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Nr veekogude registris VEE1000200

Vanu nimesid

1341 Пивжа, 1597 Pilcza, 1627 Taran (ü), 
Piawusche Beche, 1688 Piusche Becken, 1705 Piuusa. 
Mellin: Bümse Fluss, Rathlef: Neuhausen (ü), Bümse, 
Pimpe (k)

Jõestik Narva (Peipsi järv) (v)

Lähe (m, ümp) Haanja kõrgustik (251)

Läbitavad maastikurajoonid Eestis Palumaa

Suue (m, ümp) Peipsi madalik Venemaal (30,5)

Langus (m) 220,5 (Plaani Külajärvest alates 213,5)

Pikkus (km) 115 (Plaani Külajärvest alates 113)

Valgala (km2) 796

Keskmine vooluhulk 
alamjooksul (m³/s) 5,5–6

Järk suudmes 4

Tüübid 1B, 2B

Suuremad lisajõed Tõiva (v), Suraoja (v), Rauba (p), Raudoja (p), Miikse (p), 
Korgõsilla (v), Tuhkvitsa (p), Tuplova (p), Pelska (p)

Läbitavad järved Küläjärv, Alasjärv

Valdav maakate valglal Haritav maa (ü), mets (k), soo (a)

Maakonnad Võru, Põlva

Linnad Petseri (Venemaal, p lisajõe Patškovka ääres)

Muud suuremad asulad Vastseliina alevik, Vana-Vastseliina

PIUSA 
(Пимжа) 
JÕGI

Liival lustil laino’ lookli’, päävapaistõl 
voolu’ valge’, valovoolu’ taivavõlvilt 
peegeldu’ helevalt Piusa. 
             „Kodotulõ”

2
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Suuremad sillad peajõel
Plaani, Kulinasild, Kurksina, Vana-Saaluse, Vastseliina 
(3 silda), Vana-Vastseliina, Väiko-Härmä, Tamme, Piusa, 
Võmmorski, Koidula, Saatse tee 

Paisjärved: nimi, paisu kõrgus (m) Peedooru (3,5), Suntri (2), Halla (1), Tsüdsinä (1)

Maaparanduse eesvool ü 7,9 km

Kaitsealad 

Haanja looduspark: Piusa jõgi (ü), Tõiva, Jordani, 
Korgõsilla, Lapistu, Leoski ja Voki oja. Piusa jõe ürgoru 
MKA: Piusa jõgi (k), Mustoja, Kivioja, Pelska jõgi; 
Tuplova, Tuhkvitsa ja Tilana oja 

Hüdromeetriajaam Korela

Seisund 2011–2016 Ülalpool Vastseliina asulat (1), alamjooks (2)

Vesi väga hea (1-2)

Ränivetikad väga hea (1), hea (2)

Taimed hea (1-2)

Suurselgrootud väga hea (1), kesine (2)

Kalad väga hea (1), kesine (2)

Tuhkvitsa ehk Obinitsa oja − üks Piusa jõe lisadest
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Piusa (vene Пимжа) on jõgi Kagu-Eestis ja Venemaal Pihkva oblastis. See on Haanja 
kõrgustiku keskne veesoon. Jõe alguseks on arvestatud Plaani Küläjärve suubuva 
pikima oja lähe. Kaardilt mõõtmise järgi on jõgi 4 km pikem kui tavapärastes 
andmestikes (alates Plaani Küläjärvest suudmeni 113 km, mitte 109 km). Järv ja 
selle lisaoja annavad veel 2 km juurde. Pikkuselt on Piusa selle järgi Eesti kaheteist-
kümnes, languselt Narva ja Koiva järel kolmas. Vaidva jõgi algab sama kõrgelt, aga 
suubub kõrgemal. Teiste Kagu-Eesti jõgedega võrreldes sisaldab Piusa vesi palju 
tahket hõljumit. See näitab jõe suurest langust tingitud tugevat erosiooni. Kesk-
jooksul ürgorus paljandub Ülem-Devoni Gauja lademe liivakivi. Kõrgeim on Suur-
Härmä ehk Keldri müür (43 m), üks ilusamaid aga Härmä Alumine ehk Kõlksniidu 
müür (20,5 m). 

Alates Vastseliina linnusest kuni Saatseni on Piusa paremal kaldal setude ja vasa-
kul kaldal võrukeste asualad. Jõgi oli kunagi ühtlasi piir õigeusklike ja katoliiklaste 
vahel. Piusa jõel on minevikus eri aegadel paiknenud 39 vesiveskit, millest ei tööta 
enam ükski. Mõne veskikoha juures on säilinud paisuvared. Paise leidub ülem-
jooksul ning lisajõgedel. Jõestiku suurim asula Petseri linn asub parempoolse lisajõe 
Patškovka ääres Venemaal. Kauni ümbruse tõttu (eriti ürgoru maastikukaitsealal) 
on Piusa paljude matkade sihtpunktiks. 

Elustik
1. Suurtaimed
Piusast ja ta lisajõest Tuhkvitsa ojast leiti 47 taksonit suurtaimi, sh 4 makro vetikat 
ja 3 sammalt. Kõige ohtramad olid jõgitakjad ja penikeeled (kamm-, kaelus-, kähar- 
ja hein-penikeel). 

2. Suurselgrootud
Kokku tuvastati 151 taksonit. Teiste Kagu-Eesti jõgedega (nt Võhandu, Ahja, Elva) 
võrreldes on seda vähe. Arvukaimad olid surusääsklased (Chironomidae), oja päevikud 
(Baetis sp.) ning jõetaklane (Elmis aenea). Piusa on Eestis ainus jõestik, kust on leitud 
kevikulist Protonemura intricata. Jões elab ka kaitsealune rohe-vesihobu. Piusas on 
olnud ning sinna on taasasustatud jõevähki, kuid erilise eduta; võimalik, et vähi-
katku tõttu. Kesine seisundihinnang alamjooksul polnud tingitud inimmõjust, 
vaid paiga looduslikust eripärast (palju vooluga liikuvat lahtist liiva), mida kehtiv 
hindamissüsteem ei arvesta. 

3. Kalad
Tuvastati 23 liiki. Lepamaim ja trulling on esindatud peaaegu kogu peajõe ulatu-
ses ning enamikus lisaojades. Laialt levinud ja arvukad on forell, harjus ja võldas. 
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Kõigi nende kolme leviala algab Vana-Saaluse küla juurest ja ulatub sealt allavoolu 
vähemalt Vene piirini (ca 80 km). Kuskil mujal Eestis pole harjust nii arvukalt ning 
sedavõrd pikal jõelõigul. Lisajõgedest käib harjus regulaarselt sigimas Pelska jões, 
Tuderna, Tuhkvitsa ja Raagsilla oja alamjooksul ning tõenäoliselt ka Patškovka ja 
Metškovka jões Vene poolel. Laialt levinud, kuid vähearvukad olid haug ja luukarits. 
Enamik karpkalalasi (särg, teib, rünt, viidikas, latikas) asustab vaid alamjooksu. 
Alates 2011. aastast on lammutatud mitu vana paisu ja paisuvaret või rajatud nende 
juurde kalapääsud. Seetõttu on kaladel võimalik jões pikemaid rändeid ette võtta. 
Kaitse alla kuuluvad harjus ja võldas. Alamjooksu on seni väga vähe, vanajõgesid 
üldse mitte uuritud.

Väikesed lähijõed
Piusa ning Võhandu jõe vahel suubuvad Peipsi järve Värska lahte väikesed pruuni 
veega Karisilla oja, Mustoja (Värska oja) ja Ristoja. Kahe esimese alamjooksud on 
head vingerja elupaigad.  

Piusa jõe liivakivikallas (Kõlksniidü müür)
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VÕHANDU 
JÕGI 

Võhandul olõ-õi väegä suurt deltat, 
tsillukõ õks vai paras. Salo päält, 
Saarõ päält, Lüübnitsast, Lämmilt: 
uma lätt õkva, a võõras käänd võlssi. 
Võrko jäät kimmalõ, ku olõt varas.
    Aapo Ilves

Nr veekogude registris VEE1003000

Sünonüüme Mügra, Hoboala, Pühajõgi (ü), Võu (a) 

Vanu nimesid

1561 Выбовкѣ, 1601 Wibowske Beke, 1627 Wop, 
1638 Wehentojegge, 1686 Wemba Beck, 1705 Wopsa 
(Võõpsu), 1790 Рѣка Выбовка. Fischer: Sommer-
pahlensche Bach (ü), Rapinsche Bach (a). Mellin: 
Laiowango Fluss, Wöhhando Fluss, Pühhajoggi (ü); 
Woo Fluss (allpool Võru linna), Wou Fluss (a) 

Jõestik Narva (Peipsi järv) (v)

Lähe (m, ümp) Otepää kõrgustik (181,5)

Läbitavad maastikurajoonid Võru–Hargla nõgu, Ugandi lavamaa, Palumaa

Suue (m, ümp) Peipsi madalik (30,5)

Langus (m) 151 (Sirvaste oja algusest)

Pikkus (km) 161 (Sirvaste oja algusest)

Valgala (km2) 1429

Keskmine vooluhulk alamjooksul 
(m³/s) 11–13

Järk suudmes 5

Tüübid 1B, 2B, 3B

Suuremad lisajõed
Kokõ (p), Pühäjõgi (p), Kärgula (p), Aiju (p), Üra (p), 
Koreli (p), Isknä (p), Turgioja (v), Palumõisa (p), Virosi 
(v), Pahtpää (p), Mädäjõgi (p), Varesmäe (p)

Läbitavad järved Jõksi, Vagula 

3
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Suuremad järved valglal

Piigandi, Vähkjärv, Voki, Kooraste Suurjärv, Uiakatsi, 
Mudsina, Rõuge Suurjärv, Kahrila, Tamula, Verijärv, 
Vaskna, Kavadi, Noodasjärv, Virosi, Nohipalo Mustjärv, 
Kõverajärv

Suuremad sood valglal
Ahijärve, Sitalisõsuu, Turbasuu, Suursuu, Meenikun-
no, Veriora, Kontsaare, Rabapsi, Rainova Suursoo, 
Kar´asuu, Paad´assina, Tümasoo, Korotskisoo

Valdav maakate valglal Haritav maa (ü), haritav maa ja mets (k), soo (a)

Maakonnad Põlva, Võru

Linnad Võru, Räpina

Muud suuremad asulad

Kanepi, Osula, Sõmerpalu, Rõuge, Haanja, Kasaritsa, 
Kose, Parksepa, Väimela, Kääpa, Lasva, Tsolgo, 
Leevi, Veriora, Ruusa, Leevaku, Toolamaa, Orava, 
Mikitamäe, Võõpsu

Suuremad sillad peajõel

Sirvaste, Kanepi, Kooraste, Kärgula, Sulbi, Hutita, 
Muuga, Osula, Sõmerpalu, Võru, Kirumpää, Kääpa, 
Pindi, Paidra, Leevi, Süvahavva, Reo, Pindi, raudtee, 
Ruusa, Võuküla, Leevaku, Räpina (2), Võõpsu

Paisjärved: nimi, paisu kõrgus (m) Kiviküla 1, Utita 3, Paidra 1,5, Leevi 3, Leevaku 3, 
Räpina 5,5

Maaparanduse eesvoolud ü ja k 39 km, 14 lisajõel kokku 96,4 km

Kaitsealad 

Võhandu jõe HA: Võhandu jõgi (ü), Tsirguoja, Jaaska 
oja, Kärgula oja. Võhandu jõe ürgorg: Võhandu jõgi (k), 
Palomõisa oja, Silkoja, Sokkoja, Aardoja; mitu allikat ja 
liivakivipaljandit. Timmase LKA ja Aiju jõe HA: Aiju jõgi. 
Haanja looduspark: Enni oja (Hinni kanjon), Ööbikuorg, 
Nursi veskijärv, Tindioru allikad, Sandisuu oja, Ura 
oja, Iskna jõgi, Holsta oja, Voki oja. Ilumetsa ürgmetsa 
kaitseala: Rebasmäe oja. Verijärve MKA: Koreli oja. 
Mädäjõe HA: Mädäjõgi 

Hüdromeetriajaamad Kirumpää, Räpina 

Seisund 2014–2018 Sõmerpalu (1), Kirumpää (2), Süvähavva (3), Toolamaa 
(4), Ristipalo (5)

Vesi väga hea (1–5)

Ränivetikad hea (1), kesine (2), hea (3–5)

Taimed hea (1-5)

Suurselgrootud väga hea (1), halb (2), hea (3), kesine (4–5)

Kalad hea (3), kesine (4–5)

Aastatuhandeid tagasi liikus vesi praeguse Võhandu kohal Peipsist Võru-Hargla 
ürgoru kaudu hoopis Koiva jõe suunas. Tänapäeval tähistab seda kohta Mustjõkke 
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suubuv õgvendatud Haki oja. Koos Piusa ja Ahja jõega kuulub Võhandu Eesti 
kõige vanemate jõgede hulka. Ta on ühtlasi Kagu-Eesti suurim jõgi, mis saab oma 
vee Otepää kõrgustiku keskosast. Aiju (Rõuge) ja Isknä jõgi annavad lisa Haanja 
kõrgustiku loodeosast. 

Lähtmejõeks on siin loetud Sirvaste oja, millest Võhandu nominaalne ülemjooks 
(„Hoboala jõgi”) on ca 4 km lühem. Ehkki Võhandut nimetatakse sageli Eesti 
pikimaks jõeks, jääb ta kogupikkuselt alla nii Emajõele (Väike ja Suur Emajõgi 
koos arvestatud), Koivale kui ka Salatsile, Narvast rääkimata. Seda muidugi siis, 
kui nende kõigi pikkusi arvestada samade reeglite järgi. 

Võhandu ürgorus paljandub ohtralt Kesk-Devoni Burtnieki lademe liivakivi. 
Paljandeid kutsutakse müürideks nagu Piusalgi. Mõned tuntumad on Põdramüür, 
Viira veskimüür, Sõjatare ja Kalmate; kõige kõrgem Tsirgu (17 m). Võhanduga 
seotud suurtest järvedest on olulisimad Vagula ja Tamula. Neist allavoolu on eriti 
soodsad paigad inimasustuseks. Olgu siin nimetatud kasvõi ca 5000 aasta vanust 
Tamula asulat Roosisaarel, tõenäoliselt 13. sajandi lõpul rajatud Kirumpää linnust 
ning tänapäevast Võru linna. Alamjooksu asulatest on suurim Räpina. Jõgi on lae-
vatatav Peipsi järvest Võõpsu külani (3 km). Paisjärvedest on suuremad alamjooksul 
asuvad Leevaku ja Räpina. Koreli oja kaudu voolab Võhandusse Võru heitvesi. Jõel 
korraldatakse regulaarselt 93 km pikkust paadimaratoni Tamula järvest Võõpsu 
sillani, rääkimata paljudest lühematest matkadest. 

Ühel 1642. aasta juuliööl kogunes jõe keskjooksule Osula külla ligi 80 talupoega. 
Kokkutulnud rüüstasid ja süütasid äsja valminud vesiveski ning purustasid paisu. 
Selle hävitustöö põhjustas rahva usk, et Võhandu jõgi on püha, sest seal on pikse 
elukoht ja seetõttu ei tohi veevoolu takistada. 

Pühäjõe lisajõgi Seega oja Võhandu jõgi Sõmerpalus
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Elustik
1. Suurtaimed
Võhandus, Isknä ja Mädäjões registreeriti 83 taksonit, sh 9 makrovetikat ja 3 sam-
malt. Ohtralt olid esindatud läik-, hein- ja ujuv penikeel; sagedad olid ka kollane 
vesikupp ja jõgi-kõõlusleht. 

2. Suurselgrootud
Kokku tuvastati 240 taksonit, mis on Eestis Emajõe järel teine tulemus. Arvukaimad 
olid surusääsklased, harilik ojapäevik ning ülemjooksul jõe-kirpvähk (Gammarus 
pulex). Keskjooksult leiti suure jõe indikaatorit jõepäevikut Potamanthus luteus ning 
rohe-vesihobu; alamjooksult paksu jõekarpi. Ülemjooksul leidus jõevähki (Astacus 
astacus). Enne 2011. aastat kuulus Aiju jõgi Võrumaa parimate vähiveekogude hulka. 
Pärast seda on vähid tõenäoliselt katku tõttu kadunud nii sealt, Vagula järvest kui 
ka Võhandu jõest allpool Vagula järve. Halb seisundihinnang Kirumpää lõigus 
võis tuleneda Võru linna mõjust. Jõgi oli seal kesises seisus ka ränivetikate järgi 
hinnates. Kesine hinnang alamjooksul polnud tõenäoliselt tingitud inimmõjust, 
vaid looduslikust eripärast (suur jõgi, aeglane vool).

Võhandu jõe liivakivikallas (Põdramüür)
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3. Kalad
Jõest on leitud 30 liiki. Üldlevinud on haug, lepamaim, trulling, võldas ja luts. Vii-
mase arvukus oli enamasti väga madal. Vagula järvest ülesvoolu on jõgi valdavalt 
forellijõe tüüpi. Seda asustavad forell, ojasilm, lepamaim, võldas, trulling, haug, 
luts ja luukarits. Järvest allavoolu jääva jõeosa kiirevoolulised lõigud on turva-
teivi-tippviidika piirkond, aeglasema vooluga lõigud mitmesuguste karpkalalaste, 
haugi ja ahvena piirkond. Allpool Vagula järve on tavalised olnud haug, särg, teib, 
turb, lepamaim, rünt, viidikas, tippviidikas, nurg, trulling, luts, ahven ja võldas.

Kaitse all on võldas, harjus, hink, vingerjas ja tõugjas. Harjust on leidunud vähe, 
Leevi paisust allavoolu kuni Reo külani (ca 15 km). Leevi pais isoleerib harjusele 
sobivad ülesvoolu jäävad elupaigad praegusest asurkonnast. Leevi elektrijaam aga 
põhjustab veevoolu seisakuid, mille tagajärjel võivad hukkuda tundlikumad kalad, 
nende mari ja noorjärgud. Hink on allpool Vagula järve kohati tavaline olnud. 
Vingerjat on leidunud alam- ja keskjooksu vanajõgedes ning mudastes soppides. 
Tõugjas saab Peipsi järvest tõusta kuni Räpina paisuni. See pais on kõigile kaladele 
ületamatu ning seetõttu jäävad Peipsi kalade kuderänded jões lühikeseks. 

Võhandu jõe ja Vagula järve ääres leidub kalakasvandusi, mille tiikides elab ka 
eksootilisi liike. Aeg-ajalt on seetõttu jões nähtud näiteks vikerforelli ning tuurade 
hübriide. Pole võimatu, et kunagi tabatakse ka mõni angersäga või paalia.

Alates 2015. aastast on ülalpool Vagula järve rajatud kalapääsud Jõgehara, Hutita 
ja Räägu paisu juurde. Allpool järve on kalade rändetee siiani tõkestatud Paidra, 
Leevi, Leevaku ja Räpina paisuga. Lisaks häirivad kalade elutingimusi tsükliliselt 
töötavad hüdroelektrijaamad. Allavoolu rändavatest kaladest satub suur osa tur-
biinidesse, kus nad kas hukkuvad või saavad vigastada. 

Lisajõed
Ülemjooksu lisajõgedest on suurim Pühäjõgi ehk Sillaotsa jõgi, mis samuti preten-
deerib lähtmejõe staatusele. Pikkuselt jääb ta „päris”-Võhandule (alates Sirvaste oja 
algusest) küll üle 8 km alla, kuid on see-eest kõigutamatu rekordiomanik sama jõe 
poolt läbitavate järvede arvult Eestis: kokku 12. Lähtmest suudme poole on need 
järgmised: Kauru, Vidrike, Voki, Lambahanna, Nahajärv, Sinikejärv, Lubjaahju, 
Liinu, Pikkjärv, Vaaba, Hatsikõ, Suurjärv. Isknä jõel on kuus järve (Vaskna, Hääli-
järv, Kavadi, Edejärv, Jaanusjärv, Noodasjärv), Aiju ehk Rõuge jõel viis (Liinjärv, 
Suurjärv, Ratasjärv, Tõugjärv, Kahrila). 

Alamjooksu lisajõgedest on suurim aeglane ja pruuni veega Mädäjõgi.
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EMAJÕGI � 
VÄIKE 
EMAJÕGI*

Uhti-uhti uhkesti, 
viisk läks Tartust Viljandi. 
Kaasas põis ja õlekõrs, õlekõrs kui sääseõrs.
Ei saa üle Emajõest, hüva nõu nüüd kallis tõest.
   Ado Grenzstein, „Viisk, põis ja õlekõrs“

Nr veekogude registris VEE1023600, VEE1008200, VEE1008400 

Vanu nimesid

Väike Emajõgi: 1627 die Embecke, 1687 Embeck, 1782 
Embach. Mellin: Pühhajoggi Fluss, Korwa Fluss, Kleine 
Embach. Rathlef: Oberer Embach. 
Suur Emajõgi: 1211 Mater Aquarum, 1234 Омовжa, 1388 
die Embecke, 1411 Emeyokke, 1627 Embek, 1690 Emma. 
Fischer: Mutterbach, Mellin: Embach 

Jõestik Narva (Peipsi järv) (v)

Lähe (m, ümp) Otepää kõrgustik (149,5)

Läbitavad maastikurajoonid Valga nõgu, Võrtsjärve madalik, Ugandi lavamaa

Suue (m, ümp) Peipsi madalik (30,5) 

Langus (m) 119 (sellest Väike Emajõgi koos Painojaga 115,5)

Pikkus (km) 231 (koos Painoja, Pühajärve ja Võrtsjärvega. Väike Ema-
jõgi 82, Suur Emajõgi 100)

Valgala (km2) 9740 (sellest Väike Emajõgi 1380)

Keskmine vooluhulk alamjooksul 
(m³/s) 60–70 (sellest Väike Emajõgi 11)

Järk suudmes 7

Tüübid 1B, 2B, 3B

* Väike Emajõgi ja Emajõgi on arvatud sama peajõe osadeks. Eraldi käsitletakse järgmisi lisajõgesid: Õhne, 
Tänassilma, Põltsamaa, Pedja, Elva, Laeva, Amme ja Ahja.

4
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Suuremad lisajõed

Väike Emajõgi: Visela (v), Antsla (v), Ärnu (v), Laatre (p), 
Pedeli (v), Piiri (v), Soontaga (p), Sauniku (p), Purtsi (p). 
Võrtsjärv: Pühaste (p), Rõngu (p), Õhne (v), Nigula (p), 
Tarvastu (v), Väluste (v), Ubesoo (p), Tänassilma (v), Oiu 
(v), Leie (v), Meleski (v). Suur Emajõgi: Põltsamaa (v), 
Kavilda (p), Elva (p), Laeva (v), Ilmatsalu (p), Amme (v), 
Porijõgi (p), Mõra (p), Kitseoja (v), Luutsna (p), Ahja (p), 
Põdraoja (v), Kargaja (v)

Suudmeharud Koosa, Kalli−Kaevandu

Läbitavad järved Pühajärv, Võrtsjärv

Suuremad järved valglal Nüpli, Juusa, Kääriku, Lõõdla, Uhtjärv, Korijärv, Karula 
Pikkjärv, Valguta Mustjärv, Parika, Verevi, Pangodi, Koosa

Suuremad sood valglal Korva luht, Arumetsa, Lullisoo, Verevi, Sangla, Laeva, 
Sangla, Ulila, Emajõe Suursoo

Valdav maakate valglal
Haritav maa ja mets (Otepää ja Sakala kõrgustik, Ugandi 
lavamaa), mets ja soo (Valga nõgu, Võrtsjärve nõgu, Peipsi 
madalik)

Maakonnad Valga, Viljandi, Tartu

Linnad Antsla, Valga, Valka (Lätis Pedeli jõe ääres), Tartu

Muud suuremad asulad

Sangaste, Laatre, Tsirguliina, Vana-Antsla, Kobela, Õru, 
Hummuli, Puka, Rõngu, Mustla, Rannu, Puhja, Ilmatsalu, 
Kõrveküla, Kambja, Ülenurme, Tõrvandi, Roiu, Luunja, 
Võnnu, Koosa

Suuremad sillad peajõel

Väike Emajõgi: Sihva (2), Märdi, Restu, Sangaste (2), 
Korva, Iigaste, Vilaski, raudtee, Sooru, Jõgeveste, Pika-
silla. Emajõgi: Rannu-Jõesuu, Kärevere, raudtee, Tartu (7), 
Ihaste, Luunja

Paisjärved: nimi, paisu kõrgus (m) Raudsepa (2+1), Märdi (4,5), Oja-Trommi (2), Restu (4,5), 
Sangaste Vastsemõisa (3)

Maaparanduse eesvoolud

Väike Emajõgi: ü 12,7 km, 19 lisajõel kokku 125,1 km. 
Võrtsjärve 24 lisajõel (v.a. Õhne ja Tänassilma) kokku 
168,6 km. Suure Emajõe 28 lisajõel (v.a. Põltsamaa, Elva, 
Laeva, Amme ja Ahja jõgi) kokku 199,8 km

Kaitsealad

Otepää HA: Väike Emajõgi (ü), Raudsepa paisjärv. 
Soontaga LKA: Soontaga, Saeveski, Niguri ja Sauniku 
oja. Võrtsjärve HA: Väike Emajõgi, Sauniku oja, Niguri oja, 
Andresjärve kraav, Pikasilla oja, Lüüsi oja, Pühaste oja. 
Kullamäe MKA: Tarvastu jõgi. Alam-Pedja LKA ja Kärevere 
LKA: Emajõgi (a). Kavilda ürgorg ja Maiorg: Kavilda jõgi. 
Veski LKA: Porijõgi (ü). Ropka – Ihaste LKA: Porijõgi (a). 
Peipsiveere LKA: Emajõgi (a), Kalli ja Kargaja jõgi
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Hüdromeetriajaamad Tõlliste (Väike Emajõgi), Rannu-Jõesuu, Tartu. Tarvastu 
jõgi: Tarvastu, Porijõgi: Reola

Seisund 2012–2016 Väike Emajõgi: Sooru (1), Pikasilla (2). Suur Emajõgi: Reku 
(3), Kvissental (4), Kavastu (5)

Vesi hea (1–5) 

Ränivetikad väga hea (1–5) 

Taimed hea (1), väga hea (2–5) 

Suurselgrootud hea (1, 3), kesine (5), väga halb (4)

Kalad hea (1) 

Emajõe valgala moodustab 21,5 % Eesti pindalast. Päris nii palju Eestisse ei kuulu, sest 
Õhne ja Pedeli jõgi kulgevad osalt Lätis. Emajõe nimi tähendabki kõige tõenäolisemalt 
suurt jõge. Traditsiooniliselt loetakse omaette jõgedeks ülalpool Võrtsjärve asuv jõeosa 
(Väike Emajõgi) ning allpool Võrtsjärve asuv jõeosa (Emajõgi või Suur Emajõgi). 
Jõe kui ökosüsteemi põhimõtte järgi on nad siiski sama jõe eri lõigud. Pühajärve 
suubuva Painoja ehk Marguse oja algusest arvates küünib Emajõe kogupikkus (koos 
Võrtsjärvega) Peipsi järveni 231 km, mis annab 
Eesti jõgede seas Narva ja Koiva järel kolmanda 
koha. Teine Emajõe alguse tõsine kandidaat on 
Arula Emaläte, mis Arula ja Voki oja kaudu 
on Painoja-Pühajärve vooluteest ainult veidike 
lühem. Narva jõe lisajõgedest on Emajõgi pik-
kuselt Pljussa (281 km) järel teine. 

Purtsi jõgi laskub Väikesesse Emajõkke Otepää 
kõrgustikult...

... aga Antsla jõgi kulgeb tasandikul ja on enamjaolt 
õgvendatud
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Üle 12 000 aasta tagasi kulges väljavool Peipsi jääjärvest Väikese Emajõe kaudu 
lõunasse, hiljem Emajõe ja Võrtsjärve kaudu loodesse. Maapinna kerkimise tõttu 
Lääne-Eestis voolusuund ligikaudu 6000 aastat tagasi muutus. See vähendas kõvasti 
muistse Võrtsjärve pindala, mis oli tänapäevasest mitu korda suurem. 

Ülemjooks (koos Visela ja Laatre jõega) hõlmab Otepää kõrgustiku kaguosa. 
Võrtsjärv koos lisajõgedega jääb Sakala kõrgustiku, Ugandi lavamaa ja omanimelise 
nõo vahele. Suurem osa alamjooksust kulgeb samuti Võrtsjärve nõos ja Ugandi 
lavamaal. Vasakult tuleb pikkade Põltsamaa ja Pedja jõe kaudu täiendust Pandivere 
kõrgustikult, Alutaguse madalikult ning Kesk-Eesti lavatasandikult, Laeva ja Amme 
jõe kaudu Vooremaalt. Elva ja Porijõgi toovad vett Otepää kõrgustiku põhjaosast 
ning Ahja jõgi idaosast. Lõpuks kulgeb jõgi Peipsi madalikul. 

Väike Emajõgi on ülemjooksul kiirevooluline Visela jõe suudmeni. Sealt edasi 
kulgeb ta õgvendatud sängis läbi Korva luha. Juba Valga–Tartu maantee silla juures 
on veetase ainult 0,5 m kõrgem kui 36 km kaugusel asuvas Võrtsjärves. Enne järve 
jõudmist on jõgi jõudnud tekitada Eestis rekordilise, 15 m paksusega jõesetete kihi. 

Allpool Võrtsjärve on jõgi aeglase vooluga, enamasti soiste kallastega ning sügav. 
Võrtsjärve sogasus püsib suurel määral ka Emajões. Peaaegu sama veerikka Põltsa-
maa jõe vesi on pruunikas, kuid märksa läbipaistvam. Kevaditi võib selles kandis 
olla suuri üleujutusi ning vesi ajuti liikuda Võrtsjärve poole tagasi. Võrtsjärve ja 
Kärevere silla vahel leidub 40 km ulatuses arvukalt vanajõgesid. Veel allpool voo-
lab jõgi mõnda aega sügavas ürgorus ning jõuab lõpuks omanimelises soos Peip-
sisse. Jõe laius allpool Võrtsjärve on 20–145 m, suurim sügavus alamjooksul 11 m. 
Kinnitamata andmetel ulatub ka Väikese Emajõe sügavus enne Võrtsjärve 10 m. 
Vasakpoolsesse deltaharru („Koosa jõgi”) suubub Kargaja jõgi, parem poolsesse 

Väike Emajõgi on ülemjooksul ilus kõrgustikujõgi metsa 
varjus...

... enne Võrtsjärve jõudmist aga soliidselt lai ja peaaegu 
seisva veega
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(„Kaevandu jõgi”) Kalli jõgi. Koosa jõe ja Emajõe peaharu vahele jääb suur, soine 
ning nimetu jõesaar (1322 ha). Eesti meresaarte pindalade tabelis oleks see Kihnu 
ja Väike-Pakri vahel 8. kohal. Isegi Eesti suurim järvesaar Piirissaar, mis asub veidi 
vähem kui 15 km kaugusel kagus, on peaaegu poole väiksem (782 ha). Sellest 
Emajõe saarest on Eestis suuremad ainult Gorodenka oja suudmeharude vahele 
jääv kunstlik jõesaar (ligikaudu 1600 ha) ning üks Kasari jõe delta saar (ligikaudu 
1500 ha). 

Suure laiuse ning soiste kallaste tõttu on Emajõel üsna vähe sildu. Jõega seo-
tud tegevustest on traditsiooniliselt esiplaanil kalapüük ja paadisõit. Jõeäärsetest 
asulatest on suurim Tartu linn. Tartus on praeguse Kaarsilla juures tehtud samas 
kohas hüdroloogilisi vaatlusi juba ligi 150 aastat. Kavastu külas töötab seni Eesti 
viimane inimesi ning sõidukeid üle jõe viiv parv.

Tartu linna reovesi suunati 2003. aastal uude puhastisse ning pärast seda on 
Emajõe alamjooksu seisund kiiresti paranenud. Vesi, vetikad ja taimed on kõigis 
jõeosades vähemalt heas seisundis. See-eest hinnang suurselgrootutele pole rahul-
dav. Peipsi järvest kuni Vorbuse külani (Tartu linnast mõni kilomeeter ülesvoolu) 
elutseb vastuvoolu rännanud tulnukliik, mõne millimeetri pikkune rändvähk 
Gmelinoides fasciatus. Ta pole jões küll nii arvukas kui Peipsis, kuid ta mõju teistele 
selgrootuliikidele on oluline. Taksonirikkust ning taksonite tundlikkust alandavad 
Emajões ka looduslikud tingimused (aeglane vool, Võrtsjärve sogane vesi). Tõe-
näoliselt on see põhjustanud kehva tulemuse Väikeses Emajões enne Võrtsjärve. 
Kalade järgi jõe seisundi kehtiva meetodi kohaseks hindamiseks on Suur Emajõgi 
enamasti liiga sügav. 

Emajõe alamjooksul on vesi sügav ja aeglase 
vooluga (Kavastu)

Emajõgi Rekul. Üks väheseid kiire vooluga kohti 
allpool Võrtsjärve
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Elustik
1. Suurtaimed
Kokku on teada 84 taksoni, sh 7 suurvetika ja 7 sambla esinemine. Kõige ohtramalt oli 
kollast vesikuppu, järgnesid pilliroog, suur parthein ja kõõlusleht. Võrtsjärve ja Peipsi 
vahelises lõigus tuvastati soontaimi 46 ja suurvetikaid 3 liiki, samblaid üldse mitte. 
Domineeris kollane vesikupp, järgnesid pilliroog, suur parthein ja jõgi-kõõlusleht. 

2. Suurselgrootud
Kokku tuvastati 268 taksonit. Sellekohaselt on Emajõgi suurselgrootute poolest 
kõige liigirikkam jõgi Eestis. Arvukaimad olid surusääsklased, väheharjasussid ja 
herneskarbid. Allpool Võrtsjärve olid suurtest limustest kohati massilised jõe-ema-
tigu (Viviparus viviparus) ning kiiljas jõekarp (Unio tumidus). Kiililise, ida-vesihobu 
(Gomphus flavipes) vastseid on Eestis leitud seni ainult Suurest Emajõest, ülalpool 
Tartu linna. Väike Emajõgi on kahe kaitsealuse vooluveelise selgrootuliigi – rohe-
vesihobu ja paksu jõekarbi – elupaik. Seal leidub ka jõevähki. Tulnukliigi rändvähi 
levila ulatub Tartu linnast ülesvoolu. Väikeses Emajões ja Võrtsjärve lõunaosas 
leidub tahtlikult sisse toodud väikest lõhkjalalist vähki Paramysis lacustris. Jõe vilets 
seisund alamjooksu kahes lõigus on osaliselt kindlasti tulenenud rändvähi kõrgest 
arvukusest. Kuid kehtiv hindamissüsteem ei arvesta piisavalt ka nende paikade 
looduslikku eripära (suur jõgi, aeglane vool). 

3. Kalad
Emajõe jõestikus elavad peaaegu kõik Eesti vooluvete mageveekalad, kokku üle 
30 liigi. Puuduvad mere-siirdekalad lõhe ja meriforell. Looduslik angerjas ei saa 
üles Narva elektrijaama paisust ning kõik Emajõe angerjad on sinna sisse toodud. 
Aeg-ajalt leitakse ka muid asustatud või kasvandustest põgenenud kalu (viker forell, 
pakslaup, valge amuur). Juhukülalistena liiguvad jões Peipsi ja Võrtsjärve rääbis, 
tint ja siig. Harjus puudub, kuid teda leidub Ahja jões. 

Väikese Emajõe võib kalastiku mõttes jaotada neljaks: 1) Pühajärve ümbrus 
( järvelised liigid), 2) forellipiirkond Sihva külast Sangasteni (ca 15 km), 3) turva-
teivi-tippviidika piirkond Sangastest Pedeli jõe suudmeni (ca 30 km), 4) karpkala-
laste-haugi-ahvena piirkond Pedeli jõe suudmest Võrtsjärveni (ca 35 km). Arvukad 
paisud halvendavad forellipiirkonna liikide elutingimusi, kuid soodustavad haugi, 
särje ja ahvena omi. Viimased kolm ongi kõige levinumad ja arvukamad kalad. 
Üldlevinud, kuid vähearvukas on olnud luts. Päris ülemjooksul on tavalised lepa-
maim ja trulling, allpool teib, turb, säinas, rünt, viidikas ja tippviidikas. Kaitse all 
on hink, vingerjas, tõugjas ja säga. Kaht viimast on leitud Võrtsjärve ligidalt. 

Suur Emajõgi on kogu ulatuses karpkalalaste-haugi-ahvena piirkond ning oluline 
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nii kutselise kui ka harrastuspüügi mõttes. Kutseliste kalurite jaoks on tähtsaim 
püügiobjekt latikas, kelle saagid aastatel 2005–2016 olid vahemikus 12–35 tonni 
aastas. Järgnesid särg (1,0–5,6), haug (0,5–2,0), koha (0,1–2,5), säinas (0,2–0,7) ja 
linask (0,1–0,7). Harrastuspüüdjate saagist moodustas latikas 0,2–0,7 tonni aastas. 
Järgnesid haug, särg, angerjas, säinas, ahven ja linask. 

Lisajõed
Visela jõgi läbib suures Urvaste ürgorus Uhtjärve. Antsla jõgi algab Lõõdla järvest. 
Ta on koos suurima lisajõe Lambahanna ojaga kogu ulatuses õgvendatud ja paikneb 
kultuurmaastikus. Ärnu jõgi tuleb Karula, Laatre jõgi Otepää kõrgustikult. Nii 
Antsla, Visela kui ka Ärnu jõe alam- ja keskjooksul elab jõeforell. Laatre jões Laatre 
paisu all on ainus koht Väikese Emajõe jõestikus, kus leidub võldast. Pedeli jõgi 
algab Eestis Sakala kõrgustikult, voolab siis 16 km Lätis ning läbib enne suubumist 
Valka ja Valga linna. Purtsi jõgi suubub Emajõkke vahetult enne Võrtsjärve. See 
on Võrtsjärve valgla parim forellijõgi, mille kaitseks on omaette hoiuala. Võrts-
järve HA Tartumaa-poolsesse ossa kuuluvad veel Rõngu jõe, Väike-Rakke kraavi, 
Ahtmiku peakraavi, Ubesoo oja ning Nigula oja alamjooks. 

Allpool Võrtsjärve suubub Elva jõest ülalpool Emajõkke paremalt Kavilda jõgi. 
Ta algab Elva linnas Verevi järve lähedalt, keskjooksul voolab võimsa ürgoru põh-
jas. Ilmatsalu jõgi suubub samuti paremalt, Laeva jõe suudmest allpool. See on 
tugevasti õgvendatud ja paisutatud, paikneb kultuurmaistus. 

Tartu linnast veidi allpool suubub Emajõkke paremalt mitu väikest jõge. Porijõe 
ülemjooksul on Veski LKA ning ta lisajõgedel Peeda jõe – Idaoja hoiuala. 1990. aas-
tatel asustati Peeda ja Porijõkke jõeforell, kes sinna ka püsima jäi. Mõlemal jõel on 
mitu paisu. Porijõe kahe alumise paisu (Lalli I ja II) juurde rajati 2013.-2014. aastal 
kalapääsud. Ka Mõra jõe kesk- ja alamjooksul asub mitu suurt paisu. Neist kõige 
alumise juures paikneb Haaslava kalamajand. Selles kasvatatakse põhiliselt karpkalu, 
kuid seal on tegeldud ka tõugja paljundamise ning noorjärkude ettekasvatamisega. 
Mõra jõe keskjooksul asuvad liivikivipaljandid, mida kaitseb Age oru HA. Luutsna 
jõgi kulgeb peamiselt kultuurmaastikus. Emajõe alamjooksul suubub Koosa suudme-
harru vasakult Kargaja jõgi. See ala kuulub Peipsiveere LKA koosseisu.

Väikesed lähijõed
Võhandu jõe ja Emajõe vahel Peipsisse suubuvad vooluveed on väikesed, pruuni 
vee ja aeglase vooluga. Neist suurim on Kalli jõgi, mida võib pidada ka Emajõe 
suudmeharu lisajõeks. Selles jõestikus asub kaks suurt järve: Kalli ja Leego. Alam-
jooks paikneb Emajõe Suursoos ning kuulub Peipsiveere LKA koosseisu. Kalli 
jõestik sobib hästi vingerja elupaigaks.


