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KALALIIK\RIIK EESTI SOOME LÄTI VENEMAA POOLA ROOTSI TAANI KOKKU

LÕHE 796 32 16 61 8 5 3 921

MERIFORELL 84 217 28 0 29 3 0 361

SIIG 2 109 0 0 0 0 0 111

AHVEN 40 0 0 0 0 0 0 40

ANGERJAS 26 4 0 0 0 0 0 30

JÕESILM 11 0 0 0 0 0 0 11

VIKERFORELL 0 8 0 0 1 0 0 9

TUUR 1 0 8 0 0 0 0 9

IP 0 1 0 1 0 4 0 6

LATIKAS 4 0 0 0 0 0 0 4

VIMB 1 0 0 0 0 0 0 1

HAUG 1 0 0 0 0 0 0 1

SÄRG 1 0 0 0 0 0 0 1

KOKKU 967 371 52 62 38 12 3 1505

Taaspüügiteateid andmebaasis märgiste päritoluriikide ja kalaliikide lõikes



Põhja-Eesti jõgedesse 2006-2012 asustatud märgisega kalad

Sel perioodil on märgistatud ja asustatud 4291 üheaastast ja 25971 kaheaastast 

noorkala. Nende kalade kohta on laekunud 231 teadet (0,8 % kõigi märgistatud 

kalade kohta). Nendest 96 märgist (41%) leitud Soomest röövtiiru (räusk) 

kolooniast.

Esimese kahe kuu jooksul on Soome lahes märgisega kalad takerdunud peamiselt 

võrkudesse[24] ja mõrdadesse[15], üksikud on püütud ka õnge[5] ja spinninguga[2]

- Esimese meresuve järgselt, kui asustamisest on möödunud 5 ja enam kuud, 

püütakse esimesed lõhed. Need kalad kaaluvad ca 1,6 kg [17].

- Teisel meresuvel ja talvel kaaluvad kalad keskmiselt juba 3,9 kg [27]. Sealhulgas 

üks märgisega kala on püütud Botnia lahest ja vaid kolm Läänemere lõunaosast.

-Kolmandal meresuvel ja talvel kaaluvad kalad 6,0 kg [14] ning neljandal ca 15kg[1]

Lõhesid püütakse peamiselt võrkudega [66], mõrraga [18], spinninguga [14]. 

Üksikud püütud ka õngega [5] ja õngejadaga [2] 

135 taaspüügiteatest on vaid kolm laekunud Läänemere lõunaosast. Üks 

märgisega kala on eksinud Liivi lahte ja teine Botnia merre.



Pärnu jõkke 2015. ja 2016. aastal asustatud lõhede taaspüügid

1) Laekunud on 17 

taaspüügiteadet

2) Esimesed kalad satuvad 

Pärnu lahel mõrdadesse 3-17 

päeva jooksul peale 

asustamist [n=9]

3) Esimese suve järel on kalad 

ca 1,8 kg raskused ja 54 cm 

pikkused [n=2] 

4) Kahe meresuve järel 

kaaluvad kalad 4,8 kg ja on 

ca 82 cm pikkused [n=4]

5) Kolm suve meres toitunud ja 

sugukalapüügil kinni püütud 

kala kaalus 7,1 kg ja pikkus 

oli 88 cm



2002.-2009. aastal Venemaalt asustatud märgisega lõhede taaspüügid

Narva jõkke asustatud kaladest on püütud 31 märgisega kala Narva lahest ja 

Narva jõest 24. Mujalt Eesti vetest ei ole Venemaalt Narva jõkke asustatud 

märgisega lõhesid tabatud.

2002-2009 asustas Venemaa Narva jõkke 12000 märgisega noorkala (1500 

aastas), millest Eesti kalurid püüdsid võrguga ja mõrraga merest ning spinninguga 

jõest kokku 0,5 %. Sugukalapüügid Narva jõest moodustasid sellest ca 0,1%.

Üks Luuga jõkke asustatud kala on püütud traaliga Soome lahest

Kaks Neeva jõkke asustatud lõhet Soome lahe põhjarannikult nakkevõrguga ja üks 

traaliga



1983-2016 Soomes märgistatud ja asustatud lõhede rännetest Eesti vetes

Soome asustab igal aastal mitu tuhat märgisega kala Soome lahte. Eesti vetest on 

neist taaspüütud vaid 17. Nendest 16 kala püütud Soome lahest ja üks Saaremaa 

kirderannikul.

Viis märgisega kala on rännanud Botnia lahest Eesti vetesse. Nendest kolm 

Soome lahte, üks Saaremaa läänerannikule ning üks Pärnu lahte Tornio jõest.

Turu saarestikust on Soome lahte rännanud ja Eesti vetest Tallinna lahest 

Lüganuseni püütud 9 märgisega kala.



Eestis märgistatud ja asustatud meriforellid

Nõva jõkke asustatud meriforellide kohta on laekunud vaid üks taaspüügiteade. 

Poolteist kuud peale asustamist püüti haug, kelle kõhust saadi meriforelli märgis.

Selja jõkke asustatud meriforellide kohta on laekunud 3 teadet. Üks meriforellidest 

püüti 18 kuud peale asustamist ehk Selja jõe suudmest sugukalade püügil ja 

kaalus 1,7 kg. Teiste taaspüükide andmed on ebatäpsed.

Aasta
Selja jõgi 

(Põlula)
vanus

Pudisoo jõgi 

(Põlula)
vanus

Mardihansu 

laht (õngu)
Vanus

Nõva jõgi 

(Õngu)
vanus

2001 500 2-aastane

2002 150 1-aastane

2003 150 1-aastane 200 kahesuvine 500 2-aastane

2003 495 2-aastane 2-aastane

2004 200 2-aastane 200 2-aastane

2005 2-aastane 538 2-aastane 2000 2-aastane 2-aastane

2006 2-aastane 200 2-aastane

2007 2-aastane 499 2-aastane 1000 2-aastane 400 2-aastane

2008 2-aastane 1000 2-aastane 1000 2-aastane 2-aastane

2009 2-aastane 800 2-aastane 1000 2-aastane 2-aastane

2010 2-aastane 696 2-aastane 1000 2-aastane 2-aastane

2011 2-aastane 1000 2-aastane

2012 2-aastane 798 2-aastane

2013 2-aastane 500 2-aastane

2014 2-aastane 500 2-aastane

2015 2-aastane 498 2-aastane

2016 2-aastane 500 2-aastane

2017 2-aastane 500 2-aastane

Kokku 845 8429 6000 900



1) Kokku on laekunud 54 taaspüügiteadet (Sh 2015-2017 T-ankur tüüpi 

märgistega asustatud ca 1497 kala kohta 30 teadet)

2) Üks märgisega kala on langenud röövtiiru (räusk) saagiks

3) Esimese 5 kuu jooksul on märgisega kalu taaspüütud [8] ja märgiseid võrgu 

küljest leitud [6] vaid Kolga lahest. Enamus neist takerduvad nakkevõrkudesse 

[12] esimese kahe kuu jooksul [10]

Pudisoo jõkke 2003.-2017. aastal asustatud meriforellide taaspüügid



4) 6-11 kuud peale asustamist olid meriforellide taaspüügid ainult Kolga lahest 

väljaspool [20] ja kalad kaalusid ca 1,2 kg [18]. Keskmine kaal asustamisel 120g

5) 14 kuu möödudes oli meriforelle taaspüütud Kolga lahest [4] aga ka mujalt 

Soome lahest [9]

6) 14-18 kuud meres toitunud kalad 1,9 kg [12]

7) Meriforellid olid püütud nakkevõrkudega[34], vähem spinningu[4] ja mõrraga 

[1]

Pudisoo jõkke 2003.-2017. aastal asustatud meriforellide taaspüügid



1) Kokku on laekunud 

26 taaspüügiteadet

2) Sh 10 märgist on 

leitud röövtiiru 

kolooniast

3) 5-11 kuu jooksul on 

meriforelle püütud 

peamiselt Soome 

lahest [9] aga ka 

Saaremaa 

läänerannikult [1] ja 

Ruhnu saare 

lähedalt [1].

Mardihansu lahte 2003.-2017. aastal asustatud meriforellide taaspüügid

4) 5-11 kuud meres toitunud kalad kaaluvad 0,9 kg (keskm. kaal asustamisel 54 g)

5) Rohkem kui aasta meres kasvanud kalad satuvad püükidesse Mardihansu

lahes [2], Saaremaa läänerannikul [1] ja Noarootsi kandis [1] ning kaaluvad 1,7 kg

6) Enamus meriforellidest on püütud nakkevõrkudega [15] ja üks kala kuu aega 

peale asustamist Kõpu poolsaarelt mõrraga



1) Kokku on Eesti 

vetest 23 

taaspüügiteadet

2) Asustatakse 2-

suviseid ja 2-

aastaseid noorkalu 

pikkusega 200-270 

mm [23]

3) Meriforellid satuvad 

püükidesse 

esimese meresuve 

lõpul oktoobrist 

kuni järgmise aasta 

maikuuni [21]

4) Oktoobrist 

detsembrini 

kaaluvad ca 1,3 kg 

[20]

Soomes Espoo lähedale asustatud meriforellide ränded

4) Kalu püütakse peamiselt nakkevõrkudega [18] ja 

vähemal määral spinningu [2] mõrraga [1]



Soomes Hamina lähedale asustatud meriforellide ränded

1) Kokku on Eesti 

vetest 26 

taaspüügiteadet

2) Asustatakse 2-

aastaseid noorkalu 

pikkusega 240-260 

mm [23]

3) Meriforellid satuvad 

püükidesse 

esimese meresuve 

lõpul novembrist 

kuni järgmise aasta 

aprilli kuuni [18] ja 

kaaluvad 1,7 kg

4) Teise meresuve järel satuvad meriforellid uuesti püükidesse septembrist kuni 

aprillikuuni ja kaaluvad 3,2 kg

5) Enamasti kasutatakse meriforellide püügiks nakkevõrku [23] aga ka mõrda [1] ja 

spinningut [1]



Soomes Helsingi lähedale asustatud meriforellide ränded

1) Kokku on Eesti 

vetest 65 

taaspüügiteadet

2) Asustatakse 2-

aastaseid noorkalu 

pikkusega 220-260 

mm [64]

3) Meriforellid satuvad 

püükidesse 

esimese meresuve 

lõpul septembrist 

kuni järgmise aasta 

maikuuni [53] ja 

kaaluvad 1,4 kg

4) Teise ja kolmanda meresuve järel satuvad meriforellid uuesti püükidesse ning 

kaaluvad 2,0-3,8 kg [3]

5) Enamasti kasutatakse meriforellide püügiks nakkevõrku [56] aga ka spinningut [5] 

ja mõrda [1]



Soomes Kymijõkke asustatud meriforellide ränded

1) Kokku on Eesti 

vetest 34 

taaspüügiteadet

2) Asustatakse 2-

aastaseid noorkalu 

pikkusega 210-250 

mm [64]

3) Meriforellid satuvad 

püükidesse 

esimese meresuve 

lõpul septembrist 

kuni järgmise aasta 

maikuuni [23] ja 

kaaluvad 1,4 kg

4) Teise meresuve järel satuvad meriforellid uuesti püükidesse ja nad kaaluvad 2,2-

4,4 kg [4]

5) Enamasti kasutatakse meriforellide püügiks nakkevõrku [25] aga ka spinningut [7]



Soomes Vantaa jõkke asustatud meriforellide ränded

1) Kokku on Eesti 

vetest 30 

taaspüügiteadet

2) Asustatakse 2-

aastaseid noorkalu 

pikkusega 200-260 

mm [30]

3) Meriforellid satuvad 

püükidesse 

esimese meresuve 

lõpul oktoobrist 

kuni järgmise aasta 

maikuuni [23] ja 

kaaluvad 1,4 kg

4) Teise meresuve järel satuvad meriforellid uuesti püükidesse ja nad kaaluvad 1,7-

3,6 kg [6]

5) Enamasti kasutatakse meriforellide püügiks nakkevõrku [24] aga ka spinningut [5] 

ja mõrda [1]



Läti meriforellide ränded

1) Maikuus 2-aastasena 

asustatud kalad jõuavad 

Eestis püükidesse kuue 

kuu möödudes, alates 

novembrikuust [2]

2) Püük hoogustub märtsis, 

aprillis ja mais [12]. Kalad 

kaaluvad siis ca 0,8 kg [9]

3) Teisel meresuvel 

meriforelle Eesti vetes 

püükides ei ole

4) Uus püügiaeg algab taas 

novembris ja kestab märtsi 

kuuni [8]. Kalad kaaluvad 

ca 1,8 kg [8].



Poola meriforellide ränded

1) Kokku on Eesti 

vetest 15. aasta 

jooksul 29 

taaspüügiteadet

2) Kevadel asustatud 

forellidest jõuavad 

esimesed Eesti 

vetes püükidesse 6-

7 kuuga [2]

3) Enamus forellidest 

püütakse 

ajavahemikul 

veebruarist maini 

[20]

6-7 kuud meres olnud kalad kaaluvad 1,1 kg [2], 10-16 kuud meres toitunud kalad 

1,4 kg [17] ja 27-35 kuud meres olnud kalad kaaluvad 3,1 kg [4]



1) Märgistatud siigasid asustatakse Soomes kahe- ja kolmesuvisena

2) Esimesed siiad satuvad Ida-Virumaal püükidesse juba 12-13 päeva pärast [2].  

6 kuu möödudes rändavad siiad juba Käsmu lahes [1], 7 kuud pärast asustamist 

Kolga lahes [1] ja 8 kuud pärast asustamist juba Tallinna lahes [1]

3) Esimesel mereaastal kaaluvad kalad keskmiselt 0,5 kg [48] ja teisel 0,8 kg [18]

4) Siigasid püütakse võrkudega[69], mõrdadega [14], spinninguga [3] ja õngega [1]

5) Kotka linna ja Vironlahti lähistel asustatud kalad on rännanud ka Liivi lahte [2] ja 

Hiiuma rannikuvetesse [2].

6) Kaks Soome siiga on rännanud Botnia merest Hiiumaa ja Saaremaa 

läänerannikule

Kotka linna ja Vironlahti lähedale asustatud Soome siigade taaspüügid



AITÄH!


