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Viimane kohtumine 14.06.2017

•

Kohtumisel tutvustati Pärnu jõe lõhe ja meriforelli populatsioonide
olukorda. KeM tutvustas võimalikke kaitsemeetmeid olukorras, kui
Sindi pais avatakse kalade rännetele.

Eesmärk: 1) Tagada tõusev ränne 2018. aastal
2) Tagada laskujate ränne 2020. aastaks.
19.07.2017 saatis KeM KVO Liivi lahe kalanduskogule lõhe ja meriforelli
kaitsemeetmete ettepanekute kirja.
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Kirja vastus:

Kutselised kalurid on nõus toetama igati lõhe ja meriforelli kaitsemeetmeid, et tagada vajalik kalad
populatsioon Pärnu lahes, mille esmaseks eesmärgiks on tõusvate kudekalade pääs Pärnu jõkke.
Samas ei saa kutselised kalurid nõustuda Keskkonnaministeeriumi poolt pakutavate uute
püügipiirangutega, mis soovitakse seada meritindi püügi perioodil 1. jaanuarist - 5. maini. Pärnu laht
on suurim meritindi püügi koht Eesti rannikumeres. Ei saa nõustuda sellega, et ühte või kahte liiki
kaitstes võetakse ära oluline sissetulekuallikas kutselistelt kaluritelt. Teie poolt väljapakutud
keelualast püütakse 90% Pärnu lahe meritindist. Kalurid on varude säilimise ja kaitsmise eesmärgil
igati tulnud vastu ja arvestanud nii ministeeriumi kui ka teadusasutute ettepanekutega. Seetõttu oleme
seisukohal, et kevadise tindipüügi ajal ei saa kutselised kalurid nõustuda täiendavate
püügipiirangutega Pärnu jõe suudmes. Ülejäänud aastast peavad kalurid nagunii loovutanud oma
ahvenapüügi kohad.
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Aastaringselt on keelatud:

•

1. Pärnu lahes Pärnu jõe parempoolsest muulist (vaadatuna allavoolu) läände jääval 500 m laiusel alal, mida

•

•

piirab kaldajoon, muul ning edasi mõtteline joon, mis muuli otsast tõmmatuna läbib punktid koordinaatidega
58º22.095'N, 24º26.988'E ja 58º22.683'N, 24º27.929'E Tuulepaagi tee kõrval kulgeva laevatee liitsihi alumise märgini;
2. Pärnu lahes alal, mis on piiratud Pärnu jõe vasakpoolse muuliga (vaadatuna allavoolu), rannajoonega ja Side
tänava mõtteliseks pikenduseks oleva liiniga, mis läbib punkte koordinaatidega 58º22,3'N, 24º30,3'E ja 58º21,6'N,
24º29,7'E ning viimasega punktis koordinaatidega 58º21,6'N, 24º29,7'E ristuva ja muuli otsa läbiva liiniga, välja
arvatud tindipüük mõrdadega 1. märtsist kuni jääkatte lagunemiseni;
3. Pärnu lahes põhja pool Lindi oja suudmeala, mille koordinaadid on 58°20,21'N ja 24°17,37'E, ja Põdralaiu, mille
koordinaadid on 58°16,25'N ja 24°31,0'E, vahelist ühendussirget on aastaringselt keelatud kasutada kastmõrda.
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Tähtajaliselt on keelatud püüda:

•

4. Pärnu lahes Madalmurru piirkonnas Uulu madalikul asuval alal, mis on piiratud kaldajoone ning punktist
koordinaatidega 58º20.537'N, 24º33.810'E edasi mõttelise joonega, mis läbib punkte koordinaatidega
58º18.9'N, 24º29.9'E ja 58º20.990'N, 24º33.391'E – 15. aprillist 15. juulini;
5. Pärnu lahes Kotinina, mida tähistatakse koordinaatidega 58º17.888'N ja 24º16.719'E, ja Tahkunina, mida
tähistatakse koordinaatidega 58º15.515'N ja 24º29.364'E, vahelisest ühendussirgest põhja pool:
• peab avaveemõrra lina silmasuurus olema mõrrapäras vähemalt 24 mm ja teistes mõrra osades
vähemalt 56 mm, välja arvatud meritindipüügil 1. jaanuarist kuni 5. maini;
• on keelatud kasutada kahe kerega avaveemõrdu.
• ääremõrdu, mille silmasuurus on mõrrapäras alla 24 mm ja teistes osades alla 56 mm 10. maist 15.
augustini;
• suurema kui 80 mm silmasuurusega mõrdu 15. maist 15. juulini;
• nakkevõrke 1. maist 15. juulini;
• õngpüüniseid, välja arvatud lihtkäsiõnge ja käsiõnge, 15. maist 15. juulini.

•
•
•
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6. Eripiirkond „Purjespordiala 1“ on 1.juulist kuni 15. septembrini kalapüük keelatud
7. Eripiirkond „Purjespordiala 2“ on 1.juulist kuni 1. septembrini kalapüük keelatud

•

Pärnu jõel on Sindi paisust kuni suudmeni keelatud kalapüügil kasutada püügivahendil
põiklanti 15. märtsist 10. maini

•

Harrastuskalapüük, välja arvatud püük spinningu ja lendõngega, on Jõgeva, Lääne-Viru ja
Järva maakonna piires keelatud järgmistel jõgedel ja jõelõikudel: Pärnu jõel Vodja jõe
suudmest Reopalu jõe suudmeni;
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Seletused: Lähtudes teistel Eesti lõhejõgedel kehtestatud kaitsemeetmetest on antud kaardile toodud lisaks
erineva läbimõõduga ringikujulised püügikeeluala võimalused.

•

1 sisemine ring: 500 m – lähtuvalt Pärnu jõe suurusest ja seniselt kasutatud praktikast (lõhejõgedel on
suurem püügikeeluala ning meriforellijõgedel on 500 m püügikeeluala) on antud püügikeeluala lõhe ja
meriforelli kaitseks Pärnu jões ebapiisav;

•

2 ring: 1000 m – antud püügikeeluala on kõikides teistes Eesti lõhejõgedes (+ 3 ring: ajutine püügikeeluala
suurenemine sügisel 1500 m), lisaks tuleks tuleks katta ka vasakpoolse muuli tagune ala, mis jääb 1 km alast
välja;

•

3 ring: 1500 m – püügikeeluala suurenemine 1.sept- 31.okt. (kehtib kõikidel Eesti lõhejõgedel)
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Alternatiivlahendus Pärnu jõe suudmele ja kutselistele kaluritele:

Ettepanek:
Valge ristkülik:
Ringikujulise 1000 m läbimõõduga püügikeeluala
rakendamise asemel tuleks kaaluda ristkülikukujulise
püügikeeluala rakendamist Pärnu jõe suudmesse, mis
on lihtsamini järgitav. Antud püügikeeluala laius on
suurusjärgus 1000 m ümber muulide ja suudme.
Ristkülikukujuline püügikeeluala tagab ka eelnevalt
kirjeldatud rannaalade ja muuli lähedusse
kudemisrändeks valmistuvatele ja koonduvatele lõhe
ja meriforellidele piisava kaitse.

•
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Alternatiivlahendus Pärnu jõe suudmele ja kutselistele kaluritele:
Võimalikud lahendused:
Valges ristkülikus: Lubatud meritindipüük 1.
märtsist kuni jääkattelagunemiseni
Lisaks kaalutakse koostöös osapooltega
püügikeeluala nr. 2 tühistamist peale 15. juulit
(peale koha kudeaega) ning ala nr 4 kaotamist.
Keeluala kehtestamine 2018. a sügise rändeks
alates 01. aug kuni 30. nov, 2020. a alates
aastaringi.
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