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SISSEJUHATUS 
 

Ahja jõgi on Emajõe alamjooksu suurim lisajõgi. Jõe lähteks on Erastvere järv. Ahja 

pikkus on 103,4 km ja valgala pindala 1074,3 km2. Hilba jõgi, mille lähteks on Piigandi 

Kogrejärv, suubub Ahja jõkke viimase keskjooksul. Hilba oja on 19,1 km pikk ja 

veekogu valgala pindala on 41,4 km2. (Järvekülg, A. 2001. Eesti jõed; Keskkonnaregister 

http://register.keskkonnainfo.ee). 

Ahja jõgi ja Hilba jõgi paiknevad osaliselt kaitsealadel ning jõe elupaikade kaitseks 

väljaspool kaitsealasid on moodustatud hoiualad. Vaid Hilba jõe ülemjooks ja Ahja jõe 

alumine osa ei jää kaitstavate loodusobjektide territooriumidele. 

 

Käesolevas töös uuriti Ahja jõge hoiuala ning Tilleoru maastikukaitseala ja Ihamaru 

looduskatseala piires. Ahja jõe hoiuala koosneb kolmest lõigust. Esimene lõik algab päris 

ülemjooksult, Valgupera oja suubumiskohast 1 km kagus ja ulatub kuni Tilleoru 

maasikukaitsealani. Teine hoiuala lõik jääb Tilleoru maastikukaitseala ja Ihamaru 

looduskatseala vahele ning kolmas Ihamaru looduskaitseala ja Ahja jõe ürgoru 

maastikukaitseala vahele. Hilba uurimisala hõlmas jõge hoiuala algusest ehk Hilba 

järvest kuni suudmeni. Alamjooksul voolab jõgi Ihamaru looduskaitsealal. 

 

Ekspertiisi ülesanded olid järgmised: 

 Vee elupaikade inventeerimine – veekogu elupaigalise väärtuse kirjeldamine, 

kiirevooluliste kivise-kruusase põhjaga jõelõikude ja kalade rändetõkete 

kaardistamine; 

 Looduskaitseliselt tähtsate liikide –  paksukojalise jõekarbi (Unio crassus), 

jõevähi (Astacus astacus), võldase (Gottus cobio), hingu (Cobitis taenia), harjuse 

(Thymallus thymallus) ja rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) – leviku ja 

populatsioonide seisundi määratlemine. 

 

Uuringu välitööd teostati ajavahemikul 7. juuli kuni 5. november 2010. Vee elupaikade 

inventeerimise ja jõevähi uuringud viis läbi Margo Hurt. Paksukojalise jõekarbi ja rohe-

vesihobu otsingutele-vaatlustele oli kaasatud selgrootute eksperdina Jaan Luig. 

Kalaliikide uuringud tegi Rein Rärvekülg, välitöödel osales ka Margo Hurt, ühel päeval 

tutvus kalastiku uuringutega Irina Zemit Keskkonnaametist. 

 

Töö on finantseeritud „Riikliku struktuurvahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja 

sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva 

keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme 

„Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse 

säilitamiseks“ programmi alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. 
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VEE-ELUPAIKADE INVENTUUR 
 

Metoodika  
 

Välitöö põhines uurimisala jalgsi läbimises ning jõelõikude kirjeldamises. Rändetõkete ja 

väärtuslike lõikude asukohtade määratlemiseks kasutati GPS-i. GPS-iga võeti tähtsamate 

objektide koordinaadid. Jõelõikude läbimine toimus ajavahemikul 7. juuli – 14. juuli, 

millal veetase oli madalseisus ja võimaldas hästi vaatlusi teha. Kirjelduses tähendab 

veevoolu kiirus: aeglane – vaevu märgatav vool; mõõdukas – hästi tuntav vool, aga 

veepind sile; kiire – veepind virvendab; väga kiire – vesi vuliseb (kärestik). 

Info kalade rändetõkete ja lõhilaste kudemisalade kohta on koondatud tabelitesse (tabel 1 

ja 2) ning paiknemine kantud joonistele (Lisa 1). Rändetõkked on klassifitseeritud 

järgmiselt: ületamatud, suure veega ületatavad (tavaliselt on lõhilaste kudemisrände ajal 

veeseis kõrge), ületatavad (lagunenud koprapaisud). Seega on selge, et kalad ei pääse 

ülesvoolu liikudes kudemisaladele, kui ees on ületamatu takistus. Suure veega ületatavate 

takistuste puhul on määravaks veeseis. Tuleb aga arvestada, et koprapaisude osas on 

olukord kindlasti ajas muutuv (paisusid võib suve jooksul juurde tekkida, mõned võivad 

laguneda). Jõelõikudest ja rändetakistustest tehti kokku 60 fotot, mis on numereeritud 

vastavalt MapInfo kaardikihile kantud pildistamise asukohtadele. Fotod ja MapInfo 

kaardikiht on esitatud aruande lisana elektrooniliselt. 

 

 

Jõelõikude kirjeldused 
 

Ahja jõe uurimisalas on kuus jõelõike eraldavat veskipaisu. Lisaks on käesolevas töös 

kaheks jagatud kõige ülemisest veskikohast ülesvoolu jääv lõik, mis alumises osas on 

kobraste poolt totaalselt muudetud. Hilba jõe uuritavas lõigus inimtekkelisi paisusid ei 

ole, seetõttu kirjeldus ühe alapunktina. 

 

Ahja jõgi hoiuala algusest kuni esimese koprapaisu mõjuni (jõelõigu pikkus 1,3 km) 

Jõe laius 1-2 m, sügavus varieeruv (0,05-0,5 m). Vahelduvalt esinevad kivise-liivase, 

kivise-kruusase ja liivase põhjaga lõigud, kohati ka väiksed kärestikud. Esineb suuri kive. 

Paiguti põhjal ka mudasetet, detriiti, puuronte. Veetaimestik praktiliselt puudub. Kaldad 

paiguti väga järsud, esineb vee poolt uuristatud kaldaaluseid. Kohati ka kaldad pehmed ja 

soised. Jõgi voolab nii metsa sees kui ka luhal. Kaldataimestiku poolt jõe varjatus 

varieeruv. Kaldailt jookseb sisse allikaid, mis kasvatavad jõe vooluhulka ning alandavad 

veetemperatuuri.   

 

Ahja jõgi esimese koprapaisu mõju algusest kuni Vedela veskipaisuni 

Jõelõik on kobraste poolt ära rikutud. Kokku 9 paisu, neist osa väga suured (laius 30 m, 

kõrgus 1 m). Paiguti metsaala üle ujutatud, puud kuivanud. Selle jõelõigu taastamine 

(koprapaisude likvideerimine) tundub lootusetu. Paisutuse mõjuta jõeala väga vähe. Neis 

lõikudes liivane mudasettega põhi, kohati veetaimestik (katvus kuni 30%).Vedela 

veskipaisul värske omanik, kes huvitatud paisu säilitamisest.  
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Ahja jõgi Vedela veski paisu alt kuni Kaskaveski paisuni 

Paisust allavoolu 30 m kivine-kruusane kärestikuline ala, mis sobib jõeforellile 

kudemiseks. Edasi kuni Laurioru sillani (truubini) liivane põhi, veevool mõõdukas kuni 

kiire. Jõe laius 2-3 m, sügavus 0,1-0,5 m, kohati ka üle 0,5 m. Veetaimestikku kasvab 

vähe. Valdavalt kallastel puistud, mis varjavad jõesängi. Enne Laurioru silda korrastatud 

kaldaala. Sillast vahetult allavoolu kruusane kärestik 20 m ulatuses, mis jõeforellile 

kudemisalaks. Edasi kuni Kaskaveskini liivane põhi, kohati ka mudasete, veevool 

mõõdukas-kiire. Kallastel vohavad pilliroog ja tarnad varjavad jõesängi. Lõiguti esineb 

ka veetaimestikku katvusega kuni 30%. Kaldad muutuvad järjest soisemaks, hakkab 

paisutuse mõju. Kaskaveski juures teetruup, mis põhjustab 1 m paisutuse, sellest 

allavoolu veskipaisu jäänuk, mille kõrgus samuti 1 m. Mõlemad on kaladele ületamatud. 

Veskipaisul funktsiooni ei ole, veskihoonet proovitakse omaniku poolt säilitada. Rohkelt 

oli näha jõeforelli ühe- ja kahesuviseid isendeid (pikkus 8-15 cm), eriti Laurioru 

piirkonnas. 

 

Ahja jõgi Kaskaveskist Rotiveskini 

Veskipaisu jäänuki all 20 m kruusasemat ala, kus jõeforellile paari pesakoha jaoks 

kudemisala. Jõe laius kuni 4 m, sügavus kuni 1 m. Valdavalt liivane põhi, paiguti ka 

mudasete. Esineb vee poolt uuristatud kaldaaluseid. Jõe põhjal leidub oksi ja ronte. 

Veetaimestiku katvus kohati üle 50%. Paiguti kallastel mets, osalt kaldad avatumad. Enne 

Rotiveskit 300 m oluliselt tuntav paisutuse mõju. Ühtegi kivist ega kruusast ala selles 

lõigus ei ole. Rotiveski ümbrus hooldatud, veskihoone väliselt korras. 

 

Ahja jõgi Rotiveskist kuni Tille vesiveskini 

Rotiveski paisu all 20 m kivist ala. Edasi aga liivane põhi, lisaks üksikud kivid. Jõe laius 

kuni 5 m, sügavus kuni 1 m. Kallastel kasvavad lehtpuud, jõesäng üsna varjatud. 

Rotiveskist 0,4 km linnulennult kivine-kruusane kärestik looklevas jõesängis, pikkus 40 

m, sobiv jõeforellile kudemiseks. Edasi taas liivane põhi, millel mudasetet, detriiti ja 

oksarisu. Esineb vettelangenud puid. Jõe laius kuni 8 m, sügavus valdavalt 0,2-0,5 m, 

kohati ka rohkem. Jõesäng ikka lehtpuudest üsna varjatud. Lisaks väiksematele 

jõeforellidele nähtud ka mõned suuremad (30 cm) isendid. 50 m enne Liismiti-Hurmi 

teed koprapais, mis on kergesti eemaldatav. Liismiti-Hurmi teetruup (kaksiktruup) on 

madala veeseisu puhul kaladele rändetõkkeks. Liismiti veskikohas rändetõket ei ole. 

Liismiti-Hurmi teest allavoolu 40 m kivine-kruusane kärestikuline jõeforellile 

kudemiseks sobiv ala. Edasi jõepõhi liivane, kaldaäärtes mudasetet, sängi laius 4-6 m, 

kohati kuni 8 m, sügavus 0,2-0,6 m, mõnes kohas kuni 1 m. Esineb vettelangenud puid. 

Veetaimestikku esineb paiguti. Veevool mõõdukas kuni kiire. Jõesäng üsna varjatud, 

kohati ka avatumad lõigud. Vahepeal neli väiksemat koprapaisu, mis oleks suhteliselt 

lihtne lammutada. Puskaruga samal laiuskraadil järsu languga kivine kärestik, mis 

jõeforellile kudemisvõimalusi ei paku. Edasi jõgi mõneti kitsam (3-4 m) ja sügavam (0,5-

1 m), veevool mõõdukas. Enne Tille vesiveskit jõgi omas sängis, paisjärve sisuliselt ei 

ole, kuid paisutuse mõju tuntav (vool aeglasem).  Veskihoone on lagunemas, veskikohas 

inimtegevust ei toimu.  
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Ahja jõgi Tille vesiveskist kuni Möksi veskini 

Tille vesiveski paisul on kaks ülevoolu. Parempoolse ülevoolu all kivine kärestik kuni 

harude ühinemiseni, jõeforellile kudemiseks liiga suured kivid ja kiire vooluga. Kuni 

Tilleoru sillani jõgi liivase põhjaga. Tilleoru sillaks kaasaegne lameda põhjaga 

metalltruup, mis rändetakistuseks ei ole. Truupi põhi kaetud kividega, truubist allavoolu 

pisut kruusast ala, kus jõeforell saab kudeda. Tilleoru maastikukaitsealal on Ahja jõgi 

liivase põhjaga, kohati esineb mudast setet. Veetaimestikku ülemises osas vähe, allpool 

rohkem (katvus lõiguti kuni 30%). Jõgi voolab nii metsa sees kui niitude vahel. Peale 

Ihamaru kraavi suubumist muutuvad kaldad soiseks, kaldaid ääristab pilliroog. Kohati on 

kallas nii pehme, et ei ole võimalik jõele ligi saada. Enne Möksi veskit kõrge parem 

kallas. Vool on enne Möksi veskit aeglustunud, jõesäng mudastunud – paisutuse mõju. 

Veski paisjärv on setet täis kandunud ja rohke taimestikuga, nagu ka kõik teised 

käesolevas töös käsitletud veskijärved. Veskihoone on lagunemas.  

 

Ahja jõgi Möksi veskist kuni Aarna vesiveskini 

Paisust allavoolu 20 m kivist kärestikku. Jõeforellile ka pisut kudemisala – jämedast 

kruusast padjandid. Edasi jõgi liivase põhjaga. Jõe laius valdavalt 5-6 m, sügavus 0,3-0,7 

m. Paiguti veetaimestiku katvus kuni 50%. Üsna varsti (Möksist 0,5 km linnulennult) 

läheb vool aeglasemaks, jõgi sügavamaks ja laiemaks. Kaldad kohati nii soised, ei pääse 

jõele ligi. Paiguti põhjal rohkelt mudasetet. Palju esineb vettelangenud puid. Jõesäng üsna 

avatud. 150 m enne Aarna paisu ehitatud laudtee jõeni. Aarna vesiveski juures 

majapidamine korras ja ümbrus hooldatud.  

 

Ahja jõgi Aarna vesiveskist kuni Koorvere alumise sillani 

Aarna vesiveskil kaks ülevoolu, suurem hulk vett voolab vasakpoolsest, mille all sügav 

jõelaiend. Veskikohast 200 m allavoolu Ihamaru-Põlva tee sild. Sillast 10 m ülesvoolu, 

20 m allavoolu ning silla all kivine-kruusane jõepõhi (osalt silla ehitusega tekkinud). 

Esineb ka jõeforellile kudemiseks sobivat ala. Sillaks on kaasaegne lameda põhjaga 

metalltruup, mis ei takista kalade rännet. Edasi jõgi liivase põhjaga, laius 4-7 m, sügavus 

0,3-0,8 m, vool kiire. Kallastel nii mets kui niit, mistõttu jõesängi varjatus on varieeruv. 

Ihamaru looduskaitsealale jõudes läheb vool aeglasemaks ja vesi sügavamaks (paiguti üle 

1 m). Kaldad on kohati soised, pilliroo ja leppadega ääristatud. Vahepeal ka kiirema 

vooluga ala. Jõe laius ulatub ka 10 m-ni, neis kohtades aga sügavust alla 0,5 m. Vahetult 

enne Leevi jõe suuet kivine-kruusane lõik 40 m, kus ka jõeforell saab kudeda. Peale 

Leevi j suubumist läks Ahja oluliselt laiemaks – ca 15 m. Põhi liivane, ka mudasete. 

Taimestik kohati üle 50% katvusega. Vahepeal jõgi sügavam ja veevool aeglasem. 70 m 

enne Koorvere ülemist (Põlva-Tartu tee) silda kivine-kruusane-liivane kiire vooluga ala, 

mille pikkus 30 m. Selles kohas jõel laiust 20 m, sügavus valdavalt 0,5 m. Tõenäoliselt 

saab seal ka forell kudeda. Kahe silla vahel vool mõõdukas, alumise silla juures jõe 

põhjal ka mõned kivid. 

 

Hilba jõgi 

Hilba järv (ei jää hoiualale) taimestikku täis kasvanud. Järve pais on laotud maakividest 

truubi ette – ei pruugi olla kuigi püsiv. Veskihoone on lagunenud. Paisust allavoolu 30 m 

kivine kruusane kärestik, edasi liivane põhi, vool kiire-mõõdukas. Taimestiku katvus üle 

50%, sh vesikupp. Jõe laius 2-3 m, sügavus 0,3-0,5 m. Vesi väga soe – järve vesi. 
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Saverna-Ihamaru tee sild – truup, truubi ees palk ja risu, paisutus 40 cm (rändetakistus 

kaladele). Truubi ees on jõe põhi kivine-liivane. Truubist allavoolu jõe laiend ja siis 20 m 

kivine-kruusane kärestik. Siis läheb vool aeglasemaks, põhi liivane, mudasettega, 

taimestikku vähe. Truubist 170 m allavoolu algab kopra paisutuste ala, kus 500 m 

pikkuses lõigus viis koprapaisu. Neist alumine paikneb tehisjärve Mätäsniidü lomp 

keskpunktist idas. Koprapaisude vahel, kuhu paisutuse mõju ei ulatu, on liivane põhi, 

vool kiire-mõõdukas. Sama ilmega jõgi ka edasi. Valdavalt voolab metsa sees, jõesäng 

üsna varjatud. Veekogu Haki lomp keskpunktist idas algab kivine-liivane kiirevooluline 

lõik (pikkus 150 m). Siis pisut lausliivast ning algab väärtuslik ala, kus kivised-kruusased 

kärestikud vahelduvad liivaste aladega, selle pikkus 100 m. Jõe laius 2-4 m, sügavus 

0,05-0,2 m, jõeforellile kudemiseks sobiv, kui piisavalt vett. Edasi valdavalt liivane põhi 

ja kolm koprapaisu. Siis hakkab väärtuslik jõelõik 300 m ulatuses, kus kivised-kruusased 

kärestikud vahelduvad lühikeste liivaste aladega, esineb jõeforellile sobivat kudemisala. 

Siin ja ka ülevalpool veetaimestik praktiliselt puudub. Jõgi peamiselt metsa sees ja 

voolusäng üsna varjatud. Edasi pikalt liivase põhjaga jõeala ning 6 koprapaisu. Siin ka 

jõesäng rohkem avatud. Siinse suurima koprapaisu kõrgus 1 m, enne seda oli pikalt 

paisutuse mõju, enne paisu ka veetaimestik, kallastel pilliroog. Väiksemad paisud on 

kaladele suurema veega ületatavad. Metsatee silla (betoonist) juures mõned kivid põhjal, 

sillast 70 m allavoolu pisut kivist-kruusast ala. Silla piirkonnas jõgi rohkem avatum. 

Sillast 300 m linnulennult väike koprapais ja kaks väikest kivist-kruusast kärestikku. 

Edasi jõgi pikalt liivase põhjaga, laius 2-4 m, sügavus 0,2-0,7 m, vool mõõdukas kuni 

kiire. Palju vettelangenud puid. Metsa sees jõesäng üsna varjatud. Liivaste lõikude vahel 

mitmed kivised-kruusased või kivised kiirevoolulised alad (kärestikud). Valdavalt jõgi 

metsa sees, pisut ka heinamaad kaldal. Enne Postitee silda 1,5 km ulatuses kiviseid-

kruusaseid alasid vähem (6 lühemat ala), selles lõigus  ka 3 koprapaisu. Paiguti esineb 

jões suuri kive. Postiteest allavoolu jõgi suures osas liivase põhjaga. Paiguti jõesäng 

avatum, seda ka sillast ülesvoolu. 0,8 km enne suuet suur koprapais. Koprapaisust 

allavoolu ka kaks väikest kivise-kruusase põhjaga ala, kus jõeforellile ka mõningased 

kudemisvõimalused. Alamjooksul Hilba jõe laius 3-5 m, sügavus 0,2-0,7 m. 

 

 

Kokkuvõte vee-elupaikade inventuurist 
 

Nii Ahja kui Hilba jõgi uuritud lõikudes voolavad looduslikus sängis. Maaparandustööde 

käigus neid õgvendatud ei ole.  

Ahja jõgi päris ülemjooksul on praegu väga heas looduslikus seisundis, elustiku 

mitmekesisusele seab piirangud loomulik vee vähesus. Vedela veskipaisust ülesvoolu on 

ulatuslikult kobraste poolt rikutud jõeala, mille taastamine tundub lootusetu. Uurimisala 

ulatuses muudavad jõe segmentideks kuus veskipaisu või paisu jäänukit: Vedela, Kaska-, 

Roti-, Tille, Möksi ja Aarna veski. Need on kaladele ületamatud rändetõkked. Lisaks 

takistavad kalade liikumist koprapaisud, mida aga Tille veskist allavoolu ei esinenud. 

Ahja jõgi on uurimisalas valdavalt liivase põhjaga, kiviseid-kruusaseid kiirevoolulisi 

lõike on väga napilt, peamiselt vaid lühikeses ulatuses paisude all või sildade juures. 

Seetõttu on veekogu tõkestatusel oluline negatiivne mõju. 

Hilba jões on kiviseid-kruusaseid alasid oluliselt rohkem. Seejuures esineb väga 

eriilmelisi väärtuslikke jõelõike. Probleemiks on aga suur hulk koprapaisusid. Hilba jõgi 

pakuks rohkelt kudemisvõimalusi ka Ahja jõe forellidele.  
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 Tabel 1. Kalade rändetõkked 

 
         

Nr Jõgi 

Koordinaadid,      

kr min sek Tüüp 

h, 

m Kaladele ületatavus Märkus 

1 Ahja 26 50 02; 57 58 46 koprapais 1 ületamatu   

2 Ahja 26 50 08; 57 58 44 koprapais 0,8 ületamatu   

3 Ahja 26 50 10; 57 58 43 koprapais 0,5 ületatav äärest lagunenud 

4 Ahja 26 50 17; 57 58 42 koprapais 0,8 ületamatu   

5 Ahja 26 50 19; 57 58 41 koprapais 0,2 suure veega ületatav   

6 Ahja 26 50 20; 57 58 42 koprapais 0,2 suure veega ületatav   

7 Ahja 26 50 51; 57 58 42 koprapais 1 ületamatu laius 30 m 

8 Ahja 26 51 01; 57 58 45 koprapais 0,5 ületamatu   

9 Ahja 26 51 06; 57 58 48 koprapais 1 ületamatu   

10 Ahja 26 51 25; 57 58 52 Vedela veskipais 2 ületamatu   

11 Ahja 26 52 34; 57 59 21 Kaskaoru tee truup 1 ületamatu   

12 Ahja 26 52 36; 57 59 22 Kaskaveski paisu jäänuk 1 ületamatu   

13 Ahja 26 53 18; 57 59 26 Rotiveski pais 3 ületamatu   

14 Ahja 26 54 00; 57 59 33 koprapais 0,3 suure veega ületatav 50 m enne teed  

15 

Ahja 26 54 02: 57 59 34  

Liismiti-Hurmi tee 

kaksiktruup 0,2 suure veega ületatav   

16 Ahja 26 54 15; 57 59 46 koprapais 0,3 suure veega ületatav   

17 Ahja 26 54 22; 57 59 56 koprapais 0,3 suure veega ületatav   

18 Ahja 26 54 37; 58 00 00 koprapais 0,5 ületamatu   

19 Ahja 26 54 47; 58 00 06 koprapais 0,3 suure veega ületatav   

20 Ahja 26 55 11; 58 00 45 Tille vesiveski 1 ületamatu 2 ülevoolu 

21 Ahja 26 56 11; 58 02 17 Möksi veski pais-sild 3 ületamatu   

22 Ahja 26 56 23; 58 03 29 Aarna vesiveski pais 2 ületamatu 2 ülevoolu 

23 Hilba 26 52 56; 58 03 49 Saverna-Ihamaru tee truup 0,4 ületamatu truubi ees palk 

24 Hilba 26 52 03; 58 03 54 koprapais 0,5 ületamatu   

25 Hilba 26 52 06; 58 03 55 koprapais 0,7 ületamatu   

26 Hilba 26 52 10; 58 03 56 koprapais 0,5 ületamatu   

27 Hilba 26 52 12; 58 03 57 koprapais 0,3 suure veega ületatav   

28 Hilba 26 52 23; 58 04 00 koprapais 0,3 suure veega ületatav   

29 Hilba 26 52 40; 58 04 19 koprapais 0,2 suure veega ületatav   

30 Hilba 26 52 37; 58 04 24 koprapais 0,7 ületamatu   

31 Hilba 26 52 37; 58 04 28 koprapais 0,7 ületamatu   

32 

Hilba 26 52 58; 58 04 37 koprapais 0,2 suure veega ületatav 

värske, ehitatav 

pais 

33 Hilba 26 53 18; 58 04 48 koprapais 0,2 ületatav äärest lagunenud 

34 Hilba 26 53 25; 58 04 51 koprapais 0,2 suure veega ületatav   

35 Hilba 26 53 34; 58 05 01 koprapais 1 ületamatu   

36 Hilba 26 53 34; 58 05 04 koprapais 0,2 ületatav lagunenud 

37 Hilba 26 53 33; 58 05 05 koprapais 0,2 ületatav lagunenud 

38 Hilba 26 53 59; 58 05 20 koprapais 0,2 suure veega ületatav   

39 Hilba 26 54 45; 58 06 13 koprapais 0,5 ületamatu   

40 Hilba 26 55 07; 58 06 19 koprapais 0,3 suure veega ületatav   

41 Hilba 26 55 07; 28 06 20 puudest ja risust tõke 0,3 suure veega ületatav   

42 Hilba 26 55 45; 58 06 37 koprapais 0,7 ületamatu   
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Tabel 2. Kivised ja kruusased kiirevoolulised alad 

 
       

 

   

Nr Jõgi 

Alguspunkti 

(ülesvoolu piiri) 

koordinaadid ,       

kr min sek  

Jõelõigu 

pikkus, 

m Iseloomustus 

Jõeforellile 

kudemisvõimalus 

1 Ahja 26 49 11; 57 59 04 1200 

Hoiuala algusest kuni koprapaisutuse 

mõjuni. Vahelduvalt kivise-liivase, 

kivise-kruusase ja liivase põhjaga 

lõigud.  

Puudub: vett vähe, suured 

koprapaisud allpool 

rändetõkkeks 

2 Ahja 26 51 25; 57 58 52 30 

Vedela veski paisu alune, kivine-

kruusane kärestik on 

3 Ahja 26 51 47; 57 59 02 20 

Laurioru sillast vahetult allavoolu, 

kruusane kärestik on 

4 Ahja 26 52 36; 57 59 22 20 

Kaskaveski paisu alune, kohati 

kruusane on, vähene 

5 Ahja 26 53 18; 57 59 26 20 Rotiveski paisu alune, kivine ala kaheldav 

6 Ahja 26 53 42; 57 59 31 40 

Rotiveskist 0,4 km linnulennult, 

kivine-kruusane kärestik on 

7 Ahja 26 54 02: 57 59 34 40 

Liismiti-Hurmi teest allavoolu, kivine-

kruusane kärestik on 

8 Ahja 26 54 56; 58 00 07 20 

Puskaruga samal laiuskraadil, kivine 

järsu languga kärestik puudub 

9 Ahja 26 55 11; 58 00 44 30 

Tille vesiveski parempoolsest 

ülevoolust allavoolu kuni harude 

ühinemiseni, kivine kärestik puudub 

10 Ahja 26 55 15; 58 00 51 30 

Tilleoru silla alune (kivine) ja sellest 

allavoolu pisut kruusast on 

11 Ahja 26 56 11; 58 02 17 30 

Möksi veskipaisu alune kivine 

kärestik, sllpool jämedast kruusast 

padjandid on 

12 Ahja 26 56 22; 58 03 34 40 

Ihamaru-Põlva tee silla juures, kivine-

kruusane ala on 

13 Ahja 26 57 10; 58 07 14 40 

Enne Leevi jõe suuet kivine-kruusane 

ala on 

14 Ahja 26 57 15; 58 07 21 30 

Põlva-Tartu teest 70 m ülesvoolu, 

kivine-kruusane-liivane ala on 

15 Hilba 26 51 53; 58 03 46 30 

Hilba järvest allavoolu, kivine-

kruusane kärestik 

puudub: jõeforelli siin 

tõenäoliselt ei esine 

16 Hilba 26 51 57; 58 03 50 20 

Saverna-Ihamaru teest allavoolu, 

kivine-kruusane kärestik 

puudub: jõeforelli siin 

tõenäoliselt ei esine 

17 Hilba 26 52 38; 58 04 08 120 

Haki lombist idas, kivine-liivane 

kiirevooluline ala puudub 

18 Hilba 26 52 41; 58 04 12 100 

Eelmisest alast pisut allpool, kivised-

kruusased kärestikud vahelduvalt 

liivasega, laius 2-4 m, sügavus 0,05-

0,2 m on, kui piisavalt vett 

19 Hilba 26 52 37; 58 04 28 300 

kivised-kruusased kärestikud 

vahelduvalt liivasega on 

20 Hilba 26 53 59; 58 05 20 20 kivine-kruusane kärestik on 

21 Hilba 26 54 01; 58 05 23 20 kivine-kruusane kärestik on 
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22 Hilba 26 54 07; 58 05 31 110 

kivine-kruusane ja kärestikuline, 

kohati ka liivast ala on 

23 Hilba 26 54 42; 58 05 32 210 

kivine (suured kivid) kiirevooluline, 

kohati ka kruusane, vaheldub liivasega on 

24 Hilba 26 54 13; 58 05 40 30 kivine-kruusane ala on 

25 Hilba 26 54 15; 58 05 43 20 kivine-kruusane ala on 

26 Hilba 26 54 16; 58 05 45 10 kivine kiirevooluline ala puudub 

27 Hilba 26 54 19; 58 05 49 60 

kivine, kohati kruusane kiirevooluline 

ala on 

28 Hilba 26 54 24; 58 05 54 50 kivine-kruusane ala on 

29 Hilba 26 54 25; 58 06 00 20 kivine-kruusane ala on 

30 Hilba 26 54 27; 58 06 02 20 kivine-kruusane ala on 

31 Hilba 26 54 48; 58 06 14 50 kivine-kruusane ala on 

32 Hilba 26 54 59; 58 06 15 10 kivine-kruusane ala on 

33 Hilba 26 55 04; 58 06 14 30 kivine kiirevooluline ala puudub 

34 Hilba 26 55 08; 58 06 21 20 

Enne Postitee silda kivine-kruusane 

kiirevooluline ala on 

35 Hilba 26 55 45; 58 06 37 10 kivine-kruusane ala on 

36 Hilba 26 55 52;58 06 37 20 kivine-kruusane ala on 
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ROHE-VESIHOBU JA PAKSUKOJALISE JÕEKARBI 

UURINGUD 
 

Metoodika  
 

Vee-elupaikade inventuuri käigus (ajavahemikul 7. juuli – 14. juuli) vaadeldi pisteliselt 

väikse kahva abil ja põhjasubstraati (kivid, rondid) välja tõstes veeselgrootuid, pea-

eesmärgiga kohata rohe-vesihobu aga ka paksukojalist jõekarpi. 

20. juulil oli rohe-vesihobu ja paksukojalise jõekarbi uuringutele kaasatud eksperdina hr 

Jaan Luig. Rohe-vesihobu valmikute esinemist selgitati visuaalse vaatluse teel, mis 

seisnes elupaigaks sobivate kohtades kiilide lendamise jälgimises. Varjunud rohe-

vesihobu on väga raske märgata. 2010. a erakordselt kuum suvi võis mõjutada ka kiilide 

elutegevust. Rohe-vesihobu valmikute lendamisel jälgimiseks on sobiv juulikuine 

päiksepaisteline päev. Rohe-vesihobu vastsete ja paksukojalise jõekarbi otsimiseks 

kasutas J. Luig Taani päritolu veeselgrootute seireks mõeldud kahva.  

24. septembril ja 5. oktoobril teostas M. Hurt paksukojalise jõekarbi täiendavaid 

otsinguid, kasutades selleks spetsiaalselt valmistatud piidega kahva. 

 

 

Tulemused 
 

Vee-elupaikade inventuuri käigus juuli esimesel poolel rohe-vesihobu ega paksukojalist 

jõekarpi ei kohatud. Hilba oja keskjooksul nähti jõe põhjal paksukojalise jõekarbi tühje 

kodasid. Muudest selgrootutest nähti Ahja jões hoiuala alguses: Gammarus sp 

(massiliselt), Polycentropus sp, Rhyacophila sp, Goera sp ja veel majaga Trichoptera, 

Ephemeroptera, Nemouridae, Ancylus sp, Glossiphonia sp. Ahja jões Rotiveskist 

allavoolu sattusid kahva: Gammarus sp, Rhyacophila sp, majaga Trichoptera, 

Ephemeroptera. Hilba jões hoiuala algusosas: massiliselt Gammarus sp; esines veel 

Rhyacophila sp, Polycentropus sp, majaga Trichoptera, Ephemeroptera, Simuliidae, 

Lymnea sp, Erpobdella sp (järve mõju).  

 

20. juulil tehtud uurimise tulemused proovikohtade lõikes on järgmise: 

1. Ahja jõgi, Laurioru sillast allavoolu - liiga kitsas ja varjuline rohe-vesihobu 

valmikutele, vastsele sobib. Valmikuid ega vastseid ei leitud. 

2. Ahja jõgi, Rotiveski paisu alune kärestik – sobib nii rohe-vesihobu valmikule kui 

vastsele, ka paksukojalisele jõekarbile. Liike ei leitud. J. Luig: Tähtis on, et oleks avatud 

jõekoridor, isagi 50 m piisab, et rohe-vesihobu saaks püsida, iseasi on levimine sinna. 

3. Ahja jõgi, Rotiveskist allpool kärestik – hea elupaik rohe-vesihobu vastsele, 

valmikule pisut liiga varjatud, sobib ka paksukojalisele jõekarbile. Liike ei leitud. Kahva 

tuli kaks jõeforelli (pikkus 7 cm). 

4. Ahja jõgi, Tilleoru silla juures ja mööda matkarada allavoolu – hea ala nii rohe-

vesihobu valmikule kui vastsele. Silla juures nähtud ühte rohe-vesihobu valmikut. 

Vastseid ei saadud, paksukojalist jõekarpi ka mitte.  
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5. Ahja jõgi, Möksi veskipaisu alune – rohe-vesihobu vastsetele väga sobiv, sobiv ka 

valmikutele ning ka paksukojalisele jõekarbile. Liike ei leitud. Kahvaga ojasilmu vastne. 

Lendamas harilik vesineitsik (Calopteryx virgo). 

6. Ahja jõgi, Ihamaru-Põlva tee sild – ideaalne koht rohe-vesihobule. Rohe-vesihobu 

valmikuid lendamas 3-4 tk, lisaks harilik vesineitsik. 

7. Ahja jõgi, Koorvere ülemisest sillast ülesvoolu kivine-kruusane ala –  

paksukojalise jõekarbi tühjad kojad,  Rohe-vesihobu 3-4 valmikut lendamas (arvukus 

keskmine).   

8. Ahja jõgi, Koorvere alumise silla juures – rohe-vesihobu vaatlusel ei nähtud, kuigi 

igati sobiv ala. Oli naha vesineitsikuid. Paksukojalise jõekarbile mitte väga sobiv – palju 

setteid. 

9. Hilba jõgi, metsatee betoonsilla juures – rohe-vesihobu valmikuid 6-7 tk lendamas, 

st arvukalt, vastsed ka olemas. Lisaks nähtud vöötkiili (Cordulegaster boltoni) – 

haruldane liik (lendamas 1 valmik). Kahvapüügis 6 võldast (TL 2,5 cm). Paksukojalise 

jõekarbi lagunenud kojad, mõned ka tervemad – ehk mõne aasta eest surnud. Elusaid 

isendeid ei leitud – põhjalik otsing põhjasubstraadist. 

10. Hilba jõgi, metsatee betoonsillast ca 300 m allpool – ka paksukojalise jõekarbi koja 

tükid ja nähtud rohe-vesihobu valmikut. 

11. Hilba jõgi, Postitee silla juures – mõned paksukojalise jõekarbi kojatükid. Rohe-

vesihobu ei nähtud, tõenäol nii üles- kui allavoolu esineb. 

 

Sügisel täiendavalt teostatud kahvaproovidega paksukojalise jõekarbi elusaid isendeid ei 

kohatud. Piidega kahva jäi vaid kojatükke, Hilba jões mõned võldased ja ühepäevikud 

(Ephemera sp). Proovikohad olid järgmised: Ahja jõgi, Ihamaru-Põlva tee sild; Ahja jõgi, 

Koorvere ülemisest sillast ülesvoolu kivine-kruusane ala; Hilba jõgi, metsatee betoonsilla 

juures; Hilba jõgi, Postitee silla juures. 

 

 

Kokkuvõte rohe-vesihobu ja paksukojalisele jõekarbi uuringutest 
 

Ahja jõgi ja Hilba jõgi hoiualade ning kaitsealade ulatuses pakuvad rohe-vesihobule 

piisavalt elupaiku. Liigile elutingimused puuduvad või on piiratud ülemjooksudel, kus 

veekogud liiga kitsad ja päikesest varjatud – ei teki vajalikku päiksepaistega kaetud 

lennukoridori. 2010. aasta uurimisandmete põhjal leidub rohe-vesihobu Ahja jões 

Tilleorust alates, tõenäone on liigi olemasolu ka Rotiveski piirkonnas. Arvukus on madal 

kuni keskmine. Hilba jões elab rohe-vesihobu Palojärvest jõeni viiva metsatee silla 

piirkonnas (seal arvukus kõrge) ning kindlasti allavoolu ja ülesvoolu jäävates avatumates 

kohtades.  

Paksukojalisele jõekarbile hinnati sobivaks sisuliselt samad jõepiirkonnad, päris 

ülemjooksud on väikse vooluhulga tõttu mittesobivad. Liigi elusaid isendeid aga ei leitud. 

Nii Ahja kui Hilba jõe põhjalt saadi paksukojalise jõekarbi kodasid. Neist osa olid 

lagunemata, kaks kojapoolt koos, mis näitab liigi esinemist veel mõne aasta eest. 

Välistatud ei ole ka jõekarbi madalal arvukusel esinemine, mistõttu on soovitav teostada 

täiendavaid uuringuid rohkemates katselõikudes. 

Liigi võimaliku kadumise põhjused ei ole selged. Praegu võib välja tuua vaid 

koprapaisutuste negatiivset mõju. 
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JÕEVÄHI UURINGUD 
 

Varasemad andmed jõevähi kohta 
 

Järvekülje (2001) andmetel Hilba jõest ja Ahja jõest käesolevas töös käsitletud 

jõelõikudest 1987., 1988. ja 1994. aasta uurimistöödel vähki ei leitud. Ka hilisemaid 

teated Hilba jões ja Ahja jõe ülemjooksul vähi esinemise kohta puuduvad. Siiski on 

Ihamaru looduskaitseala kaitsekorralduskavas (Öövel, 2006) märgitud, et Eesti 

Loodushoiukeskuse andmetel on kaitsealalt jõevähki leitud. Kust täpsemalt, kes ja millal 

leidis, ei ole täpsustatud.  

Ahja jões 2004. a tehtud katsepüükidel Ihamaru-Põlva tee silla piirkonnast ja ka 

Koorvere alumise silla juurest vähki ei saadud. Küll aga esines jõevähk Saesaare 

paisjärves ja mitmes Ahja jõe lõigus allpool. 2007. aastal puhkes Leevi jõe alamjooksul 

vähikatk. Peale seda (2007. ja 2008. a) ei saadud katsepüükidega ühtegi vähki 

piirkondadest, kus liik 2004. a esines. 

Ahja jõestikus on jõevähk säilinud ning seejuures kõrgel arvukusel Leevi jõe ja Lutsu jõe 

keskjooksudel (2009.-2010. a andmed). Andmed jõevähi kohta põhinevad projekti 

„Tegevuskava jõevähi varude kaitseks, taastamiseks ja kasutamiseks“ erinevate aastate 

aruannetest.  

 

 

Metoodika  
 

Jõevähi uuringud põhinesid katsepüükidel, milleks kasutati vähimõrdasid. Vähimõrrad oli 

püügil liinidena, kus mõrdade vahekaugus 10 m. Enamasti oli ühes uurimisalas 

(mõrraliinis) 10 mõrda. Püügi kestvus oli õhtust hommikuni. Söödana kasutati kala. 

Saagis esinenud vähid analüüsiti, fikseerides iga isendi koha järgmised näitajad: sugu, 

pikkus, kaal, sõra puudumine, taastuva sõra esinemine, vigastuste esinemine, haiguste ja 

parasiitide esinemine. Kogutud andmete põhjal kajastati veekogude ja uurimisalade 

lõikes: püütud isendite koguarv, püütud vähkide arv mõrraöö kohta ehk CPUE (catch per 

unit effort), mõõduliste vähkide protsent koguarvust, puuduva või taastuva sõraga 

isendite protsent koguarvust, lapihaigete ja portselanhaigete arv ja protsent koguarvust, 

ektoparasiitide suhteline arvukus. Jõevähi arvukuse määratlemiseks kasutati Soome 

vähiuurijate poolt esitatud skaalat: CPUE üle 10 – vähi arvukus väga kõrge; CPUE 4-10 – 

vähi arvukus kõrge; CPUE 1-4 – vähi arvukus keskmine; CPUE alla 1 – vähi arvukus 

madal (Tulonen et al., 1998). 

Veekogude (veekogu lõikude) jõevähi elupaigaks sobivust hinnati vaatluse põhjal ning 

määratleti boniteediklass (I-V). I boniteediklassi kuuluv veekogu on ideaalne 

vähiveekogu. Seda iseloomustavateks peamisteks näitajateks on kivine-kruusane põhi, 

järsud puujuurtega läbipõimunud kaldad, vahelduv põhjaprofiil, rohked varjevõimalused, 

stabiilne veerežiim. V boniteediklassi kuuluv vähiveekogu tegelikult vähile ei sobi. See 

on laugete kallastega, mudase põhjaga, ühetüübiline veekogu ja mille vee kvaliteet ei 

pruugi olla vähile vastuvõetav. Perspektiivseteks vähiveekogudeks saab lugeda I, II ja III 

boniteediklassi kuuluvad järved, jõed ja ojad. Samas olgu lisatud, et viimaste aastate 

tähelepanekute põhjal puudub sageli seos vähiveekogu boniteediklassi ja vähi arvukuse 

vahel ehk tihti hea või väga hea kvaliteediga veekogudes vähk puudub või esineb madalal 
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arvukusel ning samas näiliselt keskpärastes või halvapoolsetes tingimustes võib leiduda 

jõevähki rohkesti. See tähendab, et veekogu füüsiliste tingimuste kõrval on üks või mitu 

muud faktorit, mis vähi levikut ja arvukust määrab. 

 

 

Tulemused 
 

Jõevähi katsepüüke tehti kokku 9 uurimisalas (tabel 3). Jõevähk esines vaid ühes 

katselõigus - Hilba jões, metsatee betoonsilla juures. Sealt saadi mõrdadega 3 vähki. 

Neist üks emane (pikkus 99 mm, kaal 30 g) ning kaks isast (pikkus ja kaal vastavalt 85 

mm ja 25 g, 86 mm ja 25 g). Vähkidel välised haigustunnused ja vigastused puudusid. 

Tegemist oli suguküpsete isenditega, küll aga mitte mõõdulistega (harrastuspüügil 

alammõõt 110 mm). 

Uurimisalad olid jõevähile valdavalt keskmiselt sobivad (boniteet III).  

 

Tabel 3. Jõevähi katsepüükide tulemused 

 

Uurimisala  

Uurimisala 

keskpunkti 

koordinaadid 

Katsepüügi 

alguskuupäev 

Vähile 

sobivus 

(boniteet) 

Mõrdu 

püügil 

Saak, 

tk CPUE 

Ahja jõgi, Laurioru 

teeruubist ülesvoolu 26 51 45; 57 59 01 17.09.2010 III 10 0 0 

Ahja jõgi, Kaskaoru 

teetruubist allavoolu 26 52 39; 57 59 22 17.09.2010 III 10 0 0 

Ahja jõgi, Rotiveskist 

allavoolu 26 53 44; 57 59 32 17.09.2010 II-III 10 0 0 

Ahja jõgi, Tilleoru sillast 

allavoolu 26 55 15; 58 00 52 17.09.2010 III 10 0 0 

Ahja jõgi, Möksi veskist 

allavoolu 26 56 12; 58 02 19 24.09.2010 III 10 0 0 

Ahja jõgi, Ihamaru-Põlva 

tee silast allavoolu 26 56 22; 58 03 36 24.09.2010 III 10 0 0 

Ahja jõgi Koorvere 

ülemisest sillast ülesvoolu  26 57 16; 58 07 23 24.09.2010 III 10 0 0 

Hilba jõgi, metsatee 

betoonsilla juures  

(Palojärvest läänes) 26 53 47; 58 05 13 5.10.2010 II-III 10 3 0,3 

Hilba jõgi, Postitee silla 

juures 26 55 11; 58 06 23 5.10.2010 II-III 10 0 0 
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Katsepüükidega kaasnevalt mõõdeti alltoodud tabelis esitatud veenäitajad:  

   

Tabel 4. Katsepüükide ajal mõõdetud veenäitajad 
 

Proovikoht Kuupäev T, oC 

O2 , 

mg/l O2 , % pH 

el 

juhtivus, 

mScm-1 
Ahja jõgi, 

Lauriorg 18.09.2010 9,2 9,3 80 8,28 352 

Ahja jõgi, 

Tilleorg 18.09.2010 8,5 9,9 85 8,42 386 

Ahja jõgi, 

Ihamaru-Põlva 

tee sild 25.09.2010 8,8     8,27 377 

Hilba jõgi, 

metsatee 

betoonsilld 5.10.2010 6,4 11 90 8,48 341 

 

 

Kokkuvõte jõevähi uuringutest 
 

2010. a uurimistulemuste põhjal esineb jõevähk vaid Hilba jõe ühes lõigus ja sealgi 

madalal arvukusel. Tulemus on siiski positiivne, kuna seal liigi olemasolu kohta 

dokumenteeritud teateid ei olnud. Kindlasti ei ole Hilba jõe vähivaru kehva seisundi ja 

Ahja jões vähi puudumise põhjuseks röövpüük. Võimalik, et kunagi on vähistik kadunud 

katku või lühiajalise põllumajandusreostuse tagajärjel.  
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KALASTIKU UURINGUD 
 

 

Metoodika  
 

Kalastiku katsepüügid Ahja ja Hilba jõel viidi läbi ajavahemikul 17.09.-05.11.2010. 

Katsepüükide läbiviimisel osalesid ihtüoloog Rein Järvekülg ning Margo Hurt. 

Püügivahendina kasutati seljaskantavat impulss-alalisvoolu elektripüügi agregaati. 

Seirelõigud püüti kummiülikonnaga vastuvoolu liikudes ühekordselt läbi. Seirel 

keskenduti põhiliselt kahele kalaliigile – võldasele ja harjusele. Nende liikide 

elupaigalistest nõudlustest lähtuti ka seirelõikude asukohtade valikul. 

Võldase esinemise ja arvukuse hindamiseks teostati katsepüügid kokku 11 jõelõigus – 

Ahja jõel 8 jõelõigus: Laurioru silla juures, Kaskaveski juures, Rotiveski paisust allpool 

kärestikul, Tilleoru sillast allavoolu, Möksi veski all, Aarnal (Põlva-Ihamaru tee silla 

juures), Ihamaru LKA lõigus, Koorveres (Leevi jõe suubumiskohast ülesvoolu) ning 

Hilba jõel 3 jõelõigus: Ihamaru-Saverna teest allavoolu, Palojärve juurest mineva 

metsatee betoonsilla juures, Postitee silla juures. Võldase asurkonna seisundi hindamisel 

lähtuti varem riikliku seire raames kasutatud metoodikast (Rahvusvahelise tähtsusega 

kalaliigid, 2005). 

Harjuse esinemise ja arvukuse hindamiseks teostati katsepüügid kokku 9 jõelõigus – Ahja 

jõel 7 jõelõigus: Kaskaveski juures, Rotiveski paisust allpool kärestikul, Tilleoru sillast 

allavoolu, Möksi veski all, Aarnal (Põlva-Ihamaru tee silla juures), Ihamaru LKA lõigus, 

Koorveres (Leevi jõe suubumiskohast ülesvoolu) ning Hilba jõel 2 jõelõigus: Palojärve 

juurest mineva metsatee betoonsilla juures ja Postitee silla juures. Püügilõigu pikkus 

varieerus 50-150 m-ni, tavaliselt oli lõigu pikkuseks ca 100 m. 

Töö lähteülesandes oli üheks ülesandeks toodud ka keskendumine ka hingu esinemise ja 

seisundi hindamisele. Samas oli eelnevate Ahja ja Hilba jõel tehtud uuringute ja 

katsepüükide põhjal teada, et hingu esinemine uuritaval ala on ebatõenäoline. Käesoleva 

töö raames läbi viidud uuringud ja katsepüügid kinnitasid varasemat seisukohta, et 

uuritav ala hingule elupaigaks ei sobi ning hinku uuritaval alal ei esine. 

 

 

 

Võldase uurimise tulemused 

 
Ahja jõgi 

Võldase esinemise ja arvukuse hindamiseks teostati katsepüügid 8 jõelõigus: Lauriorus, 

Kaskal, Rotil, Tilleorus, Möksil, Põlva-Ihamaru mnt silla juures, Ihamaru LKA-l ja 

Koorveres. Katsepüükide tulemused ja seirelõikude kirjeldused on esitatud tabelites 5 ja 6. 

Taustandmed võldase varasema esinemise kohta on esitatud tabelis 7. 

Võldase esinemine registreeriti 5 jõelõigus: Tilleorus, Möksil, Põlva-Ihamaru mnt silla 

juures, Ihamaru LKA-l ja Koorveres. Võldase arvukus oli kõigis nimetatud seirelõikudes 

väga madal, varieerudes vahemikus <0,01 kuni 0,14 is/m2. Jõe ülemjooksu kolmes 

seirelõigus (Lauriorus, Kaskal ja Rotil) võldast ei leitud. 

Varasematel aastatel on võldast vähearvukalt esinenud nii Laurioru, Kaska kui Roti 

lõikudes, kuigi mitte iga katsepüügi käigus (tabel 7). 
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Tabel 5. Võldase arvukus ja seirekohtade seisund 2010. a 

 

Jõgi Seirekoht Loodusala 
Koordi-

naadid 

Seireala 

asukoht 
Kuupäev 

Ala Võldaste arv 

m m2 0 is. 1+ is. Kokku 

Ahja 

jõgi Lauriorg Ahja jõe hoiuala 26o 51' 49" 

Tee truubist 

alla- ja ülesv. 17.09.2010 97 254 0 0 0 

      57o 59' 03"             

  Kaska Ahja jõe hoiuala 26o 52' 40" Tee truubist 

allavoolu 
17.09.2010 108 389 0 0 0 

      57o 59' 23"             

  Roti Ahja jõe hoiuala 26o 53' 15" Roti paisust 0,4-

0,5 km "NEE" 
17.09.2010 97 462 0 0 0 

     57o 59' 32"             

  Tilleorg Tilleoru kaitseala 26o 55' 17" Mnt sillast 

allavoolu 
17.09.2010 119 516 2 6 8 

      58o 00' 53"             

  Möksi Ahja jõe hoiuala 26o 56' 13" Möksi paisust 

allavoolu 
24.09.2010 39 287 0 1 1 

     58o 02' 18"             

  Aarna Ahja jõe hoiuala 26o 56' 22" Mnt sillast 

allavoolu 
24.09.2010 33 213 10 7 17 

      58o 03' 36"             

  Ihamaru lka Ihamaru lka 26o 56' 26" Hilba j 

suudmest 0,6 

km "S" 

6.10.2010 44 340 5 4 9 

     58o 06' 12"             

  Koorvere Ahja jõe hoiuala 26o 57' 12" Leevi j 

suudmest ülesv. 
6.10.2010 19 158 14 22 36 

      58o 07' 15"             

Hilba 

jõgi Postitee sild Hilba jõe hoiuala, 26o 55' 14" 

Tartu-Võru 

vana mnt s. 

allav. 

6.10.2010 95 395 0 11 11 

   Liiva-Varbuse mka 58o 06' 24"             

  

Palojärvest 

"W" Hilba jõe hoiuala 26o 53' 46" 

Metsatee sillast 

alla- ja ülesv. 5.11.2010 106 434 5 5 10 

      58o 05' 14"             

  Saverna-

Ihamaru mnt 
Hilba jõe hoiuala 26o 51' 58" Mnt truubist 

allavoolu 
5.11.2010 104 442 0 0 0 

    58o 03' 52"             
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Tabel 5. järg 

 

Jõgi Seirekoht 

Võldase arvukus 

S
ei

re
lõ

ig
u

 

lo
o

d
. 

k
v

a
l.

 

S
ei

re
lõ

ig
u

 

se
is

u
n

d
 

V
õ

ld
a

se
 

a
rv

u
k

u
s 

H
in

n
a

n
g

 

a
su

rk
. 

se
is

u
n

d
il

e
 

Ohu- ja 

mõjutegurid 
Teised kalaliigid Märkused 

0
 i

s.
/m

2
 

1
+

 i
s.

/m
2

 

k
o

k
k

u
  

 

is
./

m
2

 

Ahja 

jõgi Lauriorg 0,00 0,00 0,00 C B - E 

Veevaegus, 

tõkestatus 

Ojasilm, jõeforell, 

ahven Levila ülapiir 

  Kaska 0,00 0,00 0,00 B B - E 

Veevaegus, 

tõkestatus 

Jõeforell, hõbekoger, 

luukarits Levila ülapiir 

  Roti 0,00 0,00 0,00 B A - E 

Tõkestatus, 

paisutamine 

Ojasilm, jõeforell, 

luukarits, ahven - 

  Tilleorg <0,01 0,01 0,02 B B E D 

Tõkestatus, 

paisutamine Jõeforell - 

  Möksi 0,00 <0,01 <0,01 A B E D 

Tõkestatus, 

paisutamine 

Ojasilm, jõeforell, 

haug, luukarits - 

  Aarna 0,05 0,03 0,08 B B E D 

Tõkestatus, 

paisutamine 

Ojasilm, jõeforell, 

haug, harjus, 

lepamaim, trulling, 

luukarits Kõrge veeseis 

  Ihamaru lka 0,01 0,01 0,03 C A E C Kopra mõju ? Jõeforell, lepamaim Kõrge veeseis 

  Koorvere 0,09 0,14 0,23 A A D C Kopra mõju ? 

Jõeforell, lepamaim, 

luukarits Kõrge veeseis 

 Hilba 

jõgi Postitee sild 0,00 0,03 0,03 B B E D Kopra mõju ? 

Ojasilm, jõeforell, 

lepamaim, trulling - 

 

Palojärvest 

"W" 0,01 0,01 0,02 B B E D Kopra mõju ? Jõeforell, trulling Kõrge veeseis 

  

Saverna-

Ihamaru mnt 0,00 0,00 0,00 B B - - 

Veevaegus, 

kopra mõju 

Lepamaim, mudamaim, 

ahven - 
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Tabel 5. järg (selgitused) 

 

 

 
1) Koordinaadid on antud seireala allavoolu 

piirilt     

      

2) Seirelõigu looduslikku kvaliteeti on iseloomustatud järgnevalt:   

Väga hea (A) - elutingimused väga sobivad, palju sobivaid varjepaiku  

Hea (B) - elutingimused sobivad, varjepaiku piisavalt   

Rahuldav (C) - elutingimused keskpärased, kohati on sobivaid varjepaiku  

Halb (D) - elutingimused enamasti ebasobivad,     

      

3) Seirelõigu seisundit iseloomustatakse järgmiselt:   

A - Looduslik, vähe mõjustatud    

B - mõõdukalt mõjustatud    

C - tugevalt mõjustatud     

D - elupaik rikutud     

      

4) Hinnang võldase arvukusele antakse arvestades seirelõigu (võldase elupaiga) looduslikku kvaliteeti 

ning võldase absoluutset arvukust (is/m2) seirepüügil   

      

Võldase arvukus 

     Seirelõigu looduslik 

kvaliteet    

Väga hea Hea Rahuldav  

A Väga kõrge >1,2 >0,8 >0,4  

B Kõrge 0,6 - 1,2 0,4 - 0,8 0,2 - 0,4  

C Keskmine 0,3 - 0,6 0,2 - 0,4 0,1 - 0,2  

D Madal 0,15 - 0,3 0,1 - 0,2 0,05 - 0,1  

E Väga madal <0,15 <0,1 <0,05  

      

5) Hinnang võldaseasurkonna seisundile saadakse seirelõigu seisundi ja võldase arvukuse keskmisena.  

Juhul kui keskmine jääb kahe hinnangu vahele on määravaks võldase arvukuse hinnang.  

      

Võldaseasurkonna seisundit iseloomustatakse järgmise skaala alusel:  

Väga hea  ( A )    

Hea  ( B )    

Rahuldav  ( C )    

Halb  ( D )    

Väga halb  ( E )    
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Tõenäoliselt tuleb võldase leviku ülempiiriks Ahja jões pidada Vedelä veskikohta. 

Vedeläst Tilleoruni on aga võldase arvukus madal ning asurkonna seisund ebastabiilne. 

Seetõttu aegajalt selles lõigus võldast katsepüükidel saadakse, aegajalt mitte. 

Suurimaks negatiivseks mõjuteguriks tuleb selles jõelõigus pidada paisutamist ja 

tõkestamist. Negatiivne mõju on nii inimese rajatud kui ka koprapaisudel. Paisutusaladel 

tõuseb suvine vee temperatuur, halveneb vee gaasirežiim ja kvaliteet. Ühtlasi on paisud 

ning paisjärved võldasele rändetõketeks, mis ei võimalda jõelõikude, kust võldas kord 

mingil põhjusel hävinud on, taasasustamist. 

Tilleorust Koorvereni esines võldas 2010. a. kõigis seirelõikudes, kuid liigi arvukus oli 

kõikjal väga madal. Madala arvukuse põhjused on ühelt poolt looduslikud – 

domineerivad lausliivase põhjaga jõelõigud, mida võldase elupaigana võib hinnata 

vähesobivateks. Kivise-kruusase põhjaga lõike on väga vähe, need on tavaliselt vaid kuni 

paarikümne meetri pikkused kohad paisudest vahetult allavoolu. Teiselt poolt on võldase 

elupaikade vaesumine selgelt inimese poolt võimendatud – parimad elualad on reeglina 

jäänud paisjärvede alla (paisud rajatakse tavaliselt kärestike lõpuossa). Lisaks 

halvendavad paisjärved võldase elutingimusi ka paisust allavoolu jäävatel lühikestel veel 

säilinud kärestikel (tõuseb suvine vee temperatuur, halveneb gaasirežiim, on pidev oht 

ulatuslikuks setetereostuseks, paisjärvedes võimenduvad eutrofeerumisprotsessid). 

Isoleerituse tingimustes (paisud tõkestavad võldase liikumise piki jõge) puudub võimalus 

jõelõikude taasasustamiseks pärast ebasoodsate mõjude toimet. 

Lisaks inimese poolt rajatud paisudel ja paisjärvedel on oluline negatiivne mõju ka 

arvukatel jõel olevatel koprapaisudel, mis on küll vähem püsivad kuid mille mõjud 

sarnanevad üldjoontes inimese rajatud paisudega. 

2010. a. uuringute põhjal tuleb võldase seisund Ahja jõe hoiuala ülemises osas hinnata 

väga halvaks, Tilleoru kaitsealal halvaks, Ihamaru lka-l ja Ahja jõe hoiuala alumises osas 

rahuldavaks. 

 

Hilba jõgi 

Seirepüügid võldase esinemise ja arvukuse hindamiseks tehti 3 jõelõigus: Ihamaru-

Saverna mnt allavoolu, Palojärvest lääne pool ja Postitee silla juures. Võldast esines 

vähearvukalt Palojärve ja Postitee lõigus (tabel 5). Ka varem on võldas samades 

jõelõikudes esinenud ning vahel isegi arvukalt (tabel 7). Hilba paisjärvest ülesvoolu 

võldas puudub ning tõenäoliselt pole seal ka varem esinenud (jõgi madalvee ajal liiga 

veevaene). Tõenäoliselt jääb võldase levila ülempiir Hilba jões Krootuse oja suudme ja 

Hilba pj vahelisse piirkonda. 

2010. a. uuringute põhjal tuleb võldase seisund Hilba jões hinnata halvaks. Halva 

seisundi põhjuseks on jõel olevad arvukad koprapaisud. 

 

 

Harjuse uurimise tulemused 

 
Ahja jõgi 

Ajalooliselt on harjusele sobilikud elupaigad Ahja jões ulatunud tõenäoliselt keskjooksult 

Porgandi piirkonnast (allpool Orajõe suuet) ülesvoolu kuni Roti-Liismiti piirkonnani. 

Harjuse sigimis- ja noorjärkude kasvualadeks on lisaks Ahja jõele olnud ka mitmed Ahja 

jõe lisajõed/ojad – Leevi, Hilba, Piigaste, Orajõgi. 
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Tabel 6. Hüdromorfoloogilised kvaliteedinäitajad, jõe ja selle ümbruse kirjeldus võldase seirekohtades 2010. a 

 

Jõgi Seirekoht 
Koordi-

naadid 
Seireala asukoht Kuupäev 

Seirekoha 

Sügavus 

(m) 

Voolu-

kiirus 

(m/s) Veepind Põhja iseloom 

Suur- 

taimes-

tik 

Samb-

lad Vetikad 

Ahja 

jõgi Lauriorg 26o 51' 49" 

Tee truubist alla- ja 

ülesv. 17.09.2010 0,15-0,9 

(var) 

0,2-0,7 

(var) 

30% turbu-

lentne 

K 5%, Kr 20%, 

L 70%, M 5% 

2 - - 

    57o 59' 03"         

  Kaska 26o 52' 40" Tee truubist 

allavoolu 
17.09.2010 0,3-1,0 

(0,6) 

0,25-0,7 

(0,3) 

10% turbu-

lentne 

K 5%, Kr 5%, L 

75%, M 15% 

2 - 0-30% 

(0%)     57o 59' 23"      

  Roti 26o 53' 15" Roti paisust 0,4-0,5 

km "NEE" 
17.09.2010 0,2-0,8 

(var) 

0,25-0,8 

(var) 

30% turbu-

lentne 

K 5%, Kr 15%, 

L 65%, M 15% 

1 0-5% 

(0%) 

0-5% 

(0%)    57o 59' 32"     

  Tilleorg 26o 55' 17" Mnt sillast 

allavoolu 
17.09.2010 0,2-0,9 

(var) 

0,25-0,8 

(0,3) 

10% turbu-

lentne 

K 5%, Kr 10%, 

L 75%, M 10% 

1 0-20% 

(5%) 

0-5% 

(0%)     58o 00' 53"     

  Möksi 26o 56' 13" Möksi paisust 

allavoolu 
24.09.2010 0,3-1,0 

(var) 

0,3-0,8 

(0,4) 

30% turbu-

lentne 

K 15%, Kr 10%, 

L 70%, M 5% 

1 0-60% 

(var) 

0-40% 

(var)    58o 02' 18"     

  Aarna 26o 56' 22" Mnt sillast 

allavoolu 
24.09.2010 0,4-0,8 

(var) 

0,3-0,5 

(0,4) 

10% turbu-

lentne 

K 2%, Kr 3%, L 

80%, M 5% 

3 0 10% 

    58o 03' 36"        

  Ihamaru lka 26o 56' 26" Hilba j suudmest 

0,6 km "S" 
6.10.2010 0,7-1,5 

(0,8) 0,3-0,4 

10% turbu-

lentne L 85%, M 15% 

3 ? ? 

   58o 06' 12"         

  Koorvere 26o 57' 12" Leevi j suudmest 

ülesv. 
6.10.2010 0,3-0,8 

(0,5) 

0,25-0,5 

(0,4) 

90% turbu-

lentne 

K 25%, Kr 5%, 

L 65%, M 5% 

2 20% - 

    58o 07' 15"        

Hilba 

jõgi Postitee sild 26o 55' 14" 

Tartu-Võru vana 

mnt s. allav. 6.10.2010 
0,4-0,8 

(var) 

0,25-1,0 

(var) 

20% turbu-

lentne 

K 20%, Kr 5%, 

L 70%, M 5% 

0 - - 

   58o 06' 24"         

  Palojärvest 

"W" 

26o 53' 46" Metsatee sillast 

alla- ja ülesv. 
5.11.2010 0,5-0,8 

(var) 

0,25-0,7 

(var) 

70% turbu-

lentne 

K 10%, Kr 10%, 

L 75%, M 5% 

1 5% - 

  58o 05' 14"        

  Saverna-

Ihamaru mnt 
26o 51' 58" Mnt truubist 

allavoolu 
5.11.2010 0,1-0,6 

(var) 

0,25-1,0 

(var) 

70% turbu-

lentne 

K 5%, Kr 20%, 

L 65%, M 10% 

0 - - 

  58o 03' 52"         
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Tabel 6. järg 

 

Jõgi Seirekohtoht 

Jõelõigu 

Laius (m) Sügavus (m) 

Voolukiirus 

(m/s) 

Vooluhulk 

(m3/s) 

Veetase 

(+/-) Kaldad Ümbrus 

Ahja jõgi Lauriorg 

1,5-3,5 

(2,5) 

0,15-0,9 

(var) 0,2-0,7 (var) 0,18 +0,3 m AV 100% 

Looduslik luht, muru, 

truup 

  Kaska 2-6 (4) 0,3-1,0 (0,6) 0,25-0,7 (0,3) 0,3 +0,3 m AV 25%, aV 25% 

Õueala, lehtpuud, luht, 

truup 

  Roti 4-7 (5) 0,2-0,8 (var) 0,25-0,8 (var) 0,3 +0,15 m 

Av 25%, AV 25%, 

aV 50% Segamets, looduslik luht 

  Tilleorg 4-7 (5) 0,2-0,9 (var) 0,25-0,8 (0,3) 0,4 +0,15 m 

AV 20%, aV 70%, 

V 10% 

Lehtmets, võsa, luht, 

mnt sild 

  Möksi 5-10 (var) 0,3-1,0 (0,5) 0,3-0,8 (0,4) 0,6 +0,15 m aV 50%, V 50% 

Segamets, luht, pais, 

õueala 

  Aarna 5-9 (6) 0,4-1,3 (0,7) 0,25-0,5 (0,4) 0,8 +0,2 m AV 100% Lepad, luht, mnt sild 

  Ihamaru lka 6-9 (8) 0,7-1,5 (0,8) 0,3-0,4 1,0 +0,3 m AV 100% Lehtpuud, looduslik luht 

  Koorvere 7-10 (9) 0,3-0,8 (0,5) 0,25-0,5 (0,4) 1,2 +0,2 m AV 100% Lehtpuud, looduslik luht 

Hilba jõgi Postitee sild 3,5-6 (4) 0,4-0,8 (var) 0,25-1,0 (var) 0,25 +0,15 m aV 20%, V 80% 

Lepariba taga lood. 

rohumaa 

  Palojärvest "W" 2,5-6 (3,5) 0,5-0,8 (var) 0,25-0,7 (var) 0,6 +0,25 m AV 100% Lehtmets, võsa 

  Saverna-Ihamaru mnt 2-7 (var) 0,1-0,6 (var) 0,25-1,0 (var) 0,25 +0,2 m V 100% Lepik, mnt truup 

         

Selgitused:         

         

1) Koordinaadid on antud seirelõigu allavoolu piirilt      

2) Seirekoha põhja iseloomustamiseks kasutatud sümbolid: K - kivine põhi; Kr - Kruusane põhi; L - liivane põhi; M - mudane põhi  

3) Sügavuse, voolukiiruse ja jõelõigu laiuse kirjeldamisel on antud näitaja varieeruvuse piirid ning sulgudes domineeriv näitaja väärtus 

4) Suurtaimestiku, veesambla ja vetikate olemasolu on iseloomustatud järgnevalt: 0 - puuduvad; 1 - esineb vähesel määral (katvus <10%);  

2 - esineb paiguti (katvus 10-30%); 3 - esineb ulatuslikult (katvus üle 30%)     

5) Veetaseme iseloomustamisel on aluseks kõrvalekalle tavalisest madalvee perioodi aegsest veetasemest ("+" näitab sellest kõrgemat, " - " madalamat taset) 

6) Jõe kallaste kirjeldamisel on kasutatud järgmisi lühendeid: A - kaldad täielikult avatud; Av - kaldad peamiselt avatud; AV - kaldad poolavatud;  

Va - kaldad valdavalt varjatud; V - kaldad täielikult varjatud      
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Praeguseks on harjuse leviala Ahja jões oluliselt ahenenud ning tõenäoliselt on liigi 

leviku ülapiiriks Aarna pais. Lisajõgedest on oma tähtsuse praeguseks minetanud Leevi ja 

Orajõgi, viimastel aastakümnetel on harjuse seisund halvenenud ka Hilba jões ja Piigaste 

ojas. 

Liigi esinemise ja arvukuse hindamiseks Ahja jões teostati käesoleva uuringu raames 

katsepüügid 7 jõelõigus: Kaskal, Rotil, Tilleorus, Möksil, Põlva-Ihamaru mnt silla juures, 

Ihamaru LKA-l ja Koorveres. Harjust saadi ainult ühest jõelõigust – allpool Põlva-

Ihamaru mnt silda (püügil registreeriti 2 samasuvist isendit). 

Varasemad andmed harjuse esinemise kohta Ahja jões on esitatud tabelis 7. Nagu tabelist 

nähtub on harjus varem regulaarselt esinenud Koorvere lõigus ja registreeritud ühel korral 

ka ülalpool Hilba jõe suuet. 

2010. a. seirepüüke Ihamaru lka-l ja Koorvere lõigus segas mõnevõrra kõrge veeseis ning 

harjuse mitte leidmine katsepüükide käigus ei tähenda, et liik nendest lõikudest hävinud 

oleks, kuid kindlasti on liigi arvukus väga madal. 

Harjuse seisund Ahja jõe hoiualal ja Ihamaru lka-l tuleb 2010. a. uuringute põhjal hinnata 

halvaks või väga halvaks. Tilleoru kaitsealal ja Ahja jõe hoiuala ülemises osas on harjus 

praeguseks tõenäoliselt hävinud. 

Liigi halva kaitseseisundi põhjuseks on Ahja jõel olevad arvukad paisud ning 

koprapaisud. Seetõttu on oluliselt vähenenud harjusele sobilike elu- ja sigimispaikade 

ulatus ning halvenenud liigi elutingimused. Jõe tõkestatuse tõttu pole võimalik 

taasasustada jõelõike, kust harjus kord hävinud on. Ühtlasi ei luba tõkestatus sooritada 

tavapäraseid rändeid sigimis- ja noorjärkude kasvualade ning vanematele isenditele 

sobilike elupaikade vahel. 

 

Hilba jõgi 

Hilba jõe alamjooks on oma looduslike eelduste poolest sobilik eelkõige harjuse sigimis- 

ja noorjärkude kasvualaks. Vähemal määral leidub sobivaid elupaiku ka 2-3 aastastele 

isenditele, enamik vanematest harjustest laskub aga regulaarselt Ahja jõkke. 

2010. a. uuringute käigus tehti katsepüügid 2 Hilba jõe lõigus: allpool Postitee mnt silda 

ja Palojärvest lääne poole jääva metsatee silla juures. Harjust mõlemal katsepüügil ei 

leitud. Võrreldes varasemate andmetega on ajas jälgitav ka selge tendents harjuse 

arvukuse vähenemisele Hilba jõe alamjooksul – 1987. a. esines harjust arvukalt, 1992. a. 

oli harjus tavaline, kuid mitte arvukas, 2004. a. vähearvukas, 2010. a. liik puudus. 

Kuna 2010. a. seirepüük sai tehtud ühel harjuse jaoks parimal alamjooksu lõigul, siis saab 

harjuse praegust seisundit Hilba jões hinnata väga halvaks. Võimalik, et praegu harjus 

Hilba jões puudub või esineb ainult juhuslikult. 

Harjuse halva seisundi peamiseks põhjuseks on jõel olevad arvukad koprapaisud. 

 

 

Kokkuvõte kalastiku uuringutest 
 

2010. a. uuringute põhjal tuleb võldase seisund Ahja jões hinnata rahuldavaks ja kuni 

halvaks. Harjuse seisund halvaks kuni väga halvaks. Peamiseks probleemiks on jõe 

tõkestamine ja paisutamine nii inimese kui kopra poolt. 
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Tabel 7. Varasemad andmed võldase ja harjuse esinemise kohta Ahja jõe ülem- ja 

keskjooksul ning Hilba jões 

 

Jõgi Seirekoht Loodusala Kuupäev 
Võldase 

esinemine 

Harjuse 

esinemine 

Ahja jõgi Erastvere - 05.09.2002 - - 

    - 05.09.2002 - - 

  Kanno Ahja jõe hoiuala 10.08.2004 - - 

  Ala-Vedelä Ahja jõe hoiuala 10.08.2004 - - 

  Lauriorg Ahja jõe hoiuala 19.07.1994 - - 

    Ahja jõe hoiuala 28.06.1999 2 - 

    Ahja jõe hoiuala 05.09.2002 - - 

    Ahja jõe hoiuala 05.08.2004 - - 

  Kaska Ahja jõe hoiuala 05.09.2002 - - 

    Ahja jõe hoiuala 10.08.2004 1 - 

  Roti Ahja jõe hoiuala 05.09.2002 1 - 

    Ahja jõe hoiuala 05.08.2004 1 - 

  Veski-Tilleorg Ahja jõe hoiuala 10.08.2004 - - 

  Tilleorg Ahja jõe hoiuala 22.06.1987 1 - 

    Ahja jõe hoiuala 19.07.1994 - - 

    Tilleoru lka 28.06.1999 - - 

    Tilleoru lka 05.08.2004 2 - 

  Kurõ oja Tilleoru lka 10.08.2004 2 - 

  Möksi Ahja jõe hoiuala 10.08.2004 1 - 

  Aarna Ahja jõe hoiuala 30.07.1987 3 - 

  Aarna Ahja jõe hoiuala 19.07.1994 - - 

  Aarna Ahja jõe hoiuala 28.06.1999 1 - 

  Aarna Ahja jõe hoiuala 10.08.2004 2 - 

  Palojärvest "EES" Ahja jõe hoiuala 11.08.2004 2 - 

  Hilba j s. ülesv. Ihamaru lka mai, 1994 1 1 

  Koorvere Ahja jõe hoiuala 21.07.1992 2 1 

    Ahja jõe hoiuala 19.07.1994 3 2 

    Ahja jõe hoiuala 28.06.1999 3 2 

    Ahja jõe hoiuala 19.08.2004 2 - 

Hilba jõgi Mustjärve oja läh. - 11.08.2004 - - 

  Karaski läh. - 11.08.2004 - - 

  Hilba pj allav. Hilba jõe hoiuala 11.08.2004 - - 

  Palojärvest "W" Hilba jõe hoiuala 29.05.1992 3 - 

  Palojärvest "W" Hilba jõe hoiuala 11.08.2004 2 - 

  Postitee Hilba jõe hoiuala 30.07.1987 1 3 

    Hilba jõe hoiuala 29.05.1992 2 2 

    Hilba jõe hoiuala 11.08.2004 2 1 

      

Selgitused:      

      

Püügikohad on reastatud ülemjooksult alates, varasem aeg eespool   

      

Võldase esinemist ja arvukust on hinnatud järgnevalt:    

 -  puudus;  1  üksikud isendid;  2  vähearvukas, kuid tavaline; 3  arvukas   
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VEE-ELUPAIKADE JA -ELUSTIKU HEA SEISUNDI 

SÄILITAMISEGA SEONDUVAD ETTEPANEKUD  
 

Ahja jõe ülemjooksu ja Hilba jõe hea seisundi huvides on otstarbekas rändetõkete 

kõrvaldamine. Veskikohtade paisjärvedel ei ole praegu valdavalt mingit rakendust, need 

on setteid ja taimestikku täis. Veskipaisude likvideerimisel või siis ka puhastamisel tuleb 

vältida setete allavoolu kandumist. Alustada võiks nendest paisudest, kus valdajal paisu 

säilitamiseks huvi puudub. Paisude likvideerimise korral tuleb taastada paisu juures 

varem olnud kärestikud. Paisude juures, mille säilitamist peetakse vajalikuks ning mida 

likvideerida pole võimalik, tuleb rajada hästi toimivad kalateed (alates 01.01.2013 

veeseaduse järgi kohustuslik!). 

Esmajärjekorras tuleb aga likvideerida rändetõkked Hilba jõe alamjooksult: kolm 

koprapaisu ja üks risust tekkinud voolutakistus. Pidevalt tuleb teostada jõelõigu jälgimist 

kobraste tegevuse osas ning vajadusel reguleerida liigi arvukust. 
 

Ohuteguriks on ulatuslikud koprapaisutused Ahja jõel Vedela veskipaisust ülesvoolu. 

Sealsete koprapaisude purunemisel võib vallanduv veemass purustada Vedela paisu, mis 

omakorda tooks kaasa negatiivseid mõjusid allavoolu. 
 

Ihamaru Looduskaitseala kaitsekorralduskavas (Öövel, 2006) on vee-elustiku (kalad ja 

jõevähk) mõjuteguritena välja toodud: vooluveekogude süvendamine või õgvendamine; 

maakasutuse muutmine; suurenenud külastuskoormus (veematkad); kala- ja vähipüük; 

kopra arvukuse suurenemine; saarma arvukuse kasv. 

Nendest kõige aktuaalsemaks tuleb praegu pidada kopra kahjustavat tegevust 

(paisutamist). Vooluveekogude süvendamine ja õgvendamine nende veekogude puhul ei 

ole nagunii mõeldav, oleks vastuolus seadusandlusega. Külastuskoormuse suurenemine 

veematkade näol on vägagi kaheldav, kuna veekogud Ihamaru LKA-l ei paku selleks 

kuigi atraktiivseid võimalusi. Saarma arvukuse kasv ohustab eelkõige jõeforelli, harjuse 

ja ka jõevähi populatsiooni. Kui saarmas on nimetatud, siis peaks lisama kindlasti ka 

ameerika naaritsa ehk mingi. Kala- ja vähipüük seadusega ettenähtud korras ei ole 

ohuteguriks. Ohuteguriks on ebaseaduslik püük, eeskätt elektriagregaadiga röövpüük. 
 

Soovitav on jõevähi populatsiooni (taas)loomine Ahja jõe ülemjooksule. Jõevähi 

asustamine ei ole 100% tulemuse garantiiga tegevus. Alustada võiks Laurioru lõigust 

asustades sinna 2-3 järjestikuse aasta jooksul vähemalt 1000 kahesuvist või vanemat 

jõevähki. Asustamise esialgse õnnestumise (vähid järgneval aastal katsepüügis) korral 

asustada ka teisesse lõikudesse.  
 

Hilba ojas on vajalik täpsustada jõevähi levikuala teadaolevast leiukohast üles- ja 

allavoolu (4-5 püügiala). Kui arvukus ikka väga madal või mujal vähke ei esine, tuleb 

vähivaru rikastamiseks ka siia asustada. 
 

Käesolevas töös käsitletud kaitsealuste liikide kordusuuringu võiks planeerida 5 aasta 

pärast. Võimalusel tuleb teostada veel täiendavaid paksukojalise jõekarbi otsinguid.  
 

Samaaegselt rändetõkete likvideerimise, kalapääsude rajamise ning kärestike 

taastamisega tuleks alustada harjuse kunstlikku taastootmist ning asustamist Ahja jõe 

erinevatesse lõikudesse, eesmärgiga taastada elujõuline asurkond. Kasutada tuleks selleks 

ainult Ahja jõe päritolu asustusmaterjali. 
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