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1 Sissejuhatus 
 
Väinamere kalastiku liigiline koosseis ning kalade ajalise ja ruumilise paiknemise dünaamika 
on võrreldes Eesti rannamere teiste osadega küllaltki omapärane. Selle peamiseks põhjuseks 
on piirkonna enda eripära. Väinameri on suhteliselt madalaveeline ning seda ühendavad 
Läänemere teiste osadega kitsad väinad: Suur väin lõunas, Soela väin läänes ja Hari kurk 
ning Voosi kurk põhjas.  
 
Väinamere üheks eripäraks on selle merepiirkonna temperatuurirežiim. Kuna vesi on madal, 
siis on selle ruumala väike, mis tingib sügisel kiirema allajahtumise. Enamikel talvedel kattub 
Väinameri jääga. Kevadel soojeneb aga Väinameri kiiresti üles. Eriti paistavad selle poolest 
silma madalad lahed – näiteks Käina, Sauga ja Matsalu. Kuna enamikesse lahtedesse 
suubuvad ka jõed, siis on suhteliselt madalad ning kiiresti üles soojenevad merepiirkonnad 
atraktiivsed eeskätt just selliseid kudemistingimusi otsivatele kaladele – näiteks karplastele, 
haugile, meritindile.  
 
Väinamere piirkonnas ongi domineerivateks liikideks eeskätt mageveest pärit kalad. Paljud 
mereliigid nagu näiteks lestalised, tursk ning meripuugilised on siin vähearvukad või 
puuduvad hoopis. Teised mereliigid nagu näiteks räim ja tuulehaug saabuvad Väinamerre 
vaid suhteliselt lühikeseks kevad-suviseks perioodiks seoses sigimisega ning seejärel 
lahkuvad.   
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Ka Väinameres aastaringselt elavad kalad ei ole paiksed. Rännete põhjuseks on vajadus 
sigimiseks minna soodsatele kudemisaladele, seejärel liikuda parimatele toitumisaladele (mis 
tagab kiire kasvu ja järgmise aasta suguproduktide valmimise) ning seejärel leida optimaalsed 
talvitusalad.  
 
Väinamere kalastiku kohta on tehtud küllalt palju uuringuid. Olulisemad neist on koguteos 
„Väinamere kalastik ja kalandus” (Saat 2002), kus on peatükkide kaupa esitatud olulisemad 
teemad nagu näiteks kalastiku koosseis ja selle muutumine viimastel aastakümnetel ning 
ülevaated kitsamate piirkondade kalastikust (Käina laht, Matsalu laht). Samuti on esitatud 
ülevaade Väinamere kalandusest (püügistatistika ja sotsiaalmajanduslikud aspektid) ning 
teistest kalade suremust põhjustavatest mõjutajatest nagu näiteks Väinamere uusasukatest 
kormoranidest.   
 
 
2 Väinamere kalastiku looduskaitseliselt olulisemad kalaliigid 
 
2.1 Loodusdirektiivi lisades nimetatud liigid 
 
Väinameres on registreeritud vähemalt 10 Loodusdirektiivi lisadesse kantud kalaliiki. Viide 
vastavale lisale ja liigi sagedus 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. Väinameres registreeritud Loodusdirektiivi lisadesse kantud kalaliigid. Arvuks 

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

 Liik Ladinakeelne nimi Kantud lisadesse Arvukus 
Tuur (Atlandi tuur) Acipenser sturio II, IV 1 
Vinträim Alosa fallax II, V 2 
Tõugjas Aspius aspius II, V 2 
Hink Cobitis taenia II 4 
Merisiig Coregonus lavaretus  V 3 
Merisutt Petromyzon marinus II 1 
Võldas Cottus gobio II 2 
Jõesilm Lampetra fluviatilis II, V 3 
Vingerjas Misgurnus fossilis II 2 
Lõhi Salmo salar II, V 2 
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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 Väinameres kui mujal Eestis, 2) juhul kui seda esineb, siis sotsiaal-
majanduslik väärtus, 3) liigi peamised ohutegurid ning 4) kaitse vajadus ja võimalikkus.  
 
 
2.1.1 Atlandi tuur 
 
Arvukuse ja seisundi hinnang 
Atlandi tuur on Eesti kõige ohustatum ja haruldasem kalaliik. Samas on liik mõnede autorite 
arvates sisuliselt hävinud kogu oma ajaloolisel levialal. Ka optimistlikud hinnangud arvavad 
et Läänemeres on kindlasti alla tuhande tuura. Väinamerest püüti aastal 1996 üks isend. Liigi 
praegune esinemine on teadmata. Eestis kuulub tuur III kaitsekategooriasse.  
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
Ajalooliselt on atlandi tuur olnud suuremas osas oma levilas väärtuslik püügikala. Eriti 
hinnatud on olnud tuura mari. Tänapäeval kasutatakse kalakasvatuses lähedasi liike, näiteks 
siberi tuura. Harulduse tõttu atlandi tuur tänapäeval mingit kalanduslikku tähtsust ei oma.  
 
Ohutegurid 
Atlandi tuur on siirdekala. Meie vetes esinenud tuura peamised koelmud asusid arvatavasti 
Lääne-Euroopa Läänemere ja Põhjamere suuremates jõgedes (näiteks Saksamaal). Arvukuse 
languse peamiseks põhjuseks on liigi ajalooliste koelmualade kvaliteedi katastroofiline 
langus, mistõttu sigimine pole valdavalt enam võimalik.  
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Atlandi tuura Väinameres otseselt kaitsta ei ole võimalik, mistõttu mingeid kaitsemeetmeid ei 
ole vaja rakendada. Siiski on oluline tagada kalurite teadlikkus, et väga vähetõenäolise kuid 
siiski võimaliku kalapüünistesse sattumise korral isend vabastataks.  
 
 
2.1.2 Merisiig 
 
Arvukuse ja seisundi hinnang 
Eesti rannameres elaval siial on kaks vormi: mereskudev ja jõeskudev. Jõeskudev siig on 
arvukas, ent tema arvukus baseerub olulisel määral kunstlikul taastootmisel ning suur osa 
sellest vormist sigib Soomes. Merekudev siig on haruldasem ja ohustatud – Eesti 
rannavetesse on jäänud vaid üksikud koelmud. Väinameres on olemas mõlemad vormid. 
Arvukam on siig Väinameres külmaveelisel perioodil, suveks enamik siigu lahkub. 
Väinamere mereskudeva siia noored isendid jäävad siiski tõenäoliselt üsna suurearvuliselt ka 
suveks paigale.  
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
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Ajalooliselt on merisiig Eestis olnud väga hinnatud ja oluline püügikala. See kehtib ka 
Väinamere piirkonna kohta, kus elas ja elab tänapäevani teistest populatsioonidest küllaltki 
isoleeritud mereskudeva siia kari.  
 
Ohutegurid 
Merisiig on Väinameres elavatest looduskaitseliselt olulistest kaladest ainus, kelle seisundit 
mõjutab märgatavalt ka kalapüük. Eriti ohtlik on püük kudealadel. Väinameres on kõige 
olulisemaks koelmualaks arvatavasti Soonlepa laht ja Õunaku laht Hiiumaa lähedal. Laiemas 
kontekstis tuleb aga tõdeda, et Väinamere siia arvukuse langus viimase paarikümne aasta 
jooksul on tingitud eeskätt ikkagi meres toimuvatest muutustest, millest peamine on 
kudealade kinnikasvamine (eutrofeerumine).  
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Kõige olulisema ohuteguri (kudealade kinnikasvamine) vastu ei ole võimalik lokaalselt 
midagi ette võtta. Ainukeseks mõjusaks kaitseks on riikidevahelised kokkulepped tagamaks 
Läänemere keskkonna seisundi paranemist, 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. Väinamere siia puhul tuleks 
tagada populatsiooni seisundi pidev seire, sealjuures kindlasti ka kudealade seire. Vastavalt 
kalapüügieeskirjale (§37, lõige 5) on kalapüük Soonlepa lahes Talilaidu, Saarnaki laiu 
põhjatippu ja Salinõmme kalavastuvõtupunkti ühendavate sirgete ja rannajoone vahelisel alal 
keelatud 10. oktoobrist 20. novembrini, mis tagab kudekalade kaitse sügisel. Samas pole 
keeluala ja siigade tegelik kudeala päris täpselt kattuvad, mistõttu eeskirjas võiks keeluala 
piire natuke muuta.  
 
 
2.1.3 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. Väinamere piirkond ei ole lõhele 
tüüpiline elupaik, mistõttu liiki esineb peamiselt vaid Väinamere äärealadel, s.t. väinade 
piirkondades. 
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
Lõhi on Eestis oluline saakobjekt nii kutselistele kui harrastuslikele kaluritele. Väinameres 
erilist tähtsust ei oma ja satub saakidesse vaid Väinamere äärealadel ning külmveelisel 
aastaajal.   
 
Ohutegurid 
Lõhi peamiseks ohuteguriks on kudemistingimuste halvenemine jõgedes. Eeskätt on 
negatiivne vee kvaliteedi langus, ent tõsist rolli mängib ka jõgede tammitamine. Kuna 
Väinamere piirkonnas selle liigi kudejõgesid pole, siis ohutegurid Väinameres puuduvad.  
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Väinameres ei ole võimalik ega vajalik võtta kasutusele lõhi kaitse meetmeid.  
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2.1.4 Vinträim 
 
Arvukuse ja seisundi hinnang 
Vinträim on Eestis tänapäeval haruldane siirdekala, kelle arvukus minevikus on olnud 
suurem. Väinameres juhuslikult esinevad vinträimed pärinevad ilmselt lõuna poolt, sest 
näiteks Neemeni jões Leedus on siiani säilinud kudev populatsioon. 
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
Tänapäeval Eestis mingit kalanduslikku tähtsust ei oma 
 
Ohutegurid 
Peamiseks ohuteguriks on keskkonna saastus, eeskätt just kudejõgedes. Väinamere 
piirkonnas kudejõed puuduvad.  
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Väinameres ei ole võimalik ega vajalik võtta kasutusele vinträime kaitse meetmeid.  
 
 
2.1.5 Merisutt 
 
Arvukuse ja seisundi hinnang 
Merisuti peamine levila asetseb Atlandi ookeani põhjapoolses osas. Läänemeres on see 
sõõrsuu liik väikesearvuline ja Eestisse satub vaid eksikülalisena. Väinamerest saadakse 
siiski igas kümnendis mõni eksemplar.  
 
Kalamajanduslik väärtus 
Puudub 
 
Ohutegurid 
Peamiseks ohuteguriks on keskkonna saastus, eeskätt just kudejõgedes.  
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Väinameres ei ole võimalik ega vajalik võtta kasutusele merisuti kaitse meetmeid.  
 
 
2.1.6 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 püügi 
lubamine on igati põhjendatud. Väinameres on jõesilm märksa vähearvukam, kuigi 
tõenäoliselt liik Kasari jões koeb.  
 
Kalamajanduslik väärtus 
Eestis tervikuna oluline, kuid Väinamere piirkonnas puudub. Põhjuseks see, et jõesilmu saab 
efektiivselt püüda vaid kudemisrändel jõgedes, kui Väinamere piirkonnas silmu olulisi 
kudejõgesid ei ole.  
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Ohutegurid 
Peamiseks ohuteguriks on keskkonna saastus, eeskätt just kudejõgedes.  
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Väinameres ei ole võimalik ega vajalik võtta kasutusele jõesilmu kaitse meetmeid.  
 
 
2.1.7 Vingerjas 
 
Arvukuse ja seisundi hinnang 
Vingerjas on üks väheseid mageveekalasid, kes Läänemeres peaaegu täielikult puudub. 
Väinameres elutseb vingerjas vaid Matsalu siselahes, madalas ja väga taimestikurohkes 
piirkonnas, kus teda on leitud näiteks haugide toidus. Võimalik on liigi esinemine teistes 
sarnastes piirkondades, näiteks Saunja lahes. Vingerjas kuulub nende loomaliikide hulka, 
kelle seisund Eestis on märgatavalt parem kui kogu Euroopas tervikuna. Mõnes Eesti 
siseveekogus on vingerjas küllaltki arvukas. Väinamere piirkonnas on vingerjas tavaline 
Kasari jõgikonnas.  
 
Kalamajanduslik väärtus 
Puudub.  
 
Ohutegurid 
Peamiseks ohuteguriks on keskkonna saastus. Kuna tegemist on magevees elava kalaga, siis 
mõjutab teda eeskätt lokaalne reostus ning Läänemere eutrofeerumine pole nii oluline 
ohutegur kui paljude teiste kalade puhul. Väikeste mõõtmete ning kehaehituse iseärasuste 
tõttu kalurite püünistesse praktiliselt ei satu. 
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Väinameres ei ole võimalik ega vajalik võtta kasutusele vingerja kaitse meetmeid. Vingerja 
kaitse Eestis tuleb tagada tema peamistel elualadel magevetes.   
 
 
2.1.8 Hink 
 
Arvukuse ja seisundi hinnang 
Hink kuulub nende loomaliikide hulka, kelle seisund Eestis on märgatavalt parem kui kogu 
Euroopas tervikuna. Hink on vingerjaga samasse sugukonda kuuluv mageveekala. Samas on 
hink Eesti riimveelises rannameres tüüpiline liik, olles kohati väga arvukas. Selliseks 
piirkonnaks on näiteks Matsalu siselaht, kus hink on kohati lausa domineeriv; tema arvukus 
võib ulatuda mitmekümne isendini ühe ruutmeetri kohta. Väga kõrge arvukuse tõttu võiks 
Matsalu lahte pidada Eestis üheks hingu jaoks oluliseks piirkonnaks.  
 
Kalamajanduslik väärtus 
Puudub.  
 
Ohutegurid 
Peamiseks ohuteguriks on keskkonna saastus ning ökosüsteemi suured muutused. Hingule 
sobivad mageveed ning riimveelised merelahed, seega on mõjutajaks eelkõige lokaalreostus. 
Samas talub hink hästi mõõduka eutrofeerumisega kaasnevat veetaimestiku vohamist, sest 
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liigi elupaigaks ongi eelkõige taimestikurohked madalad kaldaalad. Hink ei ole häirimise 
suhtes tundlik. Väikeste mõõtmete tõttu kalurite püünistesse praktiliselt ei satu. 
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Väinameres on hingu jaoks ilmselt kõige olulisem piirkond Matsalu siselaht. Matsalu 
looduskaitseala praegune kaitserežiim tagab hingu populatsiooni seisundi igakülgse kaitse. 
Samas tuleks muidugi tagada lisaks ka Kasari jõega lahte kanduva vee hea kvaliteet; 
teoreetiliseks ohuteguriks on siinkohal tulevikus oluliselt suureneda võiv 
põllumajandusreostus. Kuna Väinameri on hingu tüüpiline eluala, kus liik on arvukas, siis 
tuleks tagada populatsiooni seisundi pidev seire – näiteks igaaastase rannikukalade seire 
osana mingis pidevas seirejaamas (näiteks Matsalu lahes).  
 
 
2.1.9 Tõugjas 
 
Arvukuse ja seisundi hinnang 
 
Tõugjas on mageveekala, kes meres esineb vaid juhuslikult. Eestis on tõugja kõige olulisem 
eluala Peipsi – Võrtsjärve vesikond. Väinamere piirkonnas on tõugjat korduvalt tabatud 
Matsalu lahes. Ei ole teada, kas liik on sinna sattunud merd mööda mõnest teisest 
vesikonnast, või viitavad leiuandmed tõugja vähesearvulisele esinemisele Kasari jões. Lisaks 
Loodusdirektiivi II lisale on tõugjas Eestis kantud II kategooria looduskaitsealuste liikide 
hulka. Põhimõtteliselt tähendab see kaitsekategooria, et liigi arvukus langeb, levila aheneb 
ning liiki esineb väga piiratud alal või vähestes elupaikades. Vähemalt 50% teadaolevatest ja 
keskkonnaregistrisse kantud teise kategooria looduskaitsealuste liikide elupaikadest võetakse 
kaitse alla kaitsealade, hoiualade või püsielupaikadena. 
 
Kalamajanduslik väärtus 
Tõugjas on ajalooliselt olnud hinnatud püügikala, seda eeskätt Peipsi – Võrtsjärve 
vesikonnas. Vastavalt kalapüügieeskirjale on selle liigi püük tänapäeval Eesti kõikides 
veekogudes keelatud.   
 
Ohutegurid 
Peamiseks ohuteguriks on keskkonna saastus ning ökosüsteemi muutused. Oluliseks 
negatiivseks faktoriks on ka jõgede tammitamine, sest tõugjale on iseloomulikud pikad 
kudemis- ja toitumisränded ühe vesikonna piires. Kuna Väinameri ei ole tõugja tüüpiline 
elupaik, siis selles piirkonnas liigi kui terviku jaoks olulisi ohutegureid pole. Kuna tõugjas on 
hästi püütav enamike kalapüügivahenditega, siis tuleks siiski tagada kalurite teadlikkus, et 
püünistesse sattumise korral isend vabastataks.  
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Tõugja kaitse Eestis tuleb tagada tema põhilistel elualadel magevetes. Väinameres ei ole 
võimalik ega vajalik võtta kasutusele tõugja kaitse meetmeid.  
 
 
2.1.10 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 
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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 teid pidi. Väinamerest on võldase leide teada arvukalt. 
Siiski on ilmne, et Eesti meres on võldased Väinamerest veelgi arvukamad Liivi lahes ning 
Lääne-Eesti saarte läänepoolsemates rannavetes.  
 
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 eri liigisisesesse rühmitusse. Kui sellekohased viited osutuvad tõeks, siis 
tuleks tagada võldase kaitse ka rannameres (Väinamere piirkond ei ole võldase väiksema 
arvukuse tõttu siiski liigi jaoks eriti oluline). Samas on meres praktiliselt 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 Väinameres veel mõned 
looduskaitselist tähelepanu vajavad kalad, eeskätt Berni konventsiooni III lisas nimetatud 
nugakala ja vimb. 
 
 
2.2.1 Nugakala 
 
Arvukuse ja seisundi hinnang 
Nugakala on Läänemeres peamiselt Eestist lõuna poole jäävate suurte jõgede ja nende 
suudmealade kala. Eestist ja sealjuures ka Väinamerest püütakse siiski seda liiki peaaegu igal 
aastal, sageli ka mitmeid isendeid korraga.  
 
Kalamajanduslik väärtus 
Eestis puudub.  
 
Ohutegurid 
Peamiseks ohuteguriks on keskkonna saastus, eeskätt just kudejõgedes.  
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Väinameres ei ole võimalik ega vajalik võtta kasutusele nugakala kaitse meetmeid.  
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2.2.2 Vimb 
 
Arvukuse ja seisundi hinnang 
Vimb on nii Väinamere kui ka mujal Eestis tavaline ja kohati arvukas kala, kelle arvukus on 
viimastel aastakümnetel kõikunud küllalt suurtes piirides. Kuigi Euroopa Liidu mitmetes 
liikmesriikides on juhitud tähelepanu selle kaitse vajadusele (eeskätt heade 
kudemistingimuste garanteerimisele), ei ole Eestis praegu vimma arvukuse ja seisundi pärast 
vaja tõsist muret tunda – seda vähemalt loodusliku mitmekesisuse aspektist lähtuvalt (vimma 
kui kalanduse sihtobjekti varu seisund võiks siiski parem olla). Väinameres on selle 
poolsiirdekala tähtsamaks koelmuks Kasari jõgi oma lisajõgedega.  
 
Kalamajanduslik väärtus 
Eestis sõltuvalt piirkonnast küllaltki oluline.  
 
Ohutegurid 
Peamiseks ohuteguriks on keskkonna saastus, eeskätt just kudejõgedes. Vimma 
meeliskudepaigad on kruusased taimestikuvabad kohad kiirevoolulistes jõgedes. Kui jõgede 
eutrofeerumine vähendab selliseid elupaiku, siis võib see pikemas perspektiivis mõjuda 
negatiivselt vimma arvukusele. Praegu Eestis kehtiv alammõõt (täispikkus 30 cm) on piisav 
ära hoidmaks kalanduse liigset survet vimma varule. 
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Väinameres ei ole vajalik võtta kasutusele vimma kaitseks täiendavaid meetmeid. Piisav 
kaitse on tagatud püügirežiimiga ja kalapüügiseaduse ning selle alamaktidega. Samas tuleks 
muidugi tagada lisaks ka Kasari jõega lahte kanduva vee hea kvaliteet; teoreetiliseks 
ohuteguriks on siinkohal tulevikus oluliselt suureneda võiv põllumajandusreostus  
 
 
3 Väinamere kalandus 
 
Rannakalandus on olnud Väinamere piirkonnas oluline tegevusala läbi sajandite. Seoses 
töönduslikult oluliste kalaliikide varude halvenenud seisuga Väinamere piirkonnas on 
rannakalurite sissetulekud praegu väikesed. Kui nõukogude perioodil näiteks püüti 
Väinamerest sageli suurusjärgus 10000 tonni kala aastas, siis tänased saagid on sellega 
võrreldes täiesti tühised olles suurusjärgus 100 – 200 tonni aastatel 2006 – 2007 (tabel 2, lisa 
3) kuni mõnesaja tonnini. Peamine muutus on seotud kastmõrraga räimepüügi sisulise 
lõppemisega. Just räim andis lõviosa saakidest ning aastatel 1989 – 1990 ületasid räime 
saagid ise 10000 tonni piiri. Seevastu aastal 2007 püüti Väinameres vaid 43 tonni räime.  
 
Tähtsuselt järgmised töönduslikud liigid Väinameres on traditsiooniliselt olnud ahven, 
tuulehaug, haug ja säinas. Tursa väga kõrge arvukuse perioodil 1980-ndatel ulatusid ka selle 
liigi saagid Väinameres korduvalt 100-400 tonnini. Tänaseks on tursa püügid sisuliselt 
olematud, kuid Väinamerre (just nagu mujalegi eesti rannamerre) on jõudnud ning väga 
arvukaks saanud võõrliik hõbekoger, kes oli koguseliselt neljandal kohal aastal 2007 (tabel 
2).     
 
Aastal 2006 oli kalurite saak Väinamerest suurusjärgus 100 tonni ja aastal 2007 umbes 190 
tonni. Varude kehva seisu kõrval tuleks aga väikeste saakide ja kalanduse marginaliseerumise 
kõrval isegi tähtsama põhjusena näha põhjapanevaid muutusi kogu Eesti riigi majanduselus. 
Nimelt on pärast taasiseseisvumist kala hinnad kerkinud märgatavalt aeglasemalt kui Eesti 
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keskmine palk ja kalapüügiga seoses olevad kulud, nagu näiteks kütuse hind. Viimastel 
aastatel on kalapüügi tulusus langenud nii madalale, et tööd jätkavad sisuliselt vaid mõned 
üksikud entusiastid. Just see on üks põhipõhjusi, miks saake ei saa kunagistega võrrelda. 
Näiteks Eesti Mereinstituudi iga-aastased seirepüügid näitavad küll kalade arvukuse 
mõningast langust, ent kindlasti on langus kalade arvukuses olnud märgatavalt väiksem kui 
langus saakides.   
 
 
Tabel 2. Väinamere kalasaagid (kg) liikide kaupa aastal 2007 (allikas: 

Põllumajandusministeerium).  

Liik 2007 
Räim 43448 
Tuulehaug 38570 
Ahven 21629 
Hõbekoger 17757 
Särg 15659 
Nurg 9468 
Lest 8679 
Haug 8161 
Säinas 6774 
Kiisk 4497 
Merisiig 3231 
Roosärg 2035 
Linask 1917 
Luts 1263 
Vimb 1255 
Meritint 1057 
Euroopa angerjas 734 
Latikas 418 
Meriforell 313 
Harilik ogalik 213 
Koha 133 
Harilik viidikas 116 
Lõhe 100 
Kilu 25 
Karpkala 19 
Euroopa emakala 10 
Vikerforell 10 
Tursk 6 
KOKKU 187492 
 
 
Miks ei ole kalade arvukus Väinameres kõrge, kui kutselise püügi saagid on täna tühised 
võrreldes paarikümne aastase tasemega? Sellele küsimusele ei ole ühest vastust, sest ilmselt 
on tegu mitmete faktorite kaasmõjuga. Ühe põhjuse võib siiski välja tuua: tänaseks pole 
Väinamere suurimad „kalurid” mitte inimesed – kõige olulisem mõjutaja on hoopis 
Väinamere piirkonda kakskümmend aastat tagasi saabunud võõrliik kormoran. Kormoranide 
saak ületab inimeste oma suurusjärgu võrra olles üle tuhande tonni aastas.  
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Tabel  3. Väinamere kalasaak summaarselt ja püügivahendite kaupa aastal 2006 (kg). 

avaveemõrd suu kõrgusega 3 m ja üle selle 2375 
kastmõrd 19291 
nakkevõrk 1179 
nakkevõrk silmasuurusega 48-72 mm 9426 
nakkevõrk silmasuurusega 73-120 mm 26355 
nakkevõrk silmasuurusega alla 48 mm 14849 
nakkevõrk silmasuurusega üle 120 mm 487 
rivimõrd 1315 
õngejada (100 konksu) 179 
ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m 12210 
ääremõrd suu kõrgusega 1-3m 13 
ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 11595 
ääremõrd suu kõrgusega kuni 1m 106 
Kokku 99378 

 
 
Kalurite arvu Väinameres ei ole võimalik täpselt määratleda, sest kalurite arvu statistika on 
Eestis maakondade põhine. Aastal 2005 oli kutseliste kalapüügivahenditega püügi õigusega 
isikute arv järgnev: Saaremaal 310, Hiiumaal 286 ja Läänemaal 191 rannakalurit. Kui 
Läänemaal registreeritud kalurid püüavad valdavalt Väinameres, siis suur osa Saare ja Hiiu 
maakondade kaluritest püüavad teistes merealades. Hinnanguliselt võib öelda, et kalapüüdjate 
üldarv on suurusjärgus 400 kalurit. Kindlasti peab aga sealjuures silmas pidama, et lõviosa 
neist püüab kala vaid paar korda aastas.  
 
Kõige olulisemaks kalapüügivahendiks tänapäeval on nakkevõrgud. Just nendega võetakse 
välja põhiosa kaladest (tabel 3). Kuna aga Väinameri on reeglina talvel jääs, siis ei ole 
Väinamere nakkevõrkudega püük lindudele kuigi ohtlik (vt. järgmine peatükk).  
 
Kokkuvõtteks: üheksakümnendate aastate alguses oli Väinamere kalavaru heas seisus ning 
kaluritel oli võimalik saada kala eest Lääne-Euroopa turgudel pakutavat hinda. Arvestades 
madalaid tootmiskulusid Eestis oli see hind väga kõrge. Seetõttu oli aktiivseid kalureid palju 
ja uustulnukate surve kalandusse siseneda samuti märgatav. Kuna kala hindade ja palkade 
üheksakümnendate aastate alguse suhe ei taastu ilmselt enam kunagi, ning palkade kala 
hindadest kiirem kasv on prognoositav ka tulevikuks, ei ole rannakalanduse kui 
majandusharu osatähtsuse kasvu Väinamere piirkonnas ette näha ka edaspidi. Seega võibki 
järeldada, et isegi kui kalavarude olukord paraneb, tuleb pikemas perspektiivis siiski 
arvestada rannakalanduse kui elatusallika pideva osatähtsuse langemisega tööhõives. Samas 
on võimalik rannakalandusega kaudsemalt seoses olevate sissetulekuallikate (näiteks 
harrastuskalastajatele erinevate teenuste pakkumine, veematkad linnuvaatlejatele) kasv. Kuigi 
niisugune stsenaarium ei ole rõõmustav kalandusele, on kalanduse vähenev osatähtsus 
looduskaitse jaoks kindlasti positiivne, sest toob kaasa täna juba niigi madala ebasoovitava 
kaaspüügi (veelinnud, hülged) edasise alanemise.  
 
 
4 Väinamere kalurite kaaspüük 
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Kõikjal Eestis kaasneb kalurite tegevusega tahtmatu mereimetajate ja –lindude kaaspüük. Kui 
hüljestele suremus leiab aset peaaegu ainult mõrdades, siis merelinnud hukkuvad valdavalt 
nakkevõrkudes.  
 
Läbiviidud uurimused on näidanud, et lindude jaoks on kõige ohtlikum periood külmaveeline 
aeg – oktoobrist aprillini. Kalurite võrkudes kõige suuremal määral hukkuvaks linnuliigiks on 
sealjuures aul. Võrreldes näiteks Soome lahega on lindude kaaspüük Väinameres küllaltki 
väike. Sellel on mitu põhjust: esiteks on Väinameri talvel valdavalt jääga kaetud, mistõttu 
püük võrkudega kas puudub või toimub jää all. Teiseks on talvise püügi sihtliikideks Eestis 
eeskätt lõhelised, kes Väinameres on vähearvukad. Kolmandaks on kalurite püügikoormus 
Väinameres viimase kahe kümnendi jooksul pidevalt ja olulisel määral vähenenud, mille 
peamiseks põhjuseks on väikesemastaabilise rannapüügi järjest kahanev tulusus. Lõpuks – 
Väinameres on kevadel pikk võrgupüügi keeld, mistõttu kevadrände ajal linnud võrkudes ei 
hukku. Kokkuvõtteks: lindude kaaspüük Väinameres leiab küll aset, ent selle ulatus ei ole 
tänapäeval selline, et vajaks täiendavate kaitsemeetmete kasutuselevõtmist. Kogutud andmed 
näitavad, et Väinamere piirkonnas on kõige sagedamini võrku sattuvateks lindudeks tuttvart 
ja sõtkas. Väga väikesel määral võib hukkuda ka pütte ning läbirändel olevaid kaure.  
 
Hülgeid hukkub tänapäeval Eestis kõige enam kalurite püünistes Liivi lahes: Pärnu lahes ja 
Saaremaa lõunapoolsete randades. Selle peamiseks põhjuseks on kalurite kõige suurem 
mõrrapüügi surve just nendel aladel. Väinameres esineb nii viigerhüljest kui hallhüljest. 
Hallhülgeid hukkub Väinamere piirkonnas igal aastal, ent tegu on siiski vaid 
üksikjuhtumitega. Arvestades seda, et hallhülge arv Eesti kasvab jõudsalt, ei saa kaaspüüki 
pidada ilmselt liigi jaoks väga oluliseks ohuteguriks. Viigerhüljeste hukkumise kohta 
Väinamere piirkonnas teateid ei ole. Samas on viigerhüljes näiteks Hiiumaa laidude 
piirkonnas arvukas – ent selles piirkonnas mõrrapüüki täna sisuliselt ei toimu. Kuna 
mereimetajate kaaspüügi kohta saabub kaluritelt informatsiooni väga lünklikult, ei saa 
üksikute isendite hukkumist siiski välistada. Arvestades mõrdade väga väikest arvu tänapäeva 
Väinameres (mis jääb suurusjärgu võrra alla 10-15 aasta tagusele tasemele) oleks raske 
põhjendada täiendavate püügikitsenduste seadmist Väinamere piirkonnas.  
 
Kogu Eestis tervikuna tuleks senisest suuremat tähelepanu pöörata hülgekindlate püüniste 
väljatöötamisele ja juurutamisele. Tegevusele on võimalik saada toetust kasutades EL 
struktuurifonde. Hülgekindlate püüniste kasutuselevõtt võimaldaks Väinamere piirkonnas 
niigi madala mereimetajate kaaspüügi edasist vähendamist.  

 

5 Lisa 1. Väinamere kalade süstemaatiline nimestik 
 

Allpool tuuakse ära Eesti kalade süstemaatiline nimestik. Mõni liik asustab Väinameres vaid 
äärealasid – näiteks satuvad lõhe ja meriforell peamiselt vaid Soome lahega piirnevatesse 
avamerelistesse osadesse ning vingerjat näiteks võib vastupidi kohata vaid mageveega 
piirnevates lahesoppides, näiteks Matsalu lahe taimestikurohkes ja peaaegu mageveelises 
siseosas. Mõlemal juhul aga liik Väinameres siiski esineb. Seetõttu tähendab arvukuse 
hinnang vaid vastava liigi arvukust tema Väinamere piiresse jääval tüüpilisel eluala, 
kusjuures mõnes muus Väinamere piirkonnas võib liik täiesti puududa. Iga liigi järel on 
esitatud arvukuse hinnang Väinameres vastavalt alltoodud skaalale: 

0 – liik Väinameres teadaolevalt puudub (põhjuseks võib olla liigi väga väike arvukus ka 
mujal Eesti Läänemere osas või siis näiteks peaaegu täielikult mageveeline eluviis). 
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1 – liiki on Väinameres tabatud vaid juhuslikult, s.t. eksikülalisena.  

2 – liik on Väinameres haruldane 

3 – liik on Väinameres sage või isegi arvukas 

 

Ülemklass: LÕUATUD, AGNATHA 

Klass: Pteraspidomorphi 

I selts: SUTILISED, PTEROMYZONTIFORMES 

1. sugukond: Silmlased, Petromyzonidae 

1. Merisutt, Petromyzon marinus L. - 1 
2. Jõesilm, Lampetra fluviatilis (L.) - 3 
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. - 1 
 

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) - 1 

 

3. sugukond: Ansoovislased, Engraulidae 

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. - 2 
7a. Jõeforell, Salmo trutta trutta morpha fario L. - 0 
8. Vikerforell, Oncorhynchus mykiss (Walbaum) - 2 
9. Rääbis, Coregonus albula (L.) - 1 
10. Peled, Coregonus peled (Gmelin) - 0 
11. Merisiig, Coregonus lavaretus lavaretus (L.) - 3 
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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. - 3 

 

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.) - 3 
17. Teib, Leuciscus leuciscus (L.) - 3 
18. Turb, Leuciscus cephalus cephalus (L.) - 3 
19. Säinas, Leuciscus idus idus (L.) - 3 

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

22. Tõugjas, Aspius aspius aspius (L.) - 1 
23. Mudamaim, Leucaspius delineatus delineatus (Heckel) - 0 
24. Linask, Tinca tinca (L.) - 3 
25. Rünt, Gobio gobio gobio (L.) - 3 
26. Viidikas, Alburnus alburnus (L.) - 3 
27. Tippviidikas, Alburnoides bipunctatus (Bloch) - 0 
28. Nurg, Blicca bjoerkna bjoerkna (L.) - 3 
29. Latikas, Abramis brama (L.) - 3 
30. Vimb, Vimba vimba vimba (L.) - 3 

31. Nugakala, Pelecus cultratus (L.) - 1 
32. Koger, Carassius carassius (L.) - 3 
33. Hõbekoger, Carassius auratus gibelio (Bloch) - 3 
34. Karpkala (sasaan), Cyprinus carpio L. - 2 

 

9. sugukond: Hinklased, Cobitidae 

35. Hink, Cobitis taenia L. - 3 

36. Vingerjas, Misgurnus fossilis (L.) - 1 

 

10. sugukond: Balitoridae 
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37. Trulling, Nemacheilus barbatulus barbatulus (L.) - 0 
 

VII selts: SÄGALISED, SILURIFORMES 

11. sugukond: Sägalased, Siluridae 

38. Säga, Silurus glanis L. - 1 
 

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.) - 3 

41. Pollak, Pollachius pollachius (L.) - 0 
42. Tursk, Gadus morhua callarias L. - 2 

 

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 

47. Madunõel, Nerophis ophidion (L.) - 3 
48. Merinõel, Syngnathus typhle (L.) - 3 

 

XI selts: AHVENALISED, PERCIFORMES 

16. sugukond: Ahvenlased, Percidae 

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

 

17. sugukond: Ridakalalased, Stichaeidae 
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52. Suttlimusk, Lumpenus lampretaeformis lampretaeformis (Walbaum) - 1 

 

18. sugukond: Võikalalased, Pholidae 

53. Võikala, Pholis gunnellus (L.) - 1 
 

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. - 1 
 

23. sugukond: Mõõkkalalased, Xiphiidae 

62. Mõõkkala, Xiphias gladius L. – 0 (1?) 

 

XII selts: MERIPUUGILISED, SCORPAENIFORMES 

24. sugukond: Võldaslased, Cottidae 

63. Merihärg, Triglopsis quadricornis quadricorniis (L.) - 2 
64. Nolgus, Myoxocephalus scorpius scorpius (L.) - 2 
65. Meripühvel, Taurulus bubalis (Euphrasen) - 2 
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 
 



 17

XIII selts: LESTALISED, PLEURONECTIFORMES 

27. sugukond: Kammellased, Scophthalmidae 

69. Kammeljas, Scophthalmus maximus (L.) - 2 
 

28. sugukond: Lestlased, Pleuronectidae 

70. Soomuslest, Limanda limanda (L.) - 0 
71. Merilest, Pleuronectes platessa (L.) - 0  
72. Lest, Platichthys flesus trachurus (Duncker) – 3 
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6 Lisa 2. Väinamere saagid (kg) liikide ja püügivahendite kaupa 2006 a.  
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avaveemõrd suu kõrgusega 3 m ja üle selle 255 7 113 10 13 184

kastmõrd 19 7

nakkevõrk 180 232 332 2 85

nakkevõrk silmasuurusega 48-72 mm 2497 1 1021 6 3 1424 41 98 928 3

nakkevõrk silmasuurusega 73-120 mm 2897 12 3659 15 3 8 6361 212 3 3775 9

nakkevõrk silmasuurusega alla 48 mm 5784 1 5 1146 4 20 36 658 194 26 710

nakkevõrk silmasuurusega üle 120 mm 26 7 281 70

rivimõrd 94 885 5 28 89 9

õngejada (100 konksu) 51 45 6 5 5

ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m 526 119 840 4 2097 1 88 922 42 26 1266 49

ääremõrd suu kõrgusega 1-3m 1 3

ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 288 55 41 1849 28 18 1781 194 260 1884

ääremõrd suu kõrgusega kuni 1m 8 12

Grand Total 12599 1125 840 55 10196 23 41 137 36 11862 503 347 7294 1944
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Väinamere kalasaagid (kg) liikide ja püügivahendite kaupa 2006 a. (järgnev) 
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avaveemõrd suu kõrgusega 3 m ja üle selle 4 1 3 14 5 1 118 1646 1

kastmõrd 1508 8 17749

nakkevõrk 42 9 135 14 90 43 18

nakkevõrk silmasuurusega 48-72 mm 114 7 4 234 4 658 52 70 1071 1031 3 17 141

nakkevõrk silmasuurusega 73-120 mm 773 44 107 1172 2 1897 11 71 1652 3413 4 40 6 211

nakkevõrk silmasuurusega alla 48 mm 196 12 446 46 1418 12 1413 524 1713 2 121 363

nakkevõrk silmasuurusega üle 120 mm 103

rivimõrd 31 61 3 104 6

õngejada (100 konksu) 61 5 1

ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m 70 5 16 955 194 235 588 2187 1939 44

ääremõrd suu kõrgusega 1-3m 6 3

ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 134 5 8 5 7 813 941 24 913 2170 68 108

ääremõrd suu kõrgusega kuni 1m 36 50

Grand Total 1363 73 120 1884 59 5988 1210 3344 5008 10842 9 21587 6 886
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