
                                         

 

                                                                

                                     EESTI MAAÜLIKOOL   

                              Põllumajandus- ja keskkonnainstituut 

 

 

 

 

 

                                                  

                                               Sten Urbanik 

         Harrastusliku ahvenapüügi efektiivsus Saaremaa järvedel 

              

          Efficiency of hobby fishing for perch on lakes of Saaremaa 
 

 

                                                                     

                                                        Magistritöö  

                                  Maastikukaitse ja -hoolduse  õppekava 
 

 

 

                                                                                          Juhendaja: Teet Krause, MSc 

 

 

                                             

  

                                                       

                                                      

                                                  Tartu 2015 



2 
 

 
SISSEJUHATUS .......................................................................................................................................... 4 

1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE ...................................................................................................................... 5 

1.1. Harilik ahven (Perca fluviatilis) ..................................................................................................... 5 

1.2.  Kirjeldus ....................................................................................................................................... 5 

1.3 Levik ja elupaik .............................................................................................................................. 6 

1.4. Kasv............................................................................................................................................... 8 

1.5 Sigimine ......................................................................................................................................... 9 

1.6  Toitumine .................................................................................................................................... 10 

1.7 Harrastuskalapüük Eestis ............................................................................................................. 11 

1.7.1 Harrastuspüügiõigus ............................................................................................................. 12 

1.7.2 Püük kalastuskaardi alusel .................................................................................................... 12 

2. MATERJAL JA METOODIKA................................................................................................................. 13 

2.1 Uurimisalused järved ................................................................................................................... 13 

2.1.1.1 Suurlaht ............................................................................................................................. 14 

2.1.1.2 Karujärv ............................................................................................................................. 16 

2.1.1.3 Järise järv ........................................................................................................................... 19 

2.1.1.4 Laialepa laht ...................................................................................................................... 21 

2.2 Harrastuslik spinningupüügivarustus katsepüükidel ....................................................................... 22 

2.3 Metoodika ....................................................................................................................................... 26 

2.3.1 Püügimetoodika spinninguga ................................................................................................... 26 

2.3.2 Teaduslik nakkevõrkudega seirepüügimetoodika ..................................................................... 27 

3.TULEMUSED ........................................................................................................................................ 28 

3.1 Suurlaht ....................................................................................................................................... 28 

3.2 Laialepal lahe ............................................................................................................................... 31 

3.3 Järise järv ..................................................................................................................................... 36 

3.4 Karujärv ....................................................................................................................................... 37 

4.ARUTELU ............................................................................................................................................. 41 



3 
 

KOKKUVÕTE ........................................................................................................................................... 44 

SUMMARY ............................................................................................................................................. 45 

KASUTATUD KIRJANDUS ........................................................................................................................ 46 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Sissejuhatus 

Haug ja ahven on ühed enamlevinud kalaliigid Euroopa järvedes, esinedes ka meil 92 % 

uuritud järvedest (Ojaveer et.al, 2003; Miller, Loates, 2006 ). Samuti harrastajate poolt enim 

püütud kalaliike, eriti aga talvel üks ihaldatumaid püügiobjekte. Viimased loendused näitavad, 

et meie harrastuskalastajate hulk küündib vähemalt 63000 (Rakko, 2015). Teistel andmetel on  

meil hoopiski 306 000 harrastuskalastajat (Ender et. al.; 2013 ). 

 Väga paljud uuringud ja küsitlused on näidanud, et harrastajad eelistavad püügivahendina 

just spinningut. Selline püügiviis on väga aktiivne ja nõuab väga palju liikumist, samas aga ka 

oskusi ja teadmisi. Landiga kala tabamine pole kerge ja nõuab väga palju pühendumist ja 

aega. Tundmatul veekogul on alati raskem orienteeruda ja kala tabada kui mõnel tuttaval 

järvel, kus on juba kogemusi aastaid kogutud. Mitmed uuringud kinnitavad, et põhilised 

kalaliigid, kellele harrastuspüügi koormus langeb on haug ja ahven  (Eesti Kalamajandus, 

2011). Just suurematel järvedel nagu Peipsi või ka merelahtedel näiteks Pärnu lahel võib 

massiliselt väljapüütava ahvena varud oluliselt langeda ( Eesti kalamajandus, 2012). Järjest 

rohkem teadustöid uurivad ahvena väljapüügi mõjusid, selle survest populatsioonile ja 

varudele ( Vainikka et al, 2011).   

 Käesoleva magistritöö käigus uuriti nelja Saarmaa järve: Suurlahte, Järise järve, Laialepa 

lahte ja Karujärve. Magistritöö eesmärk on välja selgitada spinningupüügi efektiivsus neil 

veekogudel ja esmakordselt meie veekogudel võrrelda saake samaaegselt toimunud 

nakkevõrkudega katsepüükide tulemustega, samuti hinnata, kas harrastuspüük võib ohustada 

järve ahvenavarusid liialt intensiivse väljapüügi tõttu. Katsepüüke viidi läbi järvedel 

hommikul ja õhtul, sest päeval on ahven väikese aktiivsusega ( Järvalt et. al, 2005) . Veeseis 

oli 2014 aasta suvel väga madal ja selle tõttu oli püügiks sobivaid piirkondi madalaveelistes 

järvedes vähe. Töös pööratakse ka tähelepanu spinningupüüki mõjutavatele asjaoludele, 

tabatud kalade pikkusgruppidele, saagi kogustele. Mainigem siinkohal asjaolu, et kuna 

Saaremaa järvedel harrastuslik kalapüük pole väga populaarne ja saarlased on pühendunud 

rohkem püügile merel, siis enamuse sealsete järvede  kalavarud on üsna heas seisukorras. 

Nakkevõrkudega harrastuslik kalapüük kalastuskaardi alusel on lubatud ainult Suurlahel ja 

Karujärvel. 

Töö autor tänab juhendajat abi eest nii välitöödel kui magistritöö valmimisel, samuti  Anu 

Palmi, Sander Sandbergi ja  Taenika Ojasilda, kes osalesid välitöödel. 
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1. Kirjanduse ülevaade 

1.1. Harilik ahven (Perca fluviatilis) 

Ahven (Perca fluviatilis) kuulub ahvenalaste sugukonda (Percidae) ja on meil ahvena 

perekonna (Perca) ainus liik (Ladiges & Voigt, 1979; Loomade Elu, 1979; Wheeler, 1981; 

Tuvikene, 2014). 

Ahvenaliste selts, nagu enamik kaasaegseid luukalade seltse, kujunes välja juba umbes 200 

miljonit aastat tagasi. Hariliku ahvena kivistisi on leitud Venemaa, Austria, Belgia ja 

Saksamaa geoloogilistest ladestustest, mille vanuseks on kuni 25 miljonit aastat. Eesti 

aladelgi oli ta olemas juba ammu enne viimast jääaega, seega vähemalt 10000 aastat tagasi. 

Pleistotseenis (geokronoloogiline ajastik, ajavahemik 2 588 000-11 500 aastat tagasi), mil 

toimus meie alade korduv jäätumine, tõrjuti mitmed kalaliigid, sh ahven, korduvalt lõuna 

poole soojematesse refuugiumitsse  ehk pelgupaikadesse (Tuvikene, 2014). 

Jääaegade vahel, kui jää taandus Eestist, tulid nad lõuna poolt siia üha uuesti ja uuesti  tagasi 

aladelt, mis paiknesid tänapäeva Ukraina, Valgevene ja Kirde-Venemaa piires. 

Arheoloogilised väljakaevamised on näidanud, et 6000 aastat tagasi Läänemere piirkonnas 

elanud ahvenad ja kohad olid tänapäevastest palju suuremad - pole ka ime, sest tol ammusel 

ajal oli püügipress kindlasti märksa väiksem (Tuvikene, 2014). 

 

1.2.  Kirjeldus 

Külgedelt lamendunud keha on ahvenal piklik, kuid küllalt kõrge, suurima kõrgusega keha 

eesosas (Mikelsaar, 1984). Pea on sellel kalaliigil lühike, kooniline, suu suur, arvukate 

väikeste harjaseliste hammastega. Silmad suhteliselt suured.  Ahvenal on kaks seljauime, neist 

esimene teravate ogakiirtega , teine peamiselt pehmete kiirtega (Rebane, 1942). Soomus 

väike, tugev, kõvasti kinni. Pealagi ja selg oliiv- või mustjasrohelised, küljed heledamad, 5-8 

tumeda püstvöödiga, kõht valkjas või hõbedane. Seljauimed hallikad, esimesel tagaosas must 

laik, teise tagaosa ja sabauime alus tumedad (Riikoja, 1927). Rinnauimed tumekollased, 

kõhuuimed ja pärakuuim ereoraž. Pruuniveelistes soojärvedes võib ahven olla peaaegu üleni 

must (Pihu, 2001). 

 



6 
 

1.3 Levik ja elupaik 

Ahven on levinud Euraasias Suurbritanniast (puudub Šotimaal) ja Prantsusmaast üle kogu 

Euroopa kuni Valge mereni ja idas kuni Kolõma jõeni. Põhjas ulatub leviala Norras kuni 68° 

laiuskraadini. Lõunas elab ahven Kaspia mere ja Araali mere piirkonnas Doonaust kuni 

Volgani  ja Uurali jõeni. Lõunapiir kulgeb ka mööda Po jõge kuni Püreneedeni (Ladiges & 

Vogt; 1978) (joonis 1). 

Teda ei leidu Pürenee poolsaarel, Lõuna ja Kesk- Itaalias, Balkani poolsaare lääne poolses 

piirkonnas, Peloponnesosel, Krimmis ega Väike- Aasias (Ladiges & Vogt; 1978).  Ahven on 

asustatud võõrliigina Austraaliasse, Uus-Meremaale, Lõuna-Aafrikasse, Hiinasse, Küprosele, 

Marokosse, aga ka Portugalile kuuluvatele Assoori saartele (Tuvikene, 2014).  

Maailmas on olemas harilikule ahvenale veel kaks väga lähedast liiki: Põhja-Ameerikas elav 

kollane ahven (Perca flavescens) ning Kasahstani ja Hiina mõnedes järvedes elav Balhaši 

ahven (Perca schrenki). Kõik need kolm liiki on võimelised omavahel ristuma ja elujõulisi 

järglasi andma ning sageli peetakse neid kaht liiki euroopa ahvena alamliikideks (Tuvikene 

2014). 

Mõnedes meie järvedes on täheldatud kahte ahvena eluvormi: 1) väiksemat 

aeglasekasvulisemat tumedama keha ja eredamate uimedega litoraaliahvenat, kes sööb 

peamiselt zoobentost; 2) suuremat kiirekasvulist põhiliselt röövtoidulist heledama värvusega 

peligiaali- (või järve) ahvenat (Pihu, 2001). Samas on meie tüüpilistes mesotroofsete joontega 

ahvenale eriti hästi elupaigana sobivates veekogudes neid raske teineteisest eristada.  

Liik elab väga erineva iseloomuga veekogudes, nii vooluvetes), vähemalt 2-3 m sügavustes 

järvedes, läbivoolavates tiikides, kui ka riimveelistes veekogudes (Mikelsaar, 1984). Ahven 

oma ujumiskiirusega kiidelda ei saa ja seetõttu eelistab jõgesid, kus voolukiirus jääb alla 60 

cm s
-1

 (Tuvikene, 2014).  
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Joonis 1. Ahvena levikuala. Foto (Wikipedia) Rohelisega on näidatud ahvena 

introdutseerimispiirkonnad kogu maailmas. 

Järvedes ja aeglasevoolulistes jõgedes, otsib enamasti varju puujuurte, taimede vms. vahel. 

(Miller & Loates, 2006). Ta on seltsingulise eluviisiga ja elab enamasti parves- väiksemad 

ahvenad suuremates ja suuremad väiksemates parvedes (Tuvikene, 2014).  

Haug ja ahven on kõige enim levinud  kalaliigid Eesti järvedes, esinedes 92% uuritud 

järvedes. Aga mõnedes metsa- ja soojärvedes on ahven aga ainus kalaliik. (Ojaveer 

et.al.,2003).  

Mida suuremaks muutub röövtoidu osakaal kala menüüs, seda üksiklasemaks  muutub ahvena 

eluviis. Viie-kuueaastased ja vanemad ahvenad on juba eraliku eluviisiga ning kogunevad 

parvedesse vaid üksnes kudeperioodil. Vanemad ja suuremad ahvenad hoiduvad enamasti 

sügavamatesse veekogu osadesse. Meres hoidub ahven aga tavaliselt rannavette  ja eelistab 

elupaigana väiksemaid lahesoppe, mis on kaitstud otseste tuulte eest. Ööpäeva piires on 

peamiselt nägemise abil saaki jahtiv ahven kõige aktiivsem koidu ja eha ajal  ( Järvalt et. al, 

2005) kui vees on piisavalt valgust ja saakkalad pole veel kogunenud parvedesse (Tuvikene, 

2014). 
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Ahven on oma temperatuuri eelistuse suhtes laia amplituudiga, eelistades suvel temperatuuri 

vahemikus 10-22 °C. Ahven ei levi lõuna poole 31 °C suvise õhutemperatuuri isotermist, mis 

läbib Euroopa näiteks Kreekat, Itaaliat, ja Hispaaniat (Tuvikene, 2014). 

Ahven on resistente madalale hapnikusisaldusele. Samuti talub ta väga hästi happelist vett ja 

suurt orgaanilise aine sisaldust veekogus (Ojaveer et.al., 2003). Ahvenamaimud aga 

eelistavad viibida vees, kus voolukiirus ei ületa 2,5 cm s
-1

. Ahven ei ole hapnikusisalduse 

suhtes väga nõudlik kala, kuid vähemalt 1,3 mg hapnikku  liitris vees  on vajalik. Ahven talub 

soolsust kuni 10 promilli. Ta eelistab elada veekogudes 3-4 m sügavusel, eri juhtudel liigub 

kuni 30 m sügavuseni (Tuvikene, 2014). 

 

1.4. Kasv 

Ahvena kasvutempo on aeglasevõitu ja sõltub konkreetses veekogus olevast toidubaasist. 

Meie veekogudes kõige kiiremini kasvab ahven Peipsi järves ja veidi aeglasemalt 

rannikumeres (Tuvikene, 2014). 

Viieaastaste Peipsi peligiaali ahvenate kaal 250-300 g, ent samavanuseliste litoraalahvenate 

oma vaid 100- 120 g (Pihu, 2001). 

Kasvukiirus on suurem kevadel ja suve esimesel poolel, augusti lõpust langeb see oluliselt  ja 

talvel seiskub hoopis. Optimaalne temperatuur ahvena kasvuks on 23 °C. On teada, et emane 

ahven kasvab isasest 20% kiiremini. Röövtoidulised avaveeahvenad kasvavad kiiremini kui 

peamiselt loomsest hõljumist ja põhjaloomadest toituvad rooahvenad (Tuvikene, 2014). Eestis 

kõige raskem ahven on püütud Peipsi järvest 1961. aastal ja kaalus 2,8 kg. Vanim tabatud 

isend on saadud Võrtsjärvest 2002. aastal, kellel oli  vanust 23 aastat ja kaalus 2,1 kg 

(Ojaveer, et.al, 2003). 

Meie riigi kõige pikem ahven püüti aga 1964. a. Rõuge Suurjärvest- tema standardpikkuseks 

(pikkus ninamikust sabauimekiirte alguseni) oli 44 cm. (Tuvikene, 2014) 

Mujal maailmas on registreeritud veel suuremate mõõtmetega ahvenaid. 1941. aastal püüti 3,6 

kilone ahven Kesk-Soome Saarinjärve Pyhäjärvist. Kõige vanemad ahvenad on püütud  Kesk- 

Rootsis ja nende vanuseks on saadud 28 aastat. Kirjanduse andmetel on seni maailmas kõige  

raskem ahvena registreerinud L. Berg ja see emane isend kaalus 4,75 kg. Maksimaalseks 

pikkuseks on saadud isegi 60 cm. Suurbritannia rekordahven kaalus 2,8 kg ja 2010. aastal 
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püüti Hollandis Meuse jõest 3,75- kilone ahven (Tuvikene, 2014).  Viimase paarikümne aasta 

suurimad väikejärvedest teaduslikel katsepüükidel nakkevõrkudega  tabatud ahvenad on 

esitatud alljärgnevas tabelis 1. 

                                                                                                                            

Tabel 1. Katsepüükide suurimad ahvenad Eesti väikejärvedes (Krause, 2014) 

 Järv Suurima ahvena mass grammides Püügiaasta 

1 Väinjärv 1172,6 2013 

2 Viljandi 1090 2010 

3 Endla 1017,5 2012 

4 Uljaste 880,5 2012 

5 Keeri 862,1 2012 

6 Soodla veehoidla 843 2010 

7 Viisjaagu 825,7 2010 

8 Tänavjärv 816,2 2013 

9 Ermistu 815,5 2007 

10 Veskijärv 806,4 2013 

 

1.5 Sigimine 

 

Ahven on kudemistingimuste suhtes üks meie vähenõudlikumaid kalu, mis on ta laia leviku 

peamisi põhjusi (Pihu, 1987). 

Eestis saavad emased suguküpseks keskmiselt 3-5 aastaselt (siis on nende täispikkus 14-21 

cm), isased aasta nooremalt ( siis on nende pikkus 9-17 cm). Kudemine algab pärast 

jääminekut, tavaliselt aprilli lõpul (veetemperatuuri 6-8 °C juures), litoraaliahvenal peligiaali 

ahvenastnatuke, kestab harilikult 3-4 nädalat, lõpeb mai keskel (Pihu, 2001). 

Ahvena kudemine toimub rootsi kalateadlase Eric Fabriciuse andmeil järgmiselt. 

Marjaheitmiseks valmis emasahven ujub vees oleva põõsa juurde, talle järgneb mitu 

väiksemat eredalt värvunud isast. Leidnud sobiva oksa hakkab emasahven ümber selle 

keerlema, tõmbab enda kõverasse ja hakkab välja ajama marjalinti. See väljub kala kehast 

umbes viie sekundi jooksul. Kohe on kohal ka isased, kes lasevad vette valge niisapilve, mis 

viljastab marja (Pihu, 1987). Sel moel saab ahven sugu jätkata ka niisuguste mudase põhjaga 

soojärvedes, kus teistel kaladel puuduvad kudemistingimused (Pihu, 2001). 

Ahvenat aitavad levitada ka veelinnud, viies enda jalgade külge takerdunud marjalindid 

teistest veekogudest täiesti eraldunud umbjärvedesse ja tiikidesse (Pihu, 2001). 
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Absoluutne viljakus tavaliselt 10000-120000 marjatera, suhteline viljakus 150-200 marjatera. 

Haudeaeg reeglina 2-3 nädalat, kooruvad 5-7 mm pikkused  vastsed hästi arenenud, väikese 

rebukotiga, vajavad vaid paaripäevast kosumisaega veekogu põhjas, siis kogunevad 

parvedesse, asuvad toitu otsima (Pihu, 2001). 

 

1.6  Toitumine 

Esimesel ja osaliselt teiselgi eluaastal  on ahvena toiduks zooplankton, ehkki juba varases 

maimueas (L 2-3 cm) võib ta haarata teiste kalade (esmajoones särje ja liigikaaslaste) 

vastseid. Zoobentost sööb ahven suhteliselt vähe (seda teeb peamiselt litoraaliahven). 

Röövtoidule üleminek harilikult teisel-kolmandal eluaastal, kui kala on  10-15 cm pikk. 

Saakkalu võib ahven püüda nii varitsedes (üksikult tegutsedes) kui jälitades (siis peetakse 

jahti parves, kollektiivselt) (Pihu, 2001). 

Sisevetes on ahvena peamised saakkalad väiksemad ahvenad, kiisk ja särg, suurjärvedes ka 

tint, rannikumeres lisaks veel  räimemaimud, ogalik, luukarits, mudilad ja teised arvukamad  

ning kergemini kättesaadavad kalad. Meie kaladest on ahven kahtlemata suurim kannibal. 

Saakkalad on ahvenal enamasti 5-8 cm pikkused. Väiksem ahven, pikkuses 13-15 cm võib 

olulisel määral toituda kalamarjast  ehkki hoopis vähemal määral kui kiisk.  Ahven toitub 

aasta läbi, kõige agaramalt suvel, talvel üsna loiult (Pihu, 2001). 
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1.7 Harrastuskalapüük Eestis 

Vastavalt Kalapüügiseadusele (RT I 1995, 80, 1384) on kalapüük tegevus, mille eesmärk on 

kala, jõesilmu ja teiste sõõrsuude, jõevähi, (edaspidi kõik koos kala) hõivamine nende kinni 

püüdmise või surmamise teel. 

2012. aastal korraldatud Eesti harrastuskalapüügi kvantitatiivuuringus selgus, et Eestis on 

ligikaudu 306 000 harrastuskalastajat (Ender et.al.; 2013 ). 

Kalastajate küsitlustulemused näitasid, et Eesti harrastuskalastajate hulgas on õngpüüniste 

populaarsus suhteliselt suur. Harrastajad pooldavad just aktiivsete püügivahendite kasutamist 

(joonis 2).  

Ligi 100% vastanutest leidis, et spinning ning käsiõng sobivad harrastuskalapüügivahendiks. 

Veidi vähem said toetust harrastuskalapüügil lubatud püügivahendid, nagu haakeõng, vedel ja 

allveepüügivahendid, millest viimati nimetatud vajavad püügil erioskusi või mootorpaadi 

kasutamist, mistõttu võib nende populaarsus seetõttu madalam olla. Oluliselt väiksemat 

poolehoidu leidsid omaette gruppi kuuluvad püügivahendid, mille kasutamine on piiratud ja 

lubatud vaid kalastuskaardi alusel (Harrastuskalapüügi  arengukava aastateks 2010-2013).  

 

 

 

Joonis 2. Kalastajate eelistus erinevate harrastuspüügivahendite kasutamisel. Allikas: 

Harrastuskalapüügi arengukava aastateks 2010-2013 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13147096
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Harrastuspüügil enimpüütud kalaliikideks on ahven, haug, särg, latikas, koger, linask, 

jõeforell ning teised kalaliigid (Harrastuskalapüügi  arengukava aastateks 2010-2013). 

 

1.7.1 Harrastuspüügiõigus 

Kalapüügil tohib igaüks tasuta ja püügiõigust vormistamata ühe lihtkäsiõngega kala püüda 

avalikul ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogul, arvestades lubatud püügiaegade, -

kohtade ja kalaliikide kohta kehtestatud piiranguid (Kalapüügiseadus, § 17). 

Igaüks tohib kalastuskaardi alusel või harrastuspüügiõiguse eest tasumise korral püüda 

harrastuspüügivahenditega kala avalikul ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogul, 

arvestades seadusest tulenevaid piiranguid (Kalapüügiseadus, § 22). 

Harrastuslikul kalapüügil on keelatud kasutada samaaegselt rohkem kui kolme sama või eri 

liiki püügivahendit (Kalapüügiseadus, § 24 lg). 

 Loa kala püüda annab: 

1) harrastuspüügiõiguse eest tasumine; 

2) mõnedel juhtudel kalastuskaart  

3) Eelkooliealised lapsed, alla 16 aastased õpilased, pensionärid, õigusvastaselt represseeritud 

isikud ja represseerituga võrdsustatud isikud ning puuetega isikud tohivad kala püüda 

harrastuspüügivahenditega ilma püügiõiguse eest tasumata (Kalapüügiseadus, § 25, § 26, § 28). 

 

1.7.2 Püük kalastuskaardi alusel 

Kalastuskaardi väljastab Keskkonnaamet. Kalastuskaart on elektrooniline dokument 

keskkonnaregistris ja sellele märgitakse püügipiirkond, kaardi kehtivusaeg, püügiõiguse 

omaniku nimi, isikukood või sünniaeg ja vajaduse korral püügivahendid, nende arv ning 

püüda lubatud isendite arv (Kalapüügiseadus, § 26). 

 

Ühe kalastuskaardi alusel tohib kasutada ühte nakkevõrku või ühte kuni 100 konksust 

koosnevat õngejada siseveekogudel või nende osades ja ühte liivi või ühte 

kuuritsatsiseveekogudel ning vähipüügil kuni viit vähinatta või vähimõrda veekogudel. 

(Kalapüügiseadus, § 29). 
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2. Materjal ja metoodika 

2.1.1 Uurimisalused järved 

Magistritöös kasutatud materjal koguti 2014.a. juulis Saaremaal neljast järvest (tabel 2). 

Uurimisalused järvi oli neli: Mullutu Suurlaht, Karujärv, Järise järv, Laialepa laht (joonis 3) 

Tabel.2 Saaremaal õngpüünistega ja nakkevõrkudega toimunud katsepüükide ajaperiood 

Järved Periood 

Suurlaht 17.-19. juuli 

Laialepa 19.-20. juuli 

Järise 20.-21. juuli 

Karujärv 21.-23. juuli 

 

Välitööde käigus toimus harrastuslik spinningupüük. Täiendav võrdlusmaterjal koguti 

samaaegselt projekti „Eesti väikejärvede kalastiku ja püügivahendite efektiivsuse uuring“ 

käigus toimunud nakkevõrkudega katsepüükidel eelnimetatud veekogudel. Uurimisaluste 

järvede paiknemine Saaremaal on esitatud joonisel 3. 

 

Joonis 3. Uuritud järvede paiknemine Saaremaal. 
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2.1.1.1 Suurlaht 
 

 

Joonis 4. Suurlahe spinninguga püügipiirkonnad  2014.a. suvel 

Morfomeetrilised andmed: 

Kõrgus merepinnast (m) 6 

Pikkus (m) 8800 

Suurim laius (m) 5700 

Pindala (ha) 1430 

Kaldajoone pikkus (m) 42900 

Ümbermõõdu suhe 3,21 

Keskmine sügavus (m) 1,0 

Suurim sügavus (m) 2,1 

Maht 14500 

 

Mullutu-Suurlaht asub Saaremaa lõunarannikul, 2 km kaugusel merest. Järv koosneb kahest 

suuremast osast- Suurlahest idas ja Mullutu lahest läänes ja neid ühendab kitsas, Kurguks 

nimetatav järvekael. Kolmas, väiksem osa, Vägara laht, moodustab Mullutu lahe eraldatud, 

läänepoolse sopi (Mäemets, 1968). 

Suurlaht (5,9 km
2
) on kirde-edela suunalise põhikujuga ning üldiselt vähe liigestatud 

kaldajoonega.  Sopiline on kaldajoon ainult kirdes, kus järves leidub väike Rahinu saar (3,0 
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ha). Kaldad on madalad või lausjad, enamasti kruusased ja kivised, kohati ka liivased, savised 

või mudased. Järve keskosas esineb kirde-edela suunaline sügavam (kuni 2,1 m) ala. 

Kaldapiirkond kuni 100 meetri kauguseni on väga madal; eriti madal on lahe kirdeosa, kus 

sügavus on enamasti alla 0,5 meetri. Järve selles osas leidub rohkesti suuri ja väikesi 

rändkive. Suurlahe põhjas esinevad viirsavid, mis kirdekalda lähedal kohati tulevad nähtavale. 

Enamasti on viirsavi, aga kaetud õhukese 5-20 cm (maksimaalselt kuni 60 cm) paksuse 

liivakihiga, mis kohati moodustab ka järvepõhja (Mäemets, 1968). 

 

Kalastik 

Tänu Mullutu-Suurlahe tugevale ühendusele merega on kalastik liigirikas ja rohke ning olulist 

mõju talvine halb hapnikuolustik sellele ei avalda. Leidub ahvenat, haugi, särge, roosärge, 

linaskit, kokre, kiiska, teibi, säinast, viidikat, rünti, lutsu ja angerjat. Kogu lahestik on 

merekaladele eeskätt kudemis- ja turgutuspaigaks (Mäemets, 1977). 

Liike tabati 2014 aasta katsepüügi käigus üheksa: suvel ahven, haug, hõbekoger, kiisk, koger, 

linask, särg, viidikas; sügisel lisandus roosärg, kuid siis puudusid sügisel tabatud hõbekoger ja 

viidikas. Nii arvult kui massilt oli ülekaalukaks dominantliigiks ahven, vaid suvise biomassi 

osas suutis ahvenale konkurentsi pakkuda linask (Krause & Palm, 2015). Kalade katsepüügi 

piirkonnad on esitatud joonisel 4. 

Suurlahes elab väga esinduslik ahvenakari. Võrreldes 2008.a. katsepüükide tulemusena 

ilmnenud tasakaalustatud vanusjaotusega populatsioonile, oli 2014.aastaks arvukamad 

vanemad vanusgrupid ja püüki sattus vaid üksikuid juveniilseid isendeid . 

Suurlahe kalastiku biomassiks hinnati 2014. aastal 470 kg ha
-1

 tabel 3. Dominantliikideks olid 

ahven ja linask (Krause & Palm, 2015). 
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Tabel.3 Kalastiku biomass Suurlahel kahel viimasel katsepüügil 

                                    Biomass kg ha
-1

 

Liik      2008 

  Mullutu- 

  Suurlaht 

2014 juuli       2014 oktoober 

ahven 

haug 

hõbekoger 

kiisk 

koger 

linask 

mudamaim 

roosärg 

säinas 

särg 

viidikas 

 

      74.0 

      59.9 

        - 

      3.4 

        - 

      125.4 

      0.02 

      74.9 

      9.7 

      6.5 

      3.6 

      219.1                 162.1 

      22.4                   15.1 

      9.4                        - 

      0.004                  0.2 

      32.7                    14.6 

      181.2                  46.5 

         -                         - 

         -                       1.5 

         -                         - 

      1.7                       0.8  

      3.7                         - 

Kokku 357.5      470.2                   241.2 

 

 

2.1.1.2 Karujärv 

 

 

Joonis 5. Karujärve spinninguga püügipiirkonnad 2014.a. suvel 
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Morfomeetrilised andmed: 

Kõrgus merepinnast (m) 32,2 

Pikkus (m) 2950 

Suurim laius (m) 2150 

Pindala (ha) 330 

Kaldajoone pikkus (m) 9525 

Ümbermõõdu suhe 1,49 

Suurim sügavus (m) 6,0 

 

Järv paikneb Lääne-Saaremaa kõrgustikul, lainja reljeefiga metsarikkas maastikus. Järv on 

suuremalt osalt ümbritsetud kuuse- ja männimetsaga, lõunakaldal esineb vähemas ulatuses 

soist segametsa. Järv on keskmisel määral mudastunud ning lõunakaldal osalt ka soostunud. 

Järve pindala alandati 1932. aastal väljavoolu süvendamisega. Väga liigestatud kaldajoonega 

ning ilus rohkete saartega järv, mille tõttu on nimetatud ka "Saaremaa Pühajärveks". Saari on 

viis. Kaldad on enamasti lausad, põhja pool kohati ka kõrged, kruusased, liivased; ainult 

lõunas on kaldad madalad ja mudased (Mäemets, 1968). 

Järve põhjareljeef on väga vahelduv,  esineb nii sügavaid kui ka madalaid kohti. Põhjasetteks 

on valdavalt liiv, ainult sügavamates piirkondades leidub mudast põhja. Järve loodeosas 

ulatub mudakihi paksusus 3-4 m-ni. Ainsaare ja Suursaare vahel on kiviseid paiku (karisid) 

(Mäemets, 1968). 

Kõrge asendi tõttu koguneb järve pinnavett vaid piiratud alalt mõne lühikese oja kaudu; neist 

lääne poolt suubuv oja on allikaline. Järves leidub allikaid põhjakalda lähedal ning idas. 

Vähesel määral valgub järve ka rabavett. Väljavool on kirde suunas Vesiku (Kemmi) oja 

kaudu, mis 5 km kaugusel kaob Kalja kurisusse. Suurvee ajal tõuseb järvepind kuni 0,5 m 

võrra (Mäemets, 1968). 

Kalastik 

Karujärve kalastik on üsna liigirikas. Sellesse kuuluvad haug, säinas, roosärg, linask, siig, 

võldas, tõenäoliselt ka särg, kiisk, angerjas, koger ja ogalik (Mäemets, 1977). Kalade 

katsepüügi piirkonnad on esitatud joonisel 5. 

Järve kalastiku biomassi hinnang võrreldes eelmiste monitooringu kordadega kinnitab, et 

Karujärves on vähenenud ahvena ja kiisa biomass, oluliselt aga tõusnud linaski ja roosärje 
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biomassid. Uue liigina püüdsime  möödunud suvel järvest hõbekogre, kelle arvukus pole küll 

kõrge ja biomass moodustab vaid 1 % kalastiku kogumassist, mis kokkuvõttes on aga 

kahanenud alla 200 kg ha-1 tabel 4. 

                                                                                                               

Tabel 4. Kalastiku biomass Karujärvel   erinevatel uurimisaastatel                                                                                              

                                    Biomass kg ha
-1

 
Liik   2000     2002     2008   2014 juuli         2014 oktoober 

Ahven 

Haug 

Hõbekoger 

Linask 

Kiisk 

Roosärg 

Säinas 

  184.4    191.7    110.6 

  48.5      25.4      41.9 

     -           -            - 

  33.3      79.4      93.0 

  30.1      16.3      2.1 

  18.1      6.8        61.4 

    -           -           0.5 

      84.6                    32.5 

      5.2                      9.4 

      3.5                      0.3 

      45.7                    0.3 

      0.9                      1.4 

      43.8                    29.8 

      8.5                      2.4 

Kokku 302.4      319.6    309.5       192.3                  76.2 

 

 

Ahvenapopulatsioon on katsepüükide andmetel Karujärves jätkuvalt heas seisundis, kuigi liigi 

arvukus on varasemate aastate püügisaakide tulemustega võrreldes vähenenud. 

Tähelepanuväärne on just vanematest vanusgruppidest ahvenate (TL > 24 cm) tugev esindatus 

püügis, seda nii emaste kui isaste ahvenate osas. Huvitav on asjaolu, et isasloomi oli võrreldes 

varasemate aastatega katsepüügis mitmeid kordi vähem  (Krause & Palm, 2015). 
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2.1.1.3 Järise järv 

 

 

Joonis 6. Järise järve spinninguga püügipiirkonnad 2014.a. suvel. 

 

 

Morfomeetrilised andmed: 

Kõrgus merepinnast (m) 31,8 

Pikkus (m) 2200 

Suurim laius (m) 800 

Pindala (ha) 95 

Kaldajoone pikkus (m) 6900 

Ümbermõõdu suhe 3,21 

Keskmine sügavus (m) 0,7 

Suurim sügavus (m) 1,4 

Maht 665 

 

Järv paikneb Saaremaa loodeosas, Lääne-Saaremaa kõrgustiku jalamil, soostunud nõos. 

Järvest ida pool kerkib kõrgustiku lame nõlv, läänes piirab nõgu rannavallide ja luidete ahelik. 

Pinnakatteks on lähikonnas enamasti kruus, liiv ja turvas, domineerivateks muldadeks kamar-
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leetmullad, soostunud leetmullad ja soomullad. Järve ümbritsevad enamasti soine niit  ja soo, 

kagus ulatub veekogu lähedale ka soostunud männimets (Mäemets, 1968) 

Järve põhjaloode-lõunakagu suunas pikliku kuju määrab ta asend kõrgustiku jalamil asuvas 

nõos. Kirdepoolne kaldajoon on sirge, edelapoolne aga mõnevõrra liigestatud. Põhjaosas 

esineb poolsaar, mis eraldab järve loodeosa eraldi sopiks (Mäemets, 1968). 

Kaldad on madalad, idas enamasti liivased, läänes mudased või ääristatud õõtsikuga. Järv  on 

väga madal, tasase põhjareljeefiga, keskosa pisut sügavama vagumusega. Põhi on idas liivane, 

läänes mudane, mudakihi paksus ulatub kohati 1,5 m-ni. Enamasti on põhi puhas, ainult 

kohati leidub linaleokive, läänekalda ääres ka soost pärinevaid kände. Rohke muda tõttu on 

järv raskesti läbipüütav (Mäemets, 1968). 

Järv on nõrga läbivooluga. Lõunast tuleb väike Hiie oja, sisse voolavad veel mõned rabavett 

toovad kraavid, vett annavad ka järve keskosas asuvad põhjaallikad. Väljavool on läänesopist, 

nn, kraavi kurgust, kust algav Tuiu oja ( Vesiku oja, Seli kraav) kraav kaob 1,5 km eemal maa 

alla kurisusse ja tuleb hiljem uuesti maapinnale Paatsa allikatena, mille vesi voolab ojana 

Küdema lahte. Ilmselt on järve veetase langenud väljavoolu süvendamise tõttu (Mäemets, 

1977). 

Kalastik 

Järv on võrdlemisi kalavaene. Esikohal on ahven ja särg, leidub ka lutsu ja kokre. (Mäemets, 

1977). Järise järve kalapüügipiirkonnad on esitatud joonisel 6. 

2014. aasta seirepüügi käigus tabati: hõbekoger, koger, roosärg, linask, ahven, kiisk. Tabatud 

liigid iseloomustavad Järise järve kui rohketoitelist kalajärve, kus domineerisid 10 -15 cm 

pikkused  ahvenad. Mediaanisendi kaal saagis 17,6 g, keskmine kaal 34,3 g ( Ott, 2015). 
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2.1.1.4 Laialepa laht 

 

 

Joonis 7. Laialepa lahe spinninguga püügipiirkonnad 2014.a. suvel. 

Laialepa laht jagab Harilaiu põhjaosa kaheks kitsaks maaribaks. Järv on vana merelaht, mis 

oli ühenduses merega Junkru lahe kaudu senikaua, kuni nõukogude sõjamehed lahesuudme 

täitsid. Järve idakallas on järsk (Kalapeedia). 

 

Morfomeetrilised andmed: 

Pindala (ha) 65,4 

Pikkus (km) 1700 

Laius (km) 650 

Maksimaalne sügavus (m) 1 

Keskmine sügavus (m) 0,8 

 

Allikas: Keskkonnaregister 

Laialepa lahest tabati 2014. aasta seirepüügi käigus järgmised kalaliigid : koger, säinas, särg, 

ahven, haug, kiisk. Suurim ahven kaalus siin 1277 g. Röövtoiduliste ahvenlaste osa saagis 
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(RAI) oli 0,39, mis on Eesti väikejärvede keskmisest tunduvalt  kõrgem näitaja. Lepiskalade 

osa saagis oli 0,5, mis samuti toetab hinnangut, et röövkalad määravad selle veekogu 

kalastiku arvukuse. Kalade püügipiirkonnad on esitatud joonisel 7. 

 

2.2 Harrastuslik spinningupüügivarustus katsepüükidel 
 

Spinninguridvana kasutati  2,3 meetrist Volzanka  süsinikust ritva (joonis 8).  

 

 

Joonis 8. Volzanka spinning. Ritv koosneb kolmest osast ja tema eeliseks on lühike pikkus 

transpordil. 

Kasutati süsinikust ritvu nende kerguse ja tundlikkuse poolest, mistõttu on kergesti tajutav ka 

väiksema kala võtt ja haakumine. Püügil peab olema ettevaatlik, et ritva vastu paadiäärt ära ei 

lööks ja vigastaks. Selle tulemusel võivad tekkida ridvas mikropraod, mis nõrgestavad ritva ja 

suureneb selle murdumisoht. Rull ja ritv peavad olemas tasakaalus, mis tähendab, et 

lühemeale ridvale ei sobi suured rullid ja vastupidi pikemale väiksemad. Liialt suure rulli 

kasutamisel vajub raskuskese liiga taha ja oleks ebamugav kala püüda. 

Antud välitööde käigus kasutasin Okuma Safina Pro kerijat, suurusega 3000 (joonis 9), millel 

oli 0,18 läbimõõduga tamiil. Rull on sobilik 2,1-2,4 meetrisele ridvale. Sellesse vahemikku jäi 
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ka Volzanka ritv. Tamiili kerisin peale 150 meetrit, millest peaks piisama, juhul kui isegi 

peaksid tekkima sõlmed ja puntrad ja vaja tamiili maha lõigata. Püügiks valisin vähem veniva 

tamiili, et saavutada maksimaalset tundlikkust, et kala landivõtu järel kiiresti haakida. 

 

 

Joonis 9. Okuma Safina Pro kerija. 

 

Lantidest kasutati pöörlevaid lante nr.3 suurusega, 4,5 cm suurust silikoonlanti ja 5 cm 

suuruseid lühikese keelega vooblereid, sukeldmissügavusega kuni 1,5 m.  

Pöörlev lant koosneb lapikust lipatsist, mis on enamasti valmistatud plekist, traadist, mille 

keskel ovaalne raskuskese ja allosas on kolmeharuline konks (joonis 10).  Kerimisel hakkab 

landi lipats pöörlema ümber oma pikitelje, ning meenutab veekogu kohal lendavaid putukaid.  
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Joonis 10. Pöörlevad landid 

Silikoonlant nagu nimi juba ütleb koosneb silikoonist (joonis 11). On üheks enimkasutatud 

landitüübiks. Sellel landil on nii uppuvaid, ujuvaid, maitsestatud erimeid, samuti erinevaid 

värvikombinatsioone. Landile tuleb eraldi juurde osta konks koos tinapeaga, mis torgatakse 

läbi landi keha, alustades eespoolt, et tinapea jääks silikoonlandi esiosasse. Raskuskese peab 

ees pool olema, sest enda poole kerides lant oleks kerges languses ja landi tagaosa hakkaks 

mängima. Tinapea raskus sõltub veel sellest kui sügavast veest püüda. Madalamalt püüdes on 

tina kergem ja sügavamalt püüdes raskem. Tinapea konksu suurus sõltub jällegi landi 

pikkusest, pikemale suurem ja lühemale väiksem konks. Liiga suur konks hakkab mängu 

segama ja võib takerduda liigi tihti veetaimedesse. 

Kujult ja liikumiselt  on silikoonid väga sarnased eluskaladele. Antud veekogudel kasutati 4,5 

kuni 7 cm suuruseid uppuvaid  silikoonlante, mis oma kujult meenutas väikest saakkala. 

Värvidest eelistati oranže ja kollakaid toone. Tinapeade suuruseks oli 4-8 g olenevalt 

püügipaiga sügavusest. 
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Joonis 11. Silikoonlandid 

Voobler koosneb plastikust või puidust kerest. Enamasti plastikust keelest, mis on liimitud 

landi ninamikku lõigatud süvendisse. Kahest kuni kolmest kolmeharulisest konksust (joonis 

12). 

 

Joonis 12. Vooblerid 

Vooblerid on landid, millega nende loojad on püüdnud võimalikult täpselt jäljendada 

röövkalade looduslikku saaki- teisi kalu, aga ka näiteks hiiri, konni, väke, putukaid ja muid 

aegajalt röövkalade toidulauale sattujaid (Kikas, 2015). 
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Keele kujust ja pikkusest sõltub kui sügavale lant liigub. Mida pikem on landikeel seda 

sügavamale voobler liigub. Veel jagatakse lante uppuvateks ja ujuvateks. See tähendab, et 

teatud landitüübid jäävad kas veepeale hulpima või vajuvad vaikselt vee alla. Uppuvatel 

lantidel on lisaraskus landikere sees, milleks võivad ka olla erinevad väikesed metallkuulid. 

Mis omakorda kõlisevad ja ärritavad selle kõrinaga röövkalu. Ujuvate lantide 

sukeldumissügavus on enamasti mõnest sentimeetrist kuni mõne meetrini. Hästi pika keelega 

vooblerid suudavad vajuda kuni kuue meetri sügavuseni. Uppuvad aga kuni kolm meetrit. 

Samuti sõltub landi töösügavus kerimise kui ka vedamise kiirusest. Kujult on vooblereid väga 

erinevaid alustades laia kerega ja lõpetades hästi kitsaga. Mängult matkivad  nad elusa kala 

liikumist. 

2.3 Metoodika 

 

Kalad analüüsiti värskelt, vahetult pärast püüki. Kaalumise täpsus 0,1 g (täiskaal TW). 

Kaladel mõõdeti nii standardpikkus (SL) kui ka täispikkus (TL) 1 mm täpsusega, töös 

kasutatakse täispikkust. Kalade (röövtoiduliste) vanus määrati laboris: ahvenatel kaaneluude 

(operculum) alusel (Bagenal & Tesch, 1978). Andmetöötlusel kasutati Microsoft Office Excel 

2007 programmi. 

 

2.3.1 Püügimetoodika spinninguga 

 

Enne püügisessiooni tutvuti järve batüomeetriaga ja sügavuskaartidega ning valiti püügialad: 

kolm piirkonda. Võimalus oli kasutada Suurlahe ja Karujärve sügavusekaarte, Järise ja 

Laialepa kohta need aga puuduvad. Püük toimus paadist. Kõigil järvedel kasutati 2,3 m 

Volzanka süsinikust ritva, selliste parameetritega ritv on paadi püügiks optimaalne. Kala üle 

paadi ääre on lühema ridvaga kergem kätte saada ja paadist enamasti pole vaja sooritada sama 

pikki heiteid kui kaldalt. 

Kuna järvede veetase oli väga madal siis püüki teostati enamasti järvede sügavamatest 

piirkondadest. Võimalikult lähedal seirepüügi nakkevõrgujadadele. Püügil eelistati kivisemaid 

piirkondi. Püügid toimusid hommikul ja õhtul, enamasti kolme tunniste tsüklitena. 

Harrastusliku spinningupüügi varustus oli kõigil järvedel identne. Lante vahetati püügi 

jooksul pidevalt, mitme järjestikuse  kala tabamise korral püüti pikemalt sama landiga. 
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Sügavamates piirkondades kasutati silikoonlante 7 grammise tinapeaga. Nendes tingimustes 

lasti lant põhja vajuda ja kohe keriti  2-3 vända pööret, et lant tõuseks põhjast natuke üles- 

poole ja vajuks raskuskese eespool alla uuesti. Sellist metoodikat kasutades lant hõljub põhja 

ligidal ja meenutab elusat saakkala. Samuti kasutati vooblereid ja pöörlevaid lante, nendega 

püüdmine seisnes nii, et sooritati heide ja keriti paadi poole, ei lastud landil põhja vajuda. 

Vooblereid ja pöörlevaid lante kasutati rohkem madalamates piirkondades. Võtu vähenedes 

sooritati pikemaid  heiteid. Võimaluse korral suheldi kohalike kalameestega. 

 

2.3.2 Teaduslik nakkevõrkudega seirepüügimetoodika 

 

Katsepüükidel kasutati teadusotstarbelisi mitmeosalisi tamiilist Nordic tüüpi nakkevõrke. 

Võrgu kõrgus 1,5 m, maksimaalne pikkus 30 m. Püügid lähtusid standardiseeritud 

püügimetoodikast EN – 14575:2005. Võrgud jagunesid bentilisteks (uppuvateks) ja 

pelaagilisteks (ujuvateks). Erinevate võrgusilmade arv ühes võrgus ulatus 12 ja võrgusilma 

läbimõõt erinevates paneelides suurenevalt: 5, 6.25, 8, 10, 12.5, 15.5, 19.5, 24, 29, 35, 43, 55. 

(Kõige uuemal variandil on lisatud ka ø 65 ja 85 mm silmasuurus.) Lisaks kasutati kapronist 

seirevõrke silmasuurustega 17, 22, 25, 30, 33, 38, 50, 60, 75, igaüks 30 m pikkune, 1,8 m 

kõrgune (niit 110 D/2 või 210 D/2, värvus ’green AS39’ või ’black AS66’, firma TOREX 

(Jaapan). Nakkevõrgu silmasuuruse läbimõõt (ø mm) tähendab kahe järjestikuse sõlme 

vahelist kaugust. Vastavuse saamisel kalapüügieeskirja silmasuurustega tuleks arvu korrutada 

kahega (näiteks 30 mm tähendab 2 x 30 ehk 60 mm püügieeskirja alusel).  

Võrdlusandmete saamiseks kasutati katsepüükidel ka jõhvist (0.17 mm niit, halli värvusega, 

firma SHIP) 30 m pikkusi ja 1,8 m kõrgusi nakkevõrke, millest iga üksiku silmasuurus oli 

järgnev: ø 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 56, 70, 75 mm. Püügil olid võrgud 12 tundi (1 võrguöö 

püük). Võrguliinide otsmised punktid fikseeriti koordinaatide määrajaga (GPS) Garmin 

GPSmap 64s igal püügikorral eraldi. 
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3.Tulemused 
 

Katsepüükide käigus Saaremaa järvedel 2014. aasta suvel tabati kõige rohkem kalu 

Suurlahelt. Nakkevõrguga püüti 549 ahvenat, spinninguga 15. Karujärvelt püüti 

nakkevõrguga 196 isendit, spinninguga 48. Laialepa lahelt saadi nakkevõrguga 202 isendit, 

spinninguga 66. Järise järvelt nakkevõrguga 180 isendid, spinninguga ei õnnestunud  sealt 

tabada ühetegi kala (tabel 5).                                                                                                                      

 

Tabel.5 Harrastusliku spinningupüügi ja teadusliku seirepüügi käigus tabatud ahvenad 

Saaremaa järvedelt 2014 aasta suvel. 

Järv N-võrk 

ahven 

N-

spinning 

ahven 

KeskmineT

w  

võrk 

Keskmine 

Tw 

spinning 

Keskmine  

Tl võrk 

Keskmine 

Tl spinning 

Suurlaht 549 15 116 g 142 g    200 mm 230 mm 

Karujärv 196 48 163 g 210 g    210 mm 260 mm 

Laialepa 202 66 159 g 83 g 200  mm 190 mm 

Järise järv 180 -  -  - 

 

3.1 Suurlaht  

Esimese katsepüük viidi läbi 17. juuli hommikul, kokku kestis püük kolm tundi. Selle aja 

jooksul tabati kolm ahvenat nr.1 (joonis 3). Püütud ahvenad jäid kaaluvahemikku ( täiskaal 

TW) 95- 148 g. Järgmise püük teostati  sama päeva õhtul, kus tabati viis ahvenat 

püügipiirkonnast nr.2, need isendid kaalusid 100- 252 g. 18. juulil püüki toimus samuti 

hommikul ja õhtul, vastavalt kolm ja kaks pool tundi. Hommikul tabati kolm ahvenat 

TW=57- 134 g ja õhtul lisaks kaks isendit TW= 103- 175 g. Mõlemad katsepüügid toimusid 

püügipiirkonnas nr.3. 19. juuli hommikul ehk viimasel päeval, püüti uuesti Suurlahe 

piirkonnast nr.1. Tabati kaks ahvenat TW= 110- 166 g. Spinningupüügi käigus suurim tabatud 

ahven oli (TW= 252 g, TL= 270 mm, ♂) . Kõige väiksem ahven oli (TW= 57,  TL= 171 mm, 

♀). Spinningupüügi käigus tabatud kalad pikkuseline jaotus on esitatud (tabelis 6). 
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 Võrgupüügi käigus tabati kokku 548 ahvenat. Nendest suurim isend oli (TW= 431, TL= 318 

mm, ♀). Väikseim kala (TW= 1,4 g, TL= 51 mm, juv). Võrgupüügi käigus tabatud 24 

suurimat ahvenat pikkuse järjekorras (tabel 7). 

Tabel.6 Suurlahest  spinninguga tabatud kalad kahanevas järjestuses 

Liik TL, mm   TW, g 

ahven 278 244 

ahven 270 252 

ahven 252 166 

ahven 244 175 

ahven 242 163 

ahven 240 160 

ahven 238 148 

ahven 223 132 

ahven 222 134 

ahven 220 110 

ahven 209 100 

ahven 204 95 

ahven 202 103 

ahven 198 84 

ahven 171 57 

 

 

Tabel 7. Suurlahest nakkevõrkudega püütud suurimad püütud ahvenad. 

Liik TL, mm TW, g 

ahven 325 401 

ahven 318 431 

ahven 314 397 

ahven 312 399 

ahven 309 398 

ahven 308 396 

ahven 308 390 

ahven 303 357 

ahven 303 316 

ahven 300 331 

ahven 300 329 

ahven 299 386 

ahven 299 321 

ahven 298 320 

ahven 298 316 

ahven 296 379 

ahven 295 357 

ahven 295 313 

ahven 293 324 

ahven 293 309 

ahven 291 300 
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ahven 290 315 

ahven 289 300 

ahven 287 307 

ahven 274 301 

 

Kõige rohkem isendeid tabati 30 mm võrgusilma läbimõõduga nakkevõrguga: 117 isendit.  

Nende pikkusvahemikulatus TL= 196-303 mm, kaaluvahemikaga TW= 82- 379 g. Suurlahe 

ahvenate püüdvus erinevate võrkudega silma suurusest olenevalt kajastub alljärgneval 

joonisel 13.  

 

 

Joonis 13.  Suurlahest  nakkevõrkudega tabatud ahvenate jaotus võrgusilmade alusel.  

Spinningupüügi käigus tabatud ahvenate pikkus on TL= 20-28 cm, samas võrgupüügi saagis 

tabati ka juveniilseid isendeid alates üksikutest samasuvistest kuni 16 cm pikkusteni 4- 

aastaste kaladeni  (joonis 14). Seega püütakse õngpüünisega suurlahest suguküpseid kalu ja 

noored vanusgrupid on sellest püügiviisist ohustamata 
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Joonis 14. Ahvenate pikkusjaotus spinningu- ja nakkevõrguga püügil. 

 

3.2 Laialepal lahe  

Katsepüük viidi läbi järve kolmes Laialepa püügipiirkonnas (joonis 7). Toimus kaks 

püügitsüklit, millest mõlemad vältasid kolm tundi. 19. juuli õhtul õnnestus tabada 32 kala,. 

püügipiirkondadest nr.2 ja nr.3 (joonis 7, tabel 8). Kalad jäid pikkusvahemikku TL= 133- 261 

mm, nende kaal ulatus TW= 29- 105 g 

Järgmisel  hommikul püüti 33 kala (tabel 9). piirkondadest nr.1 ja nr.3 (joonis 7). Ahvenad 

olid pikkusvahemikus (täispikkus) TL=130- 300, kaaluga TW= 23- 321 g. 

Nakkevõrkudega tabati Laialepa lahel kokku 201 ahvenat ja spinningupüügi käigus 67. 

Spinningupüügi käigus tabatud suurim kala oli (TW= 321 g, TL= 300 mm, ♀). Väikseim kala 

oli (TW= 23 g, TL= 130 mm, ♀).  

Võrgupüügi käigus tabatud suurim isend oli (TW= 1277 g, TL= 450 mm, ♀). Väikseim isend 

oli vaid (TW= 0,7 g, TL= 40 mm, juv). Laialepa paistis silma eriti nakkevõrgupüügi käigus 

tabatud suurte ahvenate hulgast (Foto 1). Suurimad kalad  olid pikkusvahemikus TL= 300-

450 mm, TW= 327- 1277, (tabel 10). 
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  Foto.1 Laialepa lahest nakkevõrguga püütud ahven  

                                                             

Tabel.8 Laialepa õhtuse katsepüügi käigus spinninguga tabatud ahvenad  

Liik TL TW 

ahven 261 205 

ahven 241 148 

ahven 236 165 

ahven 234 146 

ahven 230 137 

ahven 228 131 

ahven 224 134 

ahven 222 114 

ahven 219 113 

ahven 210 106 

ahven 210 104 

ahven 200 80 

ahven 189 83 

ahven 185 68 

ahven 182 66 

ahven 182 71 

ahven 182 71 

ahven 182 69 

ahven 182 66 
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ahven 162 48 

ahven 161 49 

ahven 159 47 

ahven 154 39 

ahven 152 36 

ahven 151 33 

ahven 151 38 

ahven 148 31 

ahven 148 39 

ahven 145 36 

ahven 142 31 

ahven 136 29 

ahven 133 30 

 

Tabel 9. Laialepa hommikuse katsepüügi käigus spinninguga tabatud ahvenad  

Liik TL TW 

ahven 300 321 

ahven 259 184 

ahven 254 176 

ahven 251 176 

ahven 234 148 

ahven 226 136 

ahven 226 122 

ahven 218 112 

ahven 216 103 

ahven 213 121 

ahven 210 99 

ahven 210 103 

ahven 209 95 

ahven 204 98 

ahven 200 96 

ahven 193 82 

ahven 184 75 

ahven 182 60 

ahven 171 53 

ahven 170 54 

ahven 160 40 

ahven 157 41 

ahven 154 40 

ahven 152 36 

ahven 150 37 

ahven 150 34 

ahven 148 33 

ahven 145 29 

ahven 143 30 

ahven 143 34 

ahven 141 30 

ahven 136 27 

ahven 130 23 
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Tabel 10. Nakkevõrkudega laialepa lahest püütud suurimad ahvenad 

ahven 450 1277 

ahven 441 1183 

ahven 441 974 

ahven 436 1062 

ahven 435 832 

ahven 432 1112 

ahven 427 987 

ahven 421 980 

ahven 417 947 

ahven 411 928 

ahven 405 722 

ahven 396 819 

ahven 391 712 

ahven 364 645 

ahven 342 586 

ahven 325 386 

ahven 320 388 

ahven 315 378 

ahven 306 337 

ahven 300 327 

 

Kõige rohkem ahvenaid haakus võrgusilma 12,5 mm, 42 isendit, pikkusvahemikus TL= 96- 

306 mm, kaaluga TW= 8- 337 g. Märkimisväärne on suuremate võrgusilmadega läbimõõt 45-

65 mm) püütud ahvenate osakaal, kellest 15 kaalusid üle poole kilogrammi. 

Kalade pikkusjaotuse võrdlus (joonis 16) näitab, et spinninguga püütud kalade pikkusvahemik 

on väiksem kui võrguga tabatud ahvenate pikkusvahemik. Spinninguga ei tabata üle 30 cm 

pikkusi kalu, kellest enamik emaskalad. 
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Joonis 15. Kalade püüdvus erisilmaliste nakkevõrkudega Laialepa lahe katsepüükidel 

 

 

 

Joonis 16. Laialepa kalade pikkusjaotus võrrelduna spinningu ja nakkevõrkudega püüki. 
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3.3 Järise järv 

 

Kirjanduse andmetel oli Järise järv üsnagi kalavaene ja hästi madal. Särg ja ahven 

enamlevinud kalaliikideks. 20. juuli õhtuse katsepüügi käigus ei õnnestunud spinninguga 

tabada ühtegi kala. Püüki teostati kolmes püügipiirkonnas nr.1, nr.2, nr.3 (joonis 6).  

Katsepüügi käigus nakkevõrkudega  tabati 180 ahvenat. Suurim tabatud kala oli (TW=191 g 

ja TL=247, ♀). Väikseim ahven oli (TW=1,6 g, TL=57 mm, juv). Kalade suurus oli uurimis 

alustest järvedest kõige väiksem (tabel 11). Kõige rohkem kalu nakkus võrgusilma 12, 5 mm, 

86 isendit. Pikkusvahemikud TL= 102- 188 mm, kaaluvahemikus TW= 10- 74 g. Sellele 

järgnes 15,5 mm võrgusilm 48 isendiga. 

Kuna järves on kala valdavalt väike, siis suurem läbimõõduga võrgusilmad olid tühjad. 

Suurim kala tabati 35 mm võrgusilmaga, kes oli ka ainsaks kalaks kogu võrgus (joonis 17). 

Tabel.11 Järise järvest nakkevõrguga tabatud ahvenad 

Liik TL TW 

ahven 247 191 

ahven 236 138 

ahven 235 158 

ahven 225 132 

ahven 188 74 

ahven 187 81 

ahven 185 73 

ahven 184 53 

ahven 181 62 

ahven 175 56 
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Joonis 17. Järise järvest püütud ahvenad erinevates võrgusilmades. 

 

3.4 Karujärv 

Esimesel (21. juuli) õhtul tabati spinninguga kaks ahvenat, pikkusega TL= 246 ja 288 mm 

ning  kaaluga TW= 174 ja 236 g (tabel 12) Karujärve  püügipiirkondadest nr.1 ja nr.3 (joonis 

5).  Järgmisel hommikul oli saagiks kaheksa ahvenat (tabel 13). Karujärve püügipiirkondadest 

nr.1 ja nr.3.  Need kalad olid pikkusvahemikus TL= 212- 302 mm, kaalusid  103-336 g. 

 

Tabel 12. Katsepüügi käigus Karujärvest  spinninguga tabatud kalad  

Liik TL TW 

Ahven 288 236 

Ahven 246 174 

 

Tabel 13. Katsepüügi käigus Karujärvest spinninguga tabatud kalad  

Liik TL TW 

ahven 302 328 

ahven 301 336 

ahven 272 219 

ahven 262 189 

ahven 241 165 
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ahven 240 142 

ahven 236 144 

ahven 212 103 

 

 22. juuli õhtul läbi viidud katsepüügi käigus tabati 34 ahvenat (tabel 14), mis oli suurim 

spinninguga püütud saak kõigi välitööde püükide kohta. Sellest nähtub, et Karujärve 

püügipiirkond nr.2 andis rikkalikuma saagi kui teised püügialad. Kalad olid pikkusvahemikus 

TL= 215- 332mm ja kaaluga TW= 103- 522 g, mis kuuluvad Saaremaal püütud isenditest 

suurimate hulka 

  

Tabel 14. Katsepüügi käigus Saaremaa Karujärvest õhtusel püügikorral spinninguga tabatud 

kalad  

Liik TL TW 

ahven 332 522 

ahven 320 359 

ahven 310 319 

ahven 308 313 

ahven 300 296 

ahven 292 315 

ahven 289 248 

ahven 284 263 

ahven 280 227 

ahven 280 219 

ahven 278 249 

ahven 273 222 

ahven 270 228 

ahven 265 205 

ahven 265 205 

ahven 261 187 

ahven 260 194 

ahven 256 142 

ahven 253 170 

ahven 250 168 

ahven 250 162 

ahven 249 152 
ahven 248 162 

ahven 248 162 

ahven 243 169 

ahven 241 147 

ahven 232 130 

ahven 231 142 

ahven 230 139 

ahven 230 139 

ahven 220 103 
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ahven 220 103 

ahven 220 106 

ahven 215 106 

 

 Järgmisel hommikul tabati ainult samast aga ainult neli ahvenat (tabel 15), mis tõestab, et 

ahven liigub järve erinevates piirkondades ja selgeveelistes veekogudes eelistab ta toituda 

pigem õhtul kui hommikul eredas päikesevalguses.  

Tabel 15. Katsepüügi käigus Karujärve püügialal nr.2 spinninguga püütud kalad  

Liik TL TW 

ahven 310 344 

ahven 302 322 

ahven 276 206 

ahven 271 224 

 

Karujärves tabati nakkevõrkudega 196 isendit ja spinningupüügi käigus 48 isendit. 

Spinningupüügi käigus tabatud suurim isend oli (TW= 522 g, TL= 332 mm, ♀). Väikseim 

kala oli (TW= 103 g, TL= 220 mm, ♀).  

Võrguga tabatud suurim isend oli (TW= 903 g, TL= 404 mm, ♀). Väikseim kala kaalus (TW= 

0,7g, TL= 45 mm, juveniilne ahven). Üle 30 cm  ahvenaid tabati võrgupüügikäigus 19 isendit, 

mis keskmisest kõrgem näitaja, tabel 16. 

Tabel 16. Nakkevõrguga Karujärvest püütud suurimad kalad 

Liik TL TW 

ahven 404 903 

ahven 371 714 

ahven 355 582 

ahven 349 578 

ahven 339 507 

ahven 335 470 

ahven 334 503 

ahven 334 485 

ahven 327 482 

ahven 327 476 

ahven 326 381 

ahven 319 400 

ahven 313 467 

ahven 311 429 

ahven 307 389 

ahven 307 366 

ahven 304 331 

ahven 302 337 
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ahven 301 347 

 

Kuna Karujärve keskmine ahven  oli kõige suurem uurimisalustest järvedest, siis see kalaliik 

oli esindatud võrgusilma suurustes läbimõõduga 40 – 55 (joonis 18).  Kõige rohkem nakkus 

kalu 30 mm läbimõõduga võrgusilma. Kus kalad olid pikkusvahemikus TL= 224- 301 mm, 

kaaluga TW= 125- 347 g.   

 

 

Joonis 18. Ahvenate püütavus erineva silmasuurustega võrkudega Saaremaa Karujärves. 

Spinningupüügi käigus tabatud kõik kalad olid üle TL=20 cm pikad  ja kaalusid üle 100 g. 

Võrgupüügi käigus tabati erineva suurusega ahvenaid ja pikkus jaotus oli ühtlasem kui 

spinninguga tabatud kalade puhul  (joonis 19). 

 

Joonis 19. Karujärve kalade pikkusjaotus kahe püügivahendi võrdluses.  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

5 8 12,5 17 22 25 30 35 40 45 55 

Ahven 

Is
en

d
it

 v
õ

rg
u

s 

Võrgusilma läbimõõt, mm 

0 

5 

10 

15 

20 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 O
sa

ka
al

 s
aa

gi
s,

 %
 

TL, cm 

Võrk, n=196 Spinning, n=48 



41 
 

4. Arutelu 

Ahvenapüük muutub järjest populaarsemaks ja on ta on meie riigis enimpüütud kalaliigiks. 

Seda kala tabada pole üldse lihtne, eriti harrastuslike püügivahenditega. Kasuks tulevad alati 

eelnevad kogemused, mis on saadud aastatejooksul, aga samas ei pruugi nendest kogemustest  

alati kasu olla, eriti kui püütakse tundmatul veekogul . Saaremaa järved erinevad väga palju 

mandri keskosa ja Lõuna-Eesti järvedest.  

Nakkevõrkudega kala tabada on üldiselt lihtsam moodus, kui kasutada spinningut. See asjaolu 

kehtib eriti ahvenapüügi puhul, vastupidine on tulemus kui suvel haugi püüda. Kalade 

nakkuvust võrku mõjutab kindlasti ka kalade liikuvus. Olulisel mõju mängib ka järvede 

läbivool, mis toob hapnikurikast vett juurde. Järvede vee madalseis on enamasti südasuvel, 

siis on kalu lihtsam tabada veekogu sügavamatest paikadest. 

Käesoleva töös võrreldi harrastuslikku spinningupüüki ja katsepüüke nakkevõrkudega. 

Spinninguga  katsepüügid toimusid võrgupüügialale võimalikult lähedal. Saaremaa järvedel 

toimunud katsepüükide käigus tabati võrkudega rohkem ahvenaid võrrelduna harrastusliku 

spinningupüügiga. Võrgud asetati järve öiseks püügiks, samas spinningupüüki teostati kolme 

tunniste perioodidena, hommikul ja õhtul. Mis siis ikkagi mõjutab ahvenate tabamist?  

Ööpäeva piires on peamiselt nägemise abil saaki jahtiv ahven kõige aktiivsem koidu ja eha 

ajal, kui vees on piisavalt valgust ja saakkalad pole veel kogunenud parvedesse. (Tuvikene, 

2014). Suurimad saagid õnnestuski spinninguga saada õhtul enne päikeseloojangut, siis kui 

kalad märgatavalt aktiveerusid. Seda oli märgata veepinnalähedal maime taga ajavat ahvena 

käitumisest.  

Avavees kala ei liikunud ja ta hoidis varjulisematesse kohatadesse nagu taimestikurohked 

piirkonnad ja kivivared, sest ahven on litofiilne kala. Spinningupüügil kasutati kergemaid 

pöörlevaid lante ja väiksemaid voblereid, mis lähevad kuni 1 meetri sügavusele. Pikemaid 

heiteid tuli enim sooritada Suurlahel. Suuremaid ja sügavamale sukelduvaid lante ei olnud 

võimalik kasutada. Lantide valik oli mingil määral piiratud, seda tingis madal veeseis Kõige 

raskemad püügitingimused olid spinninguga püügiks Suurlahel oma suuruse tõttu.  

Suurlahel tabasin kolme päeva peale 15 ahvenat, mida on kordades vähem , võrreldes 

võrgupüügi 548 ahvenaga.  
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Suurim  saaki spinninguga saadi Karujärvelt õhtuse katsepüügi käigus. Kus õnnestus tabada 

34 ahvenat, ja ahven haaras lanti väga intensiivselt. Püüki teostati järve kõige sügavamast 

piirkonnast, kus oli sügavust 3 meetrit. Samas piirkonnas olid veel kivivared ja taimestikuga 

kaetud alad. 

Ühe kala tabamisel ei olnud  harv juhus, kui temaga kaasa ujusid mitu liigikaaslast praktiliselt 

paadi äärde välja.  Teaduslikult on seda raske tõestada, et ahvenakari teeb koostööd, aga 

püügikäigus tekkinud olukord kinnitab seda mingil määral. 

Mõned kalad õnnestus lausa tabada otse paadi alt Sellise püügi käigus tabasin ka suurima 

ahvena kaaluga 522 g.  

Väga rasked tingimused olid veel Järise järvel, kus ka kõige sügavamas kohas oli  sügavust  

vaid 1,5 m. Järise järvel ei õnnestunud tabad ühtegi kala spinningupüügil. Väheks jäi kindlasti 

ka kahest püügikorrast ehkki katsetati erinevaid tüüpe lante. 

Kala paistis olevat hästi madalas taimestiku sees, kus ei ole võimalik teostada spinningupüüki, 

hapnikutingimused samuti paremad taimestiku vahel. Võrgupüügi tulemustega ei olnud 

võimalik samuti kiidelda, suurim kala vaid TW=191 g ja TL=247, ♀. Kõige rohkem isendeid 

tabati võrgusilmaga 12,5 mm, mis tähendab, et valdavalt oli kala väike. Ligipääs järvele 

praktilisel olematu, ainult läbi eramaade ja maaomaniku nõusolekul. Püügikoormus järvel ei 

ole suur selle tõttu ja kala võiks olla. Aga arvatavasti jääb järv talviti ummiksile. 

Silmapaistev ahvenasaak püüti Laialepa lahest, mis  on varasemalt merega ühenduses olnud. 

Ligipääs järvele on raskendatud, asub Harilaiu maastikukaitsealal, mootorsõidukitega ligipääs 

on raskendatud ja sellest tulenevalt püügikoormus on järvel üsna väike. Katsepüügi käigus 

tabatud suurim ahven võrkudega. Tema kaaluks kaaluti oli TW= 1277 g, pikkuseks oli 45 cm.  

Lisaks tabati veel  neli üle 1 kg suurust ahvenat. 

Spinningupüügi käigus tabatud suurim isend oli siin TW= 321 g, TL= 300 mm, ♀, mis jääb 

märgatavalt alla võrgupüügikäigus tabatud ahvenale. Üle poole järvest oli samuti madal, aga 

leidus siiski ka 2-2,5 m sügavust piirkonda.  

Võrreldes spinningupüüki  kogu  kõigi erinevate silmasuurustega nakkevõrkudega püügiga 

ilmneb kõigi veekogude puhul, et spinninguga püütakse vaid kitsast osa seal elavast 

ahvenakarjast , mis jääb tavaliselt 17- 33 cm vahelisse pikkusvahemikku (joonis 20). Mingil 

põhjusel on raskemini tabatavad just suured ja vanemad kalad, eriti antud uurimustöös 
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Laialepa ja Karujärve puhul. Sarnane olukord on näiteks mandri Eestis orujärvedes ( näiteks 

Viljandi järves),  kus teadaolevalt arvukas ahvenapopulatsioon ja tugevad vanemate isendite 

vanusgrupid, kuid keda õngpüünistega tabatakse haruharva. Põhjuseks võib siin olla ka see 

asjaolu, et järves on rikkalikult looduslikku toitu ja selle olemusel need suured röövtoidulised 

ahvenad lihtsalt ei tahagi kunstliku peibutist – lanti. 

Magistritöö eesmärkidena määratletud küsimus, kas harrastuslik ahvenapüük kahjustab 

järvede ahvenakarja saab kindlalt eitava vastuse. Esmalt jäävad puutumata kõik nooremad 

vanusgrupid, teiseks püütakse täiskasvanud kaladest nooremaid vanusgruppe, keda on 

arvukamalt. Populatsiooni jätkusuutlikkuse seisukohalt on vanemad emaskalad harva 

kalameeste saakloomadeks, neid on saakides mõni protsent. Samas on nad kõige 

produktiivsemad, kõrge absoluutse viljakusega ja annavad kudemisprotsessis rohke 

järelkasvu. 

  

 

Joonis 20. Suurimate ahvenasaakide pikkusvahemikud püügiviiside võrdluses. 
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Kokkuvõte 
 

Ahven on meie harrastuspüüdjate poolt püütavate kalaliikide hulgas populaarsemaid ja ka 

oma levikult on ta koos haugiga meie sagedamini kohatavaid mageveekalu. Arvatakse, et 

hobikalameeste arv ulatub Eestis erinevatel hinnangutel kas 63 000 või isegi 306 000 

püüdjani. Selline intensiivne ühele liigile suunatud püük võib tulevikus ohustada meie 

ahvenavarusid. 

Töö eesmärgiks on hinnata harrastuskalapüügi mõju ahvenavarudele. Välitööd toimusid 

2014.a neljal Saaremaa järvel, kus paralleelselt püüti õhtul ja hommikul spinninguga 

kasutades erinevaid lante ja samaaegselt püüti ka nakkevõrkudega kasutades erinevaid 

silmasuurusi, et tabada võimalikult erinevas vanuses isendeid. 

Parimad ahvenasaagid saadi  Suurlahest ja Karujärvest, samas suurimad isendid püüti 

Laialepa lahest. Järise järv osutus kalavaeseks, seda võimendas ka väga madal veeseis 2014.a 

suvel. Nakkevõrkudega tabati ligikaudu 3 korda rohkem ahvenaid kui spinninguga, samuti 

olid spinninguga püüdes saagid ebastabiilsemad. 

 Katsepüükidel selgus, et olenemata veekogust püütakse spinninguga täiskasvanud ahvenaid 

alates 17 cm ning seejuures ei tabata väiksemaid kalu ning seeläbi ei ohustata noorkalu. 

Samas ei saa spinninguga üldjoontes kätte ka üldiselt harvemini esinevaid suuremaid 

emaskalu, kellel pikkust üle 34 cm ja kehamassiks vähemalt 500 g ning kes  on kõrge 

absoluutse viljakusega ja tagavad ahvenakarjale juurdekasvu ja järjepidevuse. Tulemused 

kinnitavad, et mõõdukas  ahvenate püük spinninguga väikejärvedes on jätkusuutlik ja ei 

ohusta nende ihtüotsönoose. 
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Efficiency of hobby fishing for perch on lakes of Saaremaa 

Summary 
 

The perch (Perca fluviatilis) is one of the most popular fishing targets for recreational 

fishermen also being alongside with the pike one of the most frequently occurring fish species 

in Estonian fresh waters. The numbers of recreational fishermen is estimated to be in Estonia 

either 63 000 or 306 000. In future, this kind of intensive fishing targeting one species might 

endanger the stock of the perch in our fresh waters. 

The principle goal of this study was to estimate the pressure of recreational fishing on the 

stock of the perch. The field works were undertaken on four lakes of the Isle of Saaremaa, 

where lure casting with different lures in the evening and in the morning was conducted 

alongside with simultaneous overnight gillnetting with different mesh sizes with the aim to 

catch as wide age range of the perch as possible. 

The highest numbers of the perch were caught from lakes Karujärv and Suurlaht, whereas the 

largest perch were caught from Laialepa Bay. In Lake Järise perch turned out to be low in 

numbers accented by the low water level in the summer of the 2014. The catch of gillnets was 

trice as numerous as that of lure casting with catches of lure casting being more uneven. 

Sample fishing showed that irrespective of a lake the size range of captured perch began from 

17 cm in total length and smaller perch were never caught, hence the natural recruitment with 

juveniles was not endangered. The catches of lure casting did not contain less frequent old 

female perch with the total length over 34 cm and total mass above 500 g that usually have a 

high absolute fertility to ensure the continuity and natural recruitment of perch. The results of 

this study affirm that lure casting the perch at moderate intensity is sustainable and does not 

threaten fish assemblages. 
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