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Riikoja

Baer (1840)

• Kalastada võis
kõikjal
• Kalandus oli
suuresti
kloostrite käes
• Mingeid
piiranguid
kalapüügile ei
seatud
• Alles 19. sajandil
kerkis üles
kalanduse
reeglite küsimus
Kaspia meres

Lühike sissevaade ajalukku

Vene impeerium 1745. a.

Lühike sissevaade ajalukku
• Vene Läänemerekubermangudes
(Eesti-, Liivi- ja Kuramaa) oli
olukord teistsugune
• Juba 13. sajandil püüti korraldada
kalapüüki Daugava jõel Riia linna
lähipiirkonnas
• Rüütlimõisate tugevnedes kujunes
Vanal Liivimaal, kuid eriti Rootsi
ajal välja maaomand, mille kohaselt
ka veekoguga piirnevat rannariba
(meri, jõgi, järv) peeti mõisa
omandiks
• Mõisnikul oli õigus ise otsustada,
kuidas ta oma õigust rannaribale
kasutas
• Kolme versta piirang

Vene Läänemereprovintsid

Kalanduse ajalugu maailmas
• Oma ja suhteliselt hästi kirjapandud
ajalugu on vaid kahel töönduslikult
väga olulisel maailmamere
perekonnal: heeringalistel ja
vaalalistel (hiljem ka hülgelistel)

Vene Läänemereprovintsid

Kalanduse ajalugu Vene
impeeriumis
• Baeri häiris, et infot kalanduse kohta peaaegu
ei olegi ning seetõttu on ka keeruline hinnata,
kas kalavarud vähenevad, nagu kalurid
kinnitasid või on tegemist loomulike
looduslike protsessidega, mis mõjutavad
kalade hulka
• 1853. aastal avaldas Baer üleskutse alustada
andmete kogumist kalanduse ajaloo kohta
Vene impeeriumis, et saada ligilähedanegi pilt
kalanduse ja sellega seoses olevate määruste
kohta Vene riigis
• Üleskutse oli reaktsioon Baeri
ekspeditsioonidele Peipsile ja Läänemerele
(1851–1852), mis viis
kalandusekspeditsioonide korraldamiseni
esialgu impeeriumi sisevetes, seejärel
Vene Läänemereprovintsid
ääremeredes ja kestsid 20. sajandi alguseni

Vähetuntud aspekte kalapüügireeglitest Peipsi järvel
• Kõikides vanades kroonikates on
Peipsit peetud väga kalarikkaks järveks
• Kalapüük Peipsi rannikuil oli venelaste
käes juba keskajal
• Pärast Eesti- ja Liivimaa ühendamist
Vene impeeriumiga (1721) asustasid
vene kalurid kogu Liivimaa rannikuala
Peipsi ääres ja samuti Soome lahe
lõunaranniku kuni Paldiskini
• Kalurid maksid mõisnikele
kalastusõiguse eest renti kas rahas või
kalades (1/10 saagist). Kalapüük oli
aga nt. Peipsil kõigile vaba

Baer, 1860

• 18. sajandil ilmusid
Peipsile, kuid ka
Läänemerele Ostaškovi
kalurid Tveri kubermangust
Selingeri järve äärest.
Nemad tegelesid Venemaa
sisealadel nõutud tindi
tööstusliku püügiga
(kasutasid nootasid)
• Noodapüügi tulemusel
hakkasid Liivimaa rannikuil
vähenema kõrgelt hinnatud
latika, rääbise, ahvena ja
haugi varud
• Sissetuleku säilitamiseks
alustati püüki piltlikult
„linase riidega“

Vähetuntud aspekte
kalapüügireeglitest Peipsi
järvel

Talabski saarte kaluri regi tindinooda
vedamiseks Pihkva järve jääl

Vähetuntud aspekte kalapüügireeglitest Peipsi järvel
• Intensiivne kalapüük Peipsil viis 18. sajandi
lõpuks olukorrani, kus üha rohkem püüti
välja noori kalajärke (сеголетки, хохлики,
малявки)
• Need kuivatati suurtes kalaahjudes ning
realiseeriti Pihkva, Moskva ja Peterburi
turgudel
• Ulatuslik röövpüük viis selleni, et paljud
Peipsi kalurid olid sunnitud sissetulekute
säilimise nimel rentima suviseks
kalapüügiks Liivimaa siseveekogusid
• Röövpüük häiris Liivimaa mõisnikke ning
nende eestvõttel keelas Tartu sillakohus
1824. a. Liivmaa kaluritel igasuguse
kalapüügi kubermangu Peipsi rannikul 25,
juulist 1. septembrini, et noorkala säästa

Esimene teadaolev artikkel
röövpüügist Peipsil ilmus 1770 a.

Vähetuntud aspekte kalapüügireeglitest Peipsi järvel
• Keeldu kasutasid Pihkva
kubermangu kalurid
alustades Liivimaa rannikuil
aktiivset noodapüüki
• Oma kalameeste kaitseks
kehtestas Tartu sillakohus
1825. aastal juba Läänemerel
kehtinud kolmeverstase
piirangu rannikust, mis
võimaldas ranna lähedal
püüda vaid Liivimaal
registreeritud kaluritel

Keres (kalurite öömaja). Kasutati nii
Peipsil kui Pihkva järvel (1852)

Liivimaa kalanduskomisjon
• Vaatamata noorkala püügi
keelule Liivimaal, jätkus
see salaja sealgi
• 1840. a. otsustas Liivimaa
maanõunike kolleegium
asutada spetsiaalse
kolmeliikmelise
komisjoni Liivimaa
kubermangu üleüldise
kalapüügiseaduse
väljatöötamiseks

Tulease ja noodapöör

Liivimaa kalanduskomisjon
• Komisjon koostas 1841. aastaks dokumendi „Kalapüügi õigusest“, mille põhjal
maanõunike kolleegium koostas 1843. aastal „Liivimaa kalanduse eeskirja“
kavandi, mis saadeti Liivimaa maakondade ja linnade kohtutele
seisukohavõtuks
• Erilist tähelepanu pööras komisjon tõsiasjale, et kalaliigid koevad erinevatel
aegadel kogunedes selleks suurtesse parvedesse. Komisjon kirjutas: „Kaladele
peab jätma vajaliku aja püügikõlbuliku suuruseni kasvamiseks, selleks et
kalasaagid oleksid jätkusuutlikud. Selle eesmärgi saavutamiseks kehtestatakse
kindel kalavõrkude silma suurus [erinevatele liikidele], et mitte väikesed, et
võrku jääks ainult mõõdukalad. Samuti peab vastama võrgu suurus veekogule,
kus kala püütakse.“
• Lisaks võrgusilma suurustele, tegi komisjon konkreetsed ettepanekud
püügikõlbulike kalade alammõõtude osas (nt. haugi pikkuseks 15,2 cm) ning
võrkude suuruse osas Läänemerel ning Peipsi järvel. Reeglite jälgimise
kohustus pandi kohalikule politseile

• Tartu sillakohus asus seisukohale, et
„eeskirja elluviimine on juba seoses
võrkude endi ning nende silmade
suurustega seotud väga suurte
raskustega, sest eeskirjas nähakse ette
kasutada teistsuguseid võrke kui
Peipsi ääres tavaks [---] Kalurid
kasutavad siin samamoodi tehtud
nootasid, mis on väga kallid. Seetõttu
on täiesti võimatu neid asendada
teistsugustega, sest nii kaotab enamik
rannaelanikke oma kõige olulisema
omandi ja nende võime teenida elatist
halvatakse”
• Tõepoolest: näiteks talvel rääbise- ja
tindipüügil Peipsi keskosas kasutatud
süvaveenoot oli eeskirjas kavandatust
(6,4 m) kuni 26 m kõrgem, sest nii oli
võimalik püüda kui tahes sügavalt

Liivimaa kalanduskomisjon

Talvine noodapüük Alajõel Peipsil (Aimar
Rakko)

• Vaatamata väga range
kalanduse eeskirja
kriitikale jõudis see 1844.
aastal valitsuseni, kuid
sealgi leiti, et pakutud
abinõud ei arvesta
kuigivõrd kohalikke
olusid, on liiga karmid
ning kaluritele järgimiseks
keerulised
• Liivimaa mõisnikud aga ei
jätnud jonni ning
pöördusid Liivimaa
kuberneri poole, et
röövpüügile tehtaks lõpp

Liivimaa kalanduskomisjon

Kerese sisevaade

• Liivimaa kuberner kirjutas Peipsi
kalandusprobleemidest oma 1848. aasta
aruandes. Riik ei saanud seda eirata
• Riigivarade ministeerium otsustas
korraldada Peipsile teadusliku
ekspeditsiooni eesotsas Baeriga
• Ta kasutas kujunenud olukorda
maksimaalselt ning koostas kompleksse
(geoloogia, geograafia, hüdroloogia,
ajalugu, rahvastik) uurimisprogrammi nii
Peipsi kui ka Läänemere idakalda
kalanduse uurimiseks. Nii Vene kui
Euroopa oludes oli selline lähenemine
uudne
• Juhtmõte oli: „Peipsi on teaduslikult
vähem tuntud kui Baikal Siberis“ ning
selle muutmiseks tuleb töösse kaasata nii
palju inimesi kui võimalik

Peipsile saadetakse
Baer (1851–1852)

Baer (1859)

• Baer uuris Läänemere rannikuala
põhjalikumalt 1851. aasta suvel ja 1852.
aasta kevadel
• Ülevaade kalasaakidest Läänemerega
piirnevates mõisates Eesti- ja Liivimaal oli
mingil kujul olemas, kuna seal olid
rendisuhted paremini paigas kui Peipsil.
Lisaandmeid otsisid Baer ja tema kaaslased
Narva, Tallinna, Pärnu ja Riia arhiividest
• Enamasti pidi kalur mõisnikule ära andma
1/10 räimesaagist või maksis
kalapüügiõiguse eest hooaja või paatide
suuruse ja arvu järgi raharenti
• Lõhe, angerja ja siia osas nähti ette isendite
arv, mis läksid mõisnikule ja pastorile
• Võib siiski oletada, et kalur ei teatanud
mõisnikule kogu saaki ja tegelik räime
väljapüük oli registreeritust palju suurem

Baer Läänemerel
(1851–1852)

• Üks oluline töösuund oli Läänemeres
püütavate kalaliikide registreerimine.
Nt. selle kohaselt kohtas Läänemerel
toona veel tuura
• Teine töövaldkond oli koguda infot
erinevate kasutusel olevate
kalapüüniste kohta
• Kolmas suund oli koguda infot
püükide ja räime liikumise kohta
Läänemeres
• Selgus, et enamus püügist toimus
rannikulähedases meres (~3 km) ning
kehvad püügiaastad olid 1848–1850
• Mingeid meetmeid püügi
korrastamiseks Läänemerel Baer ette
ei näinud, pidades püükide
vähenemist ajutiseks, mis lähtus
looduslikest protsessidest

Baer Läänemerel (1851–1852)

