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Pääsukese- ja ristikumärgi kandmise õiguse sai 46 uut toodet
Mai alguses toimus Põllumajandus-Kaubanduskojas toidutoodete kvaliteedi hindamine. Toidukvaliteedi
eksperdid hindasid märgi kandmise õigust taotlevaid uusi tooteid, lisaks tehti ka järelkontrolli juba
varasemast märki kandvatele toodetele. Tunnustatud Eesti Maitse päritolu- ja kvaliteedimärk
(pääsukesemärk) anti 39 uuele tootele, mis läbisid edukalt nii laboratoorse kui sensoorse hindamise.
Tunnustatud Maitse kvaliteedimärgi (ristikumärk) kandmise õiguse sai 7 uut toodet. „Rõõm on tõdeda,
et seekordsele hindamisele esitati arvukalt liha- ja piimatooteid, aga ka tooteid teistest
tootegruppidest. Usun, et kogenud toiduekspertide sõltumatu hinnang on tarbijatele abiks kauplustes
valikute tegemisel. Märki kandvate toodete puhul võib kindel olla nende kõrges kvaliteedis,
pääsukesemärk annab ka paljude tarbijate jaoks olulist infot tootes kasutatud kodumaise põhitooraine
kohta,“ selgitas EPKK juhataja Roomet Sõrmus.
Lisaks uute toodete hindamisele teostasid toiduekspertidest koosnevad komisjonid juba varasemast
märki kandvate toodete järelkontrolli kolmes tootegrupis: kala-, pagari- ning aedviljatoodete ja
alkohoolsete jookide gruppides, kokku viidi läbi 26 toote järelhindamine. Kõik järelhindamise läbinud
tooted vastasid jätkuvalt esitatud kvaliteedinõuetele.
Kvaliteedi järelhindamisest ettevõtteid eelnevalt ei teavitata ja tooted ostetakse kauplustest, nii nagu
neid iga päev tarbijad ostavad. Seejärel hindavad neid eksperdid samadel tingimustel sensoorse
analüüsi abil, nagu seda tehakse põhihindamise ajal. Objektiivsuse tagamiseks toimub toodete
hindamine anonüümselt, st ekspertide eest on varjatud info hinnatava toote kaubamärgi ja valmistaja
kohta. Kogenud ja vastava koolituse läbinud toidueksperdid hindavad toote maitset, lõhna, välimust,
konsistentsi ja teisi toote kvaliteeti mõjutavaid omadusi ning toovad hindamislehel ära võimalikud
kõrvalekalded ja märkused. Hindamise tulemustest teavitatakse alati ka tootjat.
„Järelhindamise eesmärk on tagada pääsukese- ja ristikumärki kandvate toodete stabiilselt kõrge
kvaliteet. Pean EPKK kvaliteedisüsteemi puhul oluliseks toodete hindamise järel ettevõtetele antavat
objektiivset tagasisidet. Hindamiskomisjonides töötavad kogenud spetsialistid, kelle väärt märkused on
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kindlasti abiks toodete arendamisel, vajadusel puuduste kõrvaldamisel ning lõppkokkuvõttes Eesti
toidu kõrge kvaliteedi tagamisel,“ lisas Sõrmus.
Toote kõrgele kvaliteedile ja kodumaisele päritolule viitav Tunnustatud Eesti Maitse ehk
pääsukesemärk antakse tootele, mille põhitooraine on 100%-liselt eestimaine ning mis läbib edukalt
laboratoorse ja sensoorse hindamise. Märgi kasutamisõigust võivad taotleda kõik Eesti äriregistrisse
kantud ettevõtted, kes tõendavad dokumentaalselt toote valmistamisel kasutatud põhitooraine
kodumaist päritolu. Pääsukesemärki kandvate toodete valmistamiseks kasutatud tooraine päritolu
kontrollitakse pisteliselt ka ettevõtetes kohapeal. Märtsis avaldatud TNS EMORi uuringu kohaselt on
pääsukesemärk Eesti tuntuim toidumärgis, mida teab 85% Eesti tarbijatest.
Toote kõrgele kvaliteedile viitav Tunnustatud Maitse ehk ristikumärk antakse Euroopa Liidus toodetud
tootele, mis läbib edukalt laboratoorse ja sensoorse hindamise. Toote valmistamisel kasutatud
tooraine päritolu ristikumärgi puhul ei kontrollita.
Tunnustatud Eesti Maitse ja Tunnustatud Maitse
kvaliteedimärkidega
toodetega
saab
tutvuda
veebilehel www.epkk.ee/Toidumärgid.
Lisainfo: EPKK avalike suhete juht Malle Lind, tel 600 9349,
e-post: malle@epkk.ee
Uued Tunnustatud Eesti Maitse päritolu- ja kvaliteedimärki
kandvad tooted leiad siit:
http://www.epkk.ee/7563
Teiste hulgas sai kalatoodete kategoorias tunnustuse
Võrtsjärve ääres tegutsev Ruusaku OÜ, Suitsuangerjas
õrnas marinaadis.

Tutvumine Läti ja Leedu kalanduspiirkondadega
09.06 – 13.06.2014 toimus järjekordne tutvumisreis Euroopa kalanduspiirkondadesse, seekord
väisasime lähinaabreid Lätist ja Leedust.
Läti programm oli kahepäevane ning selle raames külastasime esimesel päeval Burtnieki ja Rucka järve
ümbrust, kus tutvustati kalandusfondi toel elluviidud projekte.
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Siin oli meil palju õppida harrastuslubade teemal. Nimelt saab nii Burtnieki kui ka Rucka järve ääres
osta kalastuslubasid, mida väljastab kohalik kalandusorganisatsioon. Lubasid müüakse ainult üheks
päevaks, mitte pikemalt. Tänu päevastele harrastuslubadele puudub järvedel salapüük, sest
püügivõimalusi tekib rohkem. Ka endised röövpüüdjad ostavad nüüd päevaseid lubasid, kuna trahvid
on suured - 200 EUR iga alamõõdulise kala eest + 100 EUR protokolli koostamise eest.
Pensionäridel ja järve ääres elavatel kohalikel pole vaja õngepüügiluba osta (õngepüügiluba on aastaks
28 EUR).Võrguluba maksab 8 EUR päev, ning keskmiselt püütakse ühe 50 m pikkuse võrguga 15 kg kala.
Võrgusilma suuruseks on kutselistel kaluritel 65mm ja harrastajatel 45mm.
Harrastusloaga antakse kaasa ka lipud, järvelt tulles loetakse kala üle ja pannakse kirja. Lubadest laekuv
raha jaguneb ca 30% riigile ja 60-70% kohalikule organisatsioonile. Lubadest laekuvad finantsid
võimaldavad palgata järvede äärde järvepolitsei, kelle ülesandeks on kontrollida nii lubade olemasolu,
kalu, heakorda ja rahu kaldal jne.

Lisapõnevust pakuti esimesel päeval veel
maa-aluste järvede avastamisega, mis asub
Limbazi vallas Brasla jõe kallastel. Aastasadu
loodusjõudude poolt väljauuristatud koopad
said eriti põnevaks just kohaliku giidi poolt
vahendatud legendide taustal.
Straupe valla Markulici klubi tegemised on
jahimeeste poolt algatatud
ettevõtmine
aktiivse puhkuse pakkumiseks. Klubisse on
nüüdseks kaasatud ka kalandusettevõtjad,
ikka selleks et kalandusfondi toel saaks klubi
tegevusi ja infrastruktuuri edasi arendada.
Klubi käsutuses on suur puhkeala ning seal
korraldatakse erinevaid sportikke üritusi ning
lastelaagreid alates jahilaskmisest lõpetades
kalapüügi – ja muude spordivõistlustega.
Klubi tegusad naisliikmed valmistasid meile
maitsva kalasupi, tänutäheks pakkusime
vastuvõtjaile omaltpoolt Eestis valmistatud
kala ja juba ka kingitraditsiooniks saanud
märjukese „Vana Tallinn“.
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Esimese päeva lõpetas riikliku kalakasvatuse „Brasla külastus“, kus riigi tellimusel kasvatatakse
mereforelli maime. Maimud asustatakse ümbruskonna jõgedesse, kust nad edasi oma tee merre
leiavad.
Teisel päeval pakkus osalejate seas palju kõneainet vesiviljelus ja põllumajandusfarmi „Valti” külastus.
Farmis tegeletakse mahe karpkala kasvatusega. Farm asub Skrunda vallas ja jääb osaliselt Venta ja
Škervelise jõeoru looduskaitsealasse. Mahetalu kasutuses on 600 ha maad, ning sealsed tegevused on
väga mitmekesised: seakasvatus, teraviljakasvatus, kartulikasvatus ning mesindus. Põhiliseks
tegevusalaks on aga lihaveiste pidamine ja kalakasvatus. Majapidamises peetakse ca 200 pealist
veisekarja, keda karjatatakse aastaringselt vabas looduses. Vabapidamine on tähtis ka maastike ja
niitude hooldusviisina. Kalakasvatuseks on rajatud avatud tiigid. Tiikidel on ka lisaotstarve – neis
peetakse kinni põllumaadelt välja lestuvad pinnaosakesed, lämmastik ja fosfor. Toitained soodustavad
tiikides taimekasvu, mida kasutatakse omakorda kaladele toiduks. Seetõttu on Venta jõkke ja edasi
Läänemerre suubuvad veed kaitstud ülemäärase fosfaadi ja nitraadikoguste sissevoolu eest, talu enda
päralt jääb aga kalakasvatusest saadav majanduslik tulu. Hea eeskuju eest pälvis Valti mahetalu aastal
2010 „Läänemere sõbraliku põllumajandustootja“ konkursil Läti parima talumajapidamise nimetuse.
Durbe järve haridus- ja külastuskeskuses saime näha rohkelt interaktiivseid väljapanekuid järvest ja
järve elustikust. Väike, aga tõesti huvitav järvekeskus sai ka meie reisiseltskonna poolt palju
tunnustussõnu. Sealse organisatsiooni esindajad mainisid, et erinevad ideed keskuse väljapanekuteks
olid nad saanud Peipsi Elu Toast ning samas olid nad ka siiralt imestunud, et suutsid oma tegemistega
isegi eestlasi üllatada.
Grobiņas tutvusime kohaliku noorteorganisatsiooni turismiprojektiga „Kura viikingite küla“. Siin
tutvustati erinevaid tegevusi ja rajatisi, mis on seotud eluga viikingite külas ning temaatilisi tegevusi ja
üritusi pakutakse põhiliselt nooremale generatsioonile.
Liepajas võttis meid vastu kohalik tegevusgrupp “Liepaja District Partnership”, kelle haldusalasse jäid
ka külastatud Durbe järv ja Grobina viikingite küla projekt. Piirkond on Läti suurim oma territooriumi
poolest ning omab piiri Leeduga. Liepaja piirkonnal on otsene ligipääs Läänemerele ning piirkonna
rannapiiri pikkuseks on rohkem kui 100 km. Lisaks avamere ja rannapüügile on piirkonnas oluline ka
sisevete kalandus. Toimub väikesemahuline kalatöötlemine. Kalanduse valdkonna tööhõive numbrid
on Liepaja piirkonnas järgmised: rannapüük – 20, sisevete kalandus – 28, kala töötlemine – 60,
vesiviljelus – 15 inimest.
Läti ööbimiskoha “Jurnieku ligzda” hotelli poolt pakutud suitsukala (ahven, tuulehaug ja lest) oli väga
maitsev, vähemalt neile, kes suitsukalaga iga päev ei tegele. Kaluritest reisiseltskond küll kõik nii ei
arvanud, kuid küllap tuli mahalaitmine pigem inimlikust kadedusest…
Reisi kolmas ja neljas päev oli pühendatud Leedule. Põhiliselt külastuskohad olid Klaipeda piirkonnas,
Silute maakonna Neringa vallas. Piirkond on tuntud “Väike-Leedu” nime all ja on kuulus oma loodus- ja
kultuuriväärtuste poolest. Nemunase jõe delta ja Kura laguun on oluline kalade ja lindude
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rändekoridorina, mis on Natura 2000 kaitse all. Kura laguun koos Nemunase delta-alaga on pika
kalandustraditsiooniga piirkond, kus püütakse ligi 90% kodumaisest kalast sisevetes. Piirkonda
ilmestavad vanad, hästisäilinud ja hoitud kalurikülad ja alevikud. Kuramaa on pälvinud ka Unesco
maailmapärandi tunnustuse oma ainulaadse keskkonna eest.
Meie külastasime piirkonnas Rusne ja Kintai kaluriküla kalurimuusemi, kalatööstust ja paadiehituse
tehast ning Vente ornitoloogiajaama. Silute linnakeses oli meil võimalik ka kohalikku kaupa koju kaasa
osta ja õhtusöögi ajal vestlesime pikalt kohalike kaluritega kalanduse murede ja rõõmude üle.
Kalapüügi teemale lisaks jäi kõrvu leedukate mure, et ametnikud on siiski veel väga korrumpeerunud ja
kohalike arvamustega ei arvesta keegi. Laialt levinud on altkäemaksud ning EL rahade
“kõrvalekantimine”. Kalanduspiirkonnale on probleemiks nagu ka meilgi kalanduse kokkukuivamine –
püügihooaja lühendamine bioloogilise mitmekesisuse ja kalavarude kadumise tõttu.
Leedus viibimise teise päeva veetsime Nida linnakeses, kuhu sõitsime laevaga Minge ööbimiskohast.
Neringa poolsaar on looduskaitseala ja kuulub koos oma kultuuriliste aaretega Kursiu Nerija
Rahvuspargile. Nagu vibunöör Läänemeres, nii võiks iseloomustada Leedu rannikul Kura lahe äärde
joonistuvat poolsaart. Neringa on kuurort pikk-peenikesel 26 500 hektarisel Kura poolsaarel. Pikkust on
sellel 97 km, millest 52 km kuulub Leedule, ülejäänu Venemaa Kaliningradi (kuni 1946 Königsberg)
oblastile. Puhtast liivast kohati vaid 400 m, teisal 1,5 km laiune maariba on 1991. aastast Leedu
rahvuspark ja 2000. a võetud UNESCO maastikukaitsealade nimestikku. Giidi saatel matkasime umbes
70 m kõrgusel asuvatel rändliivaluidetel, neid vaadates saab aru, miks Nida ümbrust ka Leedumaa
Saharaks kutsutakse.

Ülimalt puhta õhuga Neringas on 4 keskust: Nida, Juodkrante, Preila ja Prevalka, kus suviti on avatud
mitu muuseumi, meid juhatati giidi saatel eravalduses olevasse merevaigumuuseum - galeriisse.
Enamasti saadakse merevaiku kaluritelt, kelle võrku on see jäänud. Merevaik on 50–60 mln aastat
tagasi kasvanud okaspuude tahkunud ja mitmeid keemilisi protsesse läbinud vaik, millest tänapäeval
tehakse hinnalisi ja vähemhinnalisi ehteid ja nipsasjakesi. Eramuuseumi töötajate oskusliku müügitöö
tulemusena õnnestus ka meie reisiseltskonnal oma ehtevarusid täiendada. Kas ehted olid päris või
mitte, seda uuriti juba tagasiteel koju giidilt, kes õpetas Klaipeda ja Palanga vahelises rahvuspargi
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külastuskeskuses vahet tegema võlts – ja päris merevaigul. Samuti õnnestus ühel kaluril meist
proovida, kuidas kahvaga merevaiku rannast püütakse. Selgus, et niisama lihtne see polegi ning
arvestama peab paljude teguritega, nii nagu kalapüügilgi.
Lisaks merevaigu püüdmise teemale tutvustas giid Igor mereäärses pargis ka II Maailmasõja punkrite
"MEMEL-NORD" ajalugu ning lugusid punkrite päritolust.
Ning nii meie tutvumisreis seekord lõppes ning algas pikk tagasisõit kodu poole. Muljet avaldas veel tee
peal olev lõunasöögi koht HBH Palanga, Žibininkai, mis avaldus nagu väike Disneyland. Lisaks rohketele
ja uhketele restoranidele võib seal tegevust leida erinevatel atraktsioonidel, külastada loomaaeda,
uurida vanasõidukite näitust ja/või osta kaasa kohalikke suveniire.
Mida arvasid meie seekordsest reisist kõik asjaosalised ise, saate lugeda siit lingilt ning pildigalerii Lauri
Koni piltidest leiate siit.
Tänan veel kord kõiki reisikaaslasi ning suured tänud Lätist kaasa tulnud giidile Janis Pranglisele (Prangli
Jaan) sisuka informatsiooni eest bussisõidu ajal.
Jaanika Kaljuvee, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond tegevjuht
P.S. Läti-Leedu õppereisi viimasel päeval tõdes Erich Saaremaa, et kuna Võrtsjärv on madal ja
liivarandu meil ka pole, siis kuidas ikkagi rohkem turiste järvele ligi meelitada? Ehk on selleks
Võrtsjärve ujuv(ad) atraktsioon(id)?
2013.aastal lõppenud rahvusvahelise COMCOT projekti raames pakkus meile Soti ekspert Donal Downie
välja sellised ideed ja ettepanekud, mida ehk annaks meil kõigil üheskoos edasi arendada?
Luua rahvusvaheline skulptuuripark, mis kasutaks ära järve madaluse ja muudaks selle just hoopis
vastupidi põnevaks võimaluseks. Ideeks on skulptuur(ide) näitus vee peal (nt nagu Gormley skulptuurid
Liverpooli lähedal meres). Külastajad läheks paatidega järvele, et vaadata ja aeglaselt liikuda läbi ja
ümber skulptuuride. See võiks olla väga põnev kogemus ja maailma "esimene skulptuuride näitus"
Võrtsjärvel. Ning samal ajal on loodud ka selline ökoloogia mõttes kõrvalmõjudeta atraktsioon, mis ei
mõjuta negatiivselt järve heaolu.
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Teine mõte on majutuse mitmekesistamise pool, kasutades selleks ära piirkonna paatide ehitamise
traditsioon. Miks mitte lisada paadiehitusele ka ujuva majutuse pool – ehk parvel hütid, näiteks
vigvammidele sarnased ehitised.
Ujuvparvedel peaks olema võimalik randuda sellistes asukohtades, kus oleks hea linde jälgida või
lihtsalt kala püüda. Parved võib ka omavahel kokku koguda nö „ujuvateks saarteks“.
Kahjuks pole piirkonna külastajale kohaliku kalatööstuse pool väga selge. Millistele turgudele kalurid
siiski oma toodangut turustavad? Miks Võrtsjärve äärest ei leia kalatooteid niisama lihtsalt nagu
majutuskohti? Lisaks vajaks Valma kalurituba hädasti väljapanekute uuendust ja rohkem
innovatiivsust. Traditsioonilt kalepurjetamist/lõbusõite tuleks ja saaks ära kasutada tulevase
skulptuuripargi kontseptsiooniga.

Kas angerjad libisevad meil käest?

TÜ Eesti Mereinstituudi doktorant Priit Bernotas (Foto: ERR)
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Portaalis teadus.err.ee on käimas videode- ja artiklitesari, kus eesti noored teadlased tutvustavad oma
maailmamuutvaid teadussaavutusi. Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi doktorant Priit Bernotas (30)
uurib angerjaid. Eesti ja Euroopa rannikumere ametlikud angerjasaagid on kahanenud ajalooliselt
madalaimale tasemele. Nii ka Võrtsjärves. Bernotas uurib, mis on saakide kahanemise põhjused ning
kuidas täpselt on angerjad meilt käest libisemas.
Angerjas loetakse äärmiselt ohustatud liikide hulka, kuid samas on võimalik noori angerjapoegi LääneEuroopas delikatesskonservina poest osta. Vastsete kilo hind on varieerunud vahemikus 500-1000
eurot. Sel aastal oli kilo hinnaks vaid 167 eurot, kuna Euroopa rannikule jõudvate klaasangerjate hulk
on suurenenud, samas aga nõudlus nende järele vähenenud.
Angerjate uurimine on oluline, sest siis on võimalik midagi ära teha enne kui on juba liiga hilja, kuivõrd
rahvusvaheline looduskaitseliit on angerja lugenudjuba äärmiselt ohustatud liikide hulka.
Angerja teekond Kariibidelt Soome lahte

Eestis elava angerja elutsükkel jaguneb kaheks – ookeaniline ja kontinentaalne. Ookeaniline osa algab
kudemisega, kui sünnivad angerjavastsed. Kui vastsed on arenenud 6-8 sentimeetri pikkuseks,
nimetatakse neid klaasangerjateks. Angerja ookeaniline elutsükkel lõppeb klaasangerjate jõudmisega
Euroopa rannikule. See võtab aega umbes kaks kuni kolm aastat.
Kontinentaalne osa ehk see osa, kus angerjas areneb rändangerjaks, leiab aset rannikumeres või
jõgedes-järvedes. Kontinentaalne staadium moodustab põhilise osa angerja elutsüklist ning siin toimub
ka kõige intensiivsem toitumine ja kasv. Kontinentaalne elutsükkel lõppeb ränd- ehk hõbeangerja
staadiumi saavutamisega, mis kulmineerub kudema minemisega Sargasso merre. Võrdlemisi pikaealine
angerjas elab keskmiselt 25-40 aastat. Kõige kauem on angerjas teadaolevalt elanud 88-aastaseks.
Alates 1970ndatest on angerjate üldine saagikus Euroopas langenud, aga klaasangerjate saagikus
langenud väga järsult. Viimasel paaril aastal on klaasangerjate saakides näha paranemise märke, ent
kas tegu on inimese poolt rakendatud kaitsekavade toimimisega, on veel vara öelda. Raportist, mis
uuris klaasangerjate edasist saatust selgus, et 18 protsenti klaasangerjatest läks eelmisel aastal
asustamiseks – Eestisse, Saksamaale, Rootsi ja mujale; 38 protsenti klaasangerjatest viidi kasvatustesse
ja 44 protsenti klaasangerjaid on kaduma läinud teadmata kohtadesse.
Angerjad vingerdavad konservipurki

Üheks suuremaks probleemiks on ka elupaikade hävinemine. Paljud hüdroelektrijaamad LääneEuroopas ei ole angerjatele läbitavad, mis tähendab, et nad hävinevad oma teel magevetesse või teel
kudema. Narva hüdroelektrijaam angerjatele ohtlik ei ole.
Paljud veekogud on angerjate jaoks liialt reostunud. Lisaks, kimbutavad angerjaid üha enam parasiidid
ja haigused. Põhiliseks parasiidiks on ujuvpõie parasiit (Anguillicoloidescrassus), mis on Eestis ja
Euroopas väga levinud. Näiteks Võrtsjärves on selle parasiidiga nakatunud pooled kaladest ja
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Saadjärves praktiliselt kõik kalad. Parasiit põhjustab veritsemist ja lõpuks ujupõie kokkuvajumist ning
mõjutab oluliselt nakatunud kala suutlikkust asuda kudemisrändele.
Lääne-Euroopas on supermarketites tavapärane leida klaasangerja konserve. Kuigi tihtipeale on see n-ö
valeangerjas ehk surimi-st tehtud konserv, on purki pandud ka suur hulk päris klaasangerjaid, kes on
püütud Hispaania ja Prantsusmaa rannikult. "See on väga veider, kas selline kaitse all olev liik ikka
peaks meie toidulauale sattuma nii varases elustaadiumis?“ näeb Bernotas kalamaimude massilises
toiduks tarvitamises ohtu populatsioonile.
Ave-Lii Idavain
Rubriik: Teadlase 100 sekundit
Vaata videot siin.

Kellele tuleb kasuks, kui pingutused lähevad luhta?

Tartu ülikooli taimeökoloogia doktorant Jaak-Albert Metsoja (Foto: ERR)

Tartu ülikooli taimeökoloogia doktorant Jaak-Albert Metsoja (35) uurib luhtade hooldamist ja seda,
milline tegutsemine luhtadel on õigustatud ja milline ei ole. Metsoja teab, miks Euroopa kevadel
uputab.
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Eestit tahetakse upitada viie rikkaima riigi hulka Euroopas, kuigi tegelikult on Eesti juba kolme rikkaima
riigi seas maailmas. Laelatu puisniidul on ruutmeetri peal 76 erinevat liiki soontaimi – ainult paar kohta
maailmas on liigirikkuselt võimsamad. Mõni teadusallikas väidab, et põhjamaistest luhtadest ehk
lamminiitudest üle poolte asuvad Eestis.
Jaak-Albert Metsoja toob välja suurima vea, mida seoses jõgedega tehakse – aetakse jõesängid sirgeks,
et kasutada kaldaid ära põldudeks või elamumaadeks. Sellised jõed ei toimi enam üleujutust
puhverdava alana. Kui jõgi on loogeline, saab vesi tõusta luhale, aga kui ta on aetud sirgeks, siis
tammide tõttu vesi ei pääsegi kõrgemale, või kui pääseb, läheb see sealt väga kiiresti minema. Kui
looduslik takistus ehk lookleva jõe luht on ära võetud, siis juhtubki nii nagu Euroopas on olnud –
meeletud üleujutused pärast kevadist lumesulamist või suuri vihmasadusid.
"Tartu on hea näide – kui Alam-Pedjal oleks jõgi sirgeks ja luhad kraavi aetud, siis oleks Tartus kevaditi
väga korralik üleujutus,“ kinnitab Metsoja. Lääne- ja Lõuna-Euroopas, kus jõed ühel hetkel sirgeks aeti,
kulutatakse nüüd miljoneid eurosid, et looklevad jõesängid taasluua. Eestis on väga suured luha-alad,
mille suur eripära on see, et paljudel neist on üsna hästi säilinud loogelised jõed.
Kalamari luhtadel

Üleujutusoht ei ole ainuke põhjus, miks luhtade hooldamisele peaks suurt tähelepanu pöörama. Luht
on ka elu- ja kudemispaik kaladele ja oluline toitumiskoht lindudele. Näiteks tulevad Peipsi ja
Võrtsjärve kalad truult tagasi kudema vanajõgedesse, kus nad ise on sündinud. See tähendab, et nad
tegelikult tulevad kudema luhale, kus on madal ja soe vesi, ja lahkuvad luhalt pärast kudemist
vanajõgede kaudu oma päris elupaika. Kalateadlased on uurinud, et kalad tõesti rändavad vabalt kahe
järve vahel – Peipsi ja Võrtsjärve vaheline 100 kilomeetrit ei ole kaladele kodupaika kudema minnes
mitte mingiks takistuseks. “Ei saa arvestada ainult botaaniliste argumentidega ja sellega, et oleks
kergem niita – ainult neid aspekte vaadates aetakski luhad kraavi – maapind oleks kõvem, niita kergem
ja ka liigirikkus suurem,“ sõnab Metsoja. „Ainult taimestiku liigirikkusele keskendudes võime vastu
võtta otsuseid, mis luha kui suure ökosüsteemi seisukohast on valed – kraavitatud luhad ei sobi
kaladele, ega ka kraavide kaldal kasvavate põõsaste ning kuivema ja kõvema luhapinna tõttu lindudele
nagu rohunepid,“ selgitab teadlane.
Tülikas niitmine

Luhtade hooldamine on keerukas toiming. Aprilli keskel võib luhal olla kuni kaks meetrit vett, mis
enamasti juuli keskpaigaks taandunud on. Niitmine on tülikas, sest soisesse alasse jäävad traktorid
kinni. Traktoritele tuleb alla panna topeltrattad, et kandepind oleks hästi lai.
Metsoja rõhutab, et niidetud hein tuleb luhtadelt kindlasti ära ka viia. Heina ei saa jätta luhtadele, sest
kulu tekitab seal kaladele ja lindudele vaid raskusi toidu kättesaamisel ja maimuna luhalt välja jõkke
ujumisel. Kulu tekitab vees ka hapnikuvaeguse, mis tähendab, et kalad ei saa seal kasvada.

www.agri.ee/ekf

Kasutusvõimalus luhtadelt niidetud heinale peitub bioenergeetikas. Koostööd on tehtud Ilmatsallu
rajatava biogaasijaamaga. Kogu niidetud hein toimetatakse biojaama ja koos muu toormega
kääritatakse metaaniks, milles omakorda saab toota sooja ja elektrit.
Ave-Lii Idavain
Rubriik: Teadlase 100 sekundit
Vaata videot siin.

Jätkuvad taotlusvoorud
Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2014
- taotluse vastuvõtmise aeg: 1.veebr-31.okt
Taotlusi võetakse vastu posti teel PRIA keskuse aadressil
Toetuse määramise tähtaeg: 20 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest
Allikas: Põllumajandus Informatsiooni ja Registrite Amet

Järvemuuseumi kalad ootavad külla
Järvemuuseumi pea kaks aastat kestnud uuendamine hakkab lõpule jõudma ning Võrtsjärve idakaldal
paiknev turismimagnet ootab taas kalu uudistama.
Järvemuuseum, kus juba 2006. aastast on saanud akvaariumides näha Eesti mageveekalu, on kerkinud
poole suuremaks. Muuseumi laiendamine oli hädavajalik – uute akvaariumide jaoks polnud enam
kohta, õppeklass jäi kitsaks, ekspositsiooni tarvis nappis ruumi.

Muuseumikülastajate ja -asukate huvi võib olla ka
vastastikune. Pildil haug.
Foto: GEORGI LOGUNOV
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Veebi ja nutiseadme rakendus - Kalapüügipiirangud 2.0
Aprillis 2014 valmis täienenud versioon kalapüügipiiranguid koondavast veebi- ja nutiseadme
rakendusest "Kalapüügipiirangud". Juuni alguses valmis rakenduse versioon "Kalapüügipiirangud 2.0."
"Kalapüügipiirangud 2.0" sisaldab järgmisi uuendusi:
1. Liikumispiirangud on ajafiltrile alluvad.
2. Kaitstavate objektide ja liikumispiirangute täpsemas kirjelduses on kuvatud kaitse-eeskirjade lingid,
mis võimaldavad leida aladel kehtivaid piiranguid.
3. Võimalik on kuvada statistilisi ja väikseid kalapüügiruute. Võimalik lülitada seadete sakil. Töötab
ainult veebiversioonis.
4. Võimalik kuvada avalikuks kasutamiseks määratud veekogusid. Võimalik lülitada seadete sakil. Selle
kihi veekogu nimetuses on märge, kas veekogu on või pole avalikult kasutatav. Töötab ainult
veebiversioonis.
Rakenduse kasutamiseks tuleb arvuti või nutiseadmega minna aadressile pump.regio.ee/kalandus, kus
nutiseadmes küsitakse, kas soovid kasutada nutiversiooni.
Tagasiside ja veateated on oodatud aadressile kalateave@ut.ee või foorumis "Kalahuviline arvab".
Veateadete puhul lisage palun veateade ja täpsema kirjelduse juures olev piirangu ID.
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Rakendus sisaldab andmeid kalapüügieeskirjast, kalapüügiseadusest, looduskaitseseadusest, ajutistest
püügikitsendustest, põllumajandusministri ja keskkonnaministri käskkirjadest. Seega sisaldab rakendus
infot nii harrastajale kui kutselisele kalurile. Samuti kuvatakse kaitstavaid objekte, mis võivad piirata
kalapüüki, näiteks kaitsealad ja seal kehtivad liikumispiirangud.
Rakendus on kolmekeelne: eesti, inglise ja vene. Kasutaja saab otsida teda huvitavat veekogu või
aadressi ja nutiseadme puhul saab kasutada ka GPS positsioneerimist. Seejärel kuvatakse selle
piirkonna kaart ja nimekirjas seal kehtivad piirangud. Piirangud on jaotatud nelja rühma:
kalapüügipiirangud, üle-eestilised piirangud, liikumispiirangud ja kaitstavad objektid. Piiranguid on
võimalik filtreerida kehtivusaja, kalaliigi ja püügivahendi järgi. Samuti on võimalik vaadata nn uusi
piiranguid: kuvatakse ainult piiranguid, mis hakkasid kehtima kümme päeva tagasi või hakkavad
kehtima 10 päeva jooksul. Kaarti ja piiranguid on võimalik printida.
Kalanduse teabekeskuse tegevus toimub "Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme
3.1 "Ühistegevused" tegevuse "Muud ühistegevused" raames.
Allikas: Kalanduse teabekeskus

Riigikogu: Kalapüügiseaduse muutmise seaduse vastuvõtmine
Riigikogu 18. juuni istungi päevakorras oli kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (620 SE) kolmas
lugemine.
Eelnõu 620 SE vastuvõtmise poolt oli 53 Riigikogu liiget. Vastu ja erapooletuid ei olnud.
Kalapüügiseaduse muutmise seadus on vastu võetud.
Allikas: Riigikogu
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Võrtsjärve ääres kaubeldi kaladega
7. juunil peeti Võtsjärve ääres Jõesuu puhkealal
järjekorras juba kuuendat kala- ja käsitöölaata.
Korraldajad
lubasid
kohaletulijatele
kultuuriprogrammi, kus peaesineja ansambel Regatt
kõrval astusid üles Võrtsjärve piirkonna taidlejad,
kalepurjekareise järvel ning töötubasid väikestele ja
suurtele. Loomulikult müüdi ka kala.

Foto: Mats Hansen
Vaata kalalaada pilte Võrtsjärve Sihtasutuse kodulehelt: http://www.vortsjarv.ee/vortsjarve-kala-jakasitoolaat/2014

KALANDUSVÕRGUSTIK: Suveseminar 2014
Toimumisaeg: 01.07.2014–02.07.2014
Toimumiskoht: Mäetaguse mõis, Jõhvi, Ida-Virumaa,
Kalandusvõrgustiku suveseminar 2014 toimub 1.-2. juuli Ida-Virumaal asuvas Mäetaguse Mõisas,
www.moisahotell.ee.
Seekordse suveseminari teravik on suunatud EMKF uue perioodi starteegiale. Samuti tutvustatakse
"Hüljatud püügivahendid meres" projekti kus eesmärgiks on leida huvilisi, kes oleks pärast nõus selles
ettevõtmises kaasa lõõma.
Igast kalanduspiirkonnast on oodatud kuni viis osalejat. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonda esindavad:
Jaanika Kaljuvee, Lauri Koni, Leo Aasa, Erich Saaremaa ja Madis Kaljuvee.
Päevakava on nähtav siin: http://maainfo.ee/index.php?id=2960&page=3394&
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Kalurite päev Valmas
Teade
Kaluritepäeva pidu toimub 12. juulil algusega kell 18.00 Valma külamaja õuealal.
Kavas: murumängud, võistlused, õhupallid, suhkruvatt, üllatusesinejad, supp, kook ja kohvi.
Tantsuks ansambel "Anna Minna".
Pilet 4 eurot.
Eelregistreerimine kuni 10. juulini. Info telefonil 51981423

KUULUTUSED/REKLAAM
Palume kõikidel, kellel on soov avaldada laiemat üldsust huvitav teade, reklaam, tööpakkumine,
tööotsimine või mõni muu kuulutus, saata info iga kuu 25ndaks kuupäevaks e-mailile
jaanika@vortsjarv.ee . Teated on Võrtsjärve piirkonna põhised ja selle eest eraldi tasu ei nõuta.
OIU SADAM MÜÜB UUSI KVALITEETSEID PAATE!
Kevadveed vulisevad ja kui on soov endale uut aerupaati või ka kaatrit
soetada, siis tere tulemast Oiu Sadamasse! Meie pakutavas valikus on Poola
päritolu kvaliteetsed nii ühekordse kere kui ka topeltkerega paadid ja
kaater. Saadaval erinev värvivalik ja mitmed võimalused lisavarustuse osas.
Lisainfot koos piltidega leiad www.oiusadam.ee menüüst „paadipood“. Kõiki
aluseid saab registreerida Maanteeameti registris ja nad vastavad EU
nõuetele. Peatselt saadaval ka lai valik soodsate hindadega Marinepool
pääste- ja ohutusveste.
Lisainfo anmar@oiusadam.ee või 50 66 426

MÜÜA RATASTEL MAJA mõõdud 3,7x11,3 meetrit. Elutuba, köök, 2 magamistuba, WC ja dush eraldi.
Möbleeritud. Külmik, gaasipliit ja -praeahi, gaasikamin. Pakettaknad. Lihtne ühendada vee- ja
kanalisatsioonivõrku ning elektivõrku. Maja on väga heas seisukorras, uued segistid, soojaveeboiler ja
veetorustik. Elektriküte, uus elektrijuhtmestik elektriradiaatoritele. Lühemat vahemaad saab vedada
haagisekonksuga (liikumine 10km/h). Info ja pildid: SIIN Telefon: 530 31329
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Elektroonilise kuukirja väljaandja:

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond
Viljandi maakond
Kolga-Jaani vald, Vaibla küla
Rannu-Jõesuu 70314
www.vortskalandus.ee
+372 529 8561
jaanika@vortsjarv.ee
Toimetaja:
Madis Kaljuvee
madis.kaljuvee@gmail.com
Tegevjuhi assistent

www.agri.ee/ekf

