Autor: Jana Säinast
Räpina Ühisgümnaasium 12.klass

Peipsi Järv ja kaldaäärne elu
Peipsi. Järv, mille pindala on 2611 km² (kogupindala 3555
km², osa kuulub Venemaale). Järv, milles elab 37 liiki
kalu ja 9 liiki kahepaikseid. Tegelikult pole Peipsi lihtsalt
järv, see on elustiil. Paljud inimesed, pered, elavad
Peipsi järve kaldal. Püüavad kalu ja naudivad järve
võlusid.
Nii ka meie pere. Me oleme siin elanud väga ammusest
ajast. Peamine asi, millega on mu pere tegelenud juba
mitmeid-mitmeid aastaid, on kalapüük. Ma olin väga
väike, kui mulle juba erinevaid kalu tutvustati. Tänu
sellele tunnen ma hästi järves pesitsevaid kalu ja oskan
öelda, millised on röövkalad või lepiskalad. Üleüldse
tean kalapüügist üsna palju. Ega ma siis lihtsalt pealt
vaadanud, kuidas tööd tehti, proovisin ikka ise ka. Olen
kala kalavõrkudest välja võtnud, olen kalavõrke järve
lasknud, ka õngega ise õnne proovinud. Mäletan, kui ma
olin umbes 8-aastane, leidsin ma ühe jupi kalavõrgust,
viskasin siis selle ise järve ja lootsin, et sinna jääb kinni
suur kala. Kahjuks jäi sinna kinni ainult üks konn ja
mina pälvisin endale tiitli - konnapüüdja.
Vanasti tuli meie peamine sissetulek kalamüügist ning
ka söögilaual võis tihti maitsta erinevat moodi

valmistatud kalu, näiteks praekala, suitsukala, kuivkala
või ahjukala. Siit tuli ka minu kala-armastus. Kuigi
praeguseks on meie peres saanud kalapüügist pigem
harv nähtus, siis söögilaual me kalast siiski puudust ei
tunne.
Tänu selle, et ma elan järve ääres, oskan ma ka hästi
ujuda. Iga suvi saab väga palju ujumas käidud ja
päevitatud. Oma isiklik rand, mida veel tahta. Kõige
rohkem mulle siiski meeldib paadiga järvele minna ja
seal lihtsalt loksuda ning vaikust nautida.
Seega pole Peipsi meile lihtsalt järv, sest ta on andnud
meile nii palju erinevaid mälestusi, on andnud meile
tööd, on meid toitnud ja on pakkunud lihtsalt lõbusaid
hetki. Peipsi-äärne ala on parim koht, kus puhata ja
parim koht, kus elada.
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