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Millest juttu tuleb?

Pilguheit vastuoludele, mis looduse kaitsmisel ja taastamisel ette 
tulnud.

•Väike kõrvalpõige kaladele

•Vaatleme mõnda üksikjuhtumit, eelkõige kalade näitel, kus looduse 
kaitsmisel ja taastamisel on ilmsiks tulnud vastuolud erinevate 
eesmärkide osas.  



Miks kõigepealt kaladest juttu tuleb?

• Kalapüügieeskiri: kõikides veekogudes on keelatud püüda 
tuurlasi, harjust, tõugjat ja säga (????).

Enamus kalaasurkondi halvas seisus

• Eestis kohatud umbes 100 kalaliiki

• I kaitsekategooria 0 (19-st loomaliigist)
• II kaitsekategooria 2 (säga??? ja tõugjas) (59-st loomaliigist)
• III kaitsekategooria 5 (atlandi tuur, harjus, hink, võldas, 

vingerjas) (135-st loomaliigist)



Miks kõigepealt kaladest juttu tuleb?

• Kuid kala näib ju olevat? Kuidas saab olla nii, et kala on palju 
      ja kalaasurkonnad on halvas seisus?

Kalaasurkond on heas seisus kui:
•Levila ulatus vastab looduslikule levilale.
•Arvukus tasemel, mis tagab asurkonna pikaajalise säilimise.
•Toiduvõrgustiku tipmiste võtmeliikide osakaal on vastavuses 
ökosüsteemi kandevõimega
•Inimtekkeline suremus (kalastussuremus) maksimaalset 
jätkusuutlikku saagikust võimaldaval tasemel või alla selle.
•Kudekarja biomass on maksimaalset jätkusuutlikku saagikust 
võimaldaval tasemel või üle selle.
•Heas seisundis iseloomulik asurkonna vanuseline- ja 
suurusjaotus.

Tagatud on tingimused, kus asurkond saab mängida oma rolli 
ökoloogilise teatri evolutsioonilises näidendis.



Miks kõigepealt kaladest juttu tuleb?

• Paraku võivad kohalike kalaasurkondade efektiivsed kudekarjad 
olla väga väikesed:

Mitu emast lõhi koeb iga aasta Pirita jões ja mitu emast lõhi on  
tarvis, et „täis kudeda“ Kunda jõe ligipääsetav  koelmuala?

• Häda R-strateegidega



Väga sageli probleemiks aga ka suhtumine, et:
•„Prügikala“ ei ole tähelepanu väärt 
•Ainult kutseline kalapüük on asurkondade halvas seisundis süüdi
•Küll loodus kõik paika paneb

Miks kõigepealt kaladest juttu tuleb?

Kalad ei ole mitte looduse kaitsmist 
vääriv osa vaid toit 



„Lõivsuhted looduskaitses“

• Kalad ja teised kaitstavad loodusobjektid



Kalad ja teised kaitstavad loodusobjektid

Kaldamäe oja koelmualad



Kalad ja teised kaitstavad loodusobjektid

Kaldamäe ojal suleti säng peatamaks vee äravool madalsoo alalt



Kalad ja teised kaitstavad loodusobjektid



Võibolla oleks siiski saanud taastada madalsood ka ilma 
meriforelli  ja jõesilmu elupaiku hävitamata? 



„Lõivsuhted looduskaitses“

• Kalad ja teised kaitstavad loodusobjektid
• Kalad ja teiste loomade kaitse



Ohud tammide mõju vähendamisel

• Pakutakse lahendusi, mis ei ole kaladele sobivad.
• Keskendutakse ühele probleemile/liigile/liigirümale.
• Kompromissina pakutakse juba välja seaduste muutmist.
• Tammide ja paisutuse säilitamiseks Muinsuskaitseameti
   kaasamine.

• Rohepesu.

Ettekanne: „Tammidest ökoloogi pilgu läbi ehk kalad ja kalatõkked jõgedes“, Keskkonnaametis, nov. 2018.



Kalade kaitse ja teiste loomade kaitse

Jägala jõgi on oluline 
lõhilaste kudejõgi 

Soome lahe valgalal on 
Eestis vaid 12 atlandi 
lõhele sobilikku kudejõge 
(Läänemeres kokku 42)

Linnamäe paisu tagune 
kudeala moodustab 
ligikaudu 15–20 protsenti 
Eesti Soome lahe valgala 
pot. kudealadest.
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Kas me saame tõsimeeli rääkida selles piirkonnas 
seisuveekogude vähesusest?



Kalade kaitse ja teiste loomade kaitse



„Lõivsuhted looduskaitses“

• Kalad ja teised kaitstavad loodusobjektid
• Kalad ja teiste loomade kaitse
• Kalad ja kalad



Karilepa oja

Kloostri jõgi

Piskjõgi

Kalad ja kalad 
Kloostri jõe lehtersuudme alal

Kloostri jõe ja Karilepa oja vaheline kanal

Kloostri jõe vesi 
suunatakse Piskjõkke
truupregulaatori 
kaudu



Kalad ja kalad



Ehk oleks kõige parem variant vee laskmine looduslikku sängi?

Karilepa oja

Kloostri jõgi

Piskjõgi
Kloostri jõe ja Karilepa oja vaheline kanal

Kloostri jõe vesi 
suunatakse Piskjõkke
truupregulaatori 
kaudu



„Lõivsuhted looduskaitses“

• Kalad ja teised kaitstavad loodusobjektid
• Kalad ja teiste loomade kaitse
• Kalad ja kalad
• Kalad ja teiste loomade kaitse



Kalad ja teiste loomade kaitse

Kalaasurkond on heas seisus kui:
Toiduvõrgustiku tipmiste võtmeliikide osakaal on vastavuses 
ökosüsteemi kandevõimega



Eschbaum, R., Veber, T., Vetemaa, M., Saat, T., Cowx, I. 2003. Do cormorants and  fishermen compete for fish resources in the Väinameri 
(eastern Baltic) area? In Cowx, I.G. (ed.) Interactions between Fish and Birds: Implications for Management: 72–83. Blackwell. 

•  halvas seisus Väinamere koha moodustas 2-3%    
kormoranide toidust 

•  kormoranid sõid toona u.12.8t ≈ 100000 koha noorkala

•  kutseline kohasaak toona 2t ≈ 4000 koha

•  koha suremuse kormoran/kalur osakaal (mass) 6.37 

Kalad ja teiste loomade kaitse

1998



interactions with fisheries

• kalade suremuse kormoran/kalur osakaal (mass) :
meritint - 3.5; luts - 36.2; emakala - 17940; 
särg - 1.5; latikas - 1.95
Muud kalaliigid < 1

Eschbaum, R., Veber, T., Vetemaa, M., Saat, T., Cowx, I. 2003. Do cormorants and  fishermen compete for fish resources in the Väinameri 
(eastern Baltic) area? In Cowx, I.G. (ed.) Interactions between Fish and Birds: Implications for Management: 72–83. Blackwell. 



N
r o

f b
re

ed
in

g 
pa

irs

year

PERMANOVA: 
aasta: pseudo-F1;30 = 6.43; p = 0.003; 
temperatuur: pseudo-F1;30 = 3.34; p = 0.022; 
kuupäev: pseudo-F1;30 = 3.56; p = 0.011; 
aasta × temperatuur: pseudo-F1;30 = 3.95; p = 0.012; 
aasta × kuupäev: pseudo-F1;30 = 4.97; p = 0.002; 
aasta × temperatuur × kuupäev: pseudo-F1;30 = 6.0; p = 0.001 

Vetemaa, M., Eschbaum, R., Albert, A., Saks, L., Verliin, A., Jürgens, K., Kesler, M., Hubel, K., Hannesson, R., Saat, T. 2010. Changes in fish 
stocks in an Estonian estuary: overfishing by cormorants? ICES J Marine Sci, 67: 1972–1979.  

Kalad ja teiste loomade kaitse

kiisk - 5 × arvukuse kasv
särg - 65 × arvukuse langus 
ahven - 10 × arvukuse langus
säinas - 6 × arvukuse langus



2011-2014 kurnade õlitamine

• 2011 – 13.6%
• 2012 – 16.6%
• 2013 – 8.6% 
• 2014 – 7.7%

oiled 
2011-2014

Kalad ja teiste loomade kaitse



Kalad ja teiste loomade kaitse

Kalaasurkond on heas seisus kui:
Toiduvõrgustiku tipmiste võtmeliikide osakaal on vastavuses 
ökosüsteemi kandevõimega

Mille poolest on 
kormoranide ohjamine
erinev kadakate või 
rebaste ohjamisest 
rannaniidul?



Kalad ei ole mitte looduse kaitsmist 
vääriv osa vaid toit?



Tänan tähelepanu eest



Marcus 
Porcius Cato

„Ceterum autem censeo Carthaginem esse delendam“

Muide, ma arvan, et paisud tuleb hävitada.


