






LOOMAD

1. Saarmas
2. Kobras
3. Rohukonn
4. Mudakonn
5. Ematigu
6. Rändkarp
7. Vesirott ehk mügri
8. Nastik
9. Pruunkaru
10. Põder
11. Pisikaan
12. Surusääsk



SAARMAS

Saarmas on kuni 1,5 meetri pikkune öise eluviisiga 
loom. Tema keha on kaetud üleni pruuni tiheda karvaga, 
kõhupoolel on see heledam. Saarma varvaste vahel on 
ujulestad, ujuda aitab loomal ka jõuline tipu suunas 
ahenev saba. Saarma elu on seotud veega ning kuivale 
maale tuleb ta üksnes puhkuseks. Suvisel ajal toitub 
saarmas peamiselt väiksematest kaladest, kuid sööb ka 
konni, vähke ja limuseid. Kui lumi kannab, meeldib 
talle nõlvadel vastlasõitu teha  – kui teekond läheb 
vähegi allamäge, heidab saarmas rinnuli ja tõukab end 
edasi tagajalgadega. Loom on laialt levinud nii Peipsi 
piirkonnas kui ka kogu Eestis.



KOBRAS

Kobras on meie kõige suurem näriline, kes on eranditult 
taimtoiduline. Kobras on põlvekõrgune matsakas 
helepruuni kuni mustja karvastikuga loom. Öise 
eluviisiga. Ta on väga hea ujuja. Ujuda aitab tal lai 
sarvsoomustega kaetud saba ning tagajalgade varvaste 
vahel paiknev ujunahk. Vee all on kopral kõrvad ja 
ninaaugud kinni. Suvel on kopra toiduks mahlaste 
veetaimede osad, talvel lehtpuude oksad ja koor. Koprad 
ehitavad suuri tugevaid kuhilpesasid madalatele soistele 
aladele või kallastele. Selleks kasutavad nad langetatud 
puude tüvesid, oksi ja risu, mis omavahel savi või 
mudaga kokku mätsitakse. Kobras asustab nii jõgesid-
järvesid kui ka suuremaid kraave. Elab ka inimasustuse 
lähedal. Oma ehitustegevusega muudab kobras oluliselt 
veekogude veerežiimi ning võib nii tekitada suurt kahju. 
Tegutseb Peipsi piirkonna ojades, jõgedes ja järvedes. 
Tema elutegevus loob võimalused ja soodsamad elu- ja 
toitumistingimused saarmale, aga ka paljudele teistele 
kaitsealustele liikidele, nagu valgeselg-kirjurähn või 
must-toonekurg.



ROHUKONN

Rohukonn kuulub pruunide konnade hulka ning 
see tähendab, et ta on värvuselt pigem pruun kui 
roheline. Ta on suhteliselt suurte mõõtmetega: 
kehapikkus võib ulatuda kuni 10  cm-ni. Rohukonn 
elutseb niisketel niitudel, põõsastikes, lehtmetsades 
ning isegi kultuurmaastikel. Ta veedab kogu suve 
maismaal, veekogudest üsna kaugel. Rohukonn on öise 
eluviisiga loom. Päeva veedab ta põõsastesse, kivide 
alla või pehkinud kändudesse varjunult. Oktoobrist 
märtsi-aprillini kestva talveune veedavad suurtesse 
seltsingutesse kogunenud rohukonnad mutta kaevunult 
veekogude põhjas. Rohukonna peamise toiduse 
moodustavad mardikad, kahetiivalised, nälkjad ja 
sihktiivalised. Rohukonna arvukuse langust põhjustab 
sobivate kudemispaikade vähesus, samuti hukkub 
rännete käigus suur hulk loomi maanteedel. Nagu kõik 
teisedki kahepaiksete liigid on ka rohukonn Eestis 
looduskaitse all.



MUDAKONN
 
Täiskasvanud mudakonn on kuni 8  cm pikkune, 
tavaliselt pisem, kõhetu loom. Ta on põhitoonilt hall, 
helepruun või kollakas, sellele lisanduvad tumedamad 
laigud või tähnid. Mudakonnal on iseloomulikult 
suured silmad ja ta on ainus vertikaalse pupilliga 
kahepaikne Eestis. Mudakonn elab enamasti sibula- ja 
kartulipõldudel. Talvitumiseks kasutab väikeloomade 
urge või kaevab ise sobiva, kuni 2 meetri sügavuse uru. 
Mudakonn on öise eluviisiga, päeva veedab ta maa sisse 
kaevunult. Veekogudega on mudakonnad seotud ainult 
kudemise ajal, kusjuures nende tasast häälitsemist 
pole kuigi kaugele kuulda. Mudakonnale sobivad 
elupaigaks mahepõllunduspiirkonnad. Kobestatud 
peenramulda kaob konn paari-kolme minutiga. 
Kaevamiseks kasutab ta tagajalgu, liikudes pinnasesse 
püstloodis, tagaots ees. Tugevaim populatsioon on 
arvatavalt Piirissaarel. Arvukuse langust põhjustavad 
peamiselt muutused põllumajanduses (traditsiooniliste 
sibulapõldude ja linaleotusaukude kadumine). Nagu 
kõik teisedki kahepaiksete liigid on ka mudakonn 
Eestis looduskaitse all.



EMATIGU

Ematigu on magevees elav keermelise kojaga limus. Teo 
pruunivärvilisel kojal on näha tumedamad pikivöödid. 
Ebasoodsa olukorra ilmnedes sulgub ematigu kotta ja 
katab kojasuudme kaanega. Liigub veekogus taimedel 
ja põhjas ning toitub väikestest loomadest ning 
orgaanilisest pudemest. Ehkki nimest seda ei arvaks, on 
emateod lahksugulised – on nii emaseid kui ka isaseid 
tigusid. Nime on ta saanud selle järgi, et munad arenevad 
ja väikesed teod kooruvad emateo kehas. Ema kehast 
lahkuvad teod on algul karvased, kaetud harjastega. 
Peipsis elavad nii järve emateod kui jõe emateod.
 



RÄNDKARP

Rändkarbi koda on tume, kujult kolmnurkne, keskel 
kõrge harjaga ja kuni 3  cm pikkune. Nad elavad tihti 
kobaras koos ja on kinnitunud veekogu põhjale, 
kividele või teistele karpidele. Rändkarbid on Peipsi 
kõige tavalisemad põhjaloomad: nende biomass on 
siin paarkümmend korda suurem kui ülejäänud 
järve põhja asustavatel liikidel kokku. Just rändkarbi 
rohkuse tõttu näeme lindude rände ajal järvel peatumas 
suuri sukelpartide kogumeid. Lausa hiigelkogumeid 
moodustavad vahel merivardid ja tuttvardid. Rändkarp 
on Peipsis võõrliik. Tõenäoliselt on ta siia jõudnud paatide 
külge kinnitununa Kaspia ja Musta mere piirkonnast 
mööda Velikaja jõge. Tänu suurele arvukusele on 
rändkarp tähtis järvevee puhastaja.



VESIROTT EHK MÜGRI

Mügri ehk vesirott on mõõtmetelt rotisuurune. 
Karvastiku värvus varieerub hallikaspruunist mustani, 
noored loomad on alati hallid. Koon on suhteliselt 
ümar, kõrvad karvadesse peitunud ja saba kõigest 
poole keha pikkune. Mügri ujub ja sukeldub vees ning 
liigub nii maa peal kui ka mulla all. Tema elupaigad on 
veekogude kaldad, sooservad, niidud, põllud. Suvel võib 
mügri pesitseda veekogu kaldal mätastes või kaldasse 
uuristatud mitmetasandilises pesaurus ning süüa tarna, 
osja, hundinuia, pilliroogu, järvekaislaid, kõrkjaid jms. 
Veekogude lähedal ja niiskeis paigus elavatele aiapidajatele 
hakkavad mügrid muret tegema suvel ja sügisel, sest siis 
ahvatlevad neid aias valmivad viljad. Põllul söövad nad 
viljateri ja -kõrsi, maisivarsi ja -tõlvikuid. Pessa kogub 
mügri talvevaruks sarapuupähkleid, seemneid jm.
 



NASTIK

Nastik on tumehalli, pruuni või isegi musta värvi selja 
ning valge kõhualusega madu, kelle pikkus võib ulatuda 
150  cm-ni. Nastiku peamiseks tunnuseks peetakse 
kuklapiirkonna heledaid laike, mis on tavaliselt kollased, 
kuid võivad olla ka oranžid, hallikad või valged. Nastik 
on hea ujuja  – ta võib ujuda kaldast mitme kilomeetri 
kaugusele ning sukelduda mitmekümneks minutiks. 
Elupaikadena eelistab nastik märjemaid alasid: jõgede, 
järvede ja tiikide kaldaid, niiskeid metsi ja lamminiite, 
kuid ta võib elada ka koduaias ja mahajäetud hoonetes. 
Ohu korral võib ta küll hammustada, kuid ta ei ole 
mürgine. Jahti peavad nastikud hommikul ja õhtul, 
püüdes peamiselt väiksemaid konni ja konnakulleseid. 
Mõnikord õnnestub tal tabada ka sisalikke, väiksemaid 
linde või nende poegi. Talve veedavad nad sügavates 
urgudes kas üksikult või mitmekesi koos. Nagu kõik 
teisedki roomajaliigid on nastik Eestis looduskaitse all.
 



PRUUNKARU
 
Karu on suur, massiivne, hele- kuni tumepruuni karvaga. 
Saba on tal lühike ja karvade sisse peitunud. Poegadel on 
kaela ümber valge krae, mis vahetevahel on säilinud ka 
vanaloomadel. Karule on iseloomulik see, et ta kõnnib 
talla peal. Hambad on tal nürid nagu kõigil, kes söövad 
nii taimset kui ka loomset toitu. Elupaigana eelistab 
suuri metsi, milles on tuultest mahalangenud puid ja kus 
leidub rabalaike. Karu liigub ringi peamiselt videvikus 
ja öösel, harva päeval. Päeval ta tavaliselt magab kuskil 
kõrge heina sees või mõnes muus varjulises kohas, kus 
teda ei segata. Seepärast ei ole elusat karu looduses 
just kerge kohata. Talve veedab karu taliuinakus, see 
kestab novembrist märtsi või aprillini. Sel ajal on 
tema kehatemperatuur natuke madalam kui tavaliselt 
ja ka ainevahetus aeglustub. Karu sööb peamiselt 
mitmesuguseid taimi ja nende seemneid ning marju. Ära 
ei ütle ta ka putukatest ja nende vastsetest. Elusaid loomi 
tapab karu suhteliselt harva, eelistades värskele lihale 
kergelt roiskunut. Hea meelega sööb ta mett.



PÕDER

Põder on Eesti metsade kõige suurekasvulisem loom. 
Talle annavad iseloomuliku näo pikk ülamokk ja 
mitmekümne sentimeetri pikkune lõuahabe. Kõrvad on 
põdral suured ja üliliikuvad, sabajupp seevastu kõigest 
4–5 cm pikkune, sellega eriti vehkida ei saa. Põdral on hea 
kuulmine ja haistmine, kuid nägemine paraku niisama 
keskpärane kui teistel metsloomadel. Põdra kasukas on 
hallikaspruun, talvel pisut heledam kui soojal ajal; jalad 
on helehallid või valkjad ning kaetud lühikeste liibuvate 
karvadega. Suurte, mõnikord labidat meenutavate 
sarvedega võivad uhkeldada vaid isasloomad, kes on 
emastest ka mõõtmetelt ning kaalult tublisti üle. Põder 
sööb rohtu, lehti ning oksi, samblikke ja seeni. Tema 
tegutsemisjälgi saab kergesti ära tunda: näritud latvadega 
põõsad ning noored männid, paari meetri kõrguseni 
paljaks kooritud kuused ja haavad. Põtrade elupaikadeks 
on jõgede- ja järvedeäärsed, sooderikkad suuremad 
metsaalad, ka noorendikud ja võsastikud. Põder käib 
tihti vees ja ujub hästi.



PISIKAAN

Kaanid kuuluvad rõngusside hulka, sest nende keha 
koosneb rõngalaadsetest lülidest. Kaanid elavad veekogu 
mudases põhjas, taimedel, vette sattunud puutükkidel ja 
kividel. Kaanide keha on pikk ja lapik, peas asub 1–5 paari 
silmi. Suu ümber on iminapp, teine iminapp on keha 
tagaosas. Kaanid on röövtoidulised loomad, kes toituvad 
väikestest veeloomadest või verest, mida nad imevad 
teistelt loomadelt. Pisikaan on Peipsi järves esinevatest 
kaanidest arvukaim. Ta on 10–12  mm pikkune, kreemjas, 
hallikasvalge või tuhmkollane, lameda kehaga. Seljal on 
väike kõva kilbike, eesiminapp on nõrgalt arenenud. 
Pisikaanil on kaks silma. See lamekaanlaste sugukonda 
kuuluv röövtoiduline kaaniliik toitub selgrootutest  – 
ründab putukavastseid, vähke ja usse.



SURUSÄÄSK
 
Surusääsklased on Peipsi järve põhjaloomastiku 
liigirikkaim, levinuim ja biomassi poolest kaalukaim 
rühm. Suurem osa nende elust möödub vastsena ja 
nukuna veekogu põhjas. Vastsed on värvuselt erinevad 
(valkjad, rohekad või punased), suure surusääse vastsed 
on punased. Surusääse vastse lähemal vaatlemisel on hästi 
märgatav peaosa. Vastsed toituvad kõdust ja väikestest 
organismidest. Nad on oluline toit kaladele. Isastel 
surusääskedel on suletaolised tundlad. Täiskasvanud 
surusääsed toituvad taimemahladest või ei toitu üldse. 
Surusääsed munevad vette. Veest väljunud surusääse 
valmikud elavad mõnest tunnist mõne päevani ning 
nad ei toitu üldse. Lühikese maismaaelu jooksul jõuavad 
sääseisandad käia pulmalennul ja paarituda ning 
sääseemandad muneda. Surusääskede parved võivad 
olla hiigelsuured, parvlemisega kaasneb kõrgetooniline 
sumin.





TAIMED

1. Harilik pilliroog
2. Luigelill
3. Laialehine hundinui
4. Kaelus-penikeel
5. Jõgi-kõõlusleht
6. Kollane vesikupp
7. Liiv-vareskaer
8. Valge vesiroos
9. Varsakabi
10. Mürktulikas
11. Ahtalehine põdrakanep
12. Peipsi sibul



HARILIK PILLIROOG
 
Pilliroog on Eesti suurim kõrreline, kasvab sageli 
suurte roostikena. Pilliroo lehed on 20–50 cm pikad ja 
2–3 cm laiad. Õied puhkevad hilissuvel ja moodustavad 
tiheda tumelilla pöörise. Pilliroog kaob seal, kus 
karjatatakse pidevalt kariloomi. Tema varsi kasutatakse 
ehitusmaterjalina, samuti punumistöödeks. Nime 
on saanud taim sellest, et vartest tehti ka roopille 
ja torupilli osi. Pilliroog on Peipsi kõige tavalisem 
taimeliik. Tema levikut on soosinud järve rikastumine 
toitainetega ehk eutrofeerumine. 1970. aastatel laienesid 
roostikud oluliselt, levides ka järve põhjaossa. Pilliroog 
on meie looduslikest rohttaimedest kõige jõulisema 
kasvuga, sirgudes parimatel kasvukohtadel ligi nelja 
meetri kõrguseks. Peipsi ühed võimsamad roostikud 
asuvad Varnjas. Suured roostikud, mis on tekkinud 
inimtegevusest lähtuva toidukülluse toel, aitavad järve 
puhastada.



LUIGELILL
 
Kesksuvel avab Peipsi järve madalas kaldavees ja 
järvelammil oma kaunid õisikud luigelill. Selle põneva 
taime lähisugulased elavad troopikas, meie mail 
on ta oma sugukonna ainus esindaja. Teda leidub 
jõgede suudmealadel ja Lämmijärves. Luigelill kasvab 
seisva või aeglaselt liikuva veega veekogu kaldal 
kuni 3  meetri sügavusel vees. Luigelille õites sisalduv 
nektar meelitab ligi mitmesuguseid putukaid, näiteks 
kiletiivalisi, kärbseid ja põrnikaid. Luigelill on ka 
meetaim. Siberis kutsutakse luigelille jakuudi leivaks. 
Lille tärkliserikastest juurikatest saab jahu, mis sobib 
nii leiva tegemiseks kui ka kohvijoogi valmistamiseks. 
Luigelillejahu pikemaajalist toiduks tarvitamist ei 
peeta siiski tervislikuks, nii et igati mõistlik on need 
luikheledad õisikud veepiiri kaunistama jätta.



LAIALEHINE HUNDINUI
 
Suured tumepruunid tõlvikud teevad hundinuiast nii 
erilise taime, et teda ei ole teiste taimedega võimalik 
segi ajada. Eestis on ta tavaline liik, kasvab veekogude 
soostunud kaldaosades, kraavides, turbaaukudes, 
roostikes. Eelistab kasvada mudas – taime alumine osa 
ongi varjul mudase vee all. Õitseb juunist augustini. 
Seemned on väga väikesed ja kerged, seetõttu levivad 
need tuulega kaugele. Hundinuia lehest saab punuda 
igasuguseid asju, niisamuti nagu tehakse laastukorve. 
Hundinui on nime saanud rahvakeeles nuia või 
teaduskeeles viljatõlviku järgi. Vanasti, kui oldi karjas 
hädas huntidega, kasteti hundinui õli või tõrva sisse ja 
süüdati põlema. Hundinuia tõlvik on kevadel roheline, 
aga muutub suve teisel poolel hundi saba värvi – mõnel 
pool kutsutigi seda taime soesabaks. Hundinuia ühe nuia 
sisse on otsekui kokku pakitud terve padi, viljakarvakesi 
lahti pudistades saab ühest nuiast terve suure kuhja villa.



KAELUS-PENIKEEL
 
Penikeeled kinnituvad veekogu põhja ja selleks et õisikud 
veest välja ulatuksid, ei kasva nad enamasti sügavamal 
kui paar meetrit. Penikeele õied on püstistes tihedates 
õisikutes. Kaelus-penikeel on Peipsi järve kõige tavalisem 
taim, aga teda teatakse vähem, sest ta kasvab peamiselt 
vee all. Kaldalt pole teda näha, ent kui ta ujudes jalgade 
külge jääb, oled temaga kindlasti kokku puutunud. Järve 
eluvõrgustikus täidavad penikeeled olulist rolli: nad on 
toiduks putukatele, lepiskaladele ning küünitades toitu 
nokkivatele partidele, hanedele ja luikedele. Penikeele 
nn heinamaadel saavad sügiseti Peipsil söönuks umbes 
50  000 peatuvat ujuparti, hane ja luike, kelle hulgas 
omakorda on kuni 5000 erilist kaitset vajavat väikeluike.



JÕGI-KÕÕLUSLEHT
 
Jõgi-kõõlusleht on küllaltki tavaline veetaim. Ta on 
kergesti äratuntav tänu oma iseloomulikele lehtedele. 
Need on täiesti korrapärase kolmnurga kujuga, sageli 
peaaegu sirge servaga. Eriti omapärane on aga lehtede 
alus: leheroots kinnitub labale peaaegu keskkohas, 
rootsust tahapoole jäävad aga pikad teravad kolmnurksed 
hõlmad. Sellist lehte pole ühelgi teisel meie taimel. Kuna 
jõgi-kõõlusleht kasvab sageli taimestumata veekogu 
kaldal madalas vees, torkab tema lehe kuju ka hästi 
silma. Taimel arenevad sügisel alumiste lehtede kaenlast 
väljuvate võsundite tipul muguljad tõrukujulised 
sinised moodustised. Need on tärkliserikkad ja sobivad 
küpsetatult või keedetult söögiks. Mugulad on hea 
toidupoolis ka sigadele ja veelindudele.



KOLLANE VESIKUPP
 
Kui valge vesiroos ja vesikupp õitsevad, siis pole neil kahel 
raske vahet teha – kollase vesikupu õied on kollased. On 
kaks head tunnust, mille järgi saab neid enne õitsemist 
eristada. Vesikupul on veidi nurgeline leheroots. Lehte 
tagurpidi pöörates on näha, et vesikupul on leherood 
üksteisele küllaltki lähedal, kuid ei puutu kunagi kokku 
ja jooksevad sirgelt leheservani välja. Lehe alumine 
pind on kollakasroheline. Kollased vesikupud õitsevad 
juunist augustini ja kasvavad sageli koos vesiroosiga. 
Kasvusügavuski on mõlemal üsna sarnane, kuid enne 
sügavamat veepeeglit on viimased tavaliselt vesikupud. 
Taim kinnitub veekogu põhja oma jämeda risoomi 
ja rohkete narmasjuurtega. Kollase vesikupu lehti ja 
risoome söövad metssiga, kobras ja põder. Veelindudele 
on toiduks vesikuppude seemned.



LIIV-VARESKAER
 
Liiv-vareskaer on meie liivaste randade tüüpiline 
kõrreline, kes tunneb end koduselt luidetel. See on 
sinakasroheliste jäigavõitu lehtede ja tugeva varrega 
suurte kogumikena kasvav umbes meetrine taim. Tal 
on pikk hargnev juurestik ehk risoom, mis sügavale 
pinnasesse tungides aitab luiteliival kinnistuda. Õitseb 
juunis ja juulis. Peipsi-äärsetes liivarandades on ta 
üks silmapaistvamaid taimi. Tänu pilkupüüdvale 
välimusele kasutatakse liiv-vareskaera haljastuses, tema 
lehti kattev loomupärane vahakirme lisab iluaedadesse 
sinakasrohelisi toone. Liiv-vareskaer jääb lastele hästi 
meelde, kui nad on sellega ennast kunagi rannas 
vigastanud.



VALGE VESIROOS
 
Valge vesiroos on suur ja uhke taim. Veepõhja 
ulatuvad kolmemeetrised leherootsud on pikimad, mis 
Eesti taimedel olla võivad. Tema valged kuni 15  cm 
läbimõõduga õied on Eesti looduslike taimede õite seas 
suurimad. Vesiroosil on täiesti ümmargune leheroots. 
Kui suur leht tagurpidi pöörata ja vaadata selgelt 
välja joonistunud leheroodusid, siis leherood on küll 
üksteisest kaugemal, kuid harunevad rohkesti ja enne 
leheserva kaarduvad lehe aluse suunas, saades peaaegu 
teiste roodudega kokku. Valge vesiroosi lehe alumine 
pind on valkjasroheline või lillakas. Lindudest söövad 
vesiroosi seemneid pardid ja teised veelinnud. Lehtedest 
ja risoomidest toituvad mügri, ondatra ja põder. Vesiroos 
on Eestis looduskaitse all.



VARSAKABI
 
Varsakabi kasvab peaaegu kõikide Eesti vähegi 
suuremate veekogude ääres – nii järvede, jõgede kui ka 
kraavide ja ojade kaldail. Teda leidub ka peaaegu kõikides 
soostunud metsades ja niitudel. Varsakabja lehed on 
varsa kabja kujulised, sellest ka taime nimi. Õied on 
omapärased seetõttu, et neil puuduvad kroonlehed. Kes 
taime hästi tunnevad, teavad, et tal on kaunid, läikivad 
ja küllaltki suured kollased õied. Need kollased on 
aga hoopis tupplehed, kroonlehed on varsakabjal ära 
kadunud. Varsakabja lehti süüa ei tohi. Kogu varsakabi 
on mürgine, ehkki mitte surmavalt. Kõige mürgisem on 
taim õitsemise ja viljakandmise ajal. Loomadel tavaliselt 
mürgistusi ei esine, sest nad ei söö teda kuigi meelsasti.



MÜRKTULIKAS
 
Mürktulika taim on ülemises osas tugevalt harunev, vars 
vaoline ja õõnes. Õied on kahvatukollased, kuni 1  cm 
läbimõõduga ja paiknevad varre tipus. Kõrgus 10–50 cm. 
Kasvab niisketel niitudel, kallastel, mererannas, õitseb 
maist augustini. Mürktulikas esineb Peipsi lagedatel 
randadel. Kõik tulikaliigid on koduloomadele mürgised, 
näiteks ka küülikutele. Suur kogus tulikaid võib tappa 
isegi hobuse. Harilikult loomad väldivad tulikaid nende 
kibeda ja kõrvetava maitse tõttu, kuid olukorras, kus 
karjamaal kasvab tulikaid nii palju, et muud pole süüa, 
võib ette tulla mürgistusi. Taime kuivades mürk laguneb, 
nii et tulikaid sisaldav korralikult kuivanud hein on 
ohutu. Tulikate taimemahl põhjustab nahapõletikku, nii 
et ka inimesed peavad tulikaid käsitsedes ettevaatlikud 
olema ja kindaid kandma.



AHTALEHINE PÕDRAKANEP

Põdrakanep on pika varre ja punakaslilla õiekobaraga 
taim, mis alustab õitsemist juuni lõpus. Tema tavalised 
kasvukohad on raiesmikud, põlendikud, teeservad või 
kruusakarjäärid, kus taim augustis õitsemise lõpul 
rohkete karvatuttidest seemnetega õhu kaudu kiiresti 
edasi levib. Sellesama seemnevillaga on vanasti täidetud 
ka patju. Eestikeelne nimetus on tulnud sellest, et taim 
sarnaneb kanepiga ja tema kasvualadel elavad põdrad. 
Põdrakanep on tuntud kui 99  häda vastu aitav ravim 
ja ta on üleni söödav. Taime kasvatamine sai alguse 
Leningradi  oblastis asuvast Koporje külast juba 
13. sajandil ja just see piirkond varustas kogu maailma 
tollal kuulsa Vene ehk Koporje teega, mis hiljem sai 
nimeks Ivan-tšai. Teed valmistati põdrakanepi lehtede 
fermenteerimise teel ja see oli omal ajal Venemaa kuulsaim 
ekspordiartikkel. Tänapäeval on põdrakanepiteed taas 
kõrgelt hindama hakatud. Eestis valmistatakse Ivan-tšaid 
just eeskätt Peipsi-äärsetes külades.



PEIPSI SIBUL
 
Peipsi äärest leiab palju külasid, kus sibulakasvatus on 
olnud au sees sajandeid. Peipsi sibul on pesasibul, see 
tähendab, et taim kasvatab alla rohkem kui ühe mugula. 
Maitselt on ta kibe, kuid sisaldab palju suhkruid. Suhkrud 
aitavad kaasa sibula säilivusele, mistõttu korralikult 
kuivatatud sibul säilib toatingimustes uue saagini. 
Sibulat kasvatatakse kõrgpeenardes, sest taim ei taha 
liigvett, küll aga niiskust. Peipsi ääres on tegemist vana 
järvepõhjaga, kus on kõrge põhjavesi, seega on sibulal just 
kõrgpeenardes kõige paremad kasvutingimused. Nii nagu 
aastasadu tagasi, nii visatakse ka praegu kõrgpeenrad 
valmis labidaga, mistõttu kohalikud sibulakasvatajad 
soovitavad kõigil ostjatel paluda sibulamüüjal näidata 
oma labidat, millega peenar on valmis kaevatud.





KALAD

1. Ahven
2. Haug
3. Särg
4. Koha
5. Luts
6. Peipsi tint
7. Rääbis
8. Latikas
9. Peipsi siig
10. Kiisk
11. Angerjas
12. Säga



AHVEN
 
Ahven on ilusa ja ereda värvusega vastupidav ja 
vähenõudlik kala, kes elab järvedes, jõgedes, tiikides 
ja Läänemere mageveelistes osades. Tema selg on 
tumeroheline, küljed rohekaskollased, 5–9 tumeda 
ristvöödiga. Ahvenad võivad moodustada suuri, 
mõnikord kümnetesse meetritesse ulatuvaid hõredaid 
parvi. Kalad on parves üksteisest tavaliselt 30–50  cm 
kaugusel. Õhtu eel hakkavad parved hõrenema ja kalad 
asuvad edasi-tagasi ujudes saaki otsima ning nälga 
kustutama. Inimene püüab ahvenat oma toidulauale 
aastaringi. Väga maitsev ja hinnatud on suitsutatud 
ahven. Ahven on Soome rahvuskala.



HAUG
 
Haugil on nooljas keha, mis on natuke külgedel 
lamenenud. Suhteliselt suurel peal on pardi nokka 
meenutav suu, milles asuvad tahapoole kaldu hambad. 
Erakliku eluviisiga haug veedab peamiselt aega 
veetaimetihnikus saaki varitsedes. Seda tegevust 
kergendab terav nägemine ja päevane eluviis: haug 
näeb mitme meetri kaugusele. Saaki silmanud, teeb 
ta selle suunas välkkiire sööstu. Suuremate haugide 
jõud käib üle nii pardipoegadest ja konnadest kui 
ka pisiimetajatest. Oma saagi neelab ta tervelt alla. 
Toidukitsikuse korral sööb haug ka nõrgemaid 
liigikaaslasi. Harrastuskalastajate jaoks on haug üks 
tähtsamaid püügikalu. Haugi liha on rasvavaene ja 
sobib hästi dieettoiduks.



SÄRG
 
Särjel on rohekas selg, hõbedase läikega küljed ja 
valge kõht, silmad ja uimed on punakad. Särg elab 
mageveekogudes ja riimvete kaldaäärses taimestikus. Ta 
on meie kaladest kõige taimetoidulisem. Kudemise ajaks 
kasvab isasele särjele selga pulmarüü (nn helmeskate), 
mille moodustavad sarvainest köbrukesed kala kehal. 
Kudemine toimub rabeledes ja kärarikka veepladina 
saatel, mis võib olla nii hoogne, et osa marjateri lendab 
veest välja. Inimese jaoks on särje liha luine ja pisut 
muda maitsega, seetõttu leiab see liik rohkem kasutust 
söödakalana õngepüügil. Samas on kuivatatud särg 
hinnatud suupiste.



KOHA
 
Kohal on pikk süstjas keha, mis on selja pealt rohekashalli 
värvi, külgede ülaosa on kollakate triipudega. Seljauim 
on jagunenud kaheks osaks. Kohad elavad vähese 
läbipaistvusega rannikuvees ja siseveekogudes ning 
tegutsevad ja püüavad saaki ainult öösiti veekogu põhja 
lähedal. Kudemise eel, mais ja juunis, toimuvad uhked 
pulmamängud: paar ujub kudemisplatsil mitu ööpäeva 
ringi, tekitades tugevat veepladinat. Isaskala puhastab 
kudemiseks välja valitud platsi mudast ja prahist ning 
kaevab sinna pesalohu. Pärast kudemist emane koha 
lahkub, isane aga valvab arenevat marja kuni vastsete 
koorumiseni. Kogu valvepidamise ajal ei söö ta midagi. 
Inimese jaoks on koha hinnatud püügikala tänu maitsvale 
lihale ja kiirele kasvule.



LUTS
 
Lutsul on ümar keha, mis tahapoole ulatudes muutub 
saledamaks. Seljauimi on kaks, neist tagumine on umbes 
poole keha pikkune, peaaegu sama pikk on ka pärakuuim. 
Pea on lame ja laia suuga. Tal on hästi libe limane nahk, 
tillukesed nahas peituvad soomused ei paista välja. 
Luts on valdavalt öise eluviisiga külmalembeline kala. 
Orienteerub peamiselt haistmismeele abil, seetõttu pole 
ka isegi parasiitidest kahjustatud poolpimedate lutsude 
toitumisvõime nõrgenenud. Luts on ainuke mageveekala, 
kes koeb talvel jää all. Väikese õlitilgaga marjaterad 
arenevad põhja lähedal. Suvel, kui veetemperatuur tõuseb 
üle 15–16 kraadi, muutub luts loiuks ja jääb suveunne. 
Inimesed hindavad lutsu silmapaistvalt suurt maksa 
tänu vitamiinirikkale rasvale ning tema liha rasvavaese, 
kuid maitsva dieettoiduna.



PEIPSI TINT
 
Tintlased on väikesed sihvakad kalakesed, keda nende 
värske kurgi lõhna tõttu kutsutakse tihti ka kurgikaladeks. 
Peipsi tindile on meelepärane aeglaselt voolav või seisev 
vesi. Nad on mageveekogudes põhja lähedal elutsevad 
parvekalad, kes toituvad põhiliselt zooplanktonist. 
Väikeste tintlaste suurimad vaenlased on kohad, kuid 
ka paljudele teistele näljastele röövkaladele on tindid 
ihaldatud saak. Tänu tindi liha suurele toiteväärtusele on 
ta hinnatud nii inimtoiduna kui ka loomasöödana. Oma 
lühikese eluea tõttu on tintide arvukus ja saagid äärmiselt 
kõikuvad ja olenevad eelkõige kudemistingimustest. 
Valdav osa saagist kuivatatakse.



RÄÄBIS
 
Rääbise selg on sinakasroheline või hallikas, küljed ja kõht 
hõbedased. Selja-, rasva- ja sabauim on rohekashallid, 
ülejäänud uimed värvusetud. Rääbis elab suuremates 
järvedes ja magestunud merelahtedes. Hoiab avavette 
ja tavaliselt kõrgemasse veekihti. Liigub ringi suurte 
parvedena, mistõttu püütakse teda valdavalt mõrdadega. 
Oma hapnikunõudlikkuse tõttu on rääbis väga tundlik 
vee reostumise ja eutrofeerumise suhtes. Peipsis oli rääbis 
1980. aastatel üks tähtsamaid töönduskalu, 1990. aastatel 
aga vähenes arvukus järsult, põhjuseks ilmselt mitu 
järjestikust sooja talve. Praegu on varud suurenenud, 
kuid rääbise elutingimused Peipsis on eutrofeerumise 
tõttu märkimisväärselt halvenenud, ka on seal järsult 
kasvanud koha ehk rääbise ühe tähtsama vaenlase 
arvukus.



LATIKAS
 
Latikas kuulub karpkalaliste sugukonda, tema keha on 
külgedelt lamenenud ja kõrge ning kaetud soomustega. 
Soomuste suurus väheneb küljejoonest seljauimeni. 
Selg on roheka läikega sinakasmustjas, küljed metalse 
hõbedase läikega, kõht valge. Elupaigana eelistab ta 
aeglase voolu ning savise ja mudase põhjaga järvi ja 
jõgesid, harva ka rannikumerd. Marja asetab ta mais-
juunis kaldalähedasse madalasse vette, kus leidub 
veetaimi ning kasvab pilliroog. Latika põhitoit on 
vees elavad selgrootud, samuti kalamari. Kudemise 
ajal ta ei söö. Karplastele iseloomulikult on tal 
neeluhambad. Inimesele on latikas väärtuslik tööndus- 
ja harrastuspüügikala.



PEIPSI SIIG
 
Peipsi siig ehk ihes kujunes välja Peipsi järves pärast 
viimast jääaega. Keha värvus varieerub ülaosas sinakast 
oliivjani, küljed on hõbedased. Veel 30  aastat tagasi 
oli ta väga arvukas ja tähtis töönduskala, kuid järve 
eutrofeerumise ja hapnikutingimuste halvenemise 
tagajärjel on praegu väga vähearvukas ning tema 
püük on pea keelatud. Teda on proovitud asustada ka 
paljudesse teistesse Eesti järvedesse, ent see on saaki 
andnud üksnes vähestel juhtudel. Varem tehti siiavarude 
täiendamiseks mõningaid kalakasvatustöid: hautati tema 
marja ja kasvatati noorjärke. Nüüd jälgitakse drooniga 
kudemisajal tema populaarsemaid kudemisalasid, et 
vältida röövpüüki ja kaitsta veel viimaseidki kalu.



KIISK
 
Kiisk on ahvenlaste sugukonda kuuluv väike agressiivse 
käitumisega röövkala, kes elab jõgedes ja järvedes ning 
ka Soome lahes. Ta on küllaltki tüseda, külgedelt kergelt 
lamendunud kehaga kala. Seljauimed on liitunud ja nii 
on tal üks pikk seljauim, mis eest on kõrgem ja tagant 
madalam. Kiisa keha on kaetud märgatava limakihiga. 
Eriti aktiivne on ta öösiti, kui liigub madalamatesse 
kohtadesse. Kiisk sööb palju ja ka teiste kalaliikide marja. 
Kuna ta paljuneb soodsates oludes kiiresti, lastakse tema 
arvukuse piiramiseks veekogudesse tihti temast toituvaid 
röövkalu, eeskätt koha. Töönduslikult on ta Peipsi ääres 
väga oluline. Kiisa liha on väga maitsev, kiisauhhaa on 
Peipsi ääres ja mujalgi üpris kõrgelt hinnatud. Ent kiisa 
kulinaarset mainet vähendab tugevasti tema väiksus, 
luisus ja halb töödeldavus – nii arvatakse saak põhiliselt 
loomasöödaks mineva väheväärtusliku peenkala hulka.



ANGERJAS
 
Angerjas on libe ja madujas öise eluviisiga kala, kelle puhul 
on eriti omapärane tema elukäik. Nimelt hakkavad kõigi 
Euroopas elavate angerjate maimud arenema ühes kohas, 
Sargasso meres. Seal tõusevad vähem kui 1 cm pikkused 
vastsed sügavamatest veekihtidest pinnale ja kanduvad 
Golfi hoovusega ida suunas. See 8000  km pikkune 
teekond võtab aega 2,5–3 aastat. Euroopa läänerannikule 
jõudnud läbipaistvad 7,5  cm pikkused vastsed 
katkestavad toitumise ja moonduvad nn klaasangerjaiks. 
Huvitav on ka see, et isegi kolmeaastasel angerjal pole 
sugu veel kindel. Piisavalt suureks kasvanud angerjatega 
toimub aga taas muutus: nad omandavad heledama 
värvuse, süvaveekaladega sarnaselt pungis silmad ning 
lahkuvad magedast veest ookeani. Retke Soome lahest 
Sargasso merre läbivad angerjad 1,5  aastaga, läbides 
soodsates tingimustes kuni 50  km ööpäevas. Angerjad 
koevad ainult ühe korra elus, nad ei rända enam tagasi, 
vaid hukkuvad sealsamas. Angerjas on väga maitsva ja 
rasvase lihaga kala, mida loetakse tõeliseks delikatessiks.



SÄGA
 
Säga on meie jõgedes ja järvedes elavatest kaladest üks 
suuremaid. Ta võib kasvada kuni 3 meetri pikkuseks ja 
kaaluda kuni 300 kg. Tavaliselt on nad siiski mitu korda 
väiksemad. Säga on laia ja madala pea ning tohutult 
suurte lõugadega kala. Selg on mustjasrohekas, küljed 
laigulised ja kõht hele. Ta on väga ablas röövel, kes 
sööb endast väiksemaid kalu, konni, tigusid ja vahel 
ka liigikaaslasi. Kui saakkala juhtub olema suurem ja 
tugevam, rabeleb ta veel hulk aega säga maos, nii et läbi 
kõhunaha on seda näha. On olnud juhuseid, kus säga on 
rünnanud veelinde ja vees ujuvaid koeri. Tema ülalõual 
asetsevad kaks pikka poiset, millega ta haistab ja kombib. 
Inimene hindab säga õrna liha ja rasva pärast, kuid Eestis 
on sägapüük keelatud ja ta on looduskaitse all. 1935. 
aastal tõmmati aga Peipsist võrguga välja 56 kg raske ja 
2,1 meetri pikkune säga.





LINNUD

1. Merikotkas
2. Naerukajakas
3. Väikeluik
4. Lauk
5. Kaldapääsuke
6. Sinikael-part
7. Jõgitiir
8. Roo-loorkull
9. Kühmnokk-luik
10. Tuttpütt
11. Sookurg
12. Hallhaigur



MERIKOTKAS
 
Merikotkas on Põhja-Euroopa suurim röövlind. 
Vanalind on kergesti määratav valge saba, heleda pea ja 
helekollase võimsa noka järgi. Tiibade siruulatus küünib 
2,5  meetrini. Vanad merikotkad on Eestis valdavalt 
paiksed linnud, kuid noored lendavad üsna laialt ringi. 
Pesad asuvad enamasti rannamännikus, segametsas või 
rabasaarel puude ladvaosas. Aastakümneid kasutusel 
olnud pesakuhi võib kaaluda ligi tonni. Merikotka menüü 
on ülimalt lai – tippkiskjana sööb ta kõike ja kõiki, kellest 
jõud üle käib. Ta ei ütle ära raipeist ega teistelt saagi 
ülelöömisest. Peale lindude ja kalade võib merikotkas 
rünnata ka maismaaimetajaid, oma võimsate tiibadega 
võib ta ära viia kuni kümnekilose saagi. Merikotkas on 
Eestis kaitsealune liik.



NAERUKAJAKAS

Naerukajakas on meie enim levinud kajakaliik, kes on 
kergesti äratuntav tumepruuni kuklani ulatuva maski 
järgi. Kael ja kogu alapool on valged, selg tiibadega 
helehall, nokk ja jalad punased. Pärast sulgimist 
suve lõpus muutub pea valgeks, jääb vaid tume laik 
kõrva kohale. Teda võib kohata märtsist novembrini 
veekogude kallastel, põldudel, linnas jm, jäävaba mere 
korral võib ka talvituma jääda. Vahel moodustavad 
naerukajakad hiidkolooniaid ligi 10  000 paariga. Pesa 
asub maapinnal, veekogu ääres, kuhu muneb 2–4 muna. 
Pojad iseseisvuvad juba kümne päeva vanuselt. Linnu 
nimi tuleneb iseloomulikust naeru meenutavast häälest. 
Kajakad on väga pikaealised linnud, nii võib naerukajaka 
eluiga küündida isegi 33 aastani.



VÄIKELUIK

Väikeluik on väga sarnane laululuigega, mõlemal on 
musta tipuga kollane nokk. Väikeluigel on must umbes 
kaks kolmandikku noka pikkusest, laululuigel aga ligi 
kolmandik. Kõrvuti vaadelduna on väikeluik laululuigest 
tublisti väiksem. Erinevalt kühmnokk-luigest on ta väga 
häälekas ja hoiab oma kaela enamasti sirgena. Toidu 
otsimiseks pistab pea vee alla, vahel harva isegi sukeldub. 
Lendu tõusmisel jookseb väikeluik 3–4  meetrit mööda 
vett, et saavutada õhku tõusmiseks piisav kiirus. Kaasa 
valivad nad endale terveks eluks. Eestis on ta harilik 
läbirändaja, kes võib juhuslikult ka talvituda. Väikeluik 
on Venemaa rahvuslind.



LAUK

Lauk on pigimust pontsakas lind valge laubakilbi ja 
nokaga. Põnevad on eriti laugu varbad, mille vahel on 
ujunahad. Pesitseb taimestikurikastel siseveekogudel 
ja merelahtedel märtsist septembrini. Ei talu eriti 
teiste lindude lähedust ja on pesitsusperioodil väga 
territoriaalne. Lendu tõustes jookseb lauk pladistades 
ja pritsides mööda veepinda, nagu ei oleks tiivad 
päris lennukorras. Iseloomulikud on noogutavad 
pealiigutused. Toitu hangib lauk peamiselt sukeldudes, 
olles vee all kuni 15  sekundit ja sukeldudes kuni 
7  meetri sügavusele. Pesa on mahukas ja sarnaneb 
punutud korviga. Pärast pesitsust muutub lind üleni 
kahvatuhalliks. Väga lärmakas lind  – häälitsusi on tal 
lai repertuaar, alates valjust prääksumisest ja lõpetades 
pasundamisega, mis leiab sageli aset öösiti.



KALDAPÄÄSUKE

Kaldapääsuke on meie ainus pruuniseljaline pääsuke. 
Pesitseb seltsinguliselt liivakarjääri või kaldasse kaevatud 
pesakoobastes. Pesakäigu ehitamisest võtavad osa nii 
emas- kui ka isaslind ning vahel aitavad ka naabrid 
üksteist. Tihti toitub jõgede, järvede jt veesilmade ääres 
õhus lendavatest putukatest nagu teisedki pääsukesed 
ja on nii väärtuslik kahjurputukate hävitaja. Juuli algul 
kogunevad nad suurtesse parvedesse ning ööbivad 
roostikus, augustis hakkavad aga juba Eestist lahkuma. 
Huvitav on see, et neil esineb tardumusuni – kui halva 
ilma tõttu on putukad peitu pugenud, ei sure pääsukesed 
toitu saamata nälga, sest nende kehatemperatuur võib 
alaneda kuni kümne kraadi võrra, vähendades nii 
energiakulu ja seega ka toiduvajadust. Peipsi ääres 
Kallastel asuv liivakivipaljand pakub kaldapääsukestele 
head pesitsuspaika ja parimatel aegadel on pesitsenud 
seal isegi kuni 2000 pääsukesepaari.



SINIKAEL-PART

Isaslinnul on rohekassinine pea ja kael, valge kaelavõru, 
pähklikarva rind ja hallikas keha. Emaslinnul on 
pruunitähniline pea ja keha. Puhkesulestikus isaslind 
sarnaneb emaslinnuga. Paaritumisrituaali käigus näitab 
isane emaslinnule oma sädelevat sulestikku ning ujub 
ümber emase kas väljasirutatud kaelaga või pead seljal 
hoides. Samuti tõstab isane keha veest niipalju välja, 
et rinnasulgi kohevile ajada, ja laseb noka vahelt vett, 
ise samal ajal vilistades. Lõpuks ajab isaslind peasuled 
turri, sirutab kaela vee kohal pikaks ja ujub ringi nagu 
hullumeelne. Sinikael-part pesitseb kõikjal vee lähedal. 
Vaenlase lähenedes mängib ta vigastatut ja üritab 
ohtu pesast eemale meelitada. Pesa teevad emaslinnud 
sünnipaiga lähedale, kuhu munevad 9–13 helesinist 
muna. Kui pojad on koorunud, siis enam nad pessa tagasi 
ei pöördu, kuid pojad jäävad ema kaitse alla, sest nende 
sulestik pole veel veekindel. Sinikael-pardi lend on tema 
suuruse kohta kiire, umbes 60 km/h, seejuures suudab ta 
õhku tõusta pea vertikaalselt.



JÕGITIIR

Jõgitiir on musta lagipea, punase noka ja jalgadega, 
helehalli selja ja valge kõhuga lind. Noka ots on erinevalt 
randtiirust must. Elab tihti siseveekogudel. Kala märgates 
tõmbab tiivad kokku ja sööstab vette, kadudes üleni vee 
alla. Partneri valib ta endale kogu eluks. Pulmamängude 
käigus tehakse partneriga koos vigurlendu, isane 
toob väljavalitule kalu. Jõgitiir on koloonialind, harva 
pesitseb ka üksikute paaridena. Pesitsuspaikade osas 
on tõsine konkurent hõbekajakas. Nagu teisedki tiirud 
on jõgitiir südikas pesakaitsja ning ründab ka endast 
suuremaid loomi ja linde. Talvituma rändab ta väga 
kaugele: Austraaliasse, Aafrika lõunarannikule ja Lõuna-
Aasiasse, seega umbes 14 000 km kaugusele. Arvatakse, et 
just tiiru kehaehitusele tugineti algsete lennukimudelite 
väljatöötamisel.



ROO-LOORKULL
 
Roo-loorkulli võib kohata suuremate roostike, roosoode 
jms paikade läheduses. Saagilennul roo-loorkulli kohtab 
ka soiste niitude ja avavee kohal. Pesa ehitab ta madalasse 
vette roostikusse või selle lähedale kuivale maale, pesa 
materjaliks on samuti peamiselt pilliroog. Toiduks 
sobivad talle igasugused väiksemad närilised, vesimutid, 
pardisuurused linnud (peamiselt lauk), linnupojad, 
veepinnal ulpivad kalad. Samuti on ta osav pesarüüstaja. 
Roo-loorkullil on väga vaatemänguline saagilend, mida 
on eriti ilus vaadelda tugeva tuulega. Saaki otsib ta 
madalal roostiku kohal liueldes, pea allapoole suunatud. 
Roo-loorkull kuulub looduskaitse alla.



KÜHMNOKK-LUIK

Kühmnokk-luik on Eesti kolmest luigeliigist suurim 
ja üldse üks raskemaid lendavaid linnuliike, kaaludes 
7–14  kg. Teistest luikedest eristab teda punane nokk, 
mille tüvel on suur must kühm. Kaela hoiab ta enamasti 
kõverdatult. Pesitseb suurte kuhilate otsas, roostikupesade 
suurus võib ulatuda 2,5-meetrise läbimõõduni ja kõrgus 
poole meetrini. Pesad asuvad madalas vees või soises 
kohas ja neid kasutatakse aastast aastasse. Toitub kuni 
meetri sügavusel asuvatest veetaimedest, putukatest ja 
molluskitest. Sõna “luik” tähendas algselt karjapasunat, 
kühmnokk-luik on aga peaaegu tumm – kõige rohkem 
on kuulda tema tiibade vuhh-vuhh-heli. Kühmnokk-
luik on agressiivne lind, näiteks kui rünnatakse tema 
pesa. On teada juhtumeid, kus lind ründab ka liiga 
lähedale sattunud inimesi või paate. Rünnakule eelneb 
sisistamine. Lennukiirus on tal kuni 90  km/h. Ta on 
Taani rahvuslind.



TUTTPÜTT

Tuttpütil on lai mustaga ääristatud pruun kaelus, 
must suletutt, pikk kael ja terav nokk. Pesitseb 
madalatel veekogudel ja merelahtedes, mis on kala- ja 
taimestikurikkad. Ta on suurepärane ujuja ja sukelduja, 
kuid kuna tema jalad asuvad rohkem keha tagaosas, siis 
on ta maismaal suhteliselt saamatu ja seepärast sinna väga 
ei tikugi. Samas ei meeldi tuttpüttidele ka eriti lennata, 
pigem väldivad nad ohtu pikkade sukeldumistega. 
Veepinnalt saab ta õhku vaid pika hoojooksuga. 
Pulmamänguks teevad emas- ja isaslind imelist nn 
pingviinitantsu. Pesa on põnev moodustis, nimelt ehitab 
tuttpütt ujuvpesa, mis on kinnitatud elusate taimede 
külge. Pütipojad ujuvad kuni kümnenda elunädalani 
vanemate seljas. Eesti Ornitoloogiaühing valis tuttpüti 
2020. aasta linnuks.



SOOKURG

Sookurg on tuhkhalli sulestiku, mustade hoosulgede ja 
kurgualusega, heleda noka ja pikkade tumedate jalgadega 
lind, kelle saba ripub puhmasjalt alla. Sookurega sarnane 
oksal istuv lind on hallhaigur. Sookurge kohtab rabades 
ja soodes märtsist augustini, toitub ta niitudel ja põldudel. 
Enne rännet kogunevad sookured massiliselt põldudele 
ja heinamaadele. Sookured on suurepärase nägemise 
ja kuulmisega linnud. Nad on üsna kartlikud ja nii 
lõppeb sookurega kohtumine tavaliselt võimsate tiibade 
lehvimisega ja valju, trompetihelile sarnaneva hõikega, 
mida on vaiksel õhtul kuulda kilomeetrite kaugusele. 
Pulmarituaalide juurde käib kaela painutamine seljale 
ning kõrvulukustav duett. Pesaks on hästi varjatud suur 
taimekuhi maapinnal. Kevaditi ja sügiseti võib näha 
nn sookureballetti. Lennates toob ta kuuldavale vaikset 
luksumisega sarnanevat heli.



HALLHAIGUR

Hallhaigur on suur musta suletutiga pikajalgne lind, 
kellele on iseloomulik s-kujuline kael. Ta on vesihalli 
põhitooni ja oranži nokaga. Võib kohata märtsist 
oktoobrini. Pesitseb metsades, vanades parkides, toitu 
aga otsib veekogude äärest  – sööb kalu, kahepaikseid, 
selgrootuid, harvem pisiimetajaid. Pesitsevad alati 
kolooniatena ja tavapäraselt kuuselatvades. Ta võib 
tundide viisi seista liikumatult ühel jalal, pea õlgade 
vahel. Suuri kalu püüab nokaga n-ö torgates, seejärel 
raputab kala ja neelab selle pea ees alla. Pesakoha valib 
isaslind, kes toob pesale tulles kuuldavale valju häälitsuse, 
vibutab pead ja plagistab nokka. Saabuv emane peab 
olema tagasihoidlik, vastasel juhul ajab isane ta minema. 
Sobiva emase saabudes plagistab isane 20–40 korda 
nokka.





REOSTUS JA OHUD

1. Suitsukonid
2. Plast – kilekotid, pudelikorgid jm
3. Autopesu
4. Prügi põletamine
5. Kütusejäägid
6. Ülepüük
7. Toitained põllumajandusest
8. Toitained ebapiisavast reoveepuhastusest



SUITSUKONID

Suitsukonid on mürgine ja ohtlik prügi. Sigareti 
filter ei lagune bioloogiliselt. Iga suitsukoni sisaldab 
vähemalt 4000 kemikaali, mis pärsivad taimede kasvu, 
lämmatavad ja mürgitavad loomi, linde ja kalu nii, et nad 
ei ole võimelised taastuma. Üksainus suitsukoni võib 
mürgitada kuni 1000 liitrit vett. Umbes 6 triljonist igal 
aastal suitsetatud sigaretist jõuab loodusesse 4,5 triljonit, 
seega 75%.



PLAST – KILEKOTID, PUDELIKORGID JM

Miljonitest tonnidest ujuvast prügist on ligi 80% plast, 
mis vees ei kõdune. 2020. aasta kõige suurem plastsaar on 
43 Eesti suurune. Ja see on ainult üks viiest. Plastitükikesed 
suudavad endasse imeda mürgiseid kemikaale, näiteks 
merre heidetud mürke. Koos mereandidega jõuab 
ookeaniprügi koos mürkidega tagasi inimeseni (plast → 
nanoplast → fütoplankton → zooplankton → kalad → 
inimene).
 Vette sattunud kilekotid, purkide kilest koos-
hoidmisrõngad, kilepaelad jne on loomadele väga 
ohtlikud. Igal aastal sureb miljoneid loomi, linde ja kalu 
kilekotijäänuste allaneelamise tagajärjel. Linnud, kalad 
ja hülged hukkuvad, neelates meres ujuvat prahti, sest 
peavad kileosakesi planktoniks vm toiduks, mis aga 
ummistab või vigastab nende seedeelundeid. Linnud 
surevad nälga noka külge takerdunud kile tõttu. Plast 
võib jääda ka looma makku, täites selle ja tekitades 
sooltesse haavandeid, mille tõttu loom sureb aeglaselt 
ja piinarikkalt. Kilekotid on samasugune oht ka kuival 
maal, sest loomad söövad toidu järele lõhnavaid kilekotte.



AUTOPESU

Oma auto eest tuleb hoolt kanda, kuid kindlasti ei tohi 
autot pesta veekogu ääres. Seda tehes satuvad pesust 
eraldunud must vesi ja kemikaalid veekogusse, reostades 
ja mürgitades vett. Isegi kui sel pesukorral keemilisi 
puhastusvahendeid ei kasutata, on auto küljes eelmisest 
korrast pärinevaid kemikaale, peale selle ka võimalikud 
kütuse- ja õlijäägid. Parim koht auto pesemiseks on selleks 
ette nähtud pesula, kus enne reovee üldkanalisatsiooni 
suunamist filtreeritakse vesi liivast ja õlijääkidest.



PRÜGI PÕLETAMINE
 
Prügi põletamine võetakse tavaliselt ette kevadel või suvel, 
kui koristatakse maja ja aeda. Lõkkesse visatakse jäätmed, 
mis prügikasti ära ei mahu või mida kuskile panna ei ole. 
Sinna sekka läheb vana mööbel, riided, jalanõud, rehvid, 
ehitusjäätmed, värvipurgid ja muu kasutuks muutunud 
kraam – esemed, mida saab viia jäätmejaama või koguda 
liigiti. Paraku leitakse sageli, et lihtsam on see kõik lihtsalt 
ära põletada. Põletamisel tekkivad mürgised ained ei 
saasta mitte ainult õhku, vaid ladestuvad ka maapinnale, 
kandudes edasi põhjavette, marjapõõsastele, puudele ja 
taimedele, kust inimesed ise seda kõike sisse söövad. 
Jäätmepõletustehases toimub jäätmete põletamine 
kontrollitud keskkonnas väga kõrgel temperatuuril ja 
ohtlikud ained püütakse kinni spetsiaalsete filtrite abil. 
Mõõtmised näitavad, et kodukorstnast võib lühikese aja 
jooksul ohtlikke saasteained õhku paiskuda rohkem kui 
ühest prügipõletustehasest aastate jooksul.



KÜTUSEJÄÄGID
 
Peipsi järve tervist võib mõjutada tehastest välja 
voolavate ohtlike kütusejääkide jõudmine järve. 
Läheduses asuvatest tööstustest satub järvevette mitmeid 
metalle. Mürkide sisaldust järves on seostatud nii 
põlevkivitööstuse kui ka veesõidukitega. Veesõidukitele 
ongi kehtestatud kindlad reeglid, millised kalapaadid ja 
millal tohivad järvel püügiga tegeleda. Kütusereostuse 
tagajärjel satuvad ohtu ja haigestuvad nii kalad kui ka 
veelinnud ning muutub taimestik, kuid see mõju jõuab ka 
inimesteni. Tähtis on enne uue ettevõtte loomist uurida 
selle mõjusid keskkonnale. Oluline on ka ümbruskonna 
vanade kütusemahutite tühjendamine ja kahjutuks 
tegemine. Vajalik on inimeste tähelepanelikkus, 
teadlikkus ja vastutus.



ÜLEPÜÜK

Ühe kalaliigi ülepüügist tekib olukord, kus teine kalaliik 
tema koha üle võtab ja võib edaspidi takistada esimese 
liigi taastumist. Nii võib juhtuda, et mõned liigid surevad 
hoopis välja, kaovad ja seetõttu jääb veekogu vaesemaks. 
Samuti jääb kalaliikide vähenemise tõttu teistel liikidel 
toitu vähemaks. Keelatud on röövpüük, kus kasutatakse 
püügivahendeid, millega väga palju alamõõdulisi 
kalu järvest välja püütakse. Pahatihti kalastatakse ka 
keeluajal. Ülepüügi vältimiseks on kehtestatud liigiti 
kindlad püügikogused – kvoodid. Nii võivad kalamehed 
püüda ühe ajavahemiku jooksul kindla hulga kalu. Püüki 
suunatakse ka keeluaegadega. Mõnikord keelatakse 
teatud piirkonnas kalapüük täielikult. Kui inimesed 
teavad, kust kalad täpselt pärit on ja mis seisukorras 
need liigid parasjagu veekogudes on, saavad nad oma 
tarbimist jälgida ja vajaduse korral vähendada.



TOITAINED PÕLLUMAJANDUSEST
 
Peipsi järve seisundit mõjutab valgala Eesti ja Venemaa 
poolel elava ligikaudu miljoni inimese tegevus nii olmes, 
põllumajanduses, maavarade kaevandamisel, metsade 
majandamisel kui ka muus majandustegevuses. Peamine 
probleem on järve eutrofeerumine ehk toitainetega, 
eriti fosfori- ja lämmastikuühenditega rikastumine, 
mis põhjustab muutusi järve ökosüsteemis, vähendab 
kalavarusid, halvendab vee kvaliteeti ning kriitilistel 
juhtudel aitab kaasa sinivetikate vohamisele, millest 
tingitud vetikamürgid ohustavad nii vee-elustikku 
kui ka suplejate tervist. Põllumajandusmaa osatähtsus 
on Peipsimaal Eesti keskmisest suurem ning seega on 
Peipsi järve tervise seisukohast väga tähtis, kuidas põldu 
haritakse. Liigselt või valel ajal väetamise tulemusena 
kanduvad toitained põldudelt põhjavette ja kraavidesse, 
kust need edasi jõgede kaudu Peipsisse jõuavad. Peale 
põldude väetamise on vajalik silma peal hoida ka 
sõnnikuhoidlatel, et nendest ei jõuaks reostust edasi 
veeringesse.



TOITAINED EBAPIISAVAST
REOVEEPUHASTUSEST
 
Oleme harjunud, et kraanist tuleb puhas joogivesi, mis 
pärast kasutamist läheb mööda kanalisatsioonitorustikku 
reoveepuhastisse. Peipsi järve toitainetega rikastumise 
üks põhjus on ka see, et mitte kõikides Peipsimaa linnades 
ja külades ei ole nüüdisaegseid ning hästi töötavaid 
reoveepuhasteid. Eestis on tänu Euroopa Liidu toetustele 
reoveemajandus suhteliselt hästi korda tehtud, Venemaal 
on see protsess olnud aeglasem, kuid kindlasti jõutakse 
ka seal vajalikud investeeringud tulevikus ära teha. Meie 
kõigi vastutus on, et me ei valaks ohtlikke kemikaale, 
ravimeid jm jäätmeid kraanikausist ega WC-potist alla. 
Nende ainete välja puhastamine on ka reoveepuhastites 
väga keeruline. Ja üks väike soovitus veel: enne ujuma 
minekut käi ära WC-s, sest järve pissimine on halb mõte 
nii järve kui inimeste tervise seisukohast.
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