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Märgalad ja kalad

• Alalised ja ajutised (sesoonsed) märgalad

• Ranniku ja vooluveekogude üleujutusalad

• Fütofiilsete kalaliikide kude- ja turgutusalad 
(haug, säinas, särg, latikas)

• Paljude teiste liikide toitumisalad



Miks on oluline taastada märgalasid?

• Vanasti oli palju rohkem kala…



Miks on kala vähem?

1) Kalastiku vaatevinklist oleme teinud palju kurja 
oma vooluveekogudele (tammitamine, 
õgvendamine, süvendamine)
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Miks on kala vähem?

1) Kalastiku vaatevinklist oleme teinud palju kurja oma 
vooluveekogudele (tammitamine, õgvendamine, 
süvendamine)

2) Kliimamuutused (kevadiste suurvete dünaamika on 
muutunud)

= kevadised üleujutused ei kesta kaua, kudekala võib 
küll kudeda jõuda, kuid mari ja/või vastsed hukkuvad -> 
ökoloogiline lõks
3) Merevee eutrofeerumine

4) Kalapüük on muutunud palju efektiivsemaks ja enamasti ka intensiivsemaks

5) Ülepüük (sh röövpüük)

6) Jne…



Ei ole lihtne olla kala…



Mida teha, et kala rohkem oleks?

1. Mitte kalavaru üle püüda = vähendada püügikoormust

2. Võimaldada kaladele vabalt liikuda 

3. Taastada/parendada vanu ja luua uusi kudealasid



Võimaldame kaladel liikuda!

• Saunja lahe, Riimimere ja Saaremõisa lahe vaheliste
rändeteede avamise projekt
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Saunja lahe, Riimimere ja Saaremõisa 
lahe projekti õppetunnid

• Kaitsealadel (ja eriti olulistel linnualadel) keerulisem 
suuremahulisi töid ette võtta – kõigi osapoolte 
kaasamine, piisav selgitustöö ja kompromisside 
leidmine!

• Kohapealsete eel- ja järeluuringute ning reaalsete 
parendustööde jaoks peaks jääma õige ja piisav aeg 
→ „paberimajandus“ korda sügis-talvel, et tööd 
saaksid toimuda kevad-suvel.

• Üleliigse pinnase ladustamiseks tuleks juba 
eeluuringute käigus välja selgitada kõige 
optimaalsemad kohad, mis mõjutaks luhaelupaikasid 
kõige vähem



Taastada/parendada vanu ja luua uusi 
kudealasid

• Teorehe ja Sauemere rannajärve projekt





Teorehe 

Sauemere 

Peamine väljavool







Probleem !!!





Järeluuring 04.07.22

• Kudema siirdusid ka teised liigid 
peale haugi nagu ahven, kiisk ja 
vähemal määral särg

• 0+ haugid laskusid alles pärast 
laudade eemaldamist



Teorehe ja Sauemere järve projekti 
õppetunnid

• Kaitsealadel (ja eriti olulistel linnualadel) keerulisem 
suuremahulisi töid ette võtta – kõigi osapoolte 
kaasamine, piisav selgitustöö ja kompromisside 
leidmine!

• Maaomanikud, maaomanikud, maaomanikud

• Karjatamine on suur pluss ja väike miinus 
samaaegselt

• Alati saab paremini!







Kokkuvõte ja järeldused

• Ranniku ja vooluveekogude üleujutusalad on 
olulised, kuid vähe tähelepanu saanud, kalade 
kude- ja turgutusalad

• Kaladele sobilike märgalade taastamisega oleme 
Eestis alles algust tegemas (cf. Rootsi)

• Märgalade muud ökosüsteemi teenused: 
1) elupaigad lindudele, kahepaiksetele, selgrootutele

2) märgalade taimestik seob toitaineid (N, P, C) ja settivad mürkained

3) mitmekesistab liigi- ja genofondi

4) üleujutuste kontroll



Kuidas edasi?

• Jätkame jõgede looklevuse ning alaliste/ajutiste 
üleujutusalade taastamisega seal kus võimalik

• Taastame/aitame meie looduskeskkonda ja täidame
EL-i kliimaeesmärke



Kasari jõe delta (Läänemaa/Pärnumaa)



Järveküla järved (Saaremaa)



Uustalu kraav (Pärnumaa)



Ahijärve ühiseesvoolude võrgustik (Tartumaa)



Tänan kuulamast!

Aitäh koostööpartneritele: Keskkonnaamet, Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond, Inseneribüroo Urmas 
Nugin OÜ, perekond Tälli, perekond Tähe 

Aitäh paljudele töödes osalenud vabatahtlikele!


