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1 Sissejuhatus 
 
Küdema laht on küllaltki omapärane Eesti rannamere osa. Tegemist on Eesti ühe sügavama 
lahega, kus rohkem kui 20 meetri sügavused alad on väga lähedal kaldale. Samas on laht 
suhteliselt hästi varjatud enamike tuulte eest: vaid põhjatuuled suudavad selles tekitada 
märkimisväärset lainetust. Selline kombinatsioon suurtest sügavustest ja tuulte eest 
kaitstusest muudab Küdema lahte väga sobivaks külmaveeliste kalakoosluste seirealana. Juba 
üheksakümnendate aastate alguses hakati selles mereosas läbi viima katselisi võrgupüüke, 
ning tänaseks on Küdema laht lülitatud Eesti rannakalastiku püsiseirealade nimestikku; 
tegemist on ainukese külmaveeliste kalakoosluste püsiseirealaga Eestis.  
 
Kuigi laht ulatub sügavale maismaasse ja on lõunaosas küllaltki madal, on kalafauna Küdema 
lahes siiski väga avamerelise iseloomuga: arvukamateks liikideks on räim, lest, tursk, 
emakala ja meripuugilised. Mageveelise päritoluga ahvenlased ja karplased, kes 
domineerivad enamikes Eesti rannamere osades, on vähearvukad või puuduvad üldse.  
 
Tänu avamerelisele iseloomule on lahe aastaringne temperatuurirežiim üsnagi stabiilne. 
Jääkate moodustub harva ja enamasti vaid lahe madalamas lõunaosas. Samas on ka suvel vesi 
suhteliselt jahe. Küllalt suurt mõju avaldab lahe veetemperatuurile tuule suund. Tugevad 
lõunatuuled puhuvad ära soojema pinnavee ja süvaveekerke tõttu võib vesi ka suvel olla 
jäiselt külm.  
 
Küdema lahe kalandus ei ole märkimisväärne. Enne Tamme sadama rajamist ei olnud lahes 
mingeid sadamaid. Leidusid vaid mõned üksikud lautrikohad, mida kasutasid vähesed  
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kalurid väikeste plastikpaatide jaoks, millega teostati piiratud mahus rannalähedast püüki 
peamiselt lõhilastele (siig, meriforell). Samas, ka Tamme sadama lisandumine ei ole 
kalandusse märkimisväärset elavnemist toonud. Kuigi piirkonna peamiseks traalpüüki 
teenindavaks sadamaks on siiani jäänud Tagalahes olev Veere, on mõned traalerid asunud  
siiski oma saaki lossima ka Tamme sadamas. Traalpüük toimub valdavalt avamerel, Küdema 
lahe sügavamat avaosa kasutavad räime-kilu traalerid siiski mõningal määral püügiks, seda 
eriti avamerel valitsevate halbade ilmastikutingimuste korral.  
 
 
2 Küdema lahe kalastiku looduskaitseliselt olulisemad kalaliigid 
 
2.1 Loodusdirektiivi lisades nimetatud liigid 
 
Küdema lahes on registreeritud küllaltki vähe Loodusdirektiivi lisadesse kantud kalaliike. 
Kui näiteks Väinameres on selliste liikide arv 10, siis Küdema lahes on see vaid 4. Liikide 
loetelu ja suhteline esinemissagedus 4-pallilise skaala alusel on toodud tabelis 1.  
 
Loodusdirektiivi lisasse II on kantud liigid, kelle kaitseks EL liikmesriigid peavad 
moodustama spetsiaalsed loodushoiualad, et luua neil konkreetsete liikide ökoloogilistele 
nõudmistele vastavad tingimused.  Loodushoiualadel ei tohi kõnealuste liikide elutingimused 
halveneda, ka igasugune häirimine peab olema välistatud. Samas võib esineda olukordi, kus 
vajalikus piirkonnas on juba vajaliku kaitserežiimiga kaitseala olemas. Sellisel juhul ei ole 
täiendava kaitseala loomine vajalik.  
 
Loodusdirektiivi IV lisa sisaldab ranget kaitset vajavaid liike, millele pole küll vaja määrata 
loodushoiualasid, kuid iga liikmesriik peab neid kaitsma nende looduslikul levikualal. 
Rangelt kaitstavate liikide puhul on keelatud neid tahtlikult püüda. Loodusdirektiivi IV lisas 
nimetatud kalaliikidest esineb Eestis vaid atlandi tuur.   
 
 
Tabel 1. Küdema lahes registreeritud Loodusdirektiivi lisadesse kantud kalaliigid. Arvuks 

vastavalt järgmisele skaalale: 1 – väga haruldane; 2 – haruldane; 3 – tavaline; 4 – arvukas. 

 Liik Ladinakeelne nimi Kantud lisadesse Arvukus 
Merisiig Coregonus lavaretus  V 4 
Võldas Cottus gobio II 4 
Jõesilm Lampetra fluviatilis II, V 3 
Lõhi Salmo salar II, V 3 
 
 
Loodusdirektiivi V lisa sisaldab majanduslikku huvi pakkuvaid liike, näiteks töönduskalasid 
ja jahiulukeid. Liikmesriigi kohus on jälgida, et liikide kasutamine ei ohustaks nende 
püsimist: kui mõne liigi arvukus hakkab märgatavalt langema või asurkonna seisund 
millegipärast halveneb, võib ja peab riik piirama selle kasutamist. V lisa kalaliikide kaitseks 
võib riik kehtestada ajutisi piiranguid ning reguleerida püügiviise, kohaldada 
kalapüügieeskirju nii, et need soodustaksid asurkondade säilimist, kehtestada püügilubade või 
kvootide süsteemi ning reguleerida selliste kalaliikide turustamist.   
 
Allpool on toodud liikide kaupa ülevaade olulisematest teemadest: 1) liigi arvukuse ja 
seisundi hinnang nii Küdema lahes kui mujal Eestis, 2) juhul kui seda esineb, siis sotsiaal-
majanduslik väärtus, 3) liigi peamised ohutegurid ning 4) kaitse vajadus ja võimalikkus.  



 3

 
2.1.1 Merisiig 
 
Arvukuse ja seisundi hinnang 
Eesti rannameres elaval siial on kaks vormi: mereskudev ja jõeskudev. Jõeskudev siig on 
Eestis tänapäeval suhteliselt arvukas, ent tema arvukus baseerub olulisel määral kunstlikul 
taastootmisel ning peamine osa selle vormi looduslikult sigivatest isenditest koeb Soome 
jõgedes. Mereskudev siig on haruldasem ja ohustatud – Eesti rannavetesse on jäänud vaid 
üksikud koelmud. Küdema lahes on tänapäeval olemas mõlemad siiavormid; jõeskudev siig 
on aga märksa arvukam. Vanematest andmetest (1950 – 1960) on teada mereskudeva siia 
üsnagi arvukas kudemine Küdema lahe madalas lõunaosas. Mõnede isendite kudemine on 
tõenäoline senini. Kuna aga kunagi vaid puhta liiva ja kruusaga kaetud merepõhi on tänaseks 
hakanud Läänemere üldise eutrofeerumise tõttu taimi täis kasvama ja mudastuma, siis on 
koelmu kvaliteet omaaegsega võrreldes madal. Lähim senini elujõuline mereskudeva siia 
koelmu asub Kuusnõmme lahes.  
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
Ajalooliselt on merisiig Eestis olnud väga hinnatud ja oluline püügikala. See kehtib ka 
Küdema lahe piirkonna kohta. Samas, kui varem domineeris püükides mereskudev siig, siis 
tänaseks on see Küdema lahes (justnagu mujalgi Saaremaa põhja- ja lääneosas) asendunud 
jõeskudeva vormiga.  
 
Ohutegurid 
Merisiig on Küdema lahes elavatest looduskaitseliselt olulistest kaladest ainus, kelle seisundit 
mõjutab märgatavalt ka kalapüük. Eriti ohtlik on püük kudealadel. Samas on Küdema lahe 
koelmute osatähtsus tänaseks arvatavasti juba nii madal (TÜ EMI intensiivsete 
katsepüükidega mitmel järjestikusel aastal on õnnestunud tabada vaid mõned üksikud 
isendid), et Küdema lahte pole siia koelmute kaitseks vaja luua kaitserežiimi. Selle põhjuseks 
on asjaolu, et püügi väga madala tulususe tõttu ei ole kalapüügikoormus nimetamisväärne. 
Laiemas kontekstis tuleb kindlasti tõdeda, et merisiia arvukuse langus viimase paarikümne 
aasta jooksul on tingitud eeskätt ikkagi meres toimuvatest muutustest, millest peamine on 
kudealade kinnikasvamine (eutrofeerumine). Niisiis ei on peamine oht merisiiale Läänemere 
üldine veekvaliteedi langus, mille vastu ei ole võimalik lokaalselt võidelda.   
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Kõige olulisema ohuteguri (kudealade kinnikasvamine) vastu ei ole võimalik ühes piirkonnas 
eraldi võetuna midagi ette võtta. Ainukeseks mõjusaks kaitseks on riikidevahelised 
kokkulepped tagamaks Läänemere keskkonna seisundi halvenemise peatamine ja loodetavasti 
ka selle seisundi paranemine tulevikus, mis toimuvad peamiselt HELCOM’i raames. 
Oluliseks meetmeks on ka kudekarjade kaitse koelmutel, ent selles osas on vajalikud 
meetmed kalapüügiseaduses ja selle alamaktides juba sätestatud (näiteks Kuusnõmme lahes, 
kust ilmselt pärinevad enamik Küdema lahe mereskudeva vormi isenditest).  
 
2.1.2 Lõhi 
 
Arvukuse ja seisundi hinnang 
Lõhi on tänapäeval kõigis Läänemerega piirnevates riikides erilise tähelepanu all ning tema 
arvukuse taastamiseks tehakse märkimisväärseid rahalisi kulutusi. Sellel on olnud ka 
tulemusi, sest paljude jõgede asurkondade seisund on hea. Tänu sellele on Läänemeres 
võimalik läbi viia ka küllalt suuremastaabilist lõhepüüki. Küdema laht on lõhe täiskasvanud 
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(s.t. mere-eluviisile üle läinud) isenditele tüüpiline elupaik, kuid lähikonnas (kogu Saaremaal 
ja Hiiumaal) puuduvad lõhe kudemiseks sobivad jõed. Lähimad kudejõed asuvad Soome 
lahes .  
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
Lõhi on Eestis oluline saakobjekt nii kutselistele kui harrastuslikele kaluritele. Küdema lahes 
on kalapüük siiski küllalt väheintensiivne. Aastal 2006 püüti väikeruudus 303 (Küdema laht 
koos Tagalahe kirdeosaga) vaid umbes 80 kg lõhe; aasta hiljem olid registreeritud saagid 
mõnevõrra suuremad – 115 kg (Tabel 2-3). Kuna meriforelli saagid olid aga mõlemal aastal 
veelgi väiksemad, siis on üsnagi tõenäoline, et osad meriforellid registreeriti lõhedena. 
Meriforell on Küdema lahes TÜ Eesti Mereinstituudi andmetel arvukam kui lõhi ning sigib 
mitmes lähedalasuvas jões. Samas ei suuda paljud kalurid neil vahet teha.  
 
Ohutegurid 
Lõhe peamiseks ohuteguriks on kudemistingimuste halvenemine jõgedes. Eeskätt on 
negatiivne vee kvaliteedi langus, ent tõsist rolli mängib ka jõgede tammistamine. Kuna 
Küdema lahes ja lähikonnas lõhe kudejõgesid pole ning kalapüük on väheintensiivne, siis 
ohutegurid puuduvad.  
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Küdema lahes ei ole võimalik ega vajalik võtta kasutusele lõhe kaitse meetmeid.  
 
 
2.1.3 Jõesilm 
 
Arvukuse ja seisundi hinnang 
Jõesilm kuulub nende loomaliikide hulka, kelle seisund Eestis on märgatavalt parem kui kogu 
Euroopas tervikuna. Mõnel pool Euroopas on jõesilm jäänud nii väikesearvuliseks, et tema 
kaitseks on vajalik moodustada hoiualasid, mistõttu liik on kantud Loodusdirektiivi II lisasse. 
Eestis on aga jõesilm kohati nii arvukas (näiteks Narva jõe piirkonnas), et tema tööndusliku 
püügi lubamine on igati põhjendatud. Küdema lahes on jõesilm arvatavasti üsna vähearvukas, 
kuid kuna jõesilmu püüdmiseks meres pole olemas ühtegi efektiivset meetodit, ei ole täpse 
info saamine võimalik. Mingil määral jääb selle liigi isendeid räime-kilu traalidesse, harva ka 
nakkevõrkudesse. Kirjanduse andmetel (Saat, Tambets & Kangur 2003: Fishes of Estonia) on 
Küdema lahele kõige lähemad jõesilmu poolt sigimiseks kasutatavad jõed Pidula ja Punapea 
Saaremaal ning Õngu ja Vanajõgi Hiiumaal.   
 
Kalamajanduslik väärtus 
Eestis tervikuna oluline, kuid Küdema lahe piirkonnas puudub. Põhjuseks see, et jõesilmu 
saab efektiivselt püüda vaid kudemisrändel jõgedes, kuid Küdema lahte ei suubu ühtegi 
jõesilmu kudejõge.   
 
Ohutegurid 
Peamiseks ohuteguriks on keskkonna saastus, eeskätt just kudejõgedes.  
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Küdema lahes ei ole võimalik ega vajalik võtta kasutusele jõesilmu kaitse meetmeid.  
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2.1.4 Võldas 
 
Arvukuse ja seisundi hinnang 
Võldast on klassikaliselt peetud mageveekalaks, kes elutseb eeskätt puhtaveelistes 
kiirevoolulistes jõgedes. Viimastel aastakümnetel on aga selgunud, et liik on küllaltki arvukas 
ka Eesti riimveelises rannameres. Tänapäevase arusaama järgi on valitsev seisukoht, et Eesti 
magevetes ja meres elavad võldased kuuluvad kahte erinevasse liigisisesesse rühmitusse ning 
on siia saabunud eri ajal ja erinevaid rändeteid pidi. Küdema lahe ranna-alade madalas vees 
on võldas arvukas ning seda piirkonda võib pidada tema tüüpiliseks elupaigaks Eesti 
rannameres.  
 
Kalamajanduslik väärtus 
Puudub.  
 
Ohutegurid 
Peamiseks ohuteguriks on keskkonna saastus ning ökosüsteemi suured muutused. Võldas 
eelistab puhtaveelisi veekogusid, mistõttu rannamere eutrofeerumine on liigile kindlasti 
kahjulik. Väikeste mõõtmete tõttu kalurite püünistesse praktiliselt ei satu, mistõttu kalandus 
ei ole ohutegur. 
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Võldase kaitse Eestis tuleb tagada eeskätt tema põhilistel elualadel magevetes. Vaja oleks 
täiendavaid teadusuuringuid, mis kinnitaks, et Lääne-Eesti saartel ja rannavetes olevad 
võldased kuuluvad Eesti mandriosa jõgedega võrreldes eri liigisisesesse rühmitusse. Kui 
sellekohased viited osutuvad tõeks, siis tuleks tagada võldase kaitse ka rannameres. Samas on 
selle liigi kaitse meres tänaseks tõenäoliselt tagatud juba olemasolevate kaitsealadega (näiteks 
Vilsandi rahvuspark). Konkreetsed kaitsemeetmed (näiteks mingid piirangud kalandusele jne) 
ei ole võimalikud, sest Läänemeres on ainukeseks arvestatavaks ohuteguriks keskkonna 
saastumine ning eutrofeerumine, mille vastu lokaalselt võidelda ei ole võimalik.  
 
 
2.2 Muud looduskaitseliselt olulised kalaliigid  
 
Lisaks Loodusdirektiivi lisades toodud liikidele esinevad Küdema lahes veel mõned 
looduskaitselist tähelepanu vajavad kalad. Nendeks on Eesti Punases Raamatus kategoorias 
„määratlemata” nimetatud nolgus, meripühvel, merihärg ja suurtobias ning Berni 
konventsiooni III lisas nimetatud väike mudilake, pisimudilake ja nolgus. Kategooria 
„määratlemata” ei viita otsesele ohule, kuid kuna nõnda esile toodud liikide ohustatuse astet 
ei ole ebapiisavate arvukuse ja leviku andmete tõttu võimalik määratleda, siis tuleb nendesse 
suhtuda ettevaatusega ning üritada koguda senisest põhjalikumat informatsiooni.  
 
 
2.2.1 Nolgus 
 
Arvukuse ja seisundi hinnang 
Nolgus on Atlandi ookeani põhjaosas ja Põhja-Jäämeres elav külmalembene meripuugiliste 
seltsi võldaslaste sugukonna esindaja. Liik on põhjalähedase eluviisiga. Läänemeres laialt 
levinud, kuid selle magedamates osades (Soome lahe idaosa ja Põhjalaht) suhteliselt 
vähearvukas. Madalates ja suvel kihistumata mereosades (näiteks Väinameri) puudub. 
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Küdema lahes on nolgus arvukas. Küdema püsiseirealal on selle liigi arvukus olnud pidevalt 
märksa kõrgem, kui kahe teise lähedase liigi – merihärja ja meripühvli arvukus (Lisa 3).   
 
Kalamajanduslik väärtus 
Eestis puudub.  
 
Ohutegurid 
Peamiseks ohuteguriks on keskkonna saastus. Kuna nolgus väldib sooja vett, siis suveks 
rändab valdavalt termokliini alla, kus võib esineda hapnikuvaegust.  Nolgust tabatakse küllalt 
sageli kaaspüügina lõheliste võrgupüügil, kuna „ogalise” keha tõttu takerdub kergesti 
nakkevõrkudesse. Samas on nolgus arvukas ja puuduvad andmed, et kaaspüük oleks liigile 
ohtlik.  
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Küdema lahes ei ole võimalik ega vajalik võtta kasutusele nolguse kaitse meetmeid.  
 
 
2.2.2 Merihärg 
 
Arvukuse ja seisundi hinnang 
Merihärg on Atlandi ookeani põhjaosas ja Põhja-Jäämeres elav arktiline külmalembene 
meripuugiliste seltsi võldaslaste sugukonna esindaja. Lõuna pool on areaali piiriks juba 
Skandinaavia poolsaare lõunapiir, liiki ei esine isegi mitte Põhjamere keskosas. Merihärg on 
põhjalähedase eluviisiga ning vastandina nolgusele ja meripühvlile eelistab magedamat vett 
ja on eriti arvukas just Läänemere magedamates osades: Soome lahe idaosas ja Põhjalahes. 
Skandinaavias ja Venemaal esineb ka mõnedes sügavamates suvel kihistunud järvedes. 
Küdema lahes vähearvukas, seirepüükide käigus on saadud vaid mõned üksikud isendid (Lisa 
3). Eestis on liik arvukas näiteks Käsmu lahes.  
 
Kalamajanduslik väärtus 
Eestis puudub.  
 
Ohutegurid 
Peamiseks ohuteguriks on keskkonna saastus. Kuna merihärg väldib sooja vett, siis suveks 
rändab valdavalt termokliini alla, kus võib esineda hapnikuvaegust. Merihärga tabatakse 
küllalt sageli kaaspüügina lõheliste võrgupüügil, kuna „ogalise” keha (eeskätt pea peal olevad 
neli mügarat) tõttu takerdub kergesti nakkevõrkudesse. Samas on merihärg Küdema lahes 
väga vähearvukas ja seega pole kaaspüük selles mereosas liigile ohtlik.  
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Küdema lahes ei ole võimalik ega vajalik võtta kasutusele merihärja kaitse meetmeid.  
 
 
2.2.3 Meripühvel 
 
Arvukuse ja seisundi hinnang 
Just nagu meripühvlile välimuselt sarnased nolgus ja merihärg, on ka see liik Atlandi ookeani 
ja sellega seotud merede külmalembene meripuugiliste seltsi võldaslaste sugukonna esindaja, 
keda iseloomustab põhjalähedane eluviis. Areaal on siiski märksa väiksem kui kahel eelmisel 
liigil; selle kese on Põhjameres ja Põhja-Jäämeres on liik levinud vaid Koola poolsaareni. 
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Meripühvel ei kasva suureks, tema maksimummõõdud jäävad märgatavalt alla nii merihärjale 
kui nolgusele. Vastandina merihärjale ja sarnaselt nolgusele eelistab soolasemat vett ja on 
vähearvukas Läänemere magedamates osades: Soome lahe idaosas ja Põhjalahes. Kui nolgus 
on arvukas Lääne-Eestis ja merihärg Soome lahe kesk- ja idaosas, siis meripühvli arvukus on 
kõikjal Eestis madal. Küdema lahes vähearvukas, seirepüükide käigus on saadud vaid mõned 
üksikud isendid (Lisa 3).   
 
Kalamajanduslik väärtus 
Eestis puudub.  
 
Ohutegurid 
Peamiseks ohuteguriks on keskkonna saastus. Kuna meripühvel väldib sooja vett, siis suveks 
rändab valdavalt termokliini alla, kus võib esineda hapnikuvaegust.  
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Küdema lahes ei ole võimalik ega vajalik võtta kasutusele meripühvli kaitse meetmeid.  
 
 
2.2.4 Suurtobias 
 
Arvukuse ja seisundi hinnang 
Suurtobias on ahvenlaste seltsi tobiaslaste sugukonna üks kahest esindajast Eestis. Just nagu 
väike tobias ehk nigli on ka suurtobias pikliku rulja kehakujuga kala. Esineb valdavalt 
madalas vees, enamasti liivapõhjal, ent on teada ka püüke mitmekümne meetri sügavuselt. 
Ökoloogia on suhteliselt tundmatu. Küdema lahes tabati suurtobiat külmaveelisel perioodil 
läbi viidud käsinoodaga püükide käigus madalaveelises litoraalis; soojal perioodil liik selles 
biotoobis puudus.  
 
Kalamajanduslik väärtus 
Puudub.  
 
Ohutegurid 
Liik ei ole ilmselt ohustatud, kuigi täpsem info arvukuse trendide ja ohustatuse kohta puudub.   
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Küdema lahes ei ole võimalik ega vajalik võtta kasutusele suurtobia kaitse meetmeid.  
 
 
2.2.5 Väike mudil 
 
Arvukuse ja seisundi hinnang 
Väike mudil (vanema nimega väike mudilake) on ahvenlaste seltsi mudillaste sugukonna üks 
viiest esindajast Eestis. Tegemist on mõnedes merepiirkondades väga arvuka kalakesega, 
kelle roll suuremate kalade toiduobjektina on ilmselt väga oluline. Kuigi liik on kantud Berni 
konventsiooni III lisasse, ei ole Eestis kuidagi tegemist ohustatud liigiga. Küdema lahe 
litoraalis (liivased madalad alad) väga arvukas.  
 
Kalamajanduslik väärtus 
Otsene tähtsus puudub, ent väike mudil on väga oluline kui teiste kalade toiduobjekt; samas 
ka kui räimevastsete oluline toidukonkurent.  
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Ohutegurid 
Liik ei ole ohustatud.   
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Küdema lahes ei ole võimalik ega vajalik võtta kasutusele väikese mudila kaitse meetmeid.  
 
 
2.2.6 Pisimudil 
 
Arvukuse ja seisundi hinnang 
Pisimudil (vanema nimega pisimudilake) on ahvenlaste seltsi mudillaste sugukonna üks viiest 
esindajast Eestis. Tegemist on mõnedes merepiirkondades väga arvuka kalakesega, kelle roll 
suuremate kalade toiduobjektina on ilmselt väga oluline. Kuigi liik on kantud Berni 
konventsiooni III lisasse, ei ole Eestis kuidagi tegemist ohustatud liigiga. Küdema lahe 
litoraalis (liivased madalad alad) arvukas, ent arvukus jääb siiski alla teisele lähedasele liigile 
- väikesele mudilale.  
 
Kalamajanduslik väärtus 
Otsene tähtsus puudub, ent pisimudil on väga oluline kui teiste kalade toiduobjekt; samas ka 
kui räimevastsete oluline toidukonkurent.  
 
Ohutegurid 
Liik ei ole ohustatud.   
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Küdema lahes ei ole võimalik ega vajalik võtta kasutusele pisimudila kaitse meetmeid.  
 
 
3 Küdema lahe kalandus 
 
Küdema laht ei ole ajalooliselt olnud kuigi oluline kalapüügipiirkond. Üheks põhjuseks on 
ilmselt selle piirkonna vähene asustatus. Teiseks, vastandina näiteks Saaremaa lõunaosa ja ka 
lääneosa madalamatele ja mageveelisematele lahtedele ei ole Küdema lahes kuigi arvukalt 
selliseid rannakalanduse olulisi sihtliike nagu näiteks ahven, haug ja koha; samuti puuduvad 
karplased nagu särg ja säinas. Kuigi laht ei ole enamikele tuultele väga avatud, suudab 
põhjatuule tingitud tugev lainetus tungida ikkagi lahe lõunaosani välja. See on ilmselt üheks 
põhjuseks, miks lahte ei ole kunagi mõrrapüügi jaoks kuigi intensiivselt kasutatud. 
Tänapäeval on peamiseks püügivahendiks nakkevõrgud silmasuurusega 73 – 120 mm 
(võrdub varem kasutatud mõõduga 36 – 60 mm sõlmest sõlmeni) ning lõviosa saagist 
moodustab lest. Aastal 2006 – 2007 oli summaarne kalasaak umbes 10 tonni, millest 90% 
moodustas lest (tabel 2-3). Tabelites 2-3 on esitatud Küdema lahe kutselise kalapüügi ametlik 
statistika aastate 2006 – 2007 kohta (allikas: Eesti Kalanduse Infosüsteem).  
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Tabel 2. Küdema lahe kutselise kalapüügi saagid (kg) aastal 2006 erinevate püügivahendite ja 
liikide kaupa.  

 
 
Tabel 3. Küdema lahe kutselise kalapüügi saagid (kg) aastal 2007 erinevate püügivahendite ja 
liikide kaupa.  
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Ahven 9 7 1 1 18

Euroopa angerjas 166 11 7 184

Emakala 14 2 16

Haug 7 78 2 8 9 9 113

Kammeljas 32 2 32

Kiisk 2 2 4

Koger 39 39

Lest 93 1089 7487 28 16 22 8735

Linask 10 10

Lõhe 24 57 81

Meriforell 7 33 25 65

Merisiig 19 105 124

Räim 1 9 10

Säinas 29 26 8 63

Särg 2 2 4

Tursk 6 6 12

KOKKU 100 1218 7863 41 216 50 23 9510
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Ahven 180 6 8 2 196

Euroopa angerjas 30 17 3 49

Euroopa emakala 10 10

Haug 51 1 5 5 12 74

Koger 6 451 1 457

Lest 146 8522 72 17 408 14 9179

Luts 1 2 3 6

Lõhe 14 101 115

Meriforell 101 101

Merisiig 217 1 218

Räim 3 12 29 44

Säinas 2 56 58

Särg 7 7

Tursk 72 2 74

Tuulehaug 42 42

Vikerforell 1 1

Vimb 1 1

Kokku 168 9762 12 79 70 509 31 10630  
 
 
Küdema lahe (ranges geograafilises mõttes) kalasaakide kohta ei ole võimalik informatsiooni 
saada. Eesti kalanduse infosüsteem talletab püüke niinimetatud „väikeruutude” kaupa. 
Küdema laht kuulub väikeruutu 303, kuhu lisaks sellele lahele jääb veel Tagalahe kirdeosa ja 
Küdema lahest ida poole jääv rannik Panga küla lähedal. Väikeruudus 303 kala püüdnud 
kalurite üldarv aastatel 2006 – 2007 on küllaltki suur – umbes 100. Samas oli üle saja kilo 
püüdnud kalurite arv aastal 2007 vaid 26 ning üle poole tonni olid selles piirkonnas püüdnud 
kala vaid kolm kalurit.  
 
 
4 Küdema lahe kalurite kaaspüük 
 
Kõikjal Eestis kaasneb kalurite tegevusega paratamatult suuremal või vähemal määral ka 
tahtmatu mereimetajate ja –lindude kaaspüük. Kui hüljestele suremus leiab aset peaaegu 
ainult mõrdades, siis merelinnud hukkuvad valdavalt nakkevõrkudes. Väikeruudus 303 on 
mõrrapüügi surve väga väike. Mereimetajate kaaspüükide kohta informatsiooni ei ole. 
Arvestades väga väikest püügikoormust võib eeldada, et mereimetajate kaaspüük selles 
piirkonnas (juhul kui seda üldse aset leiab) populatsioonidele arvestatav ohutegur olla ei saa.   
 
Mitmed senini läbi viidud uuringud on näidanud, et merelindude kaaspüügi jaoks on kõige 
ohtlikum periood külmaveeline aeg oktoobrist aprillini. Eesti kalurite võrkudes kõige 
suuremal määral hukkuvaks linnuliigiks on sealjuures aul. Võrreldes näiteks Soome lahega 
on lindude kaaspüük Küdema lahes küllaltki väike, mille peamine põhjus on väike 
võrgupüügi koormus. Eesmärgiga teada saada nakkevõrkudega püügi intensiivsust analüüsiti 
aastal 2006 toimunud võrgupüüke. Peatähelepanu pöörati ajavahemikule detsembrist aprillini, 
mil Küdema lahes võib esineda kirjuhahkasid. Just kirjuhahkade puhul on tegemist kõige 
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kriitilisema liigiga selles piirkonnas. Kuigi peamised kirjuhaha talvitusalad jäävad natuke 
lääne poole (Vilsandi saare ja Harilaiu ümbrusse), on seda liiki talvel kohatud ka Küdema 
lahes.  
 
Selgus, et nakkevõrkudega silmasuurusega 73-120 mm (s.t. silmasammuga sõlmest sõlmeni 
37-60 mm) püüti aastal 2006 väikeruudus 303 kokku umbes 2000 võrk/ööd. Sealjuures 
püükide arv talveperioodil (detsember ja jaanuar – aprill), mil valitseb oht saada kaaspüügiks 
kirjuhahku, oli siiski kokku vaid umbes 200 võrk/ööd. Väiksema silmasuurusega võrkudega 
(48-72 mm, s.t. silmasammuga 24-36 mm) püüti aastal 2006 vaid umbes 400 võrk/ööd. 
Sealjuures detsembris ja jaanuaris kuni aprillis püüti vaid 60 võrk/ööd. Võrdluseks võib 
öelda, et TÜ Eesti Mereinstituudi sügisseire käigus on võrkude arv tavaliselt umbes 150 – 
200 võrk/ööd igal aastal (seega samas suurusjärgus kalurite summaarse püügiga) ja siiani ei 
ole lindude kaaspüüki esinenud.   
 
 
5 Kokkuvõte 
 
Küdema laht on Eesti rannamere teiste aladega võrreldes üsnagi omapärane piirkond. 
Tegemist on tuulte eest varjatud sügava lahega, kus domineerivad avamerelised ja 
soolalembesed kalaliigid. Samas tuleb tõdeda, et Küdema laht ei ole ühelegi 
looduskaitseliselt olulisele kalaliigile tänapäeval kriitilise tähtsusega elupaik. Arvukalt esineb 
Loodusdirektiivi II lisa liiki võldast ja V lisa liiki merisiiga. Mõlemate kaitse on Eestis aga 
tagatud juba olemaolevate kaitsealadega, mistõttu Küdema lahel ei ole tarvis kasutusele võtta 
spetsiaalseid täiendavaid kaitsemeetmeid.  
 
Kalandus ei ole Küdema lahes elavatele kaladele praegu ohtlik: kalapüügikoormus on väga 
väike ja ühegi looduskaitseliselt olulise liigi puhul ei ole kalurite püük arvestatav ohutegur. 
Teataval määral võib kalurite tegevusega kaasneda tahtmatut veelindude kaaspüüki, ent kuna 
talveperioodil on võrgupüügi koormus väga väike, siis ei ole oht kuigi suur.   
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Lisa 1. Noodapüügid väikeruudus 303 külmaveelisel perioodil  

Tabatud liigid ja nende arvukus 12-l järjestikusel noodatõmbel (27-28 oktoober 2005).  

LIIK 00.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 Kokku

Räim, Clupea harengus 7 7 4 1 0 0 0 0 3 3 2 7 34

Kilu, Sprattus sprattus 4 7 11 6 8 6 4 4 6 5 5 9 75

Vikerforell, Oncorhynchus mykiss 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Lepamaim, Phoxinus phoxinus 8 4 1 3 1 0 0 1 38 3 9 5 73

Rünt, Gobio gobio 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 5

Viidikas, Alburnus alburnus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ogalik, Gasterosteus aculeatus 71 116 21 47 146 100 156 93 61 149 53 63 1076

Luukarits, Pungitius pungitius 5 14 3 8 20 68 40 130 37 59 7 11 402

Raudkiisk, Spinachia spinachia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

Emakala, Zoarces viviparus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

Väike tobias, Ammodytes tobianus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Suurtobias, Hyperoplus lanceolatus 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3

Must mudil, Gobius niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Väike mudilake, Pomatoschistus minutus 82 33 52 11 6 1 4 3 10 12 44 73 331

Pisimudilake, Pomatoschistus microps 11 8 9 2 0 0 1 0 0 0 5 9 45

Võldas, Cottus gobio 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Lest, Platichthys flesus 14 2 2 0 1 1 0 0 1 0 4 7 32

203 192 104 79 184 178 205 233 157 233 132 185 2085  

 

 

 

Lisa 2. Noodapüügid väikeruudus 303 soojaveelisel perioodil 

Tabatud liigid ja nende arvukus 12-l järjestikusel noodatõmbel (27-28 oktoober 2005).  

LIIK 00.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 Kokku

Sprattus sprattus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Phoxinus phoxinus 8 6 12 5 3 0 1 0 4 34 49 21 143

Gasterosteus aculeatus 237 221 317 187 176 187 198 186 188 330 287 310 2824

Pungitius pungitius 11 9 15 11 6 10 8 6 2 8 11 7 104

Gobius niger 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Pomatoschistus microps 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4

Pomatoschistus ssp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3

Platichthys flesus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Kokku 256 237 346 203 185 198 207 193 195 373 349 339 3081  
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Lisa 3. Seirepüükide käigus tabatud kalaliigid 

Ihtüoloogiliste seirepüükide käigus Küdema lahel tabatud kalaliigid ja nende suhteline 
arvukus (isendite arv standardse seirepüügi võrgujada kohta) aastatel 2000 – 2007. 
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Lisa 4. Küdema lahe kalade süstemaatiline nimestik 
 

Allpool on esitatud Eesti kalade süstemaatiline nimestik. Sõrendatult ja allajoonitult on 
toodud liigid, kelle esinemine kas kitsamalt Küdema lahes või siis laiemalt püügiruudus 303 
on tõestatud. Liikide esinemise tõestuseks on peetud  nende tabamist teaduslike seirepüükide 
ja/või käsinoodapüükide abil või siis nende registreeritud saaki kutselise kalanduse 
infosüsteemis. Iga liigi järel on esitatud arvukuse hinnang (eksperthinnang) Küdema lahes 
vastavalt alltoodud skaalale: 

0 – liik Küdema lahe piirkonnas teadaolevalt puudub (põhjuseks võib olla liigi väga väike 
arvukus ka mujal Eesti Läänemere osas või siis näiteks peaaegu täielikult mageveeline 
eluviis). 

1 – liiki on Küdema lahes tabatud vaid juhuslikult, s.t. eksikülalisena.  

2 – liik on Küdema lahes haruldane või vähearvukas 

3 – liik on Küdema lahes sage või arvukas 

 

Ülemklass: LÕUATUD, AGNATHA 

Klass: Pteraspidomorphi 

I selts: SUTILISED, PTEROMYZONTIFORMES 

1. sugukond: Silmlased, Petromyzonidae 

1. Merisutt, Petromyzon marinus L. -0 
2. Jõesilm, Lampetra fluviatilis (L.) - 2 
3. Ojasilm, Lampetra planeri (Bloch) - 0 

 

Ülemklass: LÕUGSUUSED, GNATHOSTOMATA 

Klass: Kiiruimsed, Actinopterygii 

II selts: TUURALISED, ACIPENSERIFORMES 

1. sugukond: Tuurlased, Acipenseridae 

1. Tuur, Acipenser sturio L. - 0 
 

III selts: HEERINGALISED, CLUPEIFORMES 

2. sugukond: Heeringlased, Clupeidae 

2. Räim, Clupea harengus membras L. - 3 

3. Kilu, Sprattus sprattus balticus (Schneider) - 3 

4. Vinträim, Alosa fallax (Lacépéde) - 0 
 

3. sugukond: Ansoovislased, Engraulidae 
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5. Ansoovis, Engraulis engrasicholus (L.) - 0 
 

IV selts: LÕHELISED, SALMONIFORMES 

4. sugukond: Lõhilased, Salmonidae 

6. Lõhi, Salmo salar L. - 2 

7. Meriforell, Salmo trutta trutta L. - 3 

7a. Jõeforell, Salmo trutta trutta morpha fario L. - 0 
8. Vikerforell, Oncorhynchus mykiss (Walbaum) - 2 
9. Rääbis, Coregonus albula (L.) - 0 
10. Peled, Coregonus peled (Gmelin) - 0 
11. Merisiig, Coregonus lavaretus lavaretus (L.) - 3 
11a. Peipsi siig, Coregonus lavaretus maraenoides Poljakow - 0 
12. Harjus, Thymallus thymallus (L.) - 0 

 

5. sugukond: Tintlased, Osmeridae 

13. Meritint, Osmerus eperlanus eperlanus (L.) - 3 
13a. Peipsi tint, Osmerus eperlanus eprlanus morpha spirinchus(Pallas) - 0 

 

6. sugukond: Hauglased, Esocidae 

14. Haug, Esox lucius L. - 2 

 

V selts: ANGERJALISED , ANGUILLIFORMES 

7. sugukond: Angerlased, Anguillidae 

15. Angerjas, Anguilla anguillia (L.) - 3 

 

VI selts: KARPKALALISED, CYPRINIFORMES 

8. sugukond: Karpkalalased, Cyprinidae 

16. Särg, Rutilus rutilus rutilus (L.) - 2 
17. Teib, Leuciscus leuciscus (L.) - 0 
18. Turb, Leuciscus cephalus cephalus (L.) - 0 
19. Säinas, Leuciscus idus idus (L.) - 2 

20. Lepamaim, Phoxinus phoxinus phoxinus (L.) - 3 
21. Roosärg, Scardinius eruthrophthalmus (L.) - 0 

22. Tõugjas, Aspius aspius aspius (L.) - 0 
23. Mudamaim, Leucaspius delineatus delineatus (Heckel) - 0 
24. Linask, Tinca tinca (L.) - 2 
25. Rünt, Gobio gobio gobio (L.) - 3 
26. Viidikas, Alburnus alburnus (L.) - 2 
27. Tippviidikas, Alburnoides bipunctatus (Bloch) - 0 
28. Nurg, Blicca bjoerkna bjoerkna (L.) - 0 
29. Latikas, Abramis brama (L.) - 0 
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30. Vimb, Vimba vimba vimba (L.) - 2 

31. Nugakala, Pelecus cultratus (L.) - 0 
32. Koger, Carassius carassius (L.) - 0 
33. Hõbekoger, Carassius auratus gibelio (Bloch) - 3 
34. Karpkala (sasaan), Cyprinus carpio L. - 0 

 

9. sugukond: Hinklased, Cobitidae 

35. Hink, Cobitis taenia L. - 0 

36. Vingerjas, Misgurnus fossilis (L.) - 0 

 

10. sugukond: Balitoridae 

37. Trulling, Nemacheilus barbatulus barbatulus (L.) - 0 
 

VII selts: SÄGALISED, SILURIFORMES 

11. sugukond: Sägalased, Siluridae 

38. Säga, Silurus glanis L. - 0 
 

VIII selts: TUULEHAUGILISED, BELONIFORMES 

11. sugukond: Tuulehauglased, Belonidae 

39. Tuulehaug, Belone belone (L.) - 3 
 

IX selts: TURSALISED, GADIFORMES 

12. sugukond: Tursklased, Gadidae 

40. Luts, Lota lota lota (L.) - 2 

41. Pollak, Pollachius pollachius (L.) - 0 
42. Tursk, Gadus morhua callarias L. - 3 

 

13. sugukond: Phycidae 

43. Neljapoiseluts, Rhinonemus cimbrius (L.) - 0 
 

X selts: OGALIKULISED, GASTROSTEIFORMES 

14. sugukond: Ogaliklased, Gasterosteidae 

44. Ogalik, Gasterosteus aculeatus L. - 3 
45. Luukarits, Pungitius pungitius pungitius (L.) - 3 
46. Raudkiisk, Spinachia spinachia (L.) - 2 

 

15. sugukond: Merinõellased, Syngnathidae 
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47. Madunõel, Nerophis ophidion (L.) - 3 
48. Merinõel, Syngnathus typhle (L.) - 0 

 

XI selts: AHVENALISED, PERCIFORMES 

16. sugukond: Ahvenlased, Percidae 

49. Koha, Stizostedion lucioperca (L.) - 2 
50. Ahven, Perca fluviatilis L. - 3 
51. Kiisk, Gymnocephalus cernus (L.) - 3 

 

17. sugukond: Ridakalalased, Stichaeidae 

52. Suttlimusk, Lumpenus lampretaeformis lampretaeformis (Walbaum) - 0 

 

18. sugukond: Võikalalased, Pholidae 

53. Võikala, Pholis gunnellus (L.) - 0 
 

19. sugukond: Emakalalased, Zoarcidae 

54. Emakala, Zoarces viviparus (L.) - 3 

 

20. sugukond: Tobiaslased, Ammodytidae 

55. Väike tobias e. nigli, Ammodytes tobianus (L.) - 3 
56. Suurtobias, Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage) - 3 

 

21. sugukond: Mudillased, Gobiidae 

57. Must mudil, Gobius niger L. - 3 
58. Väike mudilake, Pomatoschistus minutus minutus (Pallas) - 3 
59. Pisimudilake, Pomatoschistus microps microps (Kröyer) - 3 
60. Kirjumudil, Coryphopterus flavescens (Fabricius) - 0 

 

22. sugukond:, Trichiuridae 

61. Makrell, Scomber scombrus L. - 0 
 

23. sugukond: Mõõkkalalased, Xiphiidae 

62. Mõõkkala, Xiphias gladius L. – 0  

 

XII selts: MERIPUUGILISED, SCORPAENIFORMES 

24. sugukond: Võldaslased, Cottidae 
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63. Merihärg, Triglopsis quadricornis quadricorniis (L.) - 2 
64. Nolgus, Myoxocephalus scorpius scorpius (L.) - 3 
65. Meripühvel, Taurulus bubalis (Euphrasen) - 3 
66. Võldas, Cottus gobio L. - 3 

 

25. sugukond: Merivarblaslased, Cyclopteridae 

67. Merivarblane, Cyclopterus lumpus L. - 3 
 

26. sugukond: Pullukalalased, Liparidae 

68. Pullukala, Liparis liparis barbatus Ekström - 0 
 

XIII selts: LESTALISED, PLEURONECTIFORMES 

27. sugukond: Kammellased, Scophthalmidae 

69. Kammeljas, Scophthalmus maximus (L.) - 3 
 

28. sugukond: Lestlased, Pleuronectidae 

70. Soomuslest, Limanda limanda (L.) - 0 
71. Merilest, Pleuronectes platessa (L.) - 0  
72. Lest, Platichthys flesus trachurus (Duncker) – 3 

 


