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Hüljeste kahjustatud tursk seirevõrkudest 2014. aastal (foto A. Reilent).
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Baltic cod spawning and nursery areas and a schematic indication of spawning migration and 
larval/early juvenile drift, after Bagge et al.

Hinrichsen H et al. ICES J. Mar. Sci. 2009;66:101-108

© 2009 International Council for the Exploration of the Sea. Published by Oxford Journals. All 
rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oxfordjournals.org



Seirepüükide liigiline koosseis ja CPUE Vilsandi uurimisala sisejaamades 

1996-2015 (17-38 mm silmasammuga võrgud).



CPUE Vilsandi uurimisala „sisejaamades“ 1996-

2015 (17-38 mm silmasammuga võrgud)



Ahvena saagikus Vilsandi uurimisalal 1997-2015.



Lesta saagikus Vilsandi uurimisalal 1997-2015
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Räim ja räime kudemine 

Väinameres?





Poolsiirdekalade kudealad 

Väinameres ja Liivi lahe põhjaosas:

seisund ja kvaliteedi parandamise 

võimalused

Tartu Ülikool, Eesti Mereinstituut





Eesmärk:

• „Eksperthinnangu“ tasemel on olemas mingi 

ettekujutus jõesuudmete ja koelmualade seisundist. 

Samas, pole teada kas inimese hinnang ühtib 

kalade omaga, s.t. oli vaja uuringut, mis näitaks kust 

meres ujuv kala tegelikult pärineb

• Seega oli projekti peaeesmärk Väinamere 

tööndusliku ja harrastusliku kalapüügi seisukohast 

oluliste nn. poolsiirdekalade (haug, säinas, luts jt.) 

peamiste kudealade väljaselgitamine ning 

konkreetsete soovituste andmine kudemistingimuste 

parandamiseks.



Kudealade probleemid

• Jõgede ja eriti jõesuudmete täis kasvamine 

(ülemäärane toitainete kontsentratsioon).

• Jõgede õgvendamisest tingitud kiire kevadine 

veetaseme langus (kunagise maaparanduse 

mõju). Hiiumaal süvendab probleemi 

sademeterežiim ja jõgede väike pikkus.

• Tulevikuprobleem: soojad talved mille 

tulemusena jäävad vähemaks või ära kevadised 

üleujutused.



Otoliidi mikrokeemia

• Analüüs



Otoliidi mikrokeemia

• Analüüsi tulemus: luts
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Otoliidi mikrokeemia

• Analüüsi tulemus: haug
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Otoliidi mikrokeemia

• Analüüsi tulemus: säinas
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Järveküla järvedest 11.07.2013 tabatud 1,5 kilose isase siirdehaugi otoliidi Sr:Ca (must joon) ja Ba:Ca (hall 

katkendlik joon) profiilid. Isendi ema on olnud samuti siirdehaug (kõrge Sr:Ca profiili algus), kes on kudenud 

magevees (madal Sr:Ca pärast kõrget algust ja kõrge Ba:Ca). Kala ise on tõenäoliselt sündinud Järveküla 

järvedes ja siis suve jooksul merre laskunud (järsult kõrgenev Sr:Ca ja langev Ba:Ca). Järgnevad 1-3 aastat 

(sõltuvalt kasvust) on ta veetnud meres ja siis alustanud iga-aastaseid kuderändeid magevette ja tagasi 

merre (langev ja tõusev Sr:Ca). Isend tabati kolmandal kuderändel Järveküla järvedesse lõksu jäänuna.



Metoodika: 

noorjärkude püügid 

kahvaga ja 

elektriagregaadiga

täiskasvanute 

võrgupüügid



Oitme oja

• Hinnang ja soovitused: 

• Projekti tulemustele tuginedes ei ole Oitme oja siirdekaladele 

tänapäeval oluline kudeala. Selle põhjuseks on suudme täiesti 

ebarahuldav olukord. Lisaks on maanteesillast allapoole jääv oja 

maaparanduslike töödega jagatud kaheks (Foto 26) ning üks pool 

lõpeb mullakuhilaga enne merre suubumist (foto 27). Vee liikumist 

Oitme oja alamjooksul uuriti ka kõrgvee tingimustes 19.04.2013, mil 

jõeäärsed luhad olid küll üle ujutatud, aga kala pääs merest neile 

soodsatele kudealadele ikkagi sisuliselt puudus. Soovituseks on 

eelkõige jõe suudmeala puhastada ja süvendada kitsa 

voolusängina, mille puhul oleks alust eeldada, et vool suudab 

takistada uut kiiret kinnikasvamist. Hüdroloogiaspetsialiste kaasates 

tuleks arutleda praeguse kahe alamjooksul oleva sängi otstarbekust. 

Võimalusel tuleks õgvendatud lõikudel (ülevalpool maanteesilda) 

taastada looduslik säng. Oitme oja võiks pidada üheks kolmest 

Väinamere-poolse Saaremaa kõige prioriteetsemaks sekkumise 

kohaks.











Leisi jõgi

Hinnang ja soovitused: 

Projekti tulemuste järgi pole Leisi jõgi siirdehaugile eriti 

oluline kudeala. Seda tõestavad ka merest püütud 

täiskasvanud kalade sünnipaiga tagasimäärangud –

Saaremaa põhjarannikult püütud haugidest vaid üks oli 

Leisi jõest pärit (vt allpool). 

Leisi jõe kasutatavust siirdehaugide poolt peaks tulevikus 

põhjalikumalt uurima. Võimalik, et rändetõke (nt Angla küla 

juures olev paisutus; Foto 30) takistab siirdehaugide 

jõudmist Karja külani. Võimalusel tuleks õgvendatud 

lõikudel taastada looduslik säng



Ilmselt röövpüüdjate poolt „korras hoitav“ rändetakistus 

Leisi jõel Leisi asulas. Näha on meetrilaiune vaba voolu 

koht kuhu kalade rände ajal tõenäoliselt mõrda pannakse



Randküla jõgi

Hinnang ja soovitused: 

Randküla oja on Saaremaa tingimustes oluline siirdehaugi kudeala. Selle 

lokaalset tähtsust kinnitavad ka merest püütud täiskasvanud kalade sünnipaiga 

tagasimäärangud. 

Kuna oja alamjooks asub karstialal ei ole keskjooksul perioodiliselt aset leidva 

ärakuivamise vastu võimalik seal midagi tulemuslikku ette võtta. Samas oleks 

jõe suudmesse selgema sügava sängi kaevamine kindlasti kaladele kasulik. 

See peaks olema umbes kolmsada meetrit pikk, ulatudes metsapiirist mereni. 

Süvendatud suue välistaks ka kalade lõksujäämise alaneva veetaseme korral, 

mille tulemusena praegu palju kala hukkub. Võimalusel tuleks õgvendatud 

jõelõikudel taastada looduslik säng. Kuigi kõrgema kevad-suvine veetase 

hoidmine kesk- ja ülemjooksul asuvatel koelmutel (neis, kus leidub vett läbi 

suve) oleks kaladele kasulik, ei saa seda ilmselt küllaltki kõrge maksumuse 

puhul selle jõe puhul prioriteediks pidada. Randküla oja jaoks oleks ikkagi 

tähtsaim töö suudme juures. Nimetatud tegevust võiks üldse lugeda 

Väinamere-äärse Saaremaa üheks kolmest kõige prioriteetsemaks tegevuseks. 





Randküla jõe suue



Võlupe jõgi

Hinnang ja soovitused: 

Võlupe jõgi on üks kahest Väinamere-poolse Saaremaa kõige olulisemast 

siirdehaugi kudealast (teine on Järveküla järved, mida käesolev aruanne 

vaatleb eraldi). Seda kinnitavad nii merest püütud täiskasvanud kalade 

tagasimäärangud kui ka suudmealal meres läbi viidud püügid. 

Võlupe jõe tähtsaimad koelmud ja noorkalade turgutusalad algavad Järveküla 

järvede kalapääsust umbes 1,5 km ülesvoolu. Kuna jõe suudmeala on sügav, 

siis hoiab see end ise puhtana ja parendust ei vaja. 

Vahetult enne Järveküla järvedesse viiva kalapääsu algust asuv paisutus 

haugile oluliseks takistuseks ei ole. Kuna Võlupe jõgi on tänapäeval ka 

sissepääsuks Järveküla järvedesse, siis ei ole täpselt selge, kui paljud jõkke 

sisenevad kalad koevad jõe ülemjooksul ja kui paljud lähevad järvesse. Selge 

on aga see, et Saaremaa mastaabis on mõlemad kudealad väga tähtsad.  



Paisutus Võlupe jõel





Järveküla järved

Hinnang ja soovitused:

Järveküla järvede süsteem on tõenäoliselt Saaremaa Väinamere-poolse osa 

kõige olulisem siirdehaugi kudeala. Seda kinnitavad nii arvukas järelekasv kui 

merest püütud täiskasvanud kalade tagasimäärangud (vt allpool). Tõstmaks 

veelgi selle looduslikult väga sobiva süsteemi rolli kudealana tuleks parandada 

kalade sissepääsu Järveküla järvedesse. Lihtsaim ja odavaim oleks ilmselt 

praeguse ülevoolu sulgemine ning kalatrepi parandamine. Ühe võimalusena 

võiks aga kaaluda ka Järveküla järvede algse seisundi taastamist (joonis 2), 

järve veetaseme tõstmist ning väljavoolu praeguse Riidama kraavi (algne 

järvede looduslik väljavool) või põhjalikult renoveeritud kalatrepi kaudu (mööda 

praegust Võlupe jõge). Järvede veetaseme tõstmine tekitaks juurde mitu 

ruutkilomeetrit loodusliku kudeala, mis sobiks kindlasti haugile, säinale, särjele, 

ahvenale ja mingil määral ka lutsule. Samas tuleks loomulikult analüüsida 

niisuguse mastaapse projekti muid mõjusid (põllumajandusele, metsandusele 

jne) millega käesolev projekt ei tegelenud. Kokkuvõtteks, tegemist oleks ühega 

kolmest alast Saaremaal (Väinamere piirkonnas), kus parendamine võiks anda 

suurima efekti. 



Järveküla järved





Pilguse laht – sissepääsu avamine?









• Käina lahe kalastiku uuringud on toimunud 1995, 

2005, 2010

• Tänane olukord ja lahe perspektiivid vajaks võimalusel 

uut uuringut 



Merest püütud haugide päritolu. 

Järeldus: mageveesigimise osakaal on erinevates 

Väinamere osades väga erinev. 

Läänemaa N % magevees 

sündinud

Matsalu laht 23 100

Sauemeri 38 100

Topu laht 11 91

Haapsalu lahed 78 100

Saaremaa

Muhumaa põhjarannik 11 91

Mujaste-Randküla 21 100

Kõiguste laht 23 91

Hiiumaa

Saarnaki laid 25 8

Jausa laht 12 75

Sõru 10 70

Vahtrepa 11 100



Täname abivalmis kalureid!

Aaro Koppel

Indrek Kääramees

Marko Pruul

Kalle KreisUno Süld
Arvo Kuusk



Optimaalne 

alamõõt?


