Arutelu „Kohavaru olukord ja kavandatavad kaitsemeetmed"
17. märtsil kell 13.00-15.30 Kalanduse teabekeskuses
Arutelul osalesid Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainspektsiooni esindajad, Tartu Ülikooli
Eesti mereinstituudi teadlased, Pärnumaa kalurkonna esindajad ja kalandusettevõtjad.
1. "Koha Pärnu lahes" - Ulvi Päädam, Keskkonnaministeeriumi peaspetsialist
Ülevaade kohasaakide statistikast Eesti rannikumeres kuude ja püügivahendite lõikes
viimase kolme aasta vältel, keskendudes püügiruutudele 179-180.
Käsitleti seni rakendatud meetmeid kohavarude hea seisundi kaitsmisel, kehtivaid piiranguid
ja uusi harrastuskalastajatele rakenduvaid kitsendusi, mis jõustuvad 1. juulist 2015 (nt on
keelatud kala, millele kehtib alammõõt, töötlemine veekogul või vahetult selle kaldal, viisil,
mis ei võimalda kala pikkuse tuvastamist ning õngpüünistega püütud kala, mis on kas
alamõõduline või millel on keeluaeg, ei tohi maale (kaldale) tuua.
2. "Kohavaru olukord ja kavandatavad kaitsemeetmed" - Redik Eschbaum, Tartu Ülikooli
Eesti mereinstituut, rannikumere ja kalanduse töörühma juhataja
Ülevaade koha uuringutest, saakidest Pärnu maakonnas, püügil alamõõdulise kala osakaalu
muutustest aastate lõikes, kohavarude üldisest dünaamikast ja hinnangust varule,
alamõõdulise kala osakaalust tööstuses, kalavarude mõistliku majandamise põhimõtetest.
Tehti ettepanekud varu ratsionaalsema kasutamise seisukohalt, nt põhilise ettepanekuna
toodi välja keeld koha püügile meres nii harrastus- kui kutselise püügivahenditega kudeajal
25. maist kuni 15. juulini. Mõistlik oleks mitte välja püüda suhteliselt kiiresti kasvavaid
noorkalu, tagada, et valdav enamus kaladest saaks enne väljapüüdmist vähemalt ühe korra
kudeda, tagada varu stabiilsus, et saagid baseeruksid vähemalt 2-3 põlvkonnal, mitte ühel,
nagu käesoleval ajal reegliks on saanud, seega oleks mõistlik suurendada alammõõtu
vähemalt 2 cm võrra, samale tasemele Peipsi ja sisevete kohaga.
Vahetult ettekannete lõpust algas arutelu kohalviibijatega. Pärast ettekandeid toimus kohalviibijate
arutelu.
Põhiküsimuseks, mida arutelu kestel püüti lahendada, olid võimalikud kohavaru seisundit
parandavad meetmed (kaitsemeetmed).
Kalurkond jäi seisukohale, et ministeeriumi esitatud statistika ei ole piisav kiireteks täiendavateks
piirangute seadmiseks kutselisel kalapüügil. Puudub ametlik statistika ja andmed harrastuslikul
kalapüügil välja püütud kalakoguste kohta. Ülevaade on vaid kutselise kalapüügi kohta, kuid
arvestada tuleks ka harrastuspüügi osakaalu ja ei tohiks kõrvale jätta ka hüljeste mõju kalavarudele.
Vajalikuks peeti harrastuspüügi üle põhjaliku uuringu läbiviimist, mille kohta ministeeriumi
esindajad rõhutasid, et olenemata potentsiaalsetest uuringute tulemustest jääks alles mure koha
kudeaegse kaitse pärast ning kudeaegsete püügipiirangute olulisust (ja loomulikkust) kalavarude
kaitsel toetasid ka teadlased.
Tehti ettepanek, et suured, paari-kolmekilosed marja täis kalad võiks kalurid tagasi lasta.
Viidati, et Pärnu lahel püüdvad harrastuskalastajad ei ole sisuliselt harrastajad, vaid teenivad
püügiga elatist ning kui alamõõduline kala jõuab tööstusesse, siis on see pigem nn harrastuspüügi,
mitte kutselise püügi kala ja soovitati ministeeriumil ka sellele probleemile lahendus leida.
Küsiti, et miks pole kehtestatud päevapüügikogust ja ei propageerita „püüa ja lase lahti“
kalastamist.
Kalurid ei pidanud õiglaseks, et kui piirangud peaksid rakenduma juba sellel kevadel, siis
praeguseks on kalurid kalapüügiload selleks aastaks välja ostnud ning arvestanud oodatud tuluga
kevadisest mõrrapüügist.

Tehti ettepanek piirata esmalt harrastuskalapüüki ning jälgida, kas esitatud statistikas tekivad
muutused.
Kalurid olid pigem nõus lahendusega, et kui kehtestada koha kudeajal püügikeeld, siis kehtigu see
juba 1. septembrini, et ka harrastajad ei saaks seda kala välja püüda ja kala saaks taastuda ning
kasvada.
Teadlased tõid näited, et koha alammõõt määrati kunagi nii, et teatud osa mõõdulistest kaladest ei
ole veel suguküpsed, seega on emaste kohade puhul eelis väiksemana sigivatel isenditel, praegu
püütakse välja pikemakasvulised kalad.
Avaldati arvamust, et harrastuspüügi uuringuks oleksid vajalikud andmed vähemalt aasta,
soovitavalt 2 või 3, kohta.
Keskkonnainspektsiooni esindaja tõdes, et riiklikult ei ole neile eraldatud ressursse, mis
võimaldaksid pidevat võimekust veekogudel kontrollimist.
Koos ministeeriumi esindajatega arvati, et juulikuust rakenduvad piirangud harrastuspüüdjatele
(alamõõdulise ja/või keeluajal püütava kala ning veekogul töötlemise keelustamise kohta) on
vajalikud.
Ministeeriumi esindajad selgitasid iga-aastaste loatasude arvutamise metoodikat.
Täpset aega, millal täiendavad regulatsioonid peaks kehtima hakkama, ei teatatud.
Võimalusena pakuti välja harrastuslikul kalapüügil ka arvulise või kaalupiirangu kehtestamist.
Kalurite enda soovil selgitas Pärnu lahe kalastikku uuriv teadlane koha kudeaegset käitumist ning
palus sektoril ikkagi mõelda kohavaru kaitsemeetmete kasutuselevõtu võimalikkusele.
Lepiti kokku, et kalurkonna esindajad esitavad ministeeriumile oma ettepanekud kirjalikult
nädala jooksul.

