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Elektrooniline kuukiri 
 

 

 

 
„Klaasangerja müük ja transport Eestisse“ pakkumuste avamine 
 
MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond on algatanud riigihanke 
klaasangerja maimude sissetoomiseks Eestisse ja nende asustamiseks 
Võrtsjärve. Hankedokumendid kinnitati 28. jaanuaril 2011. Pakkumus 
tuli esitada Võrtsjärve külastuskeskusesse tööpäevadel E-R 9.00 – 
16.00 hiljemalt 21. veebruariks 2011. aastal kell 10.00.  
 
21.02.2011 kell 11.00 kogunes pakkumuste hindamiskomisjon 
koosseisus: MTÜ juhatuse liikmed - Kalevi Kaur, Leo Aasa, Erich 
Saaremaa ja Marko Vaher. Lisaks osalesid Mati Murru ja Aivar 
Pärgmäe. 
 
Tähtajaks saabus kolm pakkumist: 
 

 Sprattus OÜ - saabus: 21.02.2011 kell: 9:08 

 Nereus AS - saabus: 21.02.2011 kell: 9:52 

 UK Glass Eels - saabus: e-mail 16.02. 2011 

Kolmest pakkumisest kaks ei kvalifitseerunud, kuna puudusid hankedokumentatsioonis nõutud 
lisadokumendid.  
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Hindamiskomisjon otsustas tunnistada võitjaks UK Glass Eels pakkumise pakutud kogusega 
206,5 kg, summas 134 150.00 EUR. 
MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond juhatuse järgmiseks sammuks on sõlmida leping UK Glass 
Eels`ga ning seejärel ka Keskkonnainvesteeringute Keskusega, kelle kaudu finantseeritakse 
angerjate asustamist Eestis. 
 
Töö täideviimise tähtaeg on hiljemalt 30. aprill 2011. a. 
 
 
 
 

2011nda aasta esimeseks vooruks laekus MTÜ Võrtsjärve 
Kalanduspiirkond kontorisse 4 projektitaotlust: 
 
Tegevussuund 2 – Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 
 

1. FIE Aivar Kärp – projekt „Turustamine tootjalt otse tarbijale“ (kala töötlemiseks vajaliku 
ehitise ehitamine ehk väliköök), taotletav summa 9149.59 EUR 

 
Tegevussuund 3 – Kalandusega seotud turismi arendamine  
 

1. OÜ MP Invest – projekt „Puhkealale karavaniparkla, mänguväljaku, välikäimla ja –dušši 
rajamine ning kuue aerupaadi ja ühe ujuvsauna soetamine“ taotletav summa 59 715.90 
EUR 

2. OÜ Endu-Inni – projekt „Järveveere puhkekeskusele aerupaatide ja päästevestide 
muretsemine“, taotletav summa 1908.27 EUR 

 
Tegevussuund 4 – tegevuste mitmekesistamine 
 

1. OÜ Endu-Inni – projekt „Järveveere puhkekeskuse köögi sisustamine vajalike 
seadmetega“, taotletav summa 6818.12 EUR 

 
 
MTÜ juhatus koguneb aasta 10ndal nädalal, et teha kokkuvõtted hindamisest ning kinnitada 
projektide paremusjärjestus. 
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Võrtsjärve pilliroo majandamine ja kasutamine 
 
05.02.2011 toimus Jõesuus Võtsjärve külastuskeskuses 
Võrtsjärve SA algatusel koolituse „Võrtsjärve pilliroo 
majandamine ja kasutamine“ viimane IV õppepäev. 
Teemaks oli pilliroo lõikamine praktikas. 
 
Koolitust viisid läbi OÜ Järveroog - ettevõte loodud 
selleks, et Võrtsjärve roogu majandada ning MTÜ 
Säästva Eluviisi Õpituba - ettevõte loodud selleks, et 
propageerida pilliroo kasutamist ja majandamist just 
Võrtsjärve ümbruses ja julgustada seda materjali kasutama. 

 
 
Vahva lumest kujude ja memmede 
meisterdamise päev 
 
05.02.2011 toimus Jõesuus Võrtsjärve Külastuskeskuse 
juures ka teine vahva üritus. Vaprad huvilised kogunesid 
kokku, et võtta varsti lõppevalt talvelt veel viimast ja 
meisterdada lumest midagi põnevat. Üheskoos otsustati 
ehitada meie purjekas „Paula“. Kahjuks jäi osalejatel 
energiast ja ka oskustest puudu. Tuli leppida natuke 
tagasihoidlikuma paati meenutava skulptuuriga.  
 
Päev oli üldkokkuvõttes tore ja parimad ehitajad said auhinnaks unustamatu elamuse ja tervise 
värske õhu doosi läbi.  

 

Raamatupidamis - ja maksundusalane koolitus FIE-dele 

17. veebruaril toimus Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses raamatupidamis – ja 
maksundusalane koolitus FIE-dele. Peamisteks osavõtjateks olid kalanduspiirkonna kalurid ja ka 
teised ümberkaudsed huvilised. Koolituse läbiviijaks oli FIE-de spetsialist lektor Olavi Kärsna.  
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Koolitusel käsitletud materjalidega saab lähemalt tutvuda siit: 
http://pics.vortskalandus.ee/uploads/infopaev2011.pdf  

KALANDUSVÕRGUSTIK: Konverents "Eesti rannakalanduse 
arengusuunad" 
 
Kalandusvõrgustiku üksus korraldas kolmapäeval 16. veebruaril konverentsi "Eesti 
rannakalanduse arengusuunad". Konverentsi eesmärgiks oli teha vahekokkuvõtteid Euroopa 
Kalandusfondi meetme 4.1 "Kalanduspiirkondade säästev areng" rakendamisest, samuti esitleda 
kalanduspiirkondade arengustrateegiaid kokkuvõtval analüüsil põhinevat trükist "Eesti 
rannakalanduse arengusuunad" ning teavitada avalikkust meetme rakendamisest. 
 
Konverentsil osales ka MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond. Ettekande esitas MTÜ juhataja Jaanika 
Kaljuvee koos Limnoloogiakeskuse juhataja Ain Järvaltiga.  
 
Ürituse meediakajastust kuula siit: http://podcast.kuku.ee/saated/meretund/  
Konverentsi ettekanded leiad siit: http://www.maainfo.ee/index.php?id=853&page=3394&  
 

 

Võrtsjärvele tuleb lastele ujuv õppeklass  
10.02.2011 10:43 

Kirev veemaailm ning keskkonnasäästlik 
eluviis saavad paari aasta pärast nii 
väikestele kui ka suurtele tuttavamaks, sest 
maaülikool arendab eurorahaga nende 
alade õppekeskusi. 

Eesti Maaülikool alustab sel aastal 
Võrtsjärve ääres Vehendis asuva 
õppekeskuse ja Tartu külje all Eerikal asuva vendadele Jaan ja Jüri Tõnissonile kuulunud maja 
põhjalikku uuendamist. 
«Üht-teist põnevat laste ja täiskasvanute silmaringi laiendamiseks on meil juba olemas, aga 
sellest jääb väheks,» selgitas Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskuse juhataja Anu Metsar. 
 
Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) kaudu saadud eurotoetusest lõviosa kulub Võrtsjärve 

http://pics.vortskalandus.ee/uploads/infopaev2011.pdf
http://podcast.kuku.ee/saated/meretund/
http://www.maainfo.ee/index.php?id=853&page=3394&
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õppekeskuse laiendamiseks. «Ehitame õppekeskuse hoone paar meetrit pikemaks ja teeme 
sellele teise korruse,» selgitas Anu Metsar.     

Tehnika paneb liikuma 

Praegu elavad õppekeskuse järvemuuseumi suurtes akvaariumites vaid kalad, pärast teise 
korruse valmimist saab seal uudistada ka teisi vee-elanikke ja veetaimi. 

«Veetaimed on väga põnevad, aga inimesed ei tunne neid,» märkis Anu Metsar. «Paneme 
veetaimed akvaariumi, sest siis tunnevad inimesed need ka looduses ära. Herbaariumis näeb 
taim välja teistsugune kui päriselt, ainult asjatundja oskab vee ääres kasvava taime herbaariumis 
nähtuga kokku viia.» 

Et inimestel oleks praegu järvemuuseumi akvaariumites elaval ligi 80 kalal lihtsam vahet teha, 
korraldatakse akvaariumimajandus ümber. Lisaks kaladele tuuakse akvaariumitesse ka vees 
elavad selgrootud, näiteks jõekarbid ja ujurid. 

Keskuse teisel korrusel saab end kurssi viia Eesti veekogude uurimise ajalooga ning uudistada 
ajaloolisi ja tänapäevaseid püügivahendeid. Väljapaneku naabrusse sisustatakse õppeklass, kus 
võib vaadata filmi, teha katseid ja uurida vees käivat elu mikroskoobi all. 

Tuleb ka väliõppeklass ehk pontoonparv. «Kalda ääres tegutsemine ei ole ikka päris see, mis 
kaldast kaugemal,» selgitas Anu Metsar. «Järve peal teadlaste moodi proovide võtmine on 
lastele ja miks mitte ka täiskasvanutele elamus.» 

Kuna tänapäeva lapsed on arvuti ja teleri pärast üsna istuva eluviisiga väiksed tehnikainimesed, 
saadetakse nad GPSi ehk globaalse asukoha määramise süsteemiga õppekeskuse kõrvale metsa 
loodust uurima – orienteeruma ja ülesandeid lahendama. 

Tõnissoni majale pani maaülikool läinud sügisel uue katuse ja remontis seal ära veranda. Nüüd 
hakatakse põhjalikult korda tegema tualette ja mullaökoloogia õppeklassi, kus õppevahenditeks 
saavad ka komposter ja kuivkäimla. 

«Nende lihtsate asjadega saab lastes arendada loodust säästvat mõtteviisi ning selgitada aine- ja 
energiaringluse põhimõtteid ja organismide omavahelisi suhteid,» selgitas Anu Metsar. 
 
Ehitus algab suvel 



 

www.agri.ee/ekf 

Võrtsjärve õppekeskuse ja Tõnissoni maja uuendamiseks kulub 916 540 eurot ehk ligi 14,3 
miljonit krooni. Suurema osa rahast, 816 537 eurot ehk pea 12,8 miljonit krooni, sai maaülikool 
Euroopa regionaalarengu fondi keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamise meetmest. 

Praegu käib Võrtsjärve õppekeskuse laienduse projekteerimine, ehitus algab suve lõpus. 
Ehitusest hoolimata töötab järvemuuseum ka suvel, siis kolitakse akvaariumid õue. Külmade 
saabumisel õppeprogrammid jätkuvad, aga kalad puhkavad veidi külastajatest. 

Poole suurem Võrtsjärve õppekeskus saab valmis ja sisustatud 2012. aasta novembris. 

Allikas: “Tartu Postimees” 
Artikkel: http://www.tartupostimees.ee/?id=386040  
Reporter: Vilja Kohler 
Foto: Repro 
 

 

Kormoranide kaitse ja ohjamine toimub tegevuskava alusel 
 
Keskkonnaministeeriumis on valminud kormorani kaitse ja ohjamise tegevuskava, mille 
eesmärk on vältida ja vähendada kormoranide poolt tekitatavat kahju kalandusele, seadmata 
samas ohtu kormorani asurkonna säilimist Eesti looduses. 

Kormoran - kalatoiduline lind  

Kormoran on peamiselt kalatoiduline lind. Ta on väga hea ujuja ja sukelduja- toidu järele võib ta 
minna sügavamale kui 20 meetrit, kuid eelistab kuni 10 meetri sügavusi toitumisalasid. 
Kormoranil on mitmeid sukeldumist kergendavaid kohastumusi: märguv sulestik, sulgunud 
ninasõõrmed ja erilised silmad, mis tagavad selge nägemise nii vee all kui ka maa peal. 
Kormorani toitumispiirkonna keskmiseks raadiuseks on 20 kilomeetrit. Pesitsusajal kulub tal 
toitumisele keskmiselt 6-7 tundi ööpäevas. Täiskasvanud kormoran vajab ööpäevase 
toiduvajaduse katmiseks 350-500 grammi kalu.  

Pikemat aega Eestis vaid väikesearvulise hajusa läbirändajana tuntud kormoran alustas siin 
pesitsemist 1980. aastatel. Aastatega on kormorani kolooniad muutunud aga väga arvukaks 
kõikjal meie rannikumeres. Näiteks 2004. aastal oli loenduse andmetel pesitsuspaaride koguarv 
Eestis 9417, 2005. aastal umbes 10 000 ja 2006. aastal juba 11 665. Viimase uuringu andmetel 
on Eestis kormorane 12 600 paari, seega võib tema arvukuseks koos poegadega lugeda ligikaudu 

http://www.tartupostimees.ee/?id=386040
mailto:vilja.kohler%28at%29postimees.ee
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50 000 isendit. Sarnast nähtust, kus kormoranide arvukus on tunduvalt aastatega tõusnud, võib 
täheldada ka ülejäänud Euroopa rannikuäärsetes piirkondades.  

 

Kormoranid pakuvad kaluritele tõsist konkurentsi 

Kuna kormoranid toituvad kaladest, konkureerivad nad kaluritega. Nad 
seavad ohtu kalaliikide populatsiooni säilimise ja võivad tõsiselt 
mõjutada selle kaudu kalasaake. Lisaks hävib tihedates 
kormoranikolooniates taimestik ning seal pole asu teistel lindudel.  

Paljudes Euroopa riikides on kormorane püütud seaduslikult tõrjuda. 
Lisaks peletamisele antakse enamasti erilube kormoranide laskmiseks 
kalakasvandustes ja kalapüüniste juures. Paljudel juhtudel on püütud 
takistada uute kolooniate teket ja reguleerida väiksemates kolooniates 
sigimise edukust. Ka võimaldatakse seal erilubadega häirimismõju 
tugevdamiseks lasta varakevadel mõningaid linde. Maapinnal 
asetsevates pesades on loodete hukkamiseks läbi torgatud või 
õlilahusega pritsitud mune (näiteks Taanis või Rootsis). Arvukuse üldise 
taseme reguleerimiseks pesitsusaladel peetakse kõige mõistlikumaks takistada uute kolooniate 
teket ning sigimise edukuse alandamist (munade pritsimist õlilahusega) väiksemates 
kolooniates. Samal ajal peab lindudele jääma võimalus koonduda suurtesse vanadesse 
kolooniatesse, kus üleasustuse tõttu on pesitsemise edukus madal. 

Ka Eestis on teadvustatud ja teaduslikult tõestatud kormoranide mõju kaladele ja kalandusele. 
Tõrjuvat hoiakut kormoranisse on süvendanud kormoranikolooniate maastikku ümberkujundav 
mõju - taimede, sealhulgas puude ja põõsaste häving, sõnnikulademed, ebameeldiv lõhn jms. 
See on viinud omavolilise ja seadusevastase pesade lõhkumiseni, röövloomade laidudele 
asustamiseni ning poegade ning vanalindude tapmiseni. Sellised meetmed ei ole küll 
kormoranide arvukuse üldist tõusu Eestis peatanud, kuid kahtlemata mõjub säärane käitumine 
negatiivselt mitmetele teistele linnuliikidele.  

Olemasolev olukord nõudis seniste suhtumiste ja tegevuste hindamist ja muutmist 

Juhul, kui teadusinventuurid näitavad mõne looma- või linnuliigi arvukuse suurenemisest 
tingitud olulist negatiivset mõju keskkonnale või ohtu inimese tervisele või varale, tuleb 
 looduskaitseseaduse § 49 lõike 1 punkti 3 kohaselt koostada vastava liigi ohjamiseks 

http://www.envir.ee/1077148
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tegevuskava. Seetõttu valmis ka kormorani kaitse ja ohjamise tegevuskava 
(http://www.envir.ee/1076731).  

Kormorani kaitse ja ohjamise tegevuskavas soovitakse 
eelkõige vähendada kormoranikahjustusi 
kalakasvatustes ja kalapüünistes. Kava laiem eesmärk 
on loodusliku kalavaru ja kalasaakide parandamine 
aladel, kus kormoranid on kalavarusid kahjustanud. 
Kormorani kaitse ja ohjamise tegevuskava annab 
ülevaate kormorani bioloogiast, asurkonna 
kujunemisest, toitumistavadest ning kormorani 
puudutavatest teadusuuringutest. Kava kirjeldab 
kormorani mõju keskkonnale, eelkõige 

kalapopulatsioonidele ja kalamajandusele. Lisaks on seal analüüsitud kormorani ja inimese 
vahelisi konflikte ja nende lahendusi. Kavas on toodud välja ka erinevad alternatiivsed 
lahendused kormoranide mõju vähendamiseks kalavarudele ning kirjeldatud lahendusi 
erinevates Euroopa riikides. Lahti on seletatud arvukuse üldise taseme alandamise, osalise tõrje, 
peletamise ja ka ohjamisest loobumise võimalused. Kava peakoostajaks on Redik Eschbaum 
Tartu Ülikooli Mereinstituudist.  

Selleks, et tegevuskava rakenduks süsteemselt ja õiguspäraselt, luuakse töörühm, mille 
ülesandeks on välja töötada kavas toodud tegevuste raames piirkonna eripära arvestavad 
kormoranide ohjamisvõtted ja nende rakendamise tingimused juhul, kui teised alternatiivid 
puuduvad. Töörühma hakkab koordineerima  Riiklik Looduskaitsekeskus ning sinna kaasatakse 
eksperte nii kala- kui linnuteadlaste hulgast. Kaitse ja ohjamise tegevuskava on koostatud nii, et 
oleks võimalik vähendada kormoranide ja kalurite vahelisi konflikte ja võtta kasutusele 
spetsialistide poolt väljatöötatud mõjusad ja seadustega kooskõlas olevad abinõud kormoranide 
mõju vähendamiseks Eesti kalandusele.  

Tegevuskava kohaselt käivitab töörühm ka seireprogrammi, mille abil jälgitakse 
kormoranipopulatsiooni seisundit ja hinnatakse iga rakendatud tegevuse kohapealset mõju. 

Kormorani kaitse ja ohjamise tegevuskavaga saab tutvuda siit: 
http://pics.vortskalandus.ee/uploads/Kormorani+kaitse+ja+ohjamise+tegevuskava.pdf  

Allikas: „Keskkonnaministeerium“ 
Artikkel: http://www.envir.ee/1077141  
Fotod: illustratiivsed  

http://www.envir.ee/1076731
http://www.envir.ee/1077146
http://pics.vortskalandus.ee/uploads/Kormorani+kaitse+ja+ohjamise+tegevuskava.pdf
http://www.envir.ee/1077141
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Ka sellel talvel võivad veekogud ummuksisse jääda 
14.02.2011 

Veebruari lõpul ja märtsi algul võivad sageneda veekogude talvise ummuksisse jäämise 
juhtumid, millega kaasneb kalade suremine. Tegemist on paraku loodusliku protsessiga, mis 
kordub karmidel talvedel regulaarselt.  

„Nagu mitmed teadlaste läbiviidud uuringud on näidanud, ei hukku enamikel juhtudel kogu 
ummuksis veekogude kalastik,“ ütles Keskkonnaameti vee-elustiku peaspetsialist Jaanus Tuusti. 
„Koger ja linask taluvad hapnikupuudust hästi ning elavad sellised tingimused edukalt üle.“  

Hukkumised veekogudes on peamiselt lokaalse iseloomuga ja kannatada saavad kõige 
levinumad liikide noorkalad (särg, ahven, haug). Tegemist on kiiresti taastuvate liikidega ja 
mõne aasta pärast leiame järvest jälle tüüpilise kalastiku – kuni järgmise suremiseni.  

Veekogu ummuksisse jäämisest on soovitav teavitada Keskkonnaametit, kus hinnatakse 
veekogu seisundit ja arvestatakse seda edasiste otsuste tegemisel.  

Eesti veekogudest on kõige ohtlikumas olukorras rohketoitelised, aeglase veevahetusega 
madalad järved. Ühe ohustatud veekogude rühma moodustavad paljud Lääne-Eesti rannikul ja 
saartel paiknevad madalad (sügavus 1 m piires) rannajärved, kuna talveks nende ühendus 
merega enamasti katkeb ja põhjamudas tekib rohkelt mürgist väävelvesinikku.  

Ummuksisse jäämisel on mitmeid põhjusi. Kui hapnikuvahetust takistab jää, veevahetus jõgede 
kaudu on soikunud ja vetikate fotosünteesi takistab jääl olev paks lumi, siis jäävad järgi vaid 
hapnikku tarbivad protsessid.  

Ummuksisse jäämise tulemusena käivitub veekogus mitmeid isepuhastuslikke protsesse. 
Suureneb zooplanktoni osakaal, sest kalamaimud on hukkunud. Zooplankterid omakorda 
toituvad mikrovetikatest ja tulemuseks on vee läbipaistvuse suurenemine ning mõneks ajaks 
järve üldise seisundi paranemine. Kalastiku taastumisega taastub selles veekogus ka normaalne 
toiduahel. Ja kui nende muutuste järel ei jää järve piisaval arvul röövkalu (haug, koha), siis saab 
neid juurde asustada.  

Ummuksisse jäämise leevendamiseks on kasutatud mitmeid võtteid, millest jää lumest 
puhastamine ja jäässe aukude raiumine on levinumad.  

http://www.kalastusinfo.ee/media/File/Keskkonnaameti_maakondlikud_byrood.pdf
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Jää puhastamine lumest suurendab läbi jää vette tungiva valguse hulka ning võib panna vees 
olevad mikrovetikad ja taimed fotosünteesima ja hapnikku tootma. Selleks aga peab jää pind 
olema pidevalt puhas ja jää läbipaistev, muidu ei jõua valgus taimedeni.  

Jäässe aukude raiumine ilma vee aereerimiseta aga mingit suuremat kasu ei anna, sest augud 
külmuvad kiiresti ja nende leevendav mõju on tühine. Aereerimist võib soovitada eraveekogude 
omanikele, kellel sellised võimalused lähedalt võtta ja kulutused kontrolli all.  

Varasemale kogemusele toetudes on need abinõud osutunud vähetõhusaks ning kalade 
suremist täielikult vältida ei õnnestu. Elustiku päästmine talvisest hapnikuvaegusest on kindlasti 
humaanne tegevus, aga majanduslikku tulu sellisest tegevusest pole loota.  

Lisainfo: Jaanus Tuusti, Keskkonnaameti vee-elustiku peaspetsialist, tel 5118445, 
jaanus.tuusti@keskkonnaamet.ee  

Allikas: “Kalastusinfo” 
Artikkel: http://www.kalastusinfo.ee/sisu/posts/ka-sellel-talvel-voivad-veekogud-ummuksisse-
jaada-406.php  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.kalastusinfo.ee/sisu/posts/ka-sellel-talvel-voivad-veekogud-ummuksisse-jaada-406.php
http://www.kalastusinfo.ee/sisu/posts/ka-sellel-talvel-voivad-veekogud-ummuksisse-jaada-406.php
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Oravad kaaluvad Võrtsjärve-Pärnu veetee taastamist 
23. veebruar 2011 00.02 

 

Reformierakond teeb oma valimisprogrammis ootamatu avalduse: “Kaalume ajaloolise 
siseveetee Peipsist Pärnu jõele taastamist.” 
 
See veetee oli oluline Hansa aegadel, mil teda tarvitati Pärnu ja Pihkva vahelises 
transiitkaubanduses. Pärast maapinna tõusu ja soostumist muutus tee läbimatuks. 

Partei PR-mees Silver Pukk selgitab, et mõte pole süvendada veetee taas laevatatavaks, vaid 
märksa tagasihoidlikum: “Jutt on sellest, et paadiga (ilmselt väikesega) saaks sõita Võrtsjärvelt 
Pärnu jõele. Selles on vaja süvendada umbes 5 km Tänassilma jõge ja lahendada Sindi paisu asi. 
Ei maksa suurt midagi, aga kindlasti annaks vunki juurde siseturismile. Laulupeotuli viidi Tartust 
Pärnusse mööda seda veeteed ja mööda maad tuli haabjaid tassida 5 km.” 

Allikas: "Eesti Ekspress 
Artikkel: http://www.ekspress.ee/news/paevauudised/eestiuudised/oravad-kaaluvad-
vortsjarve-parnu-veetee-taastamist.d?id=40868173  
Foto: illustreeriv 
 
 
 
 
 

http://www.ekspress.ee/news/paevauudised/eestiuudised/oravad-kaaluvad-vortsjarve-parnu-veetee-taastamist.d?id=40868173
http://www.ekspress.ee/news/paevauudised/eestiuudised/oravad-kaaluvad-vortsjarve-parnu-veetee-taastamist.d?id=40868173
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Emajõgi kostitab õngemehi heldelt  
22.02.2011 16:39 

Emajões on rohkelt haugi, särge, 
roosärge, teibi, säinast, latikat, nurgu, 
koha ja ahvenat, kes tõmbavad 
õngemehi magnetina. Nüüd on 
hakatud uurima, kui palju 
harrastuskalamehi jõe ääres käib ja kui 
suure noosi nad saavad.  

«Emajõgi on harrastuskalameeste üks meeliskohti ja jõest välja tõmmatavad kogused on üsna 
suured,» kinnitas MTÜ Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi juhataja Lea Saar. 

Läinud sügisel hakkas kalastajate klubi Võrtsjärvest Peipsisse voolaval Emajõel 
harrastuskalamehi ja nende saaki kokku lugema. Kui jää kaob, läheb töö jälle edasi. 

Pealtnäha on asi üsna lihtne: loendajad sõidavad paadiga aeglaselt piki jõge ja panevad kirja nii 
kaldal kui paatides olevad kalamehed ning nende püügivahendid. 

Kevadel ja suvel tehakse nende juures ka peatus ja palutakse luba saak ära kaaluda. 
 
Sajad kalastajad päevas 

Kalastajate klubi seiras Emajõe harrastuskalamehi esimest korda keskkonnaameti tellimusel 
paar aastat tagasi. Siis käidi õngemehi 2008. aasta sügisel ning 2009. aasta kevadel ja suve algul 
loendamas 44 korda. 

Puhkepäeval oli Emajõel kõige rohkem kalastajaid ehk 308 inimest 1. mail 2009. Tööpäeva 
rekord, 238 õngemeest, pandi kirja sama aasta 12. juunil. Vaatlusaja keskmine kalastajate hulk 
oli tööpäeviti 161, nädalavahetustel 252 inimest. 

Arvutuste järgi käisid harrastuskalamehed Emajõel 1. aprillist 30. novembrini kalal kuni 46 000 
korda. «Tegelikult on see arv palju suurem,» ütles Lea Saar. «Loendati vaid möödasõidul nähtud 
kalastajaid, mitte aga kindlal lõigul päeva jooksul kalal käijaid. Lisaks ei tehtud loendusi talvel, 
aga ka siis on Emajõgi kalameestele ahvatlev paik.» 
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Suur saak 

Neid asjaolusid arvestades võivad harrastuskalamehed aastas Emajõel kalastamas käia kuni 
96 000 korda. Kui igaüks neist viib oma igalt retkelt koju kilo saaki, oleks aastane väljapüük ligi 
100 tonni. See ületab Emajõel kalastavate kutseliste kalurite saagi pea viis korda: 2009. aastal 
püüdis ligi veerandsada kalurit 20 252 ja aasta varem 30 043 kilo kala. 

Lõuna-Eesti kalastajate klubi sai Emajõe harrastuskalapüügi koormuse hindamiseks 
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) 5166 eurot ehk 80 840 krooni. «Selle uuringu 
tulemusi saab kasutada Emajõe äärde teede, puhke- ja sildumiskohtade kavandamisel, sest 
andmetest selgub, missugustel lõikudel kalastab kõige rohkem inimesi,» märkis Lea Saar. 

Tänavu juunis valmivast Emajõe kalastusuuringust on juba huvitunud näiteks Riigimetsa 
Majandamise Keskus, mille valdustesse jäävad Alam-Pedja ja Emajõe Suursoo looduskaitseala. 

Allikas: „Tartu Postimees“ 
Artikkel: http://www.tartupostimees.ee/?id=392500  
Reporter: Vilja Kohler 

 

Selgusid 2011. aasta kutselised kalapüügi võimalused 

17. veebruar 2011 

Neljapäeval, 17. veebruaril kiitis Vabariigi Valitsus heaks määruse muudatused, millega 
kehtestatakse 2011. aastaks kutselise kalapüügi võimalused Atlandi ookeanil, Läänemerel ja 
Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel nii kalalaeva kui kaluri kalapüügiloa alusel püüdjatele. 

Erinevalt 2010. aastast kehtestatakse selleks aastaks lisaks räimekvoodid jaotamiseks Liivi lahe 
ning Läänemere keskosa ja Soome lahe piirkonna vahel, kusjuures Liivi lahel jaotatakse 
räimekvoot Saare ja Pärnu maakonna kalurite vahel. Määruses on Liivi lahe rannapüügi kvoodist 
1% jäetud varuks sügispüügiks ning ülejäänu jagatakse nii, et Pärnumaa kaluritele jääb püüda 
93% ja Saaremaa kaluritele 7% räime kvoodist. 

Euroopa Liidu nõukogu määruse kohaselt on Eesti 2011. aasta räimepüügi kogumaht 28 877 
tonni, sellest võib Liivi lahes püüda 16 809 tonni. Räime püügikvoot Läänemere keskosas 
vähenes eelmise aastaga võrreldes 2 130 tonni võrra, Liivi lahes jäi kvoot samaks. Kilupüügi 
kogumahuks on 33 077 tonni, kusjuures 2010. aastal oli see 43 522 tonni. Tursapüügi kogumaht 
on kokku 1 502 tonni, millest võib Läänemere idaosas püüda 1 320 tonni ja Läänemere 

http://www.tartupostimees.ee/?id=392500
mailto:vilja.kohler%28at%29postimees.ee
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lääneosas 182 tonni. Võrreldes 2010. aastaga suurenevad tursa püügivõimalused kokku 183 
tonni võrra. 

Samuti sätestatakse määrusega väljaspool Läänemerd kalalaeva kalapüügiloa alusel need 
kalapüügivõimalused, mida rahvusvahelised kalandusorganisatsioonid ja Euroopa Liit ei 
reguleeri. Need kalapüügivõimalused jäid eelmise aastaga võrreldes samaks. 

Lõhet on Eesti kaluritel Soome lahest võimalik püüda 1 581 isendit ja Läänemere avaosast 5 267 
isendit. 2011. aasta Soome lahe lõhe püügivõimalused jäeti 2010. aasta tasemele, kuid 
Läänemere avaosa püügivõimalusi vähendati 930 isendi võrra. 

Kinnitatakse ka Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile 2011. aastaks eraldatud aastane 
lubatud saak. Saagi määramise aluseks on Eesti ja Venemaa vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva 
järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe ja riikidevahelise 31. 
kalapüügikomisjoni otsus. 

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves suurenevad Eestile eraldatud koha, latika, ahvena ja haugi kvoot, 
väheneb särjekvoot, sest 2010. aastal vahetati seda ahvenakvoodi vastu, mis arvatakse nüüd 
järgmise aasta kvoodist maha. 

Lisainfo: 
Liivika Näks 
Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist 
626 0701 

Allikas: „Keskkonnaministeerium“ 
Artikkel: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=1371&page=3328&action=article&  

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.envir.ee/1160284
http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=1371&page=3328&action=article&
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Veebruarikuine Võrtsjärve külastuskeskuses Jõesuus 
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Elektroonilise kuukirja väljaandja:  

 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond 

Viljandi maakond  

Viiratsi vald, Valma küla 70121 

www.vortskalandus.ee 

+372 529 8561  

jaanika@vortsjarv.ee  

 

  Toimetaja: 

  Kertu Kikkas 

  kertukikkas@gmail.com 

  Tegevjuhi assistent 

 

  

 


