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Kaitsekate

gooria

Punase 
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kategooria

Eritunnused Elupaik
Täpsustatud 
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Parim 

määramisperiood
Sarnased liigid Märkused

Leiukohtade 
arv EELISe 
andmetel

Kalad tuur, atlandi tuur Acipenser sturio IIIkat

Seljal, külgedel ja kõhuserval 5 
pikirida luukilpe. Ninamiku tipu ja 
suu vahel 4 poiset (alalõua kida). Selg 
oliivroheline või hallikaspruun, küljed 
sinakad, kõht valkjas.

veekogu

meri, jõgi. Koelmuteks on 
üle 2 m sügavused, kiire 
voolu ja kõva põhjaga 
kohad.

koeb jões juunis-juulis. 
Jõkketõus võib alata juba 
suurvee ajal.

Põhjalähedastes kihtides. 
Tegutseb nii päeval kui öösel. 
Välimuse põhjal sugupooli ei 
erista.

puuduvad

Kalad tõugjas, harilik tõugjas Leuciscus aspius IIkat
Puuduliku 
andmestikuga

Selg hallikassinisest tumeroheliseni, 
küljed hõbedased (vanematel 
kollakad), kõht valge. Sabauim suure 
väljalõikega, pärakuuim nõgusa 
välisservaga. Silmad hõbedased või 
kollakad.

veekogu
jõgi, suurem järv, madala 
soolsusega merelaht.

toitumisaeg mai-oktoober
Säinas -  pärakuuime serv on 
sirge. Turb - tema pärakuuime 
välisserv on aga kumera lõikega.

Peamiselt Peipsi vesikonnas. vähe

Kalad hink Cobitis taenia IIIkat
Puuduliku 
andmestikuga

Kuni 14 cm madu meenutav kala. 
Üldiselt kahvatukollane, kaetud 
pruunide laikudega (muudab värvi 
vastavalt elupaigale). Silmad kõrgel. 
3 paari poiseid.

veekogu

selgeveeline ja madal järv 
ning aeglase vooluga jõgi, 
mõnikord ka riimveeline 
merelaht ja lahesopp 
(liivane või savine põhi).

koeb maist-juulini 
veetaimede vahel.

Öise eluviisiga. keskmiselt

Kalad võldas, harilik võldas Cottus gobio IIIkat

Selg ja küljed pruunikad kuni hallid, 
tumedate korrapäratute laikudega, 
kõht kollakas kuni valge. Silmad 
kõrgel pealael. Rinnauimed suured, 
ümardunud, ulatuvad pärakuni. 
Uimed heledad, tumedate 
täpiridadega.

veekogu

oja, jõgi, järv, riimvesi 
(hapnikurikastes jahedates 
tingimustes, kruusane-
kivine põhi)

aprilli teise või mai 
esimesel poolel koeb. 
Muidu öise eluviisiga.

Puudub Hiiumaa ja 
väiksemate saarte 
veekogudes.

keskmiselt

Kalad vingerjas Misgurnus fossilis IIIkat
Puuduliku 
andmestikuga

Kollakaspruuni seljaga musta-
kollasetriibuliste külgede ja pruunide 
uimedega peenike kala (15-18 cm 
pikk). Suu juures mitu paari lühikesi 
tumedaid jätkeid (poised). Saba on 
ümardunud.

veekogu
soostunud kallastega jõgi, 
mudase põhjaga järv

koeb aprilli lõpus ja mais

Trulling - temal selg ja küljed 
hallikaspruunid või pruunid 
suurte tumedate korrapäratute 
laikudega.

Peamiselt Peipsi vesikonnas. vähe

Kalad säga Silurus glanis IIkat Ohustatud

Selg tumehall, helehallilt 
marmoreeritud, pea ühtlaselt 
mustjashall, küljed kollakad, 
tumedate laikudega. Lai lame pea. 
Pärakuuim pikk, puutub kokku 
sabauimega. Silmad suunurkadest 
veidi kõrgemal. Ülahuulel 
suunurkades pikad poised, alalõual 
kaks paari lühikesi poiseid.

veekogu

järv, suuremate jõgede 
sügavamad osad (eelistab 
mudast põhja, kus leidub 
õõnsusi varjumiseks, 
astanguid, puujuurte 
aluseid ja taimestikku)

koeb ilmselt juunis
Eestis levila põhjapiiril. 
Peamiselt Peipsi vesikonnas.

puuduvad

Kalad harjus Thymallus thymallus IIIkat Ohualdis

Selg hallikaspruun, küljed hõbehallid, 
mõnikord harvade mustade 
täppidega. Kõht valge või hõbejas. 
Soomused paiknevad sirgetes 
pikiridades. Selja- ja rasvauim on 
mustade laikudega (sisaldavad sinist, 
punast, rohelist ja violetset tooni).

veekogu

jõgi (puhas ja 
jahedaveeline, 
taimestikuvaesed kruusase-
liivase põhja ja kiire 
vooluga jõeosi eelistab)

koeb mais pärast kevadist 
suurvett. Kolemu on 
sagedamini kruusasel 
põhjal väga madalas vees.

Põhja- ja Lõuna-Eesti jõgedes, 
ka Peipsi lõunaosas.

vähe

Kalad meritint Osmerus eperlanus Ohulähedane

Iseloomulik poolläbipaistev keha. 
Selg hallikas-salatiroheline, külgedel 
hõbejas vööt, kõht tuhmilt 
hõbevalge, uimed läbipaistvad.

rannik, veekogu
Hoidub rannikuvetesse, 
lahtedesse ja jõesuudme 
piirkonda.

Koelmupiirkonda 
liigutakse juba jaanuaris-
veebruaris, kudemine ise 
keskmiselt aprillis.

Tähtsamad esinemisalad: 
Pärnu laht, Matsalu laht, 
Haapsalu laht ning Narva jõe 
alamjooks ja laherannik.

Kalad meriforell Salmo trutta Ohulähedane

Keha pisut jässakam ja sabavars 
jämedam kui lõhel. Seljauim 
tähniline. Sabauime serv tavaliselt 
sirge või kumer.  Suu ulatub silmast 
tahapoole. 
Kummalgi küljel 15-16 sinakashalli 
laiku ja rohkesti punaseid täppe. 

veekogu, rannik Meri. Jõgi ja oja kudemiseks

Jõkketõus algab augusti 
lõpul-septembris. 
Kudemine oktoobri 
teisest poolest 
novembrini.

Lõhe Merest jõkke või ojja kudema 
tulev siirdekala.



Kalad jõeforell Salmo trutta fario Ohulähedane

Keha külgedel lisaks mustadele ja 
pruunidele täppidele ka punased. 
Täpid ja laigud piiratud enamasti 
heledate rõngastega. Piki küljejoont 
karmiinpunased täpid sirge reana.

veekogu

jõgi, oja (selge, jahe, 
hapnikurikas vesi). 
Elupaigaks valib jõelõigu, 
kus on võimalik varjuda 
puutüvede või kivide 
läheduses. Kudemiseks 
vaja kruusase põhjaga 
piirkonda. 

koevad novembrist 
veebruarini (olenevalt 
temperatuurist)

Meriforell - tema pole eriti 
värvikirev.

Forelli paikselt vooluvetes 
elav vorm. Piir meriforelli ja 
jõeforelli vahel on 
ebamäärane: meriforell võib 
jääda pärast kudemist jõkke 
elama, jõeforell aga minna 
pärast kudemist merre, st 
nad võivad muutuda 
siirdekalast paikseks kalaks ja 
vastupidi

Kalad peipsi siig Coregonus lavaretus maraenoides
Äärmiselt 
ohustatud

Selg oliivroheline või tumedam 
sinakasroheline, küljed helgivad 
hõbedaselt. Rinna ja kõhuuimed 
punakad, tipus tumedamad. 
Rasvauim (saba ja seljauime vahel).

veekogu

järv, eelistab jahedat 
hapnikurikast vett, ent 
talub ka kehvemaid 
elutingimusi.

koeb tavaliselt oktoobri 
lõpust-novembri algusest 
3-4 nädala jooksul, 
mõnikord isegi jää all

Noortele peipsi siigadele on 
sarnased rääbised, aga nende 
uimedel pole punakat värvust, 
uimed on kas rohekashallid või 
värvusetud.

Kujunes välja Peipsi järves 
pärast viimast jääaega. 
Asustab Peipsi järvega seotud 
veekogusid. Asustamise järle 
püsima jäänud ka Saadjärve 
ja Vagula järve.

Kalad peipsi tint
Osmerus eperlanus morpha 
spirinchus

Äärmiselt 
ohustatud

Sale, üsna läbipaistev keha (5-11 cm 
pikk). Suur suu. Selg kollakashall, 
küljed hõbedased.

veekogu järv koeb pärast jää minekut
Peipsi-Pihkva järv, Võrtsjäv, 
Vagula järv. Reeglina koeb 
vaid kord elus. 

Kalad lõhi Salmo salar
Äärmiselt 
ohustatud

Rasvauim. Keha külgedel tähnid, mis 
asuvad enamuses ülalpool 
küljejoont. Sabauim suure sälguga.

veekogu, rannik meri, jõgi
kolemutele siirdub 
oktoobris-novembris

Meriforell Põhja-Eesti jõed


