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Reeglid

Kaardid segatakse ja jagatakse 
mängijate vahel laiali. Teistele 
mängijatele oma kaarte ei näi-
data. Mäng liigub päripäeva ning 
seda alustab kaartide segajast 
vasakul olev mängija, kes tõmbab 
oma parempoolselt naabrilt (ehk 
jagajalt) ühe kaardi ning paneb 
selle oma kaartide hulka. Kaardid, 
millel on sama pilt, moodustavad 
paari ning juhul kui mängija kätte 
satub paar, siis pannakse see paar 
maha. Mängu saavad lõpetada 
("võita") need, kellel õnnestub
oma käes olevatest kaartidest 
lahti saada, jättes seega kaota-
jale kätte apla võõrliigi - kaugida 
unimudila - röövkala, kes ohustab 
Peipsi vee-elustikku.



Toitumus

Lepiskala - 
taimi, pudet või selg-
rootuid söövad kalad.
Toituvad nt zooplank-
tonist ja -bentosest ehk 
põhjaloomastikust, nt 
vähid, limused, putukad 
jne.

Röövkala - 
Toitub kalamaimuna 
zooplanktonist ja 
kaladest ja kahepaik
setest või muudest 
loomadest.  

 



Ahven – Perch – Окунь  

Ahven on väga laialt levinud nii 
siseveekogudes kui rannikume-
res. Ahvenal on Suur majanduslik 
tähtsus. Väga populaarne püügi-
kala ka harrastuskalameestele.





Angerjas – Eel – Угорь  

Angerjas on öise eluviisika kala. 
Tavaliselt alla meetri pikk ja kuni 
paar kg raske. Arvukus on tuge-
vas languses. Looduslikult siia 
rännanud angerjad on tänapäeval 
vähemuses. 





Haug – Pike – Щука 

Haug on enamasti paikne üksikult 
elav kala, kes varitseb saaki liiku-
matult ning haarab selle kiire söös-
tuga. Tavaliselt kuni mõne kg ras-
kune ja alla meetri pikkune. 





 Kiisk – Ruffe – Ёрш 

Kiisk on laialt levinud järvedes, 
jõgedes ja rannikumeres. Tava-
liselt on pikkus kuni 15-20 cm ja 
mass kuni 100 g. On parvekala, 
toitub põhjalomasitkust.   





 Koha – Pike-perch – Судак 

Koha on peamiselt parvekala, 
suuremad isendid võivad olla 
eraklikumad. Tavaliselt 50-70 
cm pikk ja 1-4 kg raske. Kohal 
on kalapüügis suur majanduslik 
tähtsus, ka harrastuspüügi objekt.  





 Latikas – Bream –  Лещ 

Latikas on tavaline kala Eesti
järvedes ja suuremates jõgedes,
samuti madalates merelahtedes.
Tavaliselt pikkus kuni 50 cm ja
mass kuni 3-4 kg. Omab olulist
majanduslikku tähtsust ja on
populaarne harrastuspüüdjatele.





 Luts – Burbot – Налим

Luts on üksildase põhjaeluviisiga 
röövkala. Elupaigaks jõed, järved 
ja madala soolsusega merelahed. 
Tavaliselt kaalub kuni paar kg. 
Pikkus kuni 70 cm. Kalapüügis 
mõningane majanduslik tähtsus. 
Harrastuspüügi objekt jõgedes 
ja Peipsi järves.





Peipsi siig – Whitefish – 
          Чудской сиг    

Peipsi siig on mageveeline siia 
alamliik. Kasvab üle 60 cm pikku-
seks ja 3 kg raskuseks.  asustab 
Peipsi järve, Suur- Emajõge ja 
Võrtsjärve. Arvukus on tugevalt 
langenud. Varem omas Peipsi 
järves püügikalana majanduslikku 
tähtsust.





Peipsi tint – Peipsi smelt – 
         Чудской снеток    

Peipsi tint on meritindi magevee-
line kääbusvorm. Pikkus 5-8,5 cm, 
harva üle 10 cm.  On Peipsis ja 
Võrtsjärves elav parvekala. Toitub 
zooplanktonist. Tänapäeval on ta 
Peipsis väga vähearvukas. Varem 
omas Peipsi järves väga suurt 
majanduslikku tähtsust. 





Rääbis – Vendace – 
         Ряпушка 

Rääbis on avavees elav parvekala,
vajab hapnikurikast vett. Pikkus
kuni 20 cm ja mass kuni 100 g,
toitub zooplanktonitest. Arvukus
Peipsi järves on langenud. Kunagi
omas rääbisepüük Peipsi järves
suurt majanduslikku tähtsust.
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OHT! 
Apla röövkala edasist levikut 
uutesse veekogudesse tuleks 
vältida. Juba 10 cm pikkusena 
hakkab ta sööma kõiki väiksemaid 
kalu, konnakulleseid ja teisi, kellest 
jõud üle käib.  

     Kaugida unimudil  –  
Chinese sleeper – Ротан  
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PEIPSI JÄRV
1. Peipsi järves elab kokku 37 
kalaliiki, töönduslikult kasuta-
takse 15 liiki.  
2. Kalapüük on olnud Peipsimaal
põhilisi elatusalasid ning mitmed 
vanad kalapüügiviisid on just Peipsi  
randadel säilinud tänapäevani. 
3. Peamisteks püügikaladeks on  
olnud peipsi tint, rääbis, haug,  
koha, ahven, latikas, luts, peipsi  
siig.  
4. Kaitsealusteks liikideks on 
harjus, tõugjas, säga, hink,  
vingerjas, võldas. 
5. Peipsi kalastik on ajaga tublisti 
muutunud. Paljud muutused on 
tingitud muutustest järve  
üldseisundis. Probleemideks on
põllumajandus ning asulate heit-
veest tulenev liigtoitelisus ja ka 
kalade ülepüük. 


