD 

 

Võrtsjärve kalafaunasse kuulub 35 liiki. 

 Kalal käimine on hea viis looduses aega veeta ja kui kala kätte saate, siis on sellest 

valmistatud toit ka väga tervislik. Kalad sisaldavad palju Omega 3 rasvhappeid ja hulga muid 

kasulike toitaineid. Näiteks haugi ja latikat ei tohi püüda, nende kudemise ajal. Pidev 

väljapüük ja keskkonna reostus vähendab kala varusid Eesti veekogudes. Nende rikastamiseks 

ja harrastuskalastuse populariseerimiseks asustatakse veekogudesse erinevaid kalu.  

Kalakasvandused kasvatavad kalad ette ja kui nad on piisavalt suured viiakse nad 

veekogudesse, kus nad elama asuvad. Peamised liigid mida asustatakse on angerjas, lõhe, 

meriforell, karpkala, vähem aga haug, koha, linask.  

Praegu on Võrtsjärve kaladest looduskaitse all SÄGA ja TÕUGJAS (II kaitsekategooria; 

neile kehtib aastaringne püügikeeld) ning HINK, VÕLDAS ja VINGERJAS (III 

kaitsekategooria). Eesti punases raamatus (2008) on PEIPSI TINT (Osmerus eperlanus 

eperlanus morpha spirinchus) äärmiselt ohustatute, SÄGA ohustatute ja JÕEFORELL 

ohulähedaste liikide nimistus. 

PEAMISED TÖÖNDUSKALAD 

HAUG 

… on meie sisevete levinumaid kalu. 

Mõnes järves on ta koguni ainuke kalaliik. 

Ta on suur ja toekas kala, kelle pikkus võib 

ulatuda kuni meetrini. 

 Haugi keha on läbilõikes ümara kujuga, pea on pikk ja pardinokataoliselt lapergune. 

Värvuselt on ta mustjasroheline kuni rohekashall, mis on suurepärane kohastumus eluks 

veetaimede keskel. 

Haug asustab peaaegu kõiki Eesti järvi ja aeglase vooluga jõgesid, kuid ta on võimeline elama 

ka nõrgalt soolases merevees. Haug on erakliku eluviisiga, kes veedabki aega põhiliselt 

veetaimetihnikus saaki varitsedes. Seda tegevust kergendab kala kohta terav nägemine: haugi 

silm seletab kuni 2,5 m kaugusele, seega on ta rangelt päevase eluviisiga. Saaki silmanud, 

teeb ta selle suunas välkkiire sööstu. Ohvriks langevad peamiselt ahvenad, kiisad, viidikad ja 

latikad. Suuremat kasvu haugide jõud käib üle ka pardipoegadest, konnadest ja 

pisiimetajatest. Haug neelab oma saagi tervelt ega raiska aega närimise peale. Toidukitsikuse 

korral tarvitatakse ka nõrgemaid liigikaaslasi. 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/s%C3%A4ga1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/hink2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/v%C3%B5ldaslased1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/vingerjas2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/punane_raamat3
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/tint2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/forellid1


25 

 

Haugid koevad kohe peale jäälagunemist aprillis ja mais. Koelmuteks on enamasti suurveest 

üleujutatud luhad, kus on rikkalikult taimestikku ja kus vesi on juba mõnevõrra soojenenud. 

Suurvesi on kudemisel oluline tegur ning veevaestel aastatel jätab suur hulk hauge lihtsalt 

kudemata. Kudemise ajaks kogunevad haugid gruppidesse, kuhu kuulub üks emaskala ja mitu 

isast. Pulm hajutab tavaliselt üliettevaatliku kala tähelepanu sedavõrd, et sel ajal on haug 

kerge saak röövpüüdjatele, seda enam, et kudemine toimub kuni 0,5 m sügavuses vees. 

Kudemisrühmad pole püsivad, vaid liiguvad pidevalt ühest kohast teise kattes tunnis mitusada 

meetrit. Isashaugid löövad kudemise ajal sabaga tugevalt laksu, mis on kuulda kuni 100 m 

kaugusele. Mari koetakse eelmise aasta surnud taimestikule. Vastsed kooruvad olenevalt 

veetemperatuurist 10...25 päeva pärast. Maimud toituvad alguses selgrootutest, kuid juba oma 

esimese suve lõpuks lähevad üle röövtoidule. 

Haug on meie sisevete tähtsamaid püügikalu, ta liha on rasvavaene ja sobib hästi dieettoiduks. 

Hauge on kasvatatud ka tiikides ning ta marja inkubeeritakse ka kunstlikult. Looduskaitse alla 

ei kuulu. 

 

SÄINAS   

…on 36…48 cm pikkune kala mustjasrohelise selja, 

hõbedaste külgede ja valge kõhuga. Säinas võib elutseda 

mitmekesistes tingimustes: aeglase vooluga jõgedes ja 

nendega seotud järvedes, aga ka nõrga soolsusega 

merelahtedes. Ta on levinud Eesti rannikumeres kõikjal, kuigi paljudes kohtades vaid 

üksikutena. Rohkem on säinast Suure Emajõega seotud järvedes, Peipsis ja Võrtsjärves. 

Üldiselt meeldivad talle aeglase vooluga jõed ja järved ning ta on suhteliselt paikne kala, kes 

ei soorita ulatuslikke rändeid. Säinas on kivilembese ja taimelembese kala vahepealne, kuid 

võimaluse korral näib ta siiski eelistavat kõva põhja.  

Säina toidulaud on omapärane - esikohal on limused (lamekarp, rannakarp, vesitigu ja 

vesiking) ja kirpvähilised. Suured säinad võivad mõnikord olla ka röövtoidulised, tarvitades 

peamiselt luukaritsat.  

Kudemise ajal muutub säinas ilusaks: keha omandab metalse värvuse, lõpusekaaned ja pea 

tunduvad kuldsetena ja uimed värvuvad erepunaseks. Kudemine algab varsti peale jääminekut 

aprillis-mais ning toimub tavaliselt kohe pärast haugi kudemist. Koelmud paiknevad madalas, 

tavaliselt alla 1 m sügavuses vees. Koetud ja viljastatud mari areneb kividel või eelmise aasta 

veetaimedel. Vastsed kooruvad keskmiselt 17. päeval. Vastne kleepub alguses taimedele, kuid 
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alustab juba õige pea aktiivset ujumist. Säinas saab suguküpseks 4…5 aasta vanusena. Ta elab 

keskmiselt 9…10 aasta vanuseks, kuid on leitud ka 15 aastaseid eakaid isendeid. 

Säinas on hinnatud kiire kasvu tõttu, kuid süües on ta suhteliselt luine. Üksikutesse meie 

veekogudess on säinaid ka asustatud. Veekogudes väärib säinas tähelepanu kui limustevarude 

kasutaja. Looduskaitse alla ei kuulu. 

 

ROOSÄRG   

…on ilusa välimusega kala. Tema keha on kuldkollase 

läikega ja üsna kõrge. Selg on kalal pruunikashall, silma 

vikerkest oranzkollase värvusega. Iseloomulikuks on osade 

uimede erepunane värvus.  

Tavaliselt kasvab roosärg kuni 36cm pikkuseks ja 1,1 kg raskuseks, kuid on püütud isendeid, 

kes on kaalunud ka üle 2 kg ja nende vanuseks on soomuste aastarõngaste järgi määratud üle 

20 aasta. 

Euroopas on roosärg levinud kuni Uuraliteni (v.a. Kreeka, Lõuna-Itaalia, Pürenee poolsaar, 

Põhja-Sotimaa, Skandinaavia põhja- ja keskosa). Samuti Kaspia mere lõunarannik, Kaukaasia 

ja Väike-Aasia, Lõuna-Soome, Laadoga ja Oneega lõunaosa. Põhja-Jäämere vesikonnas 

puudub. Läänemeres on levinud vaid lõunaosa riimveelises rannavees. Eestis on roosärg 

levinud peamiselt Kagu-Eestis. Hiiumaal ja Ida-Saaremaa järvedes, samuti ka enamikes 

Põhja-Eesti järvedes puudub. 

Roosärg on mageveekala, kes suudab elada ka madala soolsusega vees. Toiduks on roosärjele 

noored taimevõrsed, rohevetikad, putukavastsed, meelsasti sööb ka vesikupu lehtede 

alumistelt külgedelt limuste kudu ja seda toimingut saadavad iseloomulikud lirtsuvad helid. 

Toitub enamasti hommikul ja õhtul. 

Elupaikadena eelistab vanu jõgesid, läbivoolujärvi ja –tiike, nende taimerikkaid osi. Kudema 

hakkavad roosärjed mais juunis, kui veetemperatuur on 18...20 kraadi. Roosärje 

kudemispaikadeks on taimedest saared, nende puudumisel koeb rohelistele taimedele. Talvel 

on neil üsna pikk talveune seisund, mille vältel nad ei toitu ning liiguvad ka väga vähe. Kuna 

roosärje liha on lahja (rasvasisaldus tema kudedes on vaid 0,07%), siis on tema töönduslik 

tähtsus väike. 

SÄRGe  

…on teistest kaladest lihtne eristada silma oranzi või punase 

vikerkesta järgi. Keha on külgedelt lamenenud ja kaetud 

suurte korrapärastes ridades asetsevate soomustega. Värvuselt 
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on ta sinakas- või rohekasmust, küljed ja kõht on hõbevalged. Särg on tavaliselt 10…20 cm 

pikkune ja kaalub kuni 10...150 g. 

Särg on laialt levinud peaaegu kõigis Eesti järvedes. Ta elutseb järve kaldaäärsetes, mudastes 

ja rikka taimestikuga osades. Särg on rangelt päevase eluviisiga, kes ööseks peitub taimede 

vahele ja heidab unne, võttes sisse kaldasendi ning toetades pea ja rinnauimedega põhjale. 

Särg on meie kõige taimtoidulisem kalaliik, kes sööb mändvetikate ja vesikatkude võrseid ja 

taimset kõdu. Erandiks on suuremate veekogude särjed (meil Võrtsjärves), kes tarvitavad 

toiduks ka kalu. Särg ise langeb ohvriks peaaegu kõikidele röövkaladele, kajakatele ja teistele 

veelindudele. 

Kudemise ajaks kasvab särjele selga pulmarüü (nn. helmeskate). Selle moodustavad 

sarvainest köbrukesed kala kehal, mis muudavad ta karedaks. Särjed koevad kevadel - aprilli 

lõpul või mai algul. Koelmud asuvad kalda lähedal madalvees, kus põhi on kaetud tihedate 

tarnapuhmastega või muu taimestikuga. Särg ei hõiva omale individuaalset kudemisala, vaid 

hoiduvad ühisesse kudemisvööndisse. Kudemine toimub rabeldes ja kärarikka veepladina 

saatel, mis võib olla nii tugev, et osa marjateri satub veest välja taimede veepealsetele osadele. 

Vastsed kooruvad sõltuvalt veetemperatuurist 9…14 päeva pärast. Särje eluiga võib ulatuda 

kuni 17 aastani. 

Inimeste seas pole särg püügikalana kuigi hinnatud - tema liha on luine ja mudamaitsega. 

Seevastu leiab ta kasutamist söödakalana õngepüügil. Järvedes etendab ta olulist osa 

veetaimede kasutajana ning hinnaliste röövkalade toiduna. Ei ole looduskaitse all. 

 

LATIKAS  

…on kõrget kasvu külgedelt lapik kala. Ta on suur ja pikaealine. 

Rekordsuurused on: kaal 5,5 kg, vanus 32 aastat ja pikkus 82 

cm. 

Latikas elab järvedes ja aeglaselt voolavates jõgedes.  Mõnikord 

võib teda näha ka vähesoolases merelahes. 

 Latikad elavad peaaegu kogu Euroopas - ainult päris Lõuna-Euroopas pole neid leitud. 

Noored kalad sulistavad rohkem kaldavees taimede vahel peitust mängides. Nad püüavad 

söögiks pisikesi veeloomi. Suuremad kalad rändavad sügavamasse vette, et seal mudasel 

põhjal toitu otsida. Latikatel on söögiaeg ainult kaks korda päevas - hommikul ja õhtul. 

Tavaliselt elavad nad suures parves, aga paljunemise ajaks otsib iga üksik isane endale kodu. 

Koduks on lihtsalt üks maatükk, mida ta oma silmadega vaatama ulatub. Sinna tuleb ka 

emane ning seal toimubki kudemine. Emakala mari kleepub taimedele. Selleks ajaks peab 

vesi olema juba üsna soe - umbes 15 °C. Järglasi võib latikas saada alles kuueaastaselt. 
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Latika vaenlasteks on suured röövkalad. Ta on Eesti sisevete üks tähtsamaid püütavaid kalu. 

Latikast saab valmistada palju maitsvaid toite ka inimesele. Looduskaitse alla ei kuulu. 

Latikas on Võrtsjärve headest suurtest kaladest kõige saagikam. Võimsa sigivusega kala leiab 

sobivaid koelmuid nii kõrge kui ka madala vee puhul. Alles 3-4 aasta vanuselt, so 12-20 cm 

pikkuselt, läheb ta zooplanktonilt üle põhjaloomatoidule. Põhitoiduks on surusääsklaste 

vastsed (punased ussikesed), millega on tugavaks toidukonkurendiks angerjale. Latika 

populatsiooni harvendamiseks eesmärgiga parandada angerja toiduolusid kaotati 1970-ndate 

teises pooles kõik latika püügipiirangud (alammõõt, kudemisaegne püügikeeld). Nüüd 

moodustab väike latikas väljapüütud peenkalast 70-80%; allesjäänutele on rohkem süüa, 

kiirenenud on latika kasv ja suurenenud tüsedus. Üle 30 cm pikkune latikas annab Võrtsjärve 

heade töönduskalade saagist üle ühe kolmandiku. Keskmine aastane latikasaak Võrtsjärvest 

on umbes 100-150 tonni, 2008. aastal oli see ligi 180 tonni. 

 

NURG  

…on kõrge ja külgedelt lamendunud kehaga, latikat 

meenutav kala. Nuru selg on tõmmu, sinaka, oliivroheka või 

pruunika tooniga. Küljed on hõbevalged ja kõht täiesti valge. 

Kehapikkus võib ulatuda 30 cm-ni ja kaal 180 g-ni. 

Eestis elab nurg kogu rannikumeres (eriti palju on teda Väinameres ja Pärnu lahes) ning 

Kagu-Eesti sisejärvedes, Peipsis, Narva jões ja veehoidlas. Nurg asustab järvede ja 

merelahtede kaldavöödet, avamerele ta eriti ei tiku. 

Nurud elavad põhja lähedal tegutsevates parvedes ning toituvad põhjaorganismidest, kelle 

hulka kuuluvad putukavastsed, koorikloomad, limused, samuti kasutatakse taimeosakesi, 

vähemal määral ka kalu ja kalamarja. Veepõhjast toitu otsides neelavad nurud alla ka ohtralt 

muda. Sageli moodustavad nurad segaparvi latikate, särgede ja ahvenatega. 

Nurg koeb mai teisest poolest juuli alguseni, millal vesi on juba piisavalt soe. 

Koelmukohtadeks valitakse ujuvate roosaarte alused või kaisla, pilliroo ja hundinuia juured. 

Koetud mari kleepub veetaimedele ja vastne koorub 4...6 päeva möödudes. Nurgu peetakse 

aeglase kasvuga kalaks, kes hakkab sigima 4...5 aasta vanuselt. Emaste nurgude eluiga võib 

ulatuda 23, isastel aga kõigest 13 eluaastani. 

Luisuse tõttu nurgu toiduks eriti ei kasutata, küll aga on ta looduses oluline kui röövkalade 

toiduobjekt. Inimesed on noori nurgusid kasutanud õngesöödana. 
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KOGER   

…on kõrge ja külgedelt lamenenud kehaga kala, kelle pikkus 

on keskmiselt 10...25 cm ja kehamass 50...400 g. Kogre värvus 

võib olla väga mitmekesine: selg on tume, hallikas- või 

pruunikasroheline, küljed rohekaskuldsed. 

Koger paistab silma oma mudalembese eluviisi poolest. Ta on 

seisvate või nõrgalt läbivoolava veega taimestikurikaste 

järvede elanik. Eestis eristatakse kahte tüüpi kokresid: järvekogred ja mudakogred. Viimased 

asustavad eriti väikseid ja mudaseid lompe. Lisaks iseloomustab kokre veel äärmiselt visa 

hing: nimelt võib ta talvel ellu jääda isegi siis, kui veekogu põhjani läbi külmub. Sel juhul 

võib koger pugeda kuni 70 cm sügavusele mutta. Pärast karmi talve, kui veekogu on olnud 

pikalt jääs, võib koger sageli jääda antud veekogu ainsaks kalaliigiks. Selline vastupidavus 

ilmneb ka suvel, kui järved ja lombid kipuvad ära kuivama. 

Kogred toituvad mudas elutsevatest organismidest - enamasti surusääsklaste vastsetest, aga ka 

lihtsalt taimsest kõdust ja mudast. Koger koeb juunist augustini veekogu taimestikurikastes 

osades. Et ta on väga soojalembene kala, siis peab ka veetemperatuur kudemise alguseks 

olema vähemalt 16...18 °C. Kudemine toimub rühmiti ning on kärarikas ja silmapaistev 

tegevus. Tavaliselt on emased sügavamal, isased aga karglevad ja hüplevad ülevalpool. 

Koetud ja viljastatud mari areneb veetaimedele kleepunult. Sõltuvalt veetemperatuurist, 

koorub 6 mm pikkune vastne 4...6 päeva pärast. Koger saab suguküpseks 3...4 aasta vanuselt 

ning pikaealise kalana võib ta eluiga ulatuda 20...30 aastani. 

Kogred on hinnatud püügikala maitsva liha tõttu. Ka kokrede mudamaitse, mis on mudas 

veedetud aastate tagajärg, on hõlpsalt kõrvaldatav, hoides kalu enne söömist mõnda aega 

puhtas vees. Koger kasvab aeglaselt, ja seetõttu teda kalakasvatuslikult eriti ei hinnata. 

Looduses on ta väikeste umbjärvede kalamajandamisel asendamatu. Looduskaitse alla ei 

kuulu. 

 

 VIIDIKAS  

…on saleda ja külgedelt lamenenud kehaga väike kala, kelle 

keha katavad hästi läikivad ja kergesti äralangevad soomused, 

mida vanasti kasutati pärliessentsi valmistamiseks. Viidika selg 

on tavaliselt oliivrohekas, kuid võib olla isegi leheroheline. Küljed on hõbedased ja kõht 

kollakas- või piimjasvalge. 

Eestis leidub viidikaid kõikjal rannikumeres ja merelahtedes, samuti osades järvedes ja 

jõgedes. Viidikas elab vilkalt liikuvates parvedes ja on päevase eluviisiga. Elupaiga suhtes 
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pole viidikas valiv. Ta eelistab küll selgemaveelisi ja mitte väga taimestikurohkeid 

veekogusid, kuid lepib vabalt ka sogase veega. 

Viidikaparved tegutsevad valdavalt veepinna lähedal, kus on hea tabada õhust vette sattuvaid 

putukaid. Menüüsse kuuluvad ka igasugused vees hõljuvad selgrootud, sini- ja ränivetikad ja 

kalamari. Samuti ei ütle nad ära jäätmetest - viidikaparvedele on iseloomulik koguneda 

asulate reoveekanalite jõkke või merre suubumise kohtadesse. 

Viidikas armastab sooja vett ja sellepärast toimub ka kudemine suve alguses - maist kuni 

juuni lõpuni, kui veekogude kaldaalad on piisavalt soojenenud. Kudemine toimub madalas, 

kõigest 5...40 cm sügavuses vees roheluse keskel, kus on ohtralt taimestikku, kõrkja- ja 

pillirooprahti ja roosaarte juuri. Kudemisele kaasneb tugev veepladin, sabaga vee peksmine ja 

veest väljahüppamine. Küllap sellepärast on teda rahvasuus ka kargajaks nimetatud. Viidikate 

tähelepanu hajub sel ajal sedavõrd, et neid on võimalik käte abil püüda. 

Viidika mari areneb veetaimedele kleepununa ning vastsed kooruvad 8 päeva möödudes. 

Viidika eluiga ei ulatu üle 7...8 aasta ning selleks ajaks võib ta kehapikkus ulatuda 

maksimaalselt 15 cm-ni. 

Looduses on viidikad toiduks paljudele röövkaladele, kuid inimesed teda eriti ei hinda, kuigi 

mõned peavad ta liha maitsvaks. Viidikad leiavad kasutamist söödakalana toiduks 

koduloomadele. Looduskaitse alla ei kuulu. 

 

LINASK  

…on paks ja ümar kala, kelle keha katab tugev ja läbipaistev 

limane marrasknahk. Värvus sõltub rohkem elupaigast, kuid 

tavaliselt on ta selg tõmmu-oliivroheline ja metalse läikega, küljed 

aga kollakasrohelised. Linaski kehapikkus on enamasti 15...30 cm 

ja kehamass 0,1...1 kg. 

Ta on levinud kõikjal Eestis. Linaski koduks on mudase põhjaga, taimestikurikkad ja soojad 

järved, kus ta liigub põhiliselt põhjalähedastes mudastes veekihtides. Mõnikord on teda leitud 

ka riimveelisest rannikumerest. Ta on väga vähenõudlik kala, kes talub hästi hapnikuvaest ja 

haput vett. Südasuvel, kui veekogusid võib ähvardada ülekuumenemine ja ärakuivamine, 

langeb linask suveunne. Ta poeb sügavale mutta, kattub paksu limakihiga ja jääb paremate 

aegade ootele. 

Linask on väga vastupidav. Arvatakse, et linask suudab söömata vastu pidada kuni 8 kuud. On 

tehtud katseid, kus linask pidas veest välja võetuna ja märja sambla sisse mähituna vastu 46 

tundi. Temperatuuril 8°C jääb linask juba talveunne. 
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Linaski toidusedelisse kuuluvad peamiselt selgrootud loomad: surusääsklaste vastsed, 

kirpvähid ja limused, kuid ta võib neelata ka kalamarja, vastseid ja väikesi kalu. 

Linask koeb keset suve mai lõpust kuni augustini, kui vesi on maksimaalselt soe. 

Kudemispaik asub kalda lähedal ning on tuulte eest kõrgema taimestikuga hästi varjatud. Mari 

koetakse veetaimedele ning see areneb 3...6 päeva kuni vastsete koorumiseni. Algul on 

vastsed liikumatud ja elavad taimedel rippudes, kuid paari nädala pärast hakkavad iseseisvalt 

toituma. Suguküpseks saab linask 4...5 aasta vanuselt ja ta eluiga ulatub umbes 10 aastani. 

Linask on kõrgelt hinnatud maitsva liha tõttu, kuid kahjuks on tal nõrk tervis ning ta on väga 

vastuvõtlik lõpuseparasiitidele ja lõpusemädanikule. Linaskit kasvatatakse ka kunstlikult, 

tavaliselt lisakalana karbitiikides. 

 

LUTS 

…on ainus merest magevette elama asunud tursklane. Teda iseloomustab pikk ruljas keha ja 

konna pead meenutav lai lame pea. Sabaots on 

külgedelt lamenenud. Sellisena saab ta hästi 

kivide vahele varjuda. Luts võib kasvada kuni 1 

m pikkuseks ja kaaluda 24 kg. Eesti vetes 

selliseid hiiglaseid küll pole, meil kasvavad lutsud kõige rohkem 54 cm pikkuseks ja kaaluvad 

1,5 kg. 

Luts on puhtuse- ja külmalembene kala. Ta on levinud ainult põhjapoolkeral puhtaveelistes 

veekogudes. Eestis leidub teda praktiliselt kõigis merresuubuvates jõgedes ja ojades ning ka 

sisemaa jõgikondades. Lutsu peetakse üldiselt öise eluviisiga kalaks, kes väldib päevavalgust. 

Sellele vaatamata kasutatakse sportliku kalapüügi korral lutsu peibutamiseks lõkkevalgust. On 

kindlaks tehtud, et luts orienteerub käitumises peamiselt haistmismeele abil. Seetõttu on ka 

selge, miks parasiitidest kahjustatud poolpimedate lutsude toitumisvõime pole nõrgenenud. 

Luts sigib talvel jää all ning väikese õlitilgaga marjaterad arenevad põhja lähedal. Suvel, kui 

veetemperatuur tõuseb üle 15...16 °C, muutub luts loiuks ja jääb nn. suveunne. 

Luts on röövtoiduline kala. Nooremad kalakesed toituvad vesikirbulistest, limustest ja 

kalamaimudest. Täiskasvanud luts kasutab toiduks prahikalu: kiisk, ahven, tint, rääbis. Muide, 

teadlased on kindlaks teinud lutsu erakordse võime nälgimisel - ligi kaks aastat. Seejuures 

võib tema kehamass väheneda ligi 74% võrra. Inimesed hindavad lutsu silmapaistvalt suurt 

maksa vitamiinirikka rasva tõttu ja tema liha rasvavaese, kuid maitsva dieettoiduna. 

Looduskaitse alla ei kuulu. 
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KOHA 

…on ahvenaliste seltsi kuuluv röövkala. Koha kasvab harilikult 40-

50 cm pikkuseks, harvem võib kasvada kuni 1,5 m pikkuseks ja 19 

kg raskuseks. Elab 10-20 aasta vanuseks. 

Koha kudemiseks on Võrtsjärves rohkesti kõva kivise põhjaga varesid ning noorkalade 

toiduks küllaldasel hulgal tinti ja teiste kalade maime. Tugevad põlvkonnad tekivad madala 

veega aastatel, kui vesi soojeneb kiiremini, kudemine toimub varem, maimude kasvuaeg 

pikeneb ja neil on rohkem väljavaateid saada röövkalaks juba esimesel eluaastal, mis 

kiirendab järsult nende kasvu (pikkus talve alguseks 10-12 cm) ja suurendab ellujäämust. Siin 

on eriti tähtis tindi kui kohamaimude peamise ja kõige paremini kättesaadava toiduobjeki 

rohkus. Kui tinti on vähe või kevad ja suvi on jahedad, on kohamaimud sunnitud sööma terve 

esimese eluaasta jooksul zooplanktonit, mistõttu nende kasv jääb kängu (novembris 5,5-6,5 

cm) ja talvine suremus ulatub 90 protsendini. 

Keskmine aastane kohasaak Võrtsjärvest jääb vahemikku 30-50 tonni. 

Võrtsjärvest püüti 2009.a. veebruaris Eesti rekordkoha, 16,9 kg kaaluv ja 96 cm pikk, 

arvatavalt ligi 20-aastane kala. 

 

AHVEN 

…on ilusa ja ereda värvusega kala. Tal on tumeroheline selg, 

rohekaskollased küljed ning punased uimed. Ahvena silmad 

on oranzid. Värvus sõltub veekogust. Kala suurus oleneb tema 

vanusest. Pikkus tavaliselt 5...25 cm ja kehamass 20...180 

grammi ulatuses. 

Ahven on levinud peaaegu kogu Euraasias, Eestis väga laialdase levikuga. Elab järvedes, 

jõgedes, tiikides, lahtedes ja riimvetes. 

Kudemisperiood algab varakult, mil vee soojus on alles 8 °C. Emasahven heidab välja 

marjalindi 5 sekundi jooksul. Kohe on kohal ka isasahvenad, kes selle viljastavad. Emane jääb 

ligikaudu viieks tunniks marjalindi juurde ega lase sellele teisi kalu juurde. Marjalint on pikk 

torujas moodustis, mis moodustub üksteisega ühenduses olevatest marjateradest ning on 

kinnitunud ühe otsaga veekogus olevatele puunottidele ja kividele. Tormide mõjul kanduvad 

need sageli tervelt või tükeldatult laiali. Marjastaadium kestab sõltuvalt temperatuurist 4...21 

päeva. Koorunud ahvenahakatised elavad mõne päeva üksikult, seejärel koonduvad 

parvedesse ja alustavad avaveelist eluviisi. 

Ahvenad võivad moodustada suuri, mõnikord kümnetesse meetritesse ulatuvaid hõredaid 

kogumeid. Kalad on seal üksteisest tavaliselt 0,3...0,5 meetri kaugusel. Õhtu eel hakkavad 
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parved hõrenema ja kalad asuvad edasi-tagasi saagides nälga kustutama. Ahvenad võivad 

toituda zooplanktonist kui ka teistest kaladest. Suguküpsus saabub varakult: isastel esimesel 

või teisel eluaastal, emastel kolmandal eluaastal või veelgi hiljem. Tänu suurele arvukusele ja 

laialdasele levimisele, on nad heaks toiduobjektiks paljudele kaladele ja merelindudele. 

Inimene püüab ahvenat aastaringselt oma toidulauale. Väga maitsev ja hinnatud on suitsutatud 

ahven. Looduskaitse alla ei kuulu. 

 

KIISK  

…on küllaltki tüseda, külgedelt kergelt lamendunud kehaga kala. 

Seljauimed on liitunud ja nii on kiisal üks pikk seljauim, mis eest on 

kõrgem ja tagant madalam. Ta on keskmise suurusega kala, kelle 

keskmine pikkus on 10...15 cm ja kaal 10...50 g. Iseloomulikuks võib 

veel pidada seda, et kiisa keha on kaetud märgatava limakihiga. 

Silmad on suured ja pungis. Kiiskade värvus on erinev, üldiselt on 

suuremad isendid märgatavalt tumedamad, kuid tavaliselt on seljal valdavad pruunikad-kollakad 

toonid tumedate täpikestega, küljed on hallikad-hõbedased ja kõht valkjas. 

Kiisk võib elada nii mere- kui magevees. Eestis leidub teda paljudes järvedes ja jõesuudmetes 

üle kogu vabariigi, välja arvatud Hiiumaal; meres leidub arvukamalt Matsalu ja Pärnu lahes ja 

Väinameres. Kiisk on veepõhja elanik, kes tahab pehmet, peene liiva ja napi taimestikuga 

põhja ning madalamat vett. Kiisad tegutsevad suhteliselt paiksetes parvedes ja on öise 

eluviisiga. 

Peamiseks toiduks on veepõhjast väljatuhnitavad selgrootud, kuid suuremat kasvu kiisad 

tarvitavad toiduks ka kalu. Lisaks sellele tarvitab kiisk innukalt ka teiste kalade marja. 

Kiisa kudemisperiood on pikk - see algab kiiremini soojenevates veekogudes juba aprilli 

keskel ja võib kesta juuni lõpuni. Emane koeb oma marja liiva- või kivipõhjale või ka eelmise 

aasta taimestikule. Marja areng kestab 15...16 °C juures 5 ööpäeva ning kooruv vastne on 3,8 

mm pikkune. Vastne lebab esimesed 3...4 päeva liikumatult veepõhjal, enne kui ujuma 

hakkab. Noored kiisad toituvad peamiselt vee alumistes kihtidest hõljuvatest selgrootutest. 

Kiisk kasvab aeglaselt, kuid suguküpseks saab juba 2 aasta vanuselt. Eluiga võib küündida 

8...9 aastani. Kiisk võib heade elutingimuste korral muutuda mõnes järves massiliseks ja siis 

peetakse teda kahjulikuks kalaks, sest ta hävitab hinnaliste kalade marja ja söödavarusid. 

Kiisa liha on maitsev ja seda süüakse peamiselt keedetult. Kiisk ei kuulu looduskaitse alla. 
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ANGERJAS  

Seda kala tunneb arvatavasti küll igaüks. Kes ei ole seda libedat, 

madujat kala juhtunud käes hoidma, on tõenäoliselt vähemalt 

tema hõrku liha delikatessina proovinud. Emased kalad kasvavad 

meil kuni 1 m pikkuseks ja paarikiloseks, isased jäävad aga pea 

poole väiksemaks. 

Angerja puhul on eriti omapäraseks tema elukäik. Nimelt hakkavad kõigi Euroopas elavate 

angerjate maimud arenema ühes kohas – Sargasso meres. Seal tõusevad vähem kui ühe 

sentimeetri pikkused vastsed sügavamatest veekihtidest pinnale ja kanduvad Golfi hoovusega 

ida suunas. See mitme tuhande kilomeetri pikkune teekond võtab aega 2,5...3 aastat. Euroopa 

läänerannikule jõudnud läbipaistvad 75 millimeetrised vastsed katkestavad toitumise ja 

moonduvad nn klaasangerjaiks. Järgnevalt hakkavad nad tungima jõgedesse ja jõgede kaudu 

järvedesse, Eestis peamiselt Pärnu jõgikonda (Peipsis ja Võrtsjärves kasvatatakse sissetoodud 

angerjaid). Suguküpseiks saavad isased 5...7, emased 7...12 aastase magevee-elu järel. 

Huvitav on ka see, et kuni 24 cm pikkustel (kolmeaastastel) angerjatel pole sugu veel kindel. 

Magevees ning vähesoolases vees Läänemere rannikul elavad peamiselt vaid emased 

angerjad, isased Läänemerre üldiselt ei satu. 

Angerjad on rangelt öise eluviisiga. Kogu valge aja veedavad nad veekogu põhjamudas, kust 

õhtu saabudes jahile siirduvad. Angerjas on röövtoiduline, toitudes vastavalt oma suurusele 

jõukohasest saagist: veeputukate vastsetest, ussidest, väikestest kaladest. 

Piisavalt suureks kasvanud angerjatega toimub taas muutus: nad omandavad heledama 

värvuse, süvaveekaladele sarnaselt pungis silmad ning lahkuvad magedast veest ookeani. 

Kaheksa tuhande kilomeetrise retke Soome lahest Sargasso merre läbivad meie angerjad 

pooleteise aastaga. Märgistamise teel on välja selgitatud, et soodsates tingimustes läbivad nad 

kuni 50 km ööpäevas. 

Kudemine toimub sügaval, 500...1000 meetri sügavusel. Angerjad koevad vaid üks kord elus, 

nad ei rända enam tagasi vaid hukkuvad sealsamas. 

Angerjas on väga maitsva lihaga kala (eriti suitsutatult või marineeritult), tema liha sisaldab 

kuni 25% rasva. Vaatamata sellele, et viimase poolsajandi jooksul on Võrtsjärve asustatud 

miljoneid maime, on angerja püüdmisel kehtestatud piiranguid. Looduskaitse alla ta siiski ei 

kuulu. 
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KOGER  

Koger on kõrge ja külgedelt lamenenud kehaga kala, kelle 

pikkus on keskmiselt 10...25 cm ja kehamass 50...400 g. 

Kogre värvus võib olla väga mitmekesine: selg on tume, 

hallikas- või pruunikasroheline, küljed rohekaskuldsed. 

Koger paistab silma oma mudalembese eluviisi poolest. Ta on 

seisvate või nõrgalt läbivoolava veega taimestikurikaste järvede elanik. Eestis eristatakse 

kahte tüüpi kokresid: järvekogred ja mudakogred. Viimased asustavad eriti väikseid ja 

mudaseid lompe. Lisaks iseloomustab kokre veel äärmiselt visa hing: nimelt võib ta talvel ellu 

jääda isegi siis, kui veekogu põhjani läbi külmub. Sel juhul võib koger pugeda kuni 70 cm 

sügavusele mutta. Pärast karmi talve, kui veekogu on olnud pikalt jääs, võib koger sageli 

jääda antud veekogu ainsaks kalaliigiks. Selline vastupidavus ilmneb ka suvel, kui järved ja 

lombid kipuvad ära kuivama. 

Kogred toituvad mudas elutsevatest organismidest - enamasti surusääsklaste vastsetest, aga ka 

lihtsalt taimsest kõdust ja mudast. Koger koeb juunist augustini veekogu taimestikurikastes 

osades. Et ta on väga soojalembene kala, siis peab ka veetemperatuur kudemise alguseks 

olema vähemalt 16...18 °C. Kudemine toimub rühmiti ning on kärarikas ja silmapaistev 

tegevus. Tavaliselt on emased sügavamal, isased aga karglevad ja hüplevad ülevalpool. 

Koetud ja viljastatud mari areneb veetaimedele kleepunult. Sõltuvalt veetemperatuurist, 

koorub 6 mm pikkune vastne 4...6 päeva pärast. Koger saab suguküpseks 3...4 aasta vanuselt 

ning pikaealise kalana võib ta eluiga ulatuda 20...30 aastani. 

Kogred on hinnatud püügikala maitsva liha tõttu. Ka kokrede mudamaitse, mis on mudas 

veedetud aastate tagajärg, on hõlpsalt kõrvaldatav, hoides kalu enne söömist mõnda aega 

puhtas vees. Koger kasvab aeglaselt, ja seetõttu teda kalakasvatuslikult eriti ei hinnata. 

Looduses on ta väikeste umbjärvede kalamajandamisel asendamatu. Looduskaitse alla ei 

kuulu. 
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KAHEPAIKSED 

 

TÄHNIKVESILIK 

Tähnikvesilik on väike, 8…11 cm pikkune sabakonnaline, 

kellel on pikk saba, mis moodustab poole kogu 

kehapikkusest. Nagu nimigi ütleb, on tähnikvesiliku 

oliivpruuni selja ja kollaka kõhualusega keha kaetud 

tumedate täppidega, mis moodustavad erinevaid mustreid. 

Looma nahk on sile või peensõmerjas. 

Tähnikvesilik on rangelt seotud metsadega, eelistades leht- ja segametsi ja vältides 

avamaastikku. Ta elutseb varjulistes ja niisketes paikades ning on öise eluviisiga. Vaid 

mõnikord pärast vihma võib tähnikvesilikku näha ka päeval liikumas, tavaliselt on nad 

peitunud pehkinud kändudesse, mahalangenud puude koore alla ja teistesse peidukohtadesse. 

Oktoobrist alates on vesilikud talveunes, asustades lehehunnikuid, mutiurge, ka keldreid ja 

kartulikoopaid, kus nad asetsevad 3…5 isendist koosnevate gruppidena. 

Pärast ärkamist märtsi lõpul või aprillis siirdub tähnikvesilik vette, eelistades madalaid ja 

soojaveelisi tiike, järvi, kraave või ojasid. Vesilike sigimisperiood on pikk ning see kestab 

juuni lõpuni. Pulmaajal muutuvad vesilikud erksavärviliseks ning isaste seljale kasvab lainjas 

oranžiservaline hari, mida mööda kulgeb pärlmuttersinine triip. Emastel loomadel harja ei 

teki. Paaritumine toimub kui veetemperatuur on vähemalt 10 °C ning sellele eelnevad 

pulmamängud, mille käigus vesilikupaar vilkalt ringi ujub ning isane saba liigutades emase 

külgi müksib. Kogu kevade vältel muneb emane kokku 60…700 muna, peale munemist rullib 

ta iga muna eraldi veealuse taimelehe vahele. 

Vastne koorub munast 14…20 päeva pärast. Vastsestaadium kestab 60…70 päeva ning 

veekogust väljudes on noor vesilik 32…36 mm pikkune. Vesilikud saavad suguküpseks 2. - 3. 

eluaastal. Toiduks püüavad tähnikvesilikud hulkjalgseid, vihmausse ja mitmesuguseid 

putukaid, kuid vees elades on ta menüü hoopis teine - siis on peamiseks toiduks sääskede, 

kiilide ja ujurite vastsed, limused, kalamari ja konnakudu. 

Sääsevastseid süües hoiavad vesilikud vaos sääskede arvukust. Et tähnikvesilik on seotud 

metsadega, siis vähendab metsade maharaiumine ta arvukust. Seetõttu kuulub ta looduskaitse 

alla (BioEdu). 

KÄRNKONN 

Harilik kärnkonn on meie tavalisemaid konni, keda leidub 

igal pool Eestis. Värvuselt on ta ühtlaselt pruunikas, 
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kõhualune on määrdunudvalge või kollakas. Harilik kärnkonn on suurt kasvu, eriti emased 

loomad (10…11 cm), kes on isastest (6…7 cm) palju suuremad. Saaremaal elutsevad 

kärnkonnad on oma mandril elavatest liigikaaslastest tublisti kogukamad, sealt on leitud isegi 

kuni 17 cm pikkuseid emasloomi. 

Harilik kärnkonn elab valdavalt maismaal, siirdudes vette vaid lühikeseks, 6…8 päeva 

kestvaks kudemisperioodiks. Kärnkonnad koevad aprilli lõpus või mai esimesel poolel, 

valides omale veekogus sügama (25…40 cm), kõrkjate vahel asuva paiga ning kasutades 

aastast aastasse samu veekogusid. Jõudnud kudemispaika, krooksub isasloom seal käuksuva 

häälega, meelitades niimoodi emaseid. Hariliku kärnkonna kudu on kuni 5 m pikkune nöör, 

milles on 1000…7000 marjatera. 

Koorunud kullesed on 1…1,3 cm pikad ning moone toimub 2…3 kuu pärast, selleks ajaks on 

kullesed kasvanud umbes 2 cm pikkuseks. 

Talve veedavad kärnkonnad maismaal, olles septembri lõpust aprilli alguseni pinnasesse 

kaevunud. Toidujahile siirduvad kärnkonnad videvikus ja öösiti, kui õhk on niiskem. Nagu 

teised konnad, tarvitavad nad toiduks valdavalt selgroogseid - enamasti putukaid (mardikaid 

ja kahetiivalisi) ning limuseid. Harilik kärnkonn saab suguküpseks 3…4 aasta vanuselt ning 

vangistuses on ta eluiga ulatunud 36 aastani. Kärnkonn on looduskaitse all (BioEdu). 

 

ROHUKONN 

Rohukonn kuulub pruunide konnade hulka ning see ütleb, et ta on värvuselt pigem pruun kui 

roheline. Ta on suhteliselt suurte mõõtmetega - 

kehapikkus võib ulatud kuni 10 cm-ni. Meie teisest 

pruunist konnast - rabakonnast - on ta eristatav kirju 

kõhualuse poolest, millel on tume marmorjas muster. 

Rohukonn elutseb niisketel niitudel, põõsastikes, 

lehtmetsades ning isegi kultuurmaastikel. Ta veedab 

kogu suve maismaal, veekogudest üsna kaugel. 

Rohukonn on öise eluviisiga loom, kes kõige erksamalt tegutseb kella 23…2 ajal. Päeva 

veedavad rohukonnad põõsastesse, kivide alla või pehkinud kändudesse varjunult. Tema 

toidust moodustavad peamise osa mardikad ja kahetiivalised (sääsed ja kärbsed), nälkjad ja 

sihktiivalised (tirtsud ja tirdid). 

Oktoobrist märtsi-aprillini kestva talveune veedavad suurtesse seltsingutesse kogunenud 

rohukonnad mutta kaevunult veekogude põhjas. Oluline on, et veekogu põhjani ei jäätuks ja et 

veetemperatuur ei langeks alla 2,5 °C. Sellisteks kohtadeks on kaevud, tiigid, järved, ojade ja 

kraavide suudmealad. Kevadel ärkavad esimesed rohukonnad varakult (juba märtsi keskel) 

http://bio.edu.ee/loomad/2paiksed/RANARV2.htm
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ning neid võib näha liikumas veel sulamata lumel. Talvituspaikadest kudemispaikadesse - 

kraavidesse, üleujutatud heinamaadele, mudase põhjaga tiikidesse ja järvedesse - liiguvad 

samas kohas talvitunud konnad koos - toimub 3…5 päeva kestev ränne. Samas veekogus koeb 

korraga suur hulk loomi (paarsada, mõnikord ka 500…700 isendit) kuni 1 km raadiusega 

territooriumilt Kudemispaiga suhtes on nad äärmiselt konservatiivsed, siirdudes aastast-

aastasse tagasi samasse paika, kus ise ilmale tulid. Kui mingi kudemispaik hävib, siis on 

konnad võimetud omale uut leidma. Peale esimeste isasloomade saabumist läheb lahti 

nurrumist meenutav konnakontsert. Pulmaperioodil värvub isasloomade kurgualune siniseks 

ning nende esijalgade sisevarvastele ilmuvad suured mõhnad, emased on aga sel ajal 

silmatorkavalt paksud ja töntsakad. 

Aprilli lõpus koeb emasloom madalasse, 11…12 cm sügavusse vette 670…4000 muna, mis 

kleepuvad 15…30 cm läbimõõduga klompidesse ning võivad moodustada kuni paari 

m2suuruseid kuduvälju. Sõltuvalt veetemperatuurist kooruvad kullesed 5…16 päeva pärast. 

Arengu jooksul võivad rohukonna kullesed kasvada …45 mm pikkuseks. Moone toimub 65. - 

75. päeval peale kudemist ning arengu kestus kudemisest noore konnani vältab 70…150 

päeva. Sügiseks kasvab rohukonn 26…33 mm pikkuseks ning talvituspaikadesse siirdumine 

toimub samuti suure karjana. 

Rohukonna arvukuse langust põhjustab sobivate kudemispaikade vähesus, samuti hukkub 

rännete käigus suur hulk loomi maanteedel. Rohukonn on looduskaitse all (BioEdu). 

 

RABAKONN 

Rabakonn on pisike, 5…7 cm pikkune konn, kes kuuludes 

nn. pruunide konnade hulka, on värvuselt pruun või hallikas, 

tumedate laikude või täppidega, mis muudab ta rohu, 

kõdunevate lehtede ja okaste vahel raskesti märgatavaks. 

Rabakonn on levinud kõikjal Eestis ning ta elupaikadeks on 

lehtmetsad, jõgede-äärsed lamminiidud, rannaniidud ja 

soode servaalad. Rabakonni võib näha toitu püüdmas nii päeval kui öösel, kuid kõige 

aktiivsemalt tegutsevad nad siiski õhtuti. Olulisima osa toidust moodustavad mardikad, 

vähemal määral tarbib ka ämblikke, rohutirtse, lutikaid ja röövikuid. 

Suurema osa oma elust, ka talved, veedab rabakonn maismaal, siirdudes vette vaid 

kudemiseks. Rabakonnad talvituvad üksikult - lehtedega täidetud aukudes, näriliste urgudes, 

haohunnikute all jne. Talvituspaikadesse siirduvad nad varakult - juba septembris, noored 

konnad väljuvad talvituspaikadest 1…3 nädalat hiljem, sügisel seevastu viibivad väljas paar 

nädalat kauem. 
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Rabakonnad koevad suhteliselt hilja - alates aprilli lõpupäevadest mai lõpu või juuni alguseni. 

Kudemiseks on oluline rikkaliku taimestiku olemasolu veekogus ning kõige sobivamad 

paigad on rohuse põhjaga tiigid, turbaaugud või rohuse põhjaga heinamaad, kuhu kogunevad 

konnad ligikaudu 1 km raadiusega territooriumilt. Pulmade ajal värvuvad isaskonnad üleni 

hõbejassinisteks, nende esimestele varvastele kasvavad tumedad karedad pulmatüükad ning 

nad krooksuvad nii päeval kui öösel mulksuva häälega. Sel ajal on rabakonn äärmiselt pelglik. 

Tarvitseb inimesel vaid kalda lähedale tulla, kui loomad vaikivad pikaks ajaks. 

Kudemine toimib portsjonite kaupa - üks emasloom koeb kokku 370…3000 1,5…2 mm 

läbimõõduga muna, mis paiknevad veepinnal 10…15 cm läbimõõduga klompides. Soodsate 

tingimuste korral kooruvad kullesed 8…10 päeva pärast. Kudu on vastupidav madalatele 

temperatuuridele - see võib areneda vees, millel on jääkirme. Sellisel juhul munade areng 

peatub, kuid nad ei hukku. Arengu kestus kudust noore konnani sõltub veetemperatuurist 

(võib kõikuda 45…90 päevani) ning juunis-juulis veekogust väljuvate noorte rabakonnade 

pikkus on 12…23 mm. Suguküpsuse saavutab 3. eluaastal. 

Rabakonna kudu ja kullesed on tundlikud saastatusele ja hukkuvad juba mistahes reostusega 

veekogudes. Rabakonn kuulub looduskaitse alla (BioEdu). 
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 IMETAJAD 

 

MÜGRI EHK VESIROTT 

Kaitse Eestis. Vesirott ei ole Eestis looduskaitse all.  

Elupaik. Vesiroti elupaikgaks on tiheda taimestikuga jõe-, 

järve-, ja kraavikaldad ning ka soistunud alad, kus vesi 

aastaringselt püsib.  

Segamini võib ajada. Hamsterlasi, kelle hulka vesirott kuulub, 

on palja silmaga raske üksteisest eristada. Kõik nad on 

pelglikud ja varjulise eluviisiga loomad. Sellest tulenevalt on 

nende vaatlemine raskendatud. Tihti kuuleb küll tegutsemist, kuid tegutsejat ennast näha ei 

ole. Vesiroti kasuks räägib tema suurus, ta on teistest hamsterlastest ikka suurem, 

ainult ondatra on kogukam hamsterlane kui vesirott, kuid tema näeb juba kopra mooda välja.  

Levik ja arvukus Eestis. Vesirott on levinud üle terve Eesti, kuid teda kohtab sagedamini 

saartel ja Lääne-Eesti rannikul.  

Eluiga. Kuni 2 aastat.  

Pereelu. Pesa ehitavad vesirotid mõnda mättasse või mahalangenud puusse, vahel kasutavad 

ka teiste loomade poolt kaldajärsakutesse kaevatud urge. Mügride jooksuaeg algab aprillis ja 

kestab sügiseni. Selle aja jooksul võib emasloom üles kasvatada kuni viis pesakonda. 

Tiinusperiood kestab 21 päeva, mille järel sünnib kuni 8 poega, keskmiselt siiski 6 poega. 

Pojad on sündides pimedad ja kaaluvad kõigest 10 grammi. Juba kolme päeva möödudes 

saavad nad nägijateks ja emapiimast võõrdumisel on nad veel kõigest kaks korda väikemad, 

kui täiskasvanud vesirotid. Ema juurest lahkuvad nad umbes 22 päeva pärast sündimist, kui 

emal uued pojad ilmale tulevad.  

Toidulaud. Mügrid on taimetoitlased, kes söövad peamiselt rohttaimi ja nende juuri, pungi 

ning marju.  

Vaenlased. Nagu kõigil pisiimetajatel on ka niidu-uruhiirtel väga palju vaenlasi. Kõik 

röövlinnud ja -loomad võtavad neid võimalusel saagiks.  

Huvitavaid tähelepanekuid. Toiduküllusel võib tekkida nn vesirotikatk, mis on 

põllumeestele halvakus uudiseks, sest sellel ajal kogunevad palju vesirotid ühte kohta toituma 

ning võivad hävitada terve saagi, jättes põllumaast järele ainult urge täisuuristatud ja 

paljakssöödud songermaa (Zacek). 

 

 

http://www.looduspilt.ee/loodusope/?page=liigitutvustused_liik&id=67
http://www.looduspilt.ee/loodusope/index.php?page=liigitutvustused_liik&id=69
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KOBRAS 

Kogu loomariigis pole midagi võrdset kopra 

ehitustegevusele. On avaldatud ka arvamust, et kas mitte 

kopralt ei õppinud inimene kanalite kaevamist ja tammide 

ehitamist. 

Kobras on Eesti suurim näriline: pikkust kuni üks meeter ja 

kaalu kuni 30 kilo. Kopra karvastiku värvus varieerub 

helepruunist mustani (eristatav on kare pealiskarv ja pehme ning tihe aluskarv). Koprale on 

iseloomulik lame saba, mis on kaetud sarvsoomuste ja lühikeste hajusate karvadega. Üheks 

omapäraks, mis eristab kobrast teistest imetajatest on see, et tema tagajala teise varba küünis 

on lõhestunud kaheks ja kannab "sugemisküünise" nime. Sellega ta justkui kammiks oma 

kasukat. Oma kasuka eest hoolitsemisele kulutab kobras söömisega võrdselt aega. 

Eelmise sajandi keskel hävitati kobras Eesti aladelt. Taasasustati ta siia 1957.a. ja ta levis ka 

ise sama aja paiku Pihkva poolt. Elupaigana eelistab kobras aeglase vooluga veekogusid, 

mille kaldal peab kasvama lehtpuid. Neile veekogudele ehitab ta veetaseme tõstmiseks enda 

langetatud puudest ja mudast tugevaid tamme, tekitades sellega sageli kahju ümbritsevale 

loodusele. 

Koprad ehitavad kas okstest kuhilpesa või kraabivad järsu kaldanõlva sisse uru. Pesa suue on 

alati allpool veepinda ja seetõttu on õhk kopra pesas sumbunud. Ühes pesas elavad koos 

tavaliselt vanaloomad ning eelmise ja üle-eelmise aasta pojad. Pesaterritooriumi märgistavad 

koprad anaalnäärmete nõrega. 

Kobras on eranditult taimtoiduline süües suvel rohttaimi (nõges, pilliroog, angervaks, vaarikas 

jne.) ning talvel lehtpuude koort ja noori oksi. Et pääseda ligi puude noortele okstele, mis 

tavaliselt asuvad puu ladvaosas langetab ta neid oma tugevate, peitlitaoliste ja pidevalt 

kasvavate hammaste abil. 

Tiinus kestab kobrastel 3,5 kuud ja pojad sünnivad mais või juunis. Pesakonnas on tavaliselt 

1…4 hästi arenenud poega. Pojad suudavad juba paari päeva vanuselt ujuda. Iseseisvuvad 

noored teisel eluaastal ja suguküpseteks saavad kolmandal aastal. Maksimaalne eluiga on neil 

15…20 aastat. 

Vaenlasteks on koprale kõik suurkiskjad ja inimene. Tabada ei ole teda aga kerge, sest kui üks 

kobras on vaenlast märganud, siis annab ta sellest teistele sabalöögiga vastu vett teada. 

Selliselt väheneb vaenlasel võimalus kobrast ootamatult rünnata (BioEdu). 
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JÄRVEMUUSEUM  

Võrtsjärve järvemuuseum asub Eesti Maaülikooli 

Limnoloogiakeskuse ruumides. Õpilastele on looduse 

tundmaõppimiseks koostatud erinevaid 

õppeprogramme, populaarseim on muidugi kalade 

programm, kuna meie eluskalade ekspositsioon on 

Eestis unikaalne, isegi loomaaias pole meie omi 

kalaliike näha.  

Järvemuuseumi põhiekspositsiooni moodustavad elusad eesti mageveekalad akvaariumides. 

Väljapanek on unikaalne, sellises liigilises koguses mujal Eestis meie mageveekalu ei 

eksponeerita. Siseruumides on hulga akvaariume, kus praegu elavad järgmised liigid: ahven, 

angerjas, haug, karpkala, linask, latikas, nurg, mudamaim, säinas, säga, kiisk, särg, roosärg, 

viidikas, hõbekoger, tõugjas, turb, tuur, rünt, trulling, lõhi, valgeamuur, kaugida unimudil, 

ümarmudil, angersäga, doktorkala, kollakõrv-ilukilpkonn. 

Ekspositsiooni elutus osas on püügivahendeid, ürgkalade ja kalakivististe väljapanek, veekogu 

uurimisvahendid (Eesti Maaülikool).  
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