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Hink ja vingerjas kuuluvad III kaitsekategooriasse ning on Eestis väheuuritud kalaliigid. 

Vähene teadlikkus tuleneb peamiselt nende kohastumusest elada veekogude põhjades ja 

öisest eluviisist. Tavaseire meetoditega on arvukust väga raske hinnata. Seega on liikide 

seires nende kättesaamine haruldane ning see on ka üks kaitsekategooriasse kuulumise 

põhjuseid. Samas on leitud, et keskkonnatingimustele ja nende ajutisele muutusele on 

mõlemad liigid väga vastupidavad, aga keskkonnanõudlused on siiski erilisemad kui 

paljudel teistel kalaliikidel. Varasemalt on läbi viidud ainult üksikuid seireid Eesti eri 

veekogudes ja aastatel, aga üldist leviku uuringut pole varem läbi viidud. Töö eesmärk oli 

uurida hingu ja vingerja levikut terves Eestis varasemalt läbi viidud seireandmete põhjal 

ning välja selgitada, kas aastatega toimunud negatiivsed või positiivsed 

keskkonnamuutused on liikide levikut mõjutanud. Töös koostati kaks hüpoteesi, milleks 

olid: 1) Meil on piisavalt hea ülevaade nende kalade levikust. 2) Need kalad ei vaja sellist 

kaitset nagu neile praegu pakutakse III kaitsekategooriasse kuulumisega. Andmed uuringu 

läbiviimiseks saadi seiretest, mis olid ajavahemikus 2000-2021 aastatel läbi viidud. Lisaks 

oli seireandmeid 20. saj kuni 2019 aastani kirjas erinevates raamatutes. Andmeid 

analüüsiti programmides Microsoft Excel ja Word, kus neist tabelid koostati. 

Olemasolevate seireandmete alusel näitasid tulemused, et Eesti jõgedes on mõlema 

kalaliigi levik tõusnud ja looduslikul teel laienenud, aga Eesti järvedes on mõlema liigi 

levik langenud. Esimese hüpoteesi tulemusena pole meil piisavat ja täpset ülevaadet nende 

kalade levikust ning teine hüpotees jäi lahtiseks seoses sellega, et praegused seirepüükide 

meetodid nendele kalaliikidele ei sobi. Uue keskkonna DNAga võib selguda, et kogu Eesti 

territooriumist tuleks teha üks kaitseala ning siis poleks III kaitsekategooriasse hingu ja 

vingerja kuulumine enam õigustatud. 

Märksõnad: hink, vingerjas, III kaitsekategooria, seiremeetodid  
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Spined loach and mud loach belong to protection category III and are insufficiently 

researched fish species in Estonia. The lack of awareness is mainly due to their 

adaptability to living at the bottom of water bodies and the fact that they are nocturnal. 

Conventional monitoring methods make it very difficult to estimate abundance. So, their 

capture in species monitoring is rare and is one of the reasons for their inclusion in the 

conservation category. At the same time, both species have been found to be very resilient 

to environmental conditions and their temporary change, but the environmental demands 

are more specific than for many other fish species. Previously, hardly any monitoring has 

been carried out in different water bodies and years in Estonia, but no general distribution 

study has been carried out before. The aim of the study was to investigate the distribution 

of the spined loach and the mud loach throughout Estonia based on previous monitoring 

data and to find out if the negative or positive environmental changes that have taken place 

over the years have affected the distribution of the species. The following two hypotheses 

were proposed in the study: 1) We have a good enough overview of the distribution of 

these fish. 2) These fish do not require the protection currently afforded to them in 

protection category III. Data for the study were obtained from monitoring carried out 

between 2000 and 2021. In addition, monitoring data were obtained from various books 

from the 20th century to 2019. The data were analyzed in Microsoft Excel and Word, 

where tables were compiled. Based on the available monitoring data, the results showed 

that the distribution of both fish species in Estonian rivers has increased and expanded 

naturally, but the distribution of both species in Estonian lakes has decreased. As a result 

of the first hypothesis, we do not have an accurate enough overview of the distribution of 

these fish, and the second hypothesis remains open because current monitoring fishing 

methods are not suitable for these fish species. With new environmental DNA (eDNA), it 

may become clear that the entire territory of Estonia should be made a protected area, and 

then belonging to the protection category III would no longer be justified. 

Keywords: spined loach, mud loach, protection category III, monitoring methods  
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SISSEJUHATUS 

 

Hink ja vingerjas on mõlemad III kaitsekategooriasse kuuluvad kalaliigid. Neid on vähe 

uuritud kuna neil on erilised elamistingimused veekogude põhjades ning aktiivsed on nad 

öösiti, mis takistab neid tavaseirepüükidega kätte saamast. III kaitsekategooriasse on nad ka 

määratud seoses nende harva tabamisega seirepüükidelt. Varasemad uuringud Eestis 

ulatuvad 20. saj algusesse ning viimased 2021 aastasse. Aga terviklikku seirepilti pole 

kunagi varem avaldatud vaid eri aastatel on võetud erinevatest veekogudest ainult üksikuid 

proove. 

Töö eesmärk on uurida hingu ja vingerja levikut terves Eestis varasemalt läbi viidud 

seireandmete põhjal ning välja selgitada, kas aastatega toimunud negatiivsed või positiivsed 

keskkonnamuutused on liikide levikut mõjutanud. 

Vastavalt referatiivse uurimistöö teemale püstitab autor kaks hüpoteesi, mis töö käigus, kas 

kinnitatakse või lükatakse ümber.  

1) Meil on piisavalt hea ülevaade nende kalade levikust. 

2) Need kalad ei vaja sellist kaitset nagu neile praegu pakutakse III kaitsekategooriasse 

kuulumisega. 

Töö koosneb teoreetilisest osast, kus autor tutvustab liike ning nende keskkonnanõudlusi 

erinevate raamatute ja teadusartiklite taustal. Teises töö osas analüüsib autor seireandmeid 

20. saj kuni 2021 aastani ning loob hingu ja vingerja levikutabelid. Tutvustab uuemaid 

seiremeetodeid, mis nendele kaladele paremini sobiks. Lõpuks võrdleb tabelite tulemusi 

kalade keskkonnanõudlustega ning spekuleerib nende III kaitsekategooriasse kuulumise üle. 

Autor tänab oma juhendajat Arvo Tuvikest, kes suurepäraste ideedega, materjalide 

leidmisega, hea nõuga ja tagasiside andmisega oli alati abiks töö valmimisel. 
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1. LIIKIDE TUTVUSTUS JA KESKKONNANÕUDLUSED 

 

1.1. Hingu ja vingerja taksonoomia 

 

Hink (Cobitis taenia) ja vingerjas (Misgurnus fossilis) kuuluvad mõlemad klassi luukalad 

(Osteichthyes), ülemseltsi karpkalalaadsed (Cyprinomorpha), seltsi karpkalalised 

(Cypriniformes), alamseltsi päriskarpkalalised (Cyprinoidei) ning sugukonda hinklased 

(Cobitidae) (Västrik 2004) (Loomade elu 4. köide 1979: 194-242). Hink kuulub perekonda 

hink (Cobitis) ja vingerjas perekonda vingerjas (Misgurnus) (Loomade elu 4. köide 1979: 

243). 

 

 

1.2. Morfoloogia 

 

Morfoloogiliselt on hink ja vingerjas sarnased. Mõlemad kalad on pisut ussi meenutava 

kujuga ning pika külgedelt lamenenud kehaga. (Pihu, Turovski 2001: 166-170) Kõikidel 

hinklastele on iseloomulik ainult üks lühike seljauim, väga väikesed nahas peidus olevad 

soomused ja sabauim on kandiline või ümardunud vastavalt liigile (Miller, Loates 2006: 

118) (Pihu 1987: 23). Hingu (joonis 1) maksimaalseks pikkuseks arvatakse olevat kuni 14 

cm (L) pikk ja 60 g raske (Pihu, Turovski 2001: 8-169). Kasvutempo on neil üliaeglane (1-

2 cm ja 1,8-2,5 g aastas) ning maksimummõõtmed saavutatakse viiendal eluaastal (Pihu 

1987: 68-73) (Pihu 2006: 26-30). Silmad on keha suurusega võrreldes väikesed ning 

asetsevad kõrgel. Hingu suu on alaseisune ja soomused on väga väikesed. Isaseid liigi 

esindajaid emastest võib eristada rinnauime teise kiire järgi, mis on isastel paksenenud ning 

kiire kõrval oleva uime sisekülje nahapaksendi järgi. Värvuselt on hingud liivakarva, 

tumepruunide laikudega ning sabauime aluse ülaserval asetseb must täpp. „Saba- ja 

seljauimed on helehallid, tumedate täppidega.“ Kõhu-, rinna- ja pärakuuimed sarnaselt 

kehale kollaka alatooniga. Lisaks jääb silmade ja ninamiku vahele iseloomulik kitsas tume 
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triip. (Pihu, Turovski 2001: 8-169) Hink kuulub III kaitsekategooriasse ning Natura II 

kategooriasse (Greenhalg, Ovenden 2008: 228). 

 

Joonis 1. Hink. (foto: Arvo Tuvikene). 

Vingerja (joonis 2) maksimum mõõtmed on ligikaudu hingust kaks korda suuremad, mis 

teevad temast hinklaste sugukonna  kõige suurema kalaliigi. Vingerja suurim pikkus jääb 

vahemikku 27-29 cm (L) ning kaal võib ulatuda 115-150 g. (Pihu, Turovski 2001: 8-172) 

Vaatamata suuremale kaalule on nende kalade kasvutempo väga aeglane (2-3 cm ja 3,7-35 

g aastas) ning maksimummõõtmed saavutavad nad alles kümnendal eluaastal (Pihu 1987: 

68-73) (Pihu 2006: 26-31). Keha suurusega võrreldes on vingerjal väike ja tömp pea ning 

pisikesed ümarad uimed. Nagu hingulgi on vingerjal väikesed silmad ja asetsevad keha 

suhtes kõrgel. Samuti on tal väga tillukesed soomused ning keha on paksu limakihiga kaetud. 

(Pihu, Turovski 2001: 8-172) Vingerja värvus varieerub selja pealt tume hallikas-, rohekas-

, oranž- või kollakaspruuni vahel. Külgedelt on kala heledam ning seal asetsevad üks 

jämedam ja paar peenemat hallikaspruuni või musta triipu pikki keha. (Greenhalg, Ovenden 

2008: 228) (Pihu, Turovski 2001: 8-170) Vingerjas on üleni kaetud väikeste tumedate 

täppidega (Pihu, Turovski 2001: 8-172). Harva esineb ka täiesti valgeid isendeid ehk 
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albiinosid (Loomade elu 4. köide 1979: 244). Vingerjas kuulub samuti III 

kaitsekategooriasse ning Natura II kategooriasse (Greenhalg, Ovenden 2008: 228). 

 

Joonis 2. Vingerjas. (foto: Arvo Tuvikene). 

Kala liike saab määrata kõige lihtsamini suu ümber asetsevate poiste arvu järgi. Vingerjal 

on poiseid viis paari, hingul ainult kolm paari (hingul 6 ja vingerjal 10 poiset, mis paiknevad 

suu ümber). Hingule veel väga sarnane kala on trulling (Barbatula barbatula), kellest on 

hink eristatav silma all asetseva kahetipulise liikuva oga järgi, mida trullingul pole. (Pihu, 

Turovski 2001: 166-173) (Pihu 1987: 32) 

 

 

1.3. Levik 

 

Hingu levila on lai ning ta asustab peaaegu tervet Euroopat. Kõige põhjapoolsem leviala 

ulatub Lõuna-Rootsini ja -Soomeni välja. Lääne-Euroopast asustab ta Portugalist ning 

Inglismaast alates kõiki alasid kuni Ida-Euroopani välja. Veel rohkem ida poole on levinud 
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hingi teine alamliik Siberi hink (C. t. sibirica), kes on asustanud alad üle kogu Venemaa 

Sahhalinini ja Jaapanini välja. (Pihu, Turovski 2001: 168) Eestis (joonis 3) on uuritud ja 

kirjeldatud põhjalikumalt 64 jõge ning kindlalt on teada hingu levik 41 jões: Narva, 

Võhandu, Emajõgi, Õhne, Tänasilma, Põltsamaa, Pedja, Elva, Amme, Ahja, Kääpa, Avijõgi, 

Loobu, Valgejõgi, Jägala, Pirita, Vääna, Keila, Vasalemma, Vihterpalu, Kasari, Vigala, 

Velise, Liivi, Paadrema, Pärnu, Navesti, Halliste, Raudna, Reiu, Sauga, Rannametsa, Salatsi, 

Koiva, Mustjõgi, Pärlijõgi, Vaida, Peetri, Luguse, Nasva-Kärla ja Põduste jõgi. Samas on 10 

jões täidetud vajalikud keskkonnatingimused hingu levikuks, aga liiki tuvastatud siiski pole. 

(Timm jt 2019: 314-315) Eesti NSV kalamajanduslikult uuritud järvedest oli hink levinud 

25 järves, aga mitte üheski ei olnud arvukas (Pihu 1987: 39). Järvedest on Eestis  uuritud ja 

kirjeldatud põhjalikumalt 96 väikejärve lisaks suurjärvedele ning hingu levik on teada 21 

järves: Rõuge suurjärv, Kikkajärv (Natura 2000 ala), Ähijärv (20. saj), Jõksi (Natura 2000 

hoiuala), Piigandi (Natura 2000 loodusala), Lõõdla (Natura 2000 loodusala), Valgjärv, 

Mõrtsuka, Viljandi, Ruhijärv, Tündre (Natura 2000 kaitseala), Elistvere (Vooremaa 

maastikukaitseala), Saadjärv, Vagula, Tamula, Kaiu (Natura 2000 loodusala), Karijärv, 

Konsu, Harku, Ermistu järv (Natura 2000 loodusala) ja Mullutu laht (Natura 2000 linnu- ja 

loodusala) (Laarmaa jt 2019: 6-245). 

 

Joonis 3. Hingu levik Eestis, 10x10 Kesk-Euroopa ruudustik. (Eesti Loodushoiu Keskus 2011: 16). 
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Vingerja levila pole sama lai kui hingul ning see piirdub ainult Kesk- ja Ida-Euroopaga. 

Kõige põhjapoolseim levila piirdub Eestiga ning lõuna poolt ulatab levik Musta mereni ja 

Alpideni välja. Itta on vingerjas levinud kuni Volga ning Kama jõgedeni Venemaal ja lääne 

poolseim levik jääb Loire jõeni Prantsusmaal. (Pihu, Turovski 2001: 170-171) Vingerjas on 

Eestis (joonis 4) kindlalt levinud 64 uuritud jõest ainult 12 jões: Narva, Võhandu, Emajõgi, 

Elva, Ahja, Kullavere, Kääpa, Velise, Paadrema, Raudna, Reiu ja Mustjõgi. Täpselt pole 

teada levik 18 jões 64 jõest, kus sobivad elutingimused on täidetud, aga liigi esinemist 

tuvastatud pole. (Timm jt 2019: 314-315) Eesti NSV kalamajanduslikult uuritud järvedest 

oli vingerjas levinud 37 järves, aga mitte üheski järves nagu hinkki ei olnud vingerjas 

arvukas (Pihu 1987: 39). Eestis kirjeldatud 96 väikejärvest on teada vingerja levik 11 järves: 

Pullijärv (20. saj), Piigandi (Natura 2000 loodusala), Lõõdla (Natura 2000 loodusala), 

Pangodi, Veisjärv, Elistvere (Vooremaa maastikukaitseala), Saadjärv, Vagula, Tamula, 

Verevi (20. saj) ja Kaiu järv (Natura 2000 loodusala) (Laarmaa jt 2019: 6-245). 

 

Joonis 4. Vingerja levik Eestis, 10x10 Kesk-Euroopa ruudustik. (Eesti Loodushoiu Keskus 2011: 9). 

Näiteks Eesti suuruselt teises järves, Võrtsjärves on mõlemad liigid vähearvukad ning 

töönduslikult tähtsusetud (Võrtsjärv loodus… 2003: 337). 
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1.4. Eluviis 

 

Mõlemad kalad elutsevad pigem magedas vees ning eelistavad seda. Hink elutseb 

magedaveelistes järvedes, jõgedes, ojades ja magestunud merelahtedes. (Pihu, Turovski 

2001: 168-171) Ta on soojalembene kala, mis tähendab, et eelistab elamiseks temperatuuri 

üle 20°C kraadi ning ühtlasi on hapnikutaseme kõikumistele vastupidav ja elab üle 

lühiajalise hüpoksia, kus hapnikutase langeb 1-2 mg/lO2 (Pihu 1987: 36). Hüpoksiaga 

looduses hakkama saamine on tänu hästi arenenud sooltoru hingamisele (Tuvikene 2017a, 

2017b) (Päkk jt 2016: 16). Uurimise teeb raskeks kala öine eluviis kuna seiratakse pigem 

päeval elektriagregaadiga (Tuvikene 2017a). Elukohas on hingule oluline selge vesi ja 

liivane või savine veekogu põhi. Elutseb pigem veekogu põhjas ning varjab ennast 

veetaimede vahel, vanade vette vajunud puurontide all või kaevab/uuristab ennast põhjakatte 

sisse nii, et ainult pea jääb välja. Talviti suundub veekogu sügavamatesse soppidesse ja 

talvitub seal. Vingerjat on Eestist leitud mõnekümnest järvest ning ainult üksikutest jõgedest, 

mis asuvad Liivi lahe või Peipsi järve valglates. Samuti nagu hingu puhul pole vingerjat 

leitud Eesti suurematelt saartelt. Vingerja tabamine ja leidmine on üldiselt raske seoses tema 

öise eluviisiga. Elupaigaks eelistab mudase põhjaga ning taimestikurikkaid kiirelt 

läbisoojenevaid madalaid soppe. Elutseb pigem veekogu põhjades. (Pihu, Turovski 2001: 

168-171) Eriliseks kohastumiseks hingule sarnaselt on väga hea hapnikupuuduse talumine 

tänu tema spetsiaalselt arenenud sooltoru (joonis 5) tagumisele osale, mis pole mõeldud 

seedimaks toitu vaid lisahingamiselundina. Tundes hapnikuvaegust ehk hüpoksiat, tõuseb 

vingerjas veekogu pinnale ning neelab atmosfääriõhku ja läbi sooltoru verekapillaarrikka 

seina ning hapnik difundeerub verre. (Pihu, Turovski 2001: 168-171) (Päkk jt 2016: 16) 

Päraku kaudu eraldub sisse neelatud õhu ülejääk väikeste mullikestena (Pihu, Turovski 

2001: 168-171). Soolehingamine toob kaasa piiksumist meenutavaid häälitsusi, millest on 

alguse saanud ka mõned vingerjale antud rahvapärased nimed (Eneke 4. köide 1986: 199-

200) (Kendla 2014: 7) (Mikelsaar 1984: 250). 
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Joonis 5. Õhk vingerja sooltorus. (foto: Martin Kesler) 

Täpselt nagu hinkki on vingerjas samuti soojalembene kala, kes eelistab elamiseks 

temperatuuri üle 20°C (Pihu 1987: 36-37). Kuivale jäädes tekitab ta välja hingates piiksuvaid 

häälitsusi, mille tõttu on saanud alguse ka mõned rahvapärased nimed. Kui saabub 

talvitumise periood või kuivaperiood tugeva veetaseme alanemisega, siis kaevab ta ennast 

mõnikord sügavamatesse põhjamuda kihtidesse. (Pihu, Turovski 2001: 171) 

 

 

1.5. Toitumine 

 

Vastavalt hingu vanusele ja suurusele on ta toitumine mitmekesine ning koondab enda alla 

palju erinevaid elustike rühmi. Vastsete ja maimudena on nende toidulaual peamiselt 

fütoplankton. Lisaks tarbivad ka põhjalähedal elutsevaid zooplanktereid. (Pihu, Turovski 

2001: 168) Suuremad kalad söövad detriiti, putukavastseid, koorikloomi ja muud zoobentost 
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(Pihu, Turovski 2001: 168) (Pihu 1987: 36-230). Toit filtreeritakse välja süües ennast läbi 

peeneteralisest veekogu põhjast ning toiduks kõlbmatu materjal väljutatakse lõpusavade 

kaudu (1000 kala 2006: 33). Vähesel määral võib ta toiduks tarbida ka õhuputukaid, 

limuseid, endast väikseimaid kalu ning teiste kalade marja. Peamiselt leiab ta oma saagi 

haistmis-, kompimis- või maitsmismeele järgi. (Pihu 1987: 36-230) Akvaariumites toituvad 

edukalt kuivtoidust ja väikestest väheharjasussidest (Oligochaeta), näiteks harilik mudatupp 

(Tubifex tubifex) (Pihu, Turovski 2001: 169) (Fishes of Estonia 2003: 244). Näiteks Peipsi 

järves on kindlaks tehtud mõned suurselgrootute ja zooplantoni liigid, millest hink toitub. 

Sinna alla kuuluvad: ühepäevikuliste (Ephemera) vastsed, surusääsklaste (Chironomidae) 

vastsed, ovaalik (Alona), karpvähilised (Ostracoda), taimelestik (Acroperus), ebakiivrik 

(Simodephalus), hiidlestik (Eurycercus), ogasõudik (Acanthocyclops). (Pihu, Turovski 

2001: 169) Vingerja toitumine on natuke vähem mitmekesine, aga ta toidulauale kuuluvad  

samuti suurselgrootud ehk zoobentos, koorikloomad, limused ja mingil määral ka detriiti 

(Võrtsjärv loodus… 2003: 394) (Pihu 1987: 36-231).  Jahi pidamiseks kasutab ta sarnaselt 

hingule peamiselt poiseid ehk kompimismeelt, maitsmis- ja haistmismeelt mitte nägemist, 

mis võimaldab tal ka öösiti saaki otsida (Pihu 1987: 36-231) (Pihu, Turovski 2001: 172) 

(Pihu 2006: 164-165). Näiteks kuuluvad ta toidulauale surusääsklaste (Chironomidae) 

vastsed, mis kattuvad hingu toidulauaga. Lisaks söövad nad veel sulgtigu (Valvata), kõrsiku 

(Lestes) vastseid ja loidtiiva (Sialis) vastseis. (Pihu, Turovski 2001: 169-172) Mõlemal kalal 

on toitumise intensiivsus kõige kõrgem kevadel, suvel ja sügisel. Talvel nad talvituvad ning 

toitumist ei toimu. (Pihu 1987: 36-231) Söömata suudab vingerjas olla üle aasta, koguni 413 

päeva ning selle ajaga kaotab ta 65% algsest kehamassist (Pihu 2006: 243). 

 

 

1.6. Sigimine 

 

Emased hingud saavad tavaliselt Eestis suguküpseks kolme või nelja aastaselt olles 

saavutanud oma maksimaalsest kehapikkusest (L 14 cm) vaid 7-9 cm. Isased on juba kahe 

või kolme aastaselt suguküpsed ning 6-8 cm pikkused. Sigimisperiood on lühike ja kestab 

juuni algusest kuni juuli lõpuni. Selleks ajaks peab veetemperatuur olema tõusnud 16-18 °C. 

(Pihu, Turovski 2001: 8-171) Koelmud asuvad madala veega ja taimestikurikastes kohtades, 

kus vee sügavus ulatub 0,3-0,8 m. Taimestikurikkus on oluline, sest sinna peale lastakse 
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marjaterad, kas korraga või kahe portsjoni kaupa ning taimestik kaitseb ühtlasi röövloomade 

vastu. (Pihu, Turovski 2001: 171) (Bohlen 2001: 2-4) Marjaterade värvus on harilikult 

kahvatukollane ning nende läbimõõt on 1,2-1,5 mm. Absoluutne viljakus ulatub neil kuni 

3000 marjaterani, aga suhteline viljakus jääb 150-200 marjatera juurde. Marjade haudeaeg 

on liigile omapäraselt väga lühike (2-4 ööpäeva) ja siis kooruvad juba vastsed, kes on kõigest 

5-6 mm (L) pikkused ning varustatud välislõpustega. Alles peale mõnda päeva veekogu 

põhjas lebamist hakkavad nad endale toitu otsima. Vastseiga kestab mitu kuud ja pikemalt 

teiste Eesti kaladega võrreldes. Moone toimub alles hilissügisel või talvel. Vingerjas on 

seevastu salapärasem ning suguküpseks saamise vanus ei ole täpselt teada. Nende 

kudemisperiood algab aprilli lõpus või mai alguses ning kestab arvatavalt juunini. (Pihu, 

Turovski 2001: 8-171) Veetemperatuur peaks olema vähemalt 7-8 °C (Pihu 2006: 64). 

Erinevalt hingust on vingerja marjaterade värvus pruunikas ning läbimõõt ainult 1,2-1,4 mm. 

Marjaterad lastakse seal välja, kus oleks neil võimalus kinnituda eelmisest aastast surnud 

taimedele ning tavaliselt lastakse need välja kahe portsjoni kaupa. (Pihu, Turovski 2001: 8-

171) Korraga võib vingerjas veetaimedele kudeda kuni 150 000 marjatera (Miller, Loates 

2006: 118). Suhteline viljakus on neil hingust kõrgem ja jääb 250-300 marjatera ümber 

(Pihu, Turovski 2001: 171). Marjaterade haudega on peaaegu sama pikk, kui hingul (kuni 5 

ööpäeva) ja vingerja vastsed on samuti ainult 5-6 mm (L) pikad ning koos välislõpustega 

(Pihu, Turovski 2001: 8-171) (Pihu 1987: -1-0) (Pihu 2006: 146-147). Teadaolevalt olid 

akvaariumis kõige vanemaks elanud hink 10 aastane 1 kuu vanune (lühike eluiga) ja 

vingerjas 22 aastane (keskmine eluiga) (Pihu 1987: 76-81). 

 

 

1.7. Tähtsus inimestele 

 

Hink ja vingerjas on mõlemad inimestele tööndus- või spordikaladena küll tähtsusetud, aga 

hinku kasutati näiteks harrastus- ja hobikalastajate poolt elussöödana (Pihu, Turovski 2001: 

169-172). Veel enne 20. sajandit oli vingerjas Euroopas tavaline püügikala ja kohalike 

toidumenüüs. Neid praeti, marineeriti või kuivatati. Kuivatatud kujul kasutati vingerjaid 

lisaks Euroopale ka Aasias looma- või inimtoidu toorainena. Eriliseks roaks Hiinas ja Koreas 

oli neist valmistatud traditsiooniline hapu kalasupp. (Vida, Kotai 2012: 56) Tänapäeval on 

vingerjas hinnatud toidukalana veel ainult Jaapanis, kus neid tiikides endiselt kasvatatakse 
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(Loomade elu 4. köide 1979: 244). Kalaliha väärtus on hingul väga madal ning vingerjal 

madal (Pihu 1987: 52-53). Samuti on ta olnud sobilik akvaariumikalana (Pihu, Turovski 

2001: 169-172). Vingerjas on tuntud ilmaennustajana. Kui läheneb madalrõhkkond, siis 

hakkab muidu suhteliselt rahuliku ja põhjas elutseva eluviisiga kala rahutult ringi ujuma, 

veepinnale tõusma ning veekogu sogaseks ajama. (Mikelsaar 1984: 252) Inimene ei pruugi 

ilmamuutusest veel arugi saada seoses endiselt püsiva sooja ja päikselise ilmaga, aga 

vingerjas tajub ilmamuutuse ära (Pihu, Turovski 2001: 169-172). Mõlemaid on lisaks sellele 

kasutatud ka laboratooriumides katseloomadena näiteks arengubioloogia ning toksikoloogia 

õppimisel ja õpetamisel (Pihu, Turovski 2001: 169-172) (Fishes of Estonia 2003: 245-247). 

 

 

1.8. Hink ja vingerjas rahvapärandis 

 

Lisaks tavapärasele nimele on hingul ja vingerjal veel palju erinevaid rahvapäraseid nimesid. 

Näiteks hinku kutsutakse kivijüriks, kivinooleks, kivinooljaks, kivijärajaks, kivijürajaks, 

kivinärijaks, kivirähniks, kivikalaks, liivavingerjaks, kivivingerjaks, kivihinguks, 

kivikanaks, kivitrulliks ja tigekalaks. (Pihu, Turovski 2001: 167-172) (Kendla 2014: 6-7) 

(Riikoja 1927: 87) Vingerja rahvapäraste nimede hulka kuuluvad näiteks jonn, junn, jont, 

kidiseja, vigiseja, kiitsak, kräuks, käunam, mudamadu, präuks, vingur, vigine, vingujas, 

vigijas, kidijas, kiids, räuks, kiidsukala, käunjas ning kräunam (Pihu, Turovski 2001: 167-

172) (Hunt 2012: 111) (Mikelsaar 1984: 249) (Kendla 2014: 7) (Riikoja 1927: 86). Lisaks 

nendele nimedele kutsutakse rahvasuus vingerjat veel hinguks, kivinooleks, kivinoolijaks, 

kivijürajaks, liivasilmuseks, liivatrulliks, mudahinguks, mudakalaks, mudasilmuks ja 

ilmakalaks  (Kendla 2014: 2-7) (Paatsi 2003: 95) (Riikoja 1927: 86). Rahvapärimuse järgi 

on teada, et kui mingis järves, kus vingerjad elavad, peaks enne jüripäeva mürinat kostuma, 

siis tekib vingerjates muutus ning neist saavad ussid (Pihu, Turovski 2001: 172). 

Vingerjas figureerib sagedasti Eesti rahvaluules, mis näitas austust ja teatud salapärasust 

vähe tuntud ja nähtud liigi vastu. Vingerjast on ilmunud Vladislav Koržetsi 2021 aastal 

koostatud raamatus „Eesti kalaluule antoloogia“ nii rahvalaule kui ka luuletusi. Rahvalaule 

on kokku ilmunud üks ja luuletusi samuti ainult üks. Toon näiteks nii rahvalaulu lk. 25 kui 

ka luuletuse lk. 127. Rahvalaulu „Kuulen, kunas kalad koevad“ autor oli Helme (eesnimi 
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teadmata) ja see ilmus esmakordselt 1888 aastal. Luuletuse „Vigiseja“ autor oli Hendrik 

Visnapuu, kes elas aastatel 1890-1951. 

 

Kuulen, kunas kalad koevad 

Jõe’enna, jõe veeren 

Peeter palja perve pääl, 

kulles, kunas kudeva, 

havi hända heidava, 

säre segi soomussella, 

ahune uhke ormussella, 

ahune jo hullava, 

rutasse jo raputeva, 

latiku lainel laksatese, 

vimma vastu vatutese! 

Siin ja sääl jo sipleva, 

sudaku küll soputese, 

lutsu hända loputava, 

löhekala lokutase, 

võllaskala vongutase. 

Kiisa teeva kiiu-viiu, 

räeme teeva riu-räu, 

vähja teeva viu-väu, 

heringu küll hiri-liri, 

vingerjas küll viri-liri, 

tindi teeva tiri-liri, 

angerjas küll iri-liri. 

 

Vigiseja 

Sust kõnnib mööda minu kalavärss, 

sest ma ei oska anda sulle nime, 

kas oled roomaja või muidu tõbras. 
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Sa mudaauku pead oma sõbraks, 

end iga esemesse kinni imed. 

Sa oled salgamatult päratu pärvärss. 

 

Võrdkuju millise sa mulle lood, 

nii ebaloomulik on sinu maitse, 

su häälitsuski alaotsa läbi. 

Su olemuses puudub iga häbi. 

Mind, Issand, ise vingerjast kaitse, 

ning puhasta sest loomast vetevood. 

 

 

1.9. Ohutegurid hingule ja vingerjale 

 

Suurimaks ohuks hingule on sobivate elupaikade hävitamine seoses jõgede süvendamise ja 

kraavitamisega ning selle tagajärjel suurte veetasemete kõikumisega. Süvendamise 

probleem esineb ka osades järvedes, mis tekitab samuti suuri veetaseme kõikumisi. Teiseks 

suurimaks ohuallikaks on tihti inimese poolt põhjustatud tugevad veekogude reostused ning 

nendega mõnikord kaasnevad looduslikud veekogude eutrofeerumine. (Rahvusvahelise 

tähtsusega… 2004: 73) Sinna juurde kuulub ka veekogudes settete reostamine, kus asetseb 

nende põhiline elupaik (Tuvikene 2017a). Ainuke looduslik oht on röövkalade nagu haug 

(Esox lucius) ja ahven (Perca fluviatilis) suur arvukus. Hingule sarnaselt on vingerjale 

suurim arvukust pärssiv oht samuti elupaikade hävitamine ja veetasemete kõikumine nii 

maaparanduse, kuivendustööde kui ka veekogude põhja süvendamise läbi. (Rahvusvahelise 

tähtsusega… 2004: 73-78) Selle tegevuse tagajärjel ei saa nad enam elada oma tavalistes 

elupaikades vanajõgedel (Tuvikene 2017a). Looduslikeks vaenlasteks on haug, säga (Silurus 

glanis) ja angerjas (Anguilla anguilla) (Loomade elu 4. köide 1979: 244). Ühiseks jooneks 

hinklastel on looduslike vaenlaste ennetamiseks see kui ohu korral eriliselt kohastunud 

näärmerakkudest lastakse vette kohutus- ehk alarmaineid, mis sugulasliike hoiatab 

ohuallikast kaugemale hoidma. Alarmained pärinevad nuirakkudest (joonis 6) ning 

vabanevad vette alles siis, kui kala on viga saanud näiteks röövkala rünnaku tagajärjel. 

Vastav kohastumus areneb välja alles üheaastastel kaladel. Sama kohastumust kannavad 
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Eestis veel ainult karpkalalased (Cyprinidae) ja sägalased (Siluridae). (Pihu 1987: 315-316) 

(Loomade elu 4. köide 1979: 199-249) (Tuvikene 2006) (Døving jt 2005: 133-163) 

 

Joonis 6. Nuirakud ehk alarmainerakud (valged) kogre nahas. (foto: Ole B. Stabell). 

„Iga liigi alarmaine mõjub kõikidele teistele mainitud sugukondade liikidele“, mis annab 

võimaluse neile ohu korral põgeneda (Pihu 1987: 315-316). 

Hink ja vingerjas on „NATURA 2000 loodusdirektiivi liigid ja kaitstud Euroopa eluslooduse 

ja selle looduslike elupaikade/kasvukohtade kaitse konventsiooni ehk Berni 

konventsiooniga“ (Tuvikene 2017a). Samuti on nad Eestis III kaitsekategooriasse kuuluvad 

liigid, mis keelab Looduskaitseseaduse alusel neid tappa, ohustada ja püüda (Eesti 

Loodushoiu Keskus 2011: 8-15). Samas punases raamatus on need liigid endiselt 

määratlemata ohutasemel (Pihu 2006: 20-21). 

 

 

1.9.1. Hingu parasiidid 
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Eestist on uuritud hinkude parasiite Võrtsjärve ja Peipsi järve kaladelt ning on leitud üks 

imiusside klassi kuuluv isend (Allocreadium sp.), kaks lameusside hõimkonda kuuluvat 

isendit (Apatemon sp.) ja (Neascus ehk Posthodiplostomum cuticola) ning kaks paelusside 

(Cestoda) klassi kuuluvat esindajat: laiuss (Diphyllobothrium latum) ja linnuroni (Ligula 

intestinalis) (Fishes of Estonia 2003: 245) (Pihu 1987: 332). Inimesele on neist ohtlikuim 

laiuss, keda süüakse sisse kas toore, liiga vähe töödeldud kalaga või kalamarjaga. Laiuss 

(joonis 7) võib põhjustada tugevaid seedehäireid, oksendamist, peapööritust, minestamist. 

Sellega kaasneb vedelikupuudus, nõrkus ja halvemal juhul surm. Hinku inimene toiduks 

kasutab küll väga harva või üldse mitte, aga kõige sagedamini saadakse parasiit ahvenalt, 

haugilt, lutsult (Lota lota), kiisalt (Gymnocephalus cernua) või nende liikide kalamarjast. 

(Pihu 1987: 336-337) 

 

Joonis 7. Laiuss (Diphyllobothrium latum). (Torres, Yera 2018). 

 

 

1.9.2. Vingerja parasiidid 
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Euroopas on vingerjal ja vingerja perekonda kuuluvatel alamliikidel kokku tuvastatud 37 

liiki erinevaid parasiite. Liikidest 15 moodustavad erinevad lameussid (Platyhelminthes), 

kellest omakorda üle poolte elutsevad kalades ainult vastse staadiumis. Vastsetena võib neid 

leida vastavalt liigile vaheperemehe nahalt, uimedelt, silmadest, lihastest ja ajust. Üks 

lameusside hõimkonda kuuluv liik (Paracaryllaeus gotoi) on ainukese parasiidina avastatud 

nii hingult kui ka vingerjalt. Kolm imiusside klassi kuuluvat parasiiti (Sanguinicola armata), 

(Sanguinicola inermis) ja (Sanguinicola intermedia) esinevad vingerja veresoontes 

täiskasvanu eas. Neid samu parasiite võib leida ka linaski (Tinca tinca), karpkala (Cyprinus 

carpio) ning kogre (Carassius carassius) veresoontes. Üks lameusside hõimkonda kuuluv 

imiuss (Allocreadium transversale) on vingerjale ainuomane parasiit. Teise suurema osa, 10 

liiki, vingerja parasiitidest moodustab samuti lameusside hõimkonda kuuluv klass 

ainupõlvsed (Monogenea). Ainupõlvsetest kaks liiki (Gyrodactylus strelkovi) ning 

(Gyrodactylus misgurni) on samuti ainult vingerja perekonnale omased liigid. Lisaks on 

tuvastatud veel kuute liiki paelusse ja kuute liiki ümarusse (Nematoda). (Popiolek, Kotusz 

2008: 2-5) 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Töö eesmärk on luua referatiivsetel allikatel põhinev bakalaureusetöö, mis koondaks enda 

alla teaduslikel infoallikatel põhineva informatsiooni hingu ja vingerja 

keskkonnanõudlustest ning seireandmetele põhinevast. Põhilised infoallikad on raamatud, 

teadusartiklid nii eesti kui ka inglise keeles, teadusajakirjad, populaarteaduslikud ajakirjad 

ja erinevad kaitsekorralduskavad. 

Teises töö osas uurib töö autor 20. sajandist kuni 2021. aastani seireandmeid kalaliikide 

leviku kohta ning analüüsib, kui palju on ühe sajandiga kalade levik muutunud Eesti piirides. 

Seireandmed on kättesaadavad osaliselt erinevates raamatutes nagu „Eesti järved“ aastast 

1968, „Eesti jõed“ aastast 2001, „Setomaa 1. Loodus“ aastast 2016, „Eesti järved“ aastast 

2019, „Eesti jõed“ aastast 2019 ning hingu, vingerja ja võldase seireandmetest aastast 2017-

2018, Eesti väikejärvede kalastiku seireandmetest aastast 2000-2012, kalastiku ja 

püügivahendite efektiivsuse uuringust Eesti väikejärvedes aastast 2013-2021 ja väikejärvede 

hüdrobioloogilisest seirest aastast 2007-2021. Võrdlevaks materjaliks koostab töö autor juba 

varasemalt uuritud hingu ja vingerja seireandmete põhjal erinevaid aastaid võrdlevad 

tabeleid programmis Microsoft Excel ja Word. Teise teemana kuulub peatüki „Tulemused ja 

arutelu“ juurde teoreetiliste järelduste tegemine, kas leviku muutused on põhjustatud ainult 

looduslikest teguritest või inimtekkelised keskkonnamuutused on peamine põhjus liikide 

leviku muutustele. Kolmandana alapunktina arutab töö autor selle üle, miks on nende 

kalaliikide seireandmed väga üksikud ja katkendlikud ning mida saab tulevikus paremini 

teha, et haruldasi kalaliike lihtsamini, kiiremini ja tihedamalt seirata ja uurida. Viimase 

teemana võrdleb töö autor hingu ja vingerja ohustatust ning nende tegelikke 

keskkonnanõudlusi elupaigale. Selle põhjal analüüsib, kas teoreetiline III 

kaitsekategooriasse kuulumine on kooskõlas nende vastupidavusega keskkonnatingimustele 

või võiksid need liigid olla laiemalt levinud ja vähem kaitset vajavad, kui seni arvatud. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1. Kalade leviku muutus ajas 

 

Selles peatükis võrreldakse seireandmeid ja täpsustamata levikuandmeid ning tulemus 

näitab, kui palju on muutunud liikide levikuala Eesti territooriumil alates 20. sajandist kuni 

2020. aastani. Varasemad andmed kahjuks hingu ja vingerja leviku kohta Eestis puuduvad. 

Tabelis 1 on esitatud hingu levikuandmed aastatel 2001-2019. 

Analüüsiti järgmised andmed 53 Eesti jõe kohta. Liigi esinemine Eesti jõgedes on 

ajavahemikus 2001-2019 aasta seireandmete alusel kasvanud (Tabel 1). Viimaste kogutud 

andmete kohaselt on hingu levik aastatel 2001-2019 olemasolevate seireandmete alusel ära 

määratud ainult neljas jões: Elva, Kasari, Narva ja Pirita jões. Koos eelneva nelja jõega ja 

osaliselt puudulike seireandmetega on erinevatel aastatel kokku tuvastatud hingu esinemine 

kindlalt 31 Eesti jões. Aastatel 2016-2019 on liigi levik laienenud võrreldes 2001 aasta 

andmetega 17 jõkke. Aastal 2019 on veelgi liigi levik laienenud kahe jõe võrra. Loobu jões 

perioodil 2016-2018 hinku ei tuvastatud, aga 2019 aasta „Eesti jõgede“ raamatu andmetel 

registreeriti uuesti. Hingu levik pole teada Piusa jões ning levik on taandunud ainult Kunda 

jõest, kus veel 2001 aastal oli levik kinnitatud. 

 

Tabel 1. Hingu levik jõgedes aastatel 2001, 2016-2018, 2019 (Eesti jõed 2001: 203-692) 

(Setomaa 1. Loodus 2016: 271-273) (Keskkonnaamet 2018: 11-23) (Timm jt 2019: 314-315) 

Hingu levik 

jõgedes: 
2001 

2016-

2018 
2019 

Ahja jõgi x p x 

Alatskivi jõgi p x p 

Amme jõgi – x x 

Avijõgi – p x 

Elva jõgi x x x 

Emajõgi p p x 

Halliste jõgi – p x 

Havesti jõgi p p x 
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Jaama jõgi x x p 

Jägala jõgi x p x 

Karoli oja x x p 

Kasari jõgi x x x 

Keila jõgi x p x 

Koiva jõgi p p x 

Kunda jõgi x – – 

Kääpa jõgi – p x 

Liivi jõgi – p x 

Loobu jõgi x – x 

Luguse jõgi p p x 

Mustjõgi – p x 

Mädajõgi p x p 

Narva jõgi x x x 

Nasva-Kärla jõgi p p x 

Navesti jõgi x p x 

Orajõgi x p p 

Paadrema jõgi – p x 

Pedja jõgi x p x 

Peetri jõgi – p x 

Pirita jõgi x x x 

Piusa jõgi – ? ? 

Põduste jõgi – p x 

Põltsamaa jõgi – p x 

Pärlijõgi – p x 

Pärnu jõgi x p x 

Rannametsa jõgi p p x 

Raudna jõgi – p x 

Reiu jõgi x p x 

Rõuge jõgi p x p 

Salatsi jõgi p p x 

Sauga jõgi p p x 

Taebla jõgi p x p 

Tagajõgi x p p 

Tänasilma jõgi p p x 

Vaida jõgi – p x 

Valgejõgi – – x 

Vasalemma jõgi x x x 

Velise jõgi – p x 

Vigala jõgi – – x 

Vihterpalu jõgi – p x 

Võhandu jõgi x p x 

Väike Emajõgi x x p 

Vääna jõgi – x x 

Õhne jõgi – p x 

Märkused: 

1. Tähis „x“ tähendab, et liik veekogus esineb. 
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2. Tähis „–“ tähendab, et liik veekogus ei esine. 

3. Tähis „?“ tähendab, et liigi esinemise veekogus on võimalik aga pole tõestatud. 

4. Tähis „p“ tähendab, et liigi esinemise kohta veekogus seireandmed puuduvad. 

 

Vingerja levik jõgedes aastatel 2001, 2016-2018, 2019 on esitatud tabelis 2 ja sealt tulevad 

välja järgmised andmed 19 Eesti jõe kohta. Liigi esinemine Eesti jõgedes on ajavahemikus 

2001-2019 aasta seireandmete alusel kasvanud. Viimaste kogutud andmete kohaselt on 

vingerja levik aastatel 2001-2019 olemasolevate seireandmete alusel ära määratud ainult 

ühes jões: Narva jões. Koos eelneva ühe jõega ja osaliselt puudulike seireandmetega on 

erinevatel aastatel kokku tuvastatud vingerja esinemine kindlalt kaheksas Eesti jões. Aastatel 

2016-2019 on liigi levik laienenud võrreldes 2001 aasta andmetega kaheksasse jõkke. 

Vingerja levik pole teada Piusa ja Kasari jões. Vingerja levik on taandunud 2001-2019 

seireandmete kohaselt ainult Mustojast. 

 

Tabel 2. Vingerja levik jõgedes aastatel 2001, 2016-2018, 2019 (Eesti jõed 2001: 204-692) 

(Setomaa 1. Loodus 2016: 271-273) (Keskkonnaamet 2018: 11-40) (Timm jt 2019: 314-315) 

Vingerja esinemine 

jõgedes: 
2001 

2016-

2018 
2019 

Ahja jõgi x p x 

Alatskivi jõgi p x p 

Elva jõgi – p x 

Emajõgi p p x 

Enge jõgi x p p 

Kasari jõgi x p ? 

Koosa jõgi x x p 

Kullavere jõgi – p x 

Kääpa jõgi – p x 

Mustjõgi – p x 

Mustoja x x – 

Mädajõgi x x p 

Narva jõgi x x x 

Paadrema jõgi – p x 

Piusa jõgi – ? ? 

Raudna jõgi – p x 

Reiu jõgi – p x 

Velise jõgi – p x 

Võhandu jõgi x p x 

Märkused: 

1. Tähis „x“ tähendab, et liik veekogus esineb. 

2. Tähis „–“ tähendab, et liik veekogus ei esine. 
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3. Tähis „?“ tähendab, et liigi esinemise veekogus on võimalik aga pole tõestatud. 

4. Tähis „p“ tähendab, et liigi esinemise kohta veekogus seireandmed puuduvad. 

 

Hingu leviku andmeid analüüsiti (Tabel 3) 20. saj ja aastatest 1968, 1996-1998, 2002-2012, 

2014, 2016-2018, 2019-2020  ning sealt tulid välja järgmised andmed hingu leviku kohta 56 

Eesti järves. Liigi esinemine Eesti järvedes on ajavahemikus 20. saj ja 1968-2020 aasta 

seireandmete alusel kahanenud. Osaliselt puudulike seireandmetega on erinevatel aastatel 

kokku tuvastatud hingu esinemine kindlalt 31 Eesti järves. Võrreldes 1968 aasta andmetega 

on liigi levik laienenud kaheksasse järve 2002-2012, 2014, 2016-2018 ja 2019-2020 aasta 

seireandmete põhjal. Lõõdla ja Saadjärves perioodil 2016-2018 hinku ei tuvastatud, aga 

2019 aasta „Eesti järved“ raamatu andmetel registreeriti uuesti. Hingu levik pole täpselt 

teada Eesti järvedest kolmes ning levik on taandunud koguni 10 järvest, kus veel 20. saj või 

1968 aastal oli levik kinnitatud või ühel juhul ka arvati kunagi liiki leiduvat. Leidub ka neid 

seireandmeid, mis rääkisid teineteise vastu ning pole täpselt teada, kas seitsmes Eesti järves 

hink ikkagi esineb või mitte. 

 

Tabel 3. Hingu levik järvedes 20. saj ja aastatel 1968, 1996-1998, 2002-2012, 2014, 2016-

2018, 2019-2020 (Eesti järved 1968: 31-444) (Setomaa 1. Loodus 2016: 273-276) 

(Keskkonnaamet 2018: 24-40) (Laarmaa jt 2019: 6-245) (Krause, Palm 2012) (Krause, Palm 

2021a, 2021b) (Arvo Tuvikene, suulised andmed*) 

Hingu levik 

järvedes: 

20. saj 1968 1996-

1998 

2002-

2012 

2014 2016-

2018 

2019-

2020 

Arujärv p p p x p p p 

Elistvere järv p x p x p x x 

Ermistu järv p – p x p p x 

Harku järv p – p p p p x 

Juusa järv p x p p p p p 

Jõemõisa järv p – p p p x – 

Jõksi järv p x p p p x x 

Kaarnajärv p x p p p p – 

Kahvatu laht p p p x p p p 

Kaiavere järv p x p p p x – 

Kaiu järv p p p p p p x 

Kamari järv p p p x p p p 

Karijärv p ? p p p p x 

Karula järv p ? p p p p p 

Karula Pikkjärv p ? p p p p p 

Keeri järv p – p p p x – 
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Kiissa järv p p p x p p p 

Kikkajärv p p p x p p x 

Kiruvere järv p x p p p p p 

Klooga järv p ? p x* p ? p 

Kokora Mustjärv p – p p p x p 

Konsu järv p – p x p p x 

Koorküla Valgjärv p x p p p p p 

Koosa järv p – p x p x x 

Kuningvere järv p – p p p x p 

Lahepera järv p – p p p x – 

Laidevahe laht p p p x p p p 

Liinjärv p x p p p – p 

Lohja järv x – p p p – – 

Lõõdla järv p x p p p – x 

Mullutu laht p – p p x p x 

Mõisalaht p p p x p p x 

Mõrtsuka järv p ? p p p p x 

Mäeküla järv p ? p p p p – 

Nüpli järv p x p p p p p 

Peipsi järv p p p p p x x 

Pihkva järv p p p p p x p 

Piigandi järv p ? p p p x x 

Päidla järv p x p p p – p 

Raigastvere järv p x p p p p – 

Ruhijärv p x p x p x x 

Rõuge suurjärv p ? p p p p x 

Saadjärv p x p p p – x 

Saare järv p x p p p p p 

Soitsejärv p p p x p p p 

Tamula järv p ? x p p p x 

Tündre järv p ? x x p p x 

Undu laht p p p p p x p 

Vagula järv p ? p p p x x 

Valgjärv p x p x p p x 

Viljandi järv p – p p p x x 

Virtsjärv p p p p p x p 

Võngjärv p p p x p p p 

Võrtsjärv p p p p p x x 

Õisu järv p – p p p x – 

Ähijärv x – p p p x – 

Märkused: 

1. Tähis „x“ tähendab, et liik veekogus esineb. 

2. Tähis „–“ tähendab, et liik veekogus ei esine. 

3. Tähis „?“ tähendab, et liigi esinemise veekogus on võimalik aga pole tõestatud. 

4. Tähis „p“ tähendab, et liigi esinemise kohta veekogus seireandmed puuduvad. 
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Vingerja leviku andmeid analüüsiti (Tabel 4) 20. saj ja aastatest 1968, 1996-1998, 2006, 

2012, 2016-2018, 2019  ning sealt tulid välja järgmised andmed hingu leviku kohta 46 Eesti 

järves. Liigi esinemine Eesti järvedes on ajavahemikus 20. saj ja 1968-2019 aasta 

seireandmete alusel kahanenud. Osaliselt puudulike seireandmetega on erinevatel aastatel 

kokku tuvastatud vingerja esinemine kindlalt 12 Eesti järves. Võrreldes 1968 aasta 

andmetega on liigi levik laienenud ainult Veisjärve 2019 aasta seireandmete ja raamatu 

põhjal. Taandunud on koguni 17 järvest, kus veel 20. saj või 1968 aastal oli levik kinnitatud 

või ühel juhul ka arvati kunagi liiki leiduvat. Leidub ka neid seireandmeid, mis rääkisid 

teineteise vastu ning pole täpselt teada, kas seitsmes Eesti järves vingerjas esineb või mitte. 

 

Tabel 4. Vingerja levik järvdes 20. saj ja aastatel 1968, 2006, 2012, 2016-2018, 2019 (Eesti 

järved 1968: 31-444) (Setomaa 1. Loodus 2016: 273-276) (Keskkonnaamet 2018: 24-36) 

(Laarmaa jt 2019: 6-245) (Krause, Palm 2012) (Krause, Palm 2021a, 2021b) 

Vingerja levik 

järvedes: 

20. saj 1968 2006 2012 2016-

2018 

2019 

Elistvere järv p x p p p x 

Jõemõisa järv p – p p x – 

Kaiu järv p p p p x x 

Kalli järv p x p p x p 

Keeri järv p ? p p x – 

Kirikumäe järv p x p p p p 

Kokora Mustjärv p ? p p – p 

Koosa järv p ? p p x p 

Korijärv p ? p p p p 

Kuningvere järv p ? p p – p 

Lahepera järv ? – p p ? – 

Lavassaare järv p ? p p p – 

Leegu järv p x p p x p 

Lõõdla järv p x p p – x 

Mooste järv p ? p p p p 

Murati järv p ? p p p – 

Mõrtsuka järv p ? p p p – 

Mäeküla järv p ? p p p – 

Noodasjärv p ? p p p p 

Nõmmejärv p ? p p p p 

Nõo Karujärv p ? p p p p 

Nõuni järv p ? p p p – 

Pabra järv p ? p p – p 

Pangodi järv p ? p p p x 

Parika järv p ? p p p p 

Pehmejärv p ? p p p p 
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Peipsi järv p p p p x x 

Pihkva järv p p p p x p 

Piigandi järv p ? p p – x 

Pullijärv x x p p – – 

Raigastvere järv p ? p p p – 

Ruhijärv p ? p p – – 

Saadjärv p ? p p – x 

Saare järv p ? p p p p 

Sirkjärv p p p x p p 

Soitsjärv ? ? p p p – 

Tamula järv p ? p p p x 

Tõhela järv p ? p p p p 

Ubajärv p ? x p – p 

Vagula järv p ? p p – x 

Veisjärv p – p p – x 

Verevi järv x x p p p – 

Viljandi järv p ? p p – – 

Võrtsjärv p p p p x x 

Õisu järv p – p p x – 

Ähijärv p ? p p x – 

Märkused: 

1. Tähis „x“ tähendab, et liik veekogus esineb. 

2. Tähis „–“ tähendab, et liik veekogus ei esine. 

3. Tähis „?“ tähendab, et liigi esinemise veekogus on võimalik aga pole tõestatud. 

4. Tähis „p“ tähendab, et liigi esinemise kohta veekogus seireandmed puuduvad. 

 

 

3.2. Keskkonnamuutuste mõju kalade arvukusele 

 

Peatükist „Ohutegurid hingule ja vingerjale“ tuli välja, et peamiseks keskkonnamuutused ei 

tule mitte looduslikest muutustest, vaid inimene on enamik neist põhjustanud oma suurte 

maakasutuste ja muudkui veekogudele lähemale nihkuvate ehitusprojektidega. Need 

mõjutavad nii hingu kui ka vingerja arvukust negatiivselt. Näiteks elupaiku hävitab inimene 

kuivendamisega, kus nende peamised elupaigad (vanajõed) ei ole enam ühendatud peajõega 

ehk kalad ei pääse enam liikuma ja paljunema. (Rahvusvahelise tähtsusega… 2004: 73-78) 

(Tuvikene 2017a) Nad on küll tänu eriliselt kohastunud sooltorule võimelised ellu jääma 

ekstreemses hapnikuvaeguses pikemat aega, kui teiste kalaliikide esindajad. Nendega 

võrdselt hapnikuvaeses keskkonnas on võimeline ellu jääma ainult koger. (Tuvikene 2017a, 

2017b) (Pihu, Turovski 2001: 168-171) Samas võib üksikutel juhtudel inimtegevus mõjuda 

ka positiivsena. Näiteks on üllataval kombel põllumajanduses kasutuses olevad 
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kraavisüsteemid vingerjale sobivaks elupaigaks osutunud. Olemuselt meenutavad kraavid 

tihti vanajõgede biotoope ning on mudase põhjaga ja sobiva veesüsteemiga. (Kusanke jt 

2020: 2-3) (Tuvikene, suulised andmed) 

Eelmises peatükis „Kalade leviku muutus ajas“ tuli olemasolevaid andmeid analüüsides 

välja, et hingu ja vingerja arvukust on uuritud väga katkendlikult ning ainult üksikute jõgede 

või järvede kaupa. Erinevatel aastatel on uuritud erinevaid Eesti jõgesid ja järvesid ning 

seega ei saa laiapõhjalisi järeldusi teha, kas hingu ja vingerja levik Eestis on tõusutrendiga 

või langustrendiga. Saab analüüsida levikut ainult ligikaudselt vastavalt olemasolevatele 

seireandmetele. Eelmise peatüki sees seireandmetest koostatud tabelitest tuli analüüsides 

välja, et nii hingu kui ka vingerja puhul on Eesti jõgedes nende levik tõusutrendiga. Eesti 

järvedest tuli analüüsidest välja, et hingu ja vingerja esinemisarvukus on langustrendis. 

 

 

3.3. Tulevik liikide uurimises 

 

Kuna mõlemad kalad on öise eluviisiga nagu eelnevatest peatükkidest ja kasutatud 

kirjandusest lugeda saab, siis praeguste vahendite ja võimalustega on neid liike väga raske 

uurida olnud. Kuna nad on öise eluviisiga kalaliigid ning teadlased viivad seirepüüke ja 

uuringuid läbi päeval, siis võrkudesse ei satu nad peaaegu mitte kunagi. Seireandmete alusel 

saadakse kätte ainult üksikuid isendeid ja pole täpselt teada, kui suur on Eestis nende 

arvukus. Kohe, kui kusagilt Eesti veekogust hink või vingerjas kätte saadakse, märgitakse ta 

liigina sealses veekogus elutsevaks. Tihti võetakse elupaik ka kaitse alla. Samuti takistab 

hingu ja vingerja uuringuid nende eriline elupaik veekogude põhjas, kust isegi päevase 

eluviisiga kalu on keeruline kätte saada. Praegu kasutatakse sagedasti tavalisi seirepüüke 

võrkudega näiteks või elektripüüki. Andes vette elektrilööke, peaks kalad uimasena 

veepinnale tõusma ning saab püüda ka neid liike, kes on öise eluviisiga. Kõige keerulisem 

on vingerja elupaikade uurimisega kuna mudasse kaevununa on neid peaaegu võimatu kätte 

saada isegi elektrit kasutades mutta kinni jäämise tõttu. Öösiti on nad küll aktiivsemad kuid 

enamik ajast veedavad nad endiselt mudastel veekogude põhjades. 

Uue meetodina on välja töötatud eDNA (joonis 8) ehk keskkonna DNA proovide võtmine 

veekogudest, settetest, jääst, õhust, tolmust ja maismaalt. DNAd saab eraldada 
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naharakkudest, sulgedest, taimerakkudest, väljaheidetest, karvadest, süljest ja organismi 

ümbritsevast massiivsemast limakogusest. Kalade puhul on peamiseks määramiseks 

kasutatavad veekogust, talvel jääst või põhjasettetest kogutud naharakke, väljaheiteid ja 

mõnede liikide puhul limakogumist saadud DNA ahelad. (Eesti Maaülikool 2021: 5-11) 

(Yoder 2019) (Thomsen, Willerslev 2014: 3) Hingu ja vingerja puhul saab eDNAd kasutada 

näiteks liikide veekogus tuvastamiseks, ligikaudse arvukuse ja leviku kindlakstegemiseks 

ning saadud andmetest lähtuvalt uute looduskaitsealade loomiseks. Keskkonna DNA meetod 

on juba tõestatud vingerja uuringutega Belgias, kus kasutati seda ligikaudse arvukuse 

määramiseks ja uute elupaikade juurdeloomiseks pärast järsku arvukuse langust. (Eesti 

Maaülikool 2021: 5-11) (Harrik 2020) (Kusanke jt 2020: 1) 

 

Joonis 8. eDNA proovivõtmine. (Ruppert jt 2019: 15). 

Uurides eDNA kohta informatsiooni, koostas töö autor SWOT analüüsi (S-tugevused, W-

nõrkused, O-võimalused, T-ohud), kus tuli välja palju erinevaid põhjuseid, miks võiks 

keskkonna DNAd hakata kasutama tavalise seireuuringu ja elektripüükide asemel. Samas 

leidub eDNA meetodi kasutamisel ka puuduseid, millega mitte arvestades võivad mõõtmisel 

anda vale tulemuse. 

Tugevustest (S) tuli välja see, et saab määrata mitme liigi DNAd korraga võttes samal ajal 

ainult ühe veeproovi. Keskkonna DNA proovide võtmine on keskkonnale täiesti ohutu ning 
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ei jäta ühtegi kahjulikku kemikaali ega füüsilist jälge proovivõtukohta maha. Liikide DNAd 

saab määrata kuni kaks nädalat ka peale seda, kui uuritava liigi esindaja on proovivõtukohast 

juba lahkunud. Need meetodi omadused annavad võimaluse (O) liike määramise ajal mitte 

kahjustada ega tappa nagu juhtub mõnikord tavaliste seireuuringute või elektripüükide ajal. 

Teine hea võimalus on määrata haruldasi ja ohustatud liike distantsilt neid ja nende elupaiku 

kahjustamata. Ohustatud ning haruldaste liikide avastamine kohtadest, kus neid varem ei 

arvatud olevat või nende olemasolu kinnitamine keskkonna DNA meetodit kasutades annab 

aluse luua ennetavalt uusi kaitsealasid. Samal viisil saab teatud uute võõrliikide avastamisel 

võtta kohe kasutusele vastumeetmed, et nad edasi ei leviks. (Harrik 2020) (Eesti Maaülikool 

2021: 10) Samuti muutub eDNA määramine iga aastaga aina kergemaks ja kiiremaks, mis 

annab uued ja lihtsad variandid ka mitte teadlasteks õppinud inimestel proovide kogumises 

kaasa aidata (Harrik 2020) (Eesti Maaülikool 2021: 10) (Yoder 2019). Suurimaks nõrkuseks 

(W) on keskkonna DNA kasutamise juures ajapiirang. DNA ahel hakkab lagundajate, 

valguse/UV kiirguse, pH, endonukleaaside, soolsuse ja temperatuuri tõttu lagunema, mis 

tähendab, et väga kiiresti on vaja proovides olev erinevate liikide DNA ära määrata. Samadel 

põhjustel peab DNA veekogus vastu maksimaalselt kaks nädalat. Teiseks eDNA proovi 

võtmise nõrkuseks veekogust on vees leiduvad hoovused, veekeerised ja vooluveekogudes 

pidev veevahetus, mis DNA ahelad viib algsest veeproovi võtukohast eemale. (Eesti 

Maaülikool 2021: 6-10) Tulemuseks võib olla valepositiivne DNAd sisaldav proov või 

vastupidiselt valenegatiivne proov pideva vee liikumise tagajärjel (Eesti Maaülikool 2021: 

10) (Brys 2019: 1). Teine võimalusena võivad tulla valepositiivsed ja valenegatiivsed 

proovid, kui liikide populatsioonid on veekogus väga väikesed ja eDNA uurimus annab 

nõrgad DNA vasted (Brys 2019: 1-8). Keskkonna DNAga ei ole võimalik määrata liigi täpset 

arvukust ning see nõuab endiselt tavapäraseid seirevahendeid ja isendite kokkulugemist 

(Eesti Maaülikool 2021: 10). Samuti pole võimalik veel määrata, kas leitud DNA näidis 

kuulub elus või surnud isendile, mis või viia samamoodi valepositiivsete proovideni 

(Thomsen, Willerslev 2014: 11). Ohtudena (T) eDNA kasutamise juures on juba nõrkuste 

juures välja toodud valepositiivsed ja valenegatiivsed veeproovid. Saades valepositiivse 

proovi ning luues ekslikult uue kaitseala võivad teised liigid saada sellest rohkem kasu ja 

mõni mittedomineeriv liik võib saada domineerivaks. Valenegatiivne veeproov võib anda 

mõnele uuele ehitusele loa ning sealsest veekogust haruldased või ohustatud liigid sootuks 

hävitada. (Eesti Maaülikool 2021: 10) Üheks ohuks on veel ristsaastumine, mille käigus 

võetud proovist DNA ahel saastub, hävineb või kahjustub näiteks PCR meetodit kasutades 
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loodud miljonite mõne teise liigi DNA koopiatega kokku puutudes enne seda, kui see 

määrata jõutakse (Eesti Maaülikool 2021: 10) (Thomsen, Willerslev 2014: 9-10). 

 

 

3.4. Hingu ja vingerja ohustatus vs nende nõudlused elupaigale 

 

Hingu ja vingerja nõudlused elupaigale on tundlikud. Nende käitumist ja füsioloogiat 

mõjutavad ennekõike veekogude temperatuur ja hapnikutase. Näiteks sigimiseks peab 

hingul olema veetemperatuur tõusnud vähemalt 16-18 °C juunist kuni juulini ning vingerjal 

7-8 °C aprilli lõpust kuni juunini. Samuti on mõlemad soojalembesed kalad ning eelistavad 

elamiseks keskmiselt üle 20 °C. Eestis on kevaded ja suved muutliku ilma ning 

temperatuuriga. Seega ei pruugi alati veekogude temperatuur olla õigel sigimisajal piisavalt 

kõrge ja järglased võivad mõni aasta saamata jääda. (Pihu, Turovski 2001: 8-171) (Pihu 

2006: 64) (Pihu 1987: 36-37) Hüpoksiale on mõlemad kalaliigid väga vastupidavad tänu 

sooltoru hingamisele, kus hapnikutase võib langeda 1-2 mg/lO2 (Pihu 1987: 36). Nad on 

võimelised käima veepinnal õhku hingamas, mis difundeerub verre (Pihu, Turovski 2001: 

168-171) (Päkk jt 2016: 16). Tänu väga heale hapnikutaluvusele on neid ajaloos kasutatud 

katseloomadena nii arengubioloogia ning toksikoloogia arendamisel (Pihu, Turovski 2001: 

169-172) (Fishes of Estonia 2003: 245-247). Veekogude soolsus ja mineraalsus mõjutavad 

samuti nende kalade ellujäämist. Hink võib elada lisaks magedatele jõgedele ning järvedele 

ka magestunud merelahtedes. Vingerjas on puhas mageveekala ja soolasemasse veekogusse 

sattumine võib põhjustada suremust. Suurema tõenäosusega seda siiski ei juhtu, kui just 

inimene näiteks suurema kaevanduse rajamisega enese teadmata ei paiska veekogusse suures 

koguses erinevaid mineraalaineid või looduskatastroofi tagajärjel ei teki tohutut erosiooni 

näiteks. (Pihu, Turovski 2001: 168-171) Lisaks on üheks hingu ja vingerja ellujäämiseks 

vajalikuks aspektiks vähesed kiskjad nende ümber. Tihti just inimene asustab veekogudesse 

rohkem röövkalu, et neil endil oleks mida püüda. Röövkalade tõusuga veekogudes langeb 

paraku ka hingu ja vingerja arvukus, kes on neile saakloomadeks. Samas, kui inimene 

röövkalad sama kiiresti välja püüab, kui need sinna asutas, siis ei kujuta kiskjad endast 

suuremat ohtu kui tavaliselt. Ühtlasi aitab hingu ja vingerja eriline kohastumus elada 

veekogude põhjas ning öine eluviis neid enamike röövkalade eest varjata ning paremini 
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märkamatuks jääda. (Rahvusvahelise tähtsusega… 2004: 73-78) (Loomade elu 4. köide 

1979: 244) (Tuvikene 2017a) 

Eelmistest peatükkidest ja koostatud tabelitest tuli välja, et tegemist on väga vastupidavate 

kalaliikidega. Kui inimtegevus kõrvale jätta, siis kontrollimatud arvukust langetavad tegurid 

on ainult kliima ning temperatuuri kõikumised. See teadmine tõstatab küsimuse, kas neile 

III kaitsekategooriasse kuulumine on vajalik või pigem jääb kaitsekategooria vajalikkus 

nende kalade vähese kättesaamise taha praeguste seiremeetoditega. Suuremas osas kasutatud 

allikatest mainiti, et seireandmeid on vähe, aga samas uusi ja suuri territooriume hõlmavaid 

uuringuid pole samuti ette võetud. Uut keskkonna DNA meetodit kasutades võib aga 

selguda, et kogu Eesti territoorium tuleks kaitse alla võtta ning siis poleks III 

kaitsekategooriasse hingu ja vingerja kuulumine enam õigustatud. Praegu olemasolevate 

andmetega, mida töö autor uuris on siiski liiga vähe tõendusmaterjali seoses hingu ja 

vingerja väga harva seireuuringutes tabamisega selleks, et neid kalaliike kaitsekategooriast 

eemaldada. 
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KOKKUVÕTE 

 

Bakalaureusetöö eesmärk oli saada ülevaade hingu ja vingerja keskkonnanõudlustest ning  

vastupidavusest keskkonna muutustele. Teine eesmärk oli kaks sissejuhatuses püstitatud 

hüpoteesi, kas kinnitada või ümber lükata.  

Töö põhjal saab väita, et kalade levikust pole piisavat ülevaadet seoses raskendatud ja 

puudulike seireuuringutega nende täpsest arvukusest. Kättesaadavad seireuuringud olid väga 

erinevatest aastatest ning järjepidevus puudus. Samuti olid seired tehtud erinevatest 

kohtadest Eestimaal ning ei andnud terviklikku levikupilti. III kaitsekategooriasse 

kuulumisega pakutav kaitse on suure tõenäosusega siiski vajalik seoses kalaliikide väga 

harva erinevatest veekogudest tabamisega. Samas, kui tulevikus suudetaks teha samas 

ajavahemikus kõiki Eesti järvi ja jõgesid tehtav uuring, kus arvatakse hinku ja vingerjat 

leiduvat, saaks tervikpildi kalaliikide levikust päriselt kätte. Tulevikus on suur võimalus 

saada parem ülevaade kalade levikust kuni veekogus täpse arvukuseni välja uute 

uurimismeetodite eesotsas eDNA võidukäiguga. 

Töö autor soovitab tulevikus viia läbi korraga väga paljusid Eesti veekogusid hõlmav uuring, 

kus arvatakse või teatakse olevat hingu ja vingerja levik. See annab võimaluse teada saada 

tegeliku leviku ning annaks edaspidi mõtlemist ja arutelusid hingu ja vingerja III 

kaitsekategooriasse kuulumise üle. 
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