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Eesti kalade kasvukiirused.

Pildil on näidatud kalade keskmine pikkus viie-
aasta vanusena (pildil olevad kalad on kujutatud 2x 
vähendatuna.)
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Vanamõisa järv
Ümmarguse kujuga Vanamõisa järv on suhteliselt väike, vaid 2 ha suurune, 
kuid seejuures üsna sügav, üle 10 m. 

Kuna järv on väike ja suhteliselt taimestikuvaene, võime siit leida eelkõige 
meie kõige tavalisemaid kalu nagu ahven, särg, haug, viidikas, linask ja 
latikas.  Haruldasematest kaladest elab siin turb. 

Turb
Turb on särje ja säina sugulane, kelle tunneb hästi ära laia selja ja lauba 
järgi. Ka on talle iseloomulikuks tunnuseks kumer pärakuuim. 

Nii nagu tema paljud sugulased, ehivad isased turvad ennast kudemisajal 
helmeskattega. Kudemine toimub mais-juunis. Koelmutena eelistatakse  
väiksemate jõgede madalamaid kärestikulisi lõike, sest siin on arenev 
mari ja hiljem vastsed hästi hapnikuga varustatud. Erinevatel aastatel 
võib turb kudeda kas korraga või siis portsjoniliselt; viimasel juhul koeb 
emane kahes osas.

Turba on õige raske püünisega ära petta, kuna turb on väga umbusklik 
kala. Ta jätab isegi lemmiktoidu puutumata, kui õngenööri on kogemata 

sõlm sisse tulnud. Kui turb on juba konksu otsas, siis on ta üks pööra-
semaid kalu, pooleteise või kahe kilosena ringi tuiskav ja pikalt ringi 
rabelev turb võib väljatõmbamise päris raskeks teha.

Viidikas
Vidikat võib leida Eestis suhteliselt laialdaselt nii jõgedes, järvedes kui 
ka riimvetes. Kuna tegemist on tagasihoidlike mõõtmetega, kuid ühe 
rasvaraikkaima kalaga, siis omab ta meie sisevetes tõenäoliselt suurimat 
vaenlaste hulka. Vähe sellest, et teda söövad enamik röövkalu,  teda ei 
põlga ära ka kaladest toituvad linnud – kajakad, haigrud ja isegi pardid. 
Sellest tulenevalt on viidikas parvekala – seltsis on julgem ning kergem 
vaenlaste eest hoiduda.

Viidika tabamine on suhteliselt lihtne pühapäevakalastaja jaoks ja teda 
püütakse peamiselt käsiõngega, harvemini lendõngega. Edukalt on 
kasutatavad praktiliselt kõik levinud õngesöödad: tõugud, vastsed, ussid, 
kõikvõimalikud taignad, pudrud jm.

Linask
Vaatamata oma pisut töntsakale olekule on linask üks meie vete kauneimaid 
ja maitsvamaid kalu. Paksuhuuleline suu kummaski nurgas ilutsevad kaks 
väikest poiset, mis aitavad kalal mudases vees sobivad palad üles leida. 
Linaski tugevat keha katab hästi paks ning limane marrasnahk, mille all 
paiknevad väikesed piklikud, üksteist katusekivijalt katvad soomused. 

Linaski näol on meil tegemist ühe vastupidavaima kalaga. Ta suudab elada 
väga madala hapnikusisalduse ning kõrge happelisusega vees, mille 
keskmine temperatuur võib olla kuni +30 °C. Alles kõrgematel tempera-
tuuridel vajub linask suveunne, milles viibides võib ta ellu jääda ka siis, 
kui temperatuur püsib pikemat aega 40-41 °C juures. Ahven
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