Virumaa vooluveekogude harrastuskalapüügi atraktiivsuse küsitluse tulemused
Marko Vainu
Keskkonnaagentuur
02.04.2020
Küsitlus toimus perioodil 26.02.2020 kuni 02.04.2020 elektroonselt. Küsitlusankeeti (Lisa 1) levitati erinevates nii
eesti kui venekeelsetes harrastuskalapüüdjate Facebooki gruppides, lehtedel ja foorumites. Täidetud küsimustik
esitati 86 korral, neist 18 tunnistati ebakorrektseteks ning andmete analüüsil arvesse ei võetud. Ebakorrektseks
tunnistamise sagedasimaks põhjuseks oli kõigile küsimustele „Ei tea“ vastamine. Esines ka juhtumeid, kus kõigile
küsimustele oli vastuseks esitatud „0“ või „4“. Seega usaldusväärseks loeti 68 ankeeti. Neist 35 märkis oma
elukohaks Virumaa ja 33 mujal.
Alajõgi Imatu ojast suudmeni
Hinnangu andnud vastajaid: 28
Tulemused:

Alajõgi_2
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Aritmeetiline keskmine hinne: 2,6
Mediaanhinne: 3
Moodhinne: 3
Kommentaarid: -
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Kunda jõgi lähtest Anguse e. Ädara jõeni

Hinnangu andnud vastajaid: 48
Tulemused:
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Aritmeetiline keskmine hinne: 2,8
Mediaanhinne: 3
Moodhinne: 3
Kommenaarid:
 Ülemjooksul jõgi väga madal ja võsastunud
 Vajalik tegeleda Võhu külas asuva reostusega või kanalitega, millega kaasneb teadmata juurdevool
veinitehase kanalisatsioonist (mille hulka võib kuuluda ka aeg-ajalt reostust)
 Väga hästi looduslikult säilinud voolusäng. Ajalooliselt hea jõeforelli populatsiooniga. Püügikoormus väga
suur.
 Püüda mugav kuid kala on jõest kadunud. Lisaks sellele tuleb maha võtta sellelt jõelt tammid, nii saab
lõhe ja merikas ligi 100km jõestiku juurde omale!
 на участке реки около Anguse–Aravuse tee в прошлом году вырубили лес почти в плотную от реки.
Наличие поплавочников. За 3 года посещения реки встретил инспекторов только 1 раз, о
браконьерах сообщал по номеру 1313.
 Veel 10-15 aastat tagasi oli Võhu ja Kulina kandis suuri kalu palju. Järsku kadus ära. Ilmselt röövpüük.
Väikseid kalu on hetkel suhteliselt palju aga suuri üle 40 cm ei ole endiselt.
 Väga hea jõeforelli kudeala
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Kunda jõgi Anguse e. Ädara jõest Kunda Jaama tänava sillani

Hinnangu andnud vastajaid: 54
Tulemused:
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Aritmeetiline keskmine hinne: 3,1
Mediaanhinne: 3
Moodhinne: 4
Kommentaarid:
 Alamjooksu lõik muutuks märkimisväärselt paremaks, kui muuta paisud siirdekaladele läbitavaks.
 Sama, mis eelmise vastuse puhul. Harrastuspüügikoormus on läinud väga suureks. Osadel lõikudel väga
elujõuline harjuse populatsioon. Jõeforelli püük võiks alata aprillist, et kalad jõuaks kudemisest ja
talvitumisest kosuda. Jõeforelli puhul võiks rakendada alammõõdu suurendamist ja ülemmõõtu, sest
püramiidi tipp, ehk 45+ cm kalu on jäänud harvemaks. Hüdroelektrijaama paisule tuleks mingi kalade
edasipääsemise võimalus tagada. Vabatahtlikuna seal lõhevalves käies on näha, et suurtele lõhedele ei
jätku kudemisplatse. Kunda jõe lõhepopulatsiooni olukorda tuleks parendada ja parim lahendus oleks
paisu likvideerimine.
 Püüda mugav kuid kala on jõest kadunud. Lisaks sellele tuleb maha võtta sellelt jõelt tammid, nii saab
lõhe ja merikas ligi 100km jõestiku juurde omale!
 Super! Väga kalarikas - kohanud olen haugi, lutsu , jõeforelli. Samuti ka konksuotsa hakanud Harjus.
 oleks kindlasti parem kui tammesid ees ei oleks
 See lõik - eriti ülemine ots sellest lõigust on Kunda parim ala olnud aga viimastel aastatel on kala ära
kadunud. On üksikuid aga palju vähem kui näiteks 5 aastat tagasi. Ilmselt on palju röövpüüki ja ka suur
surve harrastuslike kalameeste poolt. Lisaks on mitmed Aravuse kalakasvandusest allavoolu saadud kalad
on olnud haiged. Ilmselt kasvandusest levinud haigused on ka jõeforellini jõudnud. Looduslike tingimuste
poolest on selles lõigus suurepärased elutingimused. Kala võiks olla palju ja kunagi on olnud palju aga
viimasel ajal on teda väge väheks jäänud. Ka väikest kala on väga vähe.
 Kohati hea jõeforelli ja harjuse elupaik, kuid paisude tõttu puudub kaladel võime rännata
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Loobu jõgi lähtest Udriku ojani

Hinnangu andnud vastajaid: 48
Tulemused:

Loobu_1
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Aritmeetiline keskmine hinne: 2,4
Mediaanhinne: 2
Moodhinne: 2
Kommentaarid:
 Neerutis väike forell täiesti olemas.Neerutist edasi muutub jõe kallas üsna pehmeks.Kadrinast Neeruti
poole jões palju kopra tegevust.kaldad võsastunud
 Lõik on väike ja osade paisudega, kus küll kalapääsud ning jõgi jookseb läbi inimeste hoovide, kuhu väga
hea meelega kala püüdma ei lähe. Kadrina paisjärvest ülesvoolu üpris kalarikas.
 Hinnang üöemjooksu kohta on subjektiivne, sest olen vähe käinud. Saagid on olnud kasinad, kui rääkida
jõeforellist. Eutrofeerunud paisjärvelt on võimalik tabada ilusaid linaskeid, kuigi suvel on penikeel kogu
järve katnud ja raskendab püüki. Tuleks ära otsustada, mis paisust saab. Kas taastada Loobu jõe
ülemjooksu hea seisund, eemaldades paisu, või regulaarselt puhastada paisjärve, et see lõplikult kinni ei
kasvaks ja mudamülkaks ei muutuks.
 Palju vastikuid kraave
 Madal vesi.
 Tänu Kadrina paisjärve kalapääsule kohalikele oluline puhke ja kalapüügikoht
 Väga potensiaalikas lõik kohati. Undla paisust Udriku ojani liialt kanaliseeritud ja kehvade varjepaikadega
kaladele. Undla paisu likvideerimine nagu aru sain jäi samuti ära.

4

Loobu jõgi Udriku ojast suudmeni

Hinnangu andnud vastajaid: 51
Tulemused:
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Aritmeetiline keskmine hinne: 3,1
Mediaanhinne: 3
Moodhinne: 4
Kommentaarid:
 Olen lubatud aladel ilusaid forelle tabanud, kuid kala on vähem kui Kunda keskkjooksul. Narva maanteest
allavoolu jooksev lõik on olnud kalastuse seisukohalt üks parimaid jõeforelli osas, aga seal on
püügikoormus suur.
 много заваленных деревьев. очень популярная река.
 Väga madal vesi, kala pole kohanud.
 Narva mant-st üles on kala aga jääb iga aastaga vähemaks. Narva mnt-st alla oli kunagi üks parimaid suure
kala lõike Virumaal aga enam seal eriti kala ei ole - väga tugev surve ja ilmselt ka elektripüük teatud
perioodidel. Olen sellest lõigust saanud üksikuid kuni 40 cm kalu ja näinud üksikuid suuri 1,5-2kg kalu.
 Hea forellilõik, kuid paisude ja ebatõhusate kalapääsude tõttu populatsioon kiratseb
 Mitme korra peale 0 kala. Möödujal üks alamõõduline forell. Ligipääs hea
 Pääseb hästi ligi ja on nii suurt kui väikest forelli. On ka haugi.
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Pada jõgi lähtest Iivandoja e. Tüükri kraavini

Hinnangu andnud vastajaid: 35
Tulemused:
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Aritmeetiline keskmine hinne: 2,4
Mediaanhinne: 2
Moodhinne: 3
Kommentaarid:
 Väike, raskesti ligipääsetav, eraomanikud, paisuvared, aga potentsiaalselt hea meriforelli jõgi (kuigi
meriforelli püük keeluajal keelatud)
 Olen paaril lõigul jalutanud ja ilmselt on seal jõeforell mingil määral esindatud ja alamjooksul ka
meriforelli. Tuttavad, kes käinud teavad rääkida, et jõeforelli on kesinalt.
 Raskesti läbitav kaldaäär
 Ei ole püüdnud, kuid juttude järgi on jõe alamjooksul üks pais, millest meriforellid hästi üle ei saa
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Pada jõgi Tüükri kraavist e. Iivandojast suudmeni

Hinnangu andnud vastajaid: 37
Tulemused:
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Aritmeetiline keskmine hinne: 2,8
Mediaanhinne: 3
Moodhinne: 3
Kommentaarid:
 Pärna sillast on alamjooksuni on kalapüük keelatud. Alamjooksul asub eraomanik, kes on tee kinni
pannud.
 Väga ilusad lõigud on hetkel keelualas ja pole neis püüdnud. Kindlasti esindatud jõe- ja meriforell.
Potentsiaal on alal suur, kuid seal võiks olla rakendatud kalastuskaardi tingimused ja limiteeritud load,
kuniks on selge kalastiku olukord ja seda korduvalt kalateadlaste poolt seiratud.
 Minu kodujõgi ja lõik, kus olen palju püüdnud. Kunagi oli kala palju aga igaastane elektripüük meriforelli
kudeajal on jõe sisuliselt hävitanud. Väikest kala veel veidi on aga 35-40 cm forelli võib saada vaid
õlletehase ümbrusest. Lisaks on jõkke uhtunud liiv on paljud kudekohad ära rikkunud.
 Alamjooksul esineb arvukalt meriforelli, kuid siin peaks olema kehtima aastaringne keeluala
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Purtse jõgi lähtest Ojamaa jõeni

Hinnangu andnud vastajaid: 36
Tulemused:
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Aritmeetiline keskmine hinne: 2,3
Mediaanhinne: 2
Moodhinne: 2
Kommentaarid: Purtse jõgi Ojamaa jõest Püssi paisuni

Hinnangu andnud vastajaid: 38
Tulemused:
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Aritmeetiline keskmine hinne: 2,6
Mediaanhinne: 3
Moodhinne: 2
Kommentaarid: -
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Purtse jõgi Püssi paisust Tallinn-Narva maanteeni

Hinnangu andnud vastajaid: 43
Tulemused:

Purtse_3

0

4

16

10

13
0

1

2

3

4

Aritmeetiline keskmine hinne: 3,0
Mediaanhinne: 3
Moodhinne: 4
Kommentaarid:
 Pole ise püüdnud, aga tuttavad kalamehed on lõhe püüdmas käinud. Vajab kindlasti edaspidiseid
investeeringuid olukorra parandamiseks, et saada taas väga heaks lõhejõeks.
 Много слышал о браконьерах на реке , но сам лично не встречал.
 Sillaolur paisust allavoolu on jõgi hea, saadud mitmeid lõhesid ja meriforelle, suurim 2019 4,25 kg
meriforell. Sillaoru paisust üles voolu jõgi kalavaene, kalapääsust lähevad läbi väiksemad meriforellid, lõhi
mitte.
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Purtse jõgi Tallinn-Narva maanteest suudmeni

Hinnangu andnud vastajaid: 43
Tulemused:
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Aritmeetiline keskmine hinne: 3,1
Mediaanhinne: 3
Moodhinne: 4
Kommentaarid:
 Sama jutt, mis eelmise lõigu kohta.
 Põhimõtteliselt keeluala
 Мусор от частных участков и невоспитанных рыбаков.
 Väga hea lõhe ja meriforelli lõik, viimane suurim lõhe 2016 sügisel 8,2 kg, varasemalt 9,6 kg
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Selja jõgi Veltsi ojast Soolikaojani

Hinnangu andnud vastajaid: 45
Tulemused:
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Aritmeetiline keskmine hinne: 2,5
Mediaanhinne: 2,5
Moodhinne: 2
Kommentaarid:
 Jõgi väike, kuid kalarikas, pais Päides takistab meriforelli liikumist ülesvoolu. Päide paisust allavoolu jõgi
mitte nii sobilik forellipüügiks. Soolikaojast võib tulla ikkagi reostust sisse, samas soolikaojas endas on
väikese forellimaimude asurkond olemas.
 Jõel on üksikuid häid jõeforelli lõike. Kahjuks on paisjärvel püük keelatud. See oli üsna hea koht
õngitsemiseks.
 Jõega piirnevad krundid väga ei sega.
 gross on jõe tõkestanud
 Gross takistab igal võimalusel kalamehi.
 Päide paisust ülesvoolu hea forellijõgi. On nii suurt kui ka väikest kala. Paisust allavoolu saadud väikest
haugi. Paisust ülesvoolu on ilus loodus ja maastik.

11

Selja jõgi Soolikaojast Varangu mnt sillani

Hinnangu andnud vastajaid: 54
Tulemused:
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Aritmeetiline keskmine hinne: 2,9
Mediaanhinne: 3
Moodhinne: 3
Kommentaarid:
 Väga hea koht lõheliste püügiks, kuid satun harva, sest kalastuskaardi antud alal maksab rohkem, kui
tavaline harrastuspüügil õigus. Lisaks jõeforellile ja meriforelli on teada, et lõhe tõuseb kudema liikudes
Arknani välja.
 Rohke jõele paistva valguse ja põldude väetamise tõttu raskelt rohtu kasvanud.
 Püüdnud olen vaid Arknalt, jõgi kohati väga lai, kala kohanud paaril korral.
 Hea lõhe ja meriforelli talvitumisala
 Kohati on jõgi sirgeks kaevatud ja seal on palju karuputke.
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Selja jõgi Varangu mnt sillast suudmeni

Hinnangu andnud vastajaid: 56
Tulemused:
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Aritmeetiline keskmine hinne: 3,3
Mediaanhinne: 4
Moodhinne: 4
Kommentaarid:
 Eesti üks parimaid lõhejõgesid. Samas ka röövpüüdjate üks lemmikuid. Harrastuskalastajaid aasta-aastalt
aina rohkem.
 Mõnes kohas traataiad jõeni.
 Viimastel aastatel hakanud raskelt rohtuma.
 Sügiseti on meriforelli ja lõhet palju aga jõeforelli pole siin juba aastaid kohanud.
 Parim Eesti lõhejõgi, viimane suurim 2019. püütud lõhe 17,5 kg
 Üks populaarsemaid lõike vast Eestis.
 Hea lõik. Lõhe- ja meriforelli rändel võimalik tabada ilusaid kalu.
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Sõmeru jõgi

Hinnangu andnud vastajaid: 42
Tulemused:
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Aritmeetiline keskmine hinne: 2,7
Mediaanhinne: 3
Moodhinne: 3
Kommentaarid:
 Muidu oleks võimalik harrastajana püüda, aga väga suur röövpüügi surve, mistõttu paljudel huvi puudub.
 Meriforelli ja jõeforelli noorjärkude kasvulava. Suurt kala tabab väga harva, aga noorjärku üsna palju. Oli
pikka aega röövpüüdjate üks sihtmärke, kui meriforell kudema tõusis.
 Väga kalarikas jõgi, küll aga liigub seal palju väikest kala. 15-25cm. Jõeforell. Mõõdus kala kohanud vaid
paaril korral.
 Pole püüdnud, peaks olema aastaringne keelujõgi. Väidetavalt hea meriforelli kudejõgi.
 Väikest forelli liigub.
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Võsu jõgi Laviku paisust suudmeni

Hinnangu andnud vastajaid: 31
Tulemused:
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Aritmeetiline keskmine hinne: 2,6
Mediaanhinne: 3
Moodhinne: 3
Kommentaarid: Erra jõgi

Hinnangu andnud vastajaid: 25
Tulemused:
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Aritmeetiline keskmine hinne: 2,4
Mediaanhinne: 2
Moodhinne: 2
Kommentaarid:: -
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Kohtla jõgi

Hinnangu andnud vastajaid: 23
Tulemused:
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Aritmeetiline keskmine hinne: 2,0
Mediaanhinne: 2
Moodhinne: 2
Kommentaarid:
 Reostus väga suur
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Soolikaoja Rakveres

Hinnangu andnud vastajaid: 34
Tulemused:

Soolikaoja

4

7

5

9

9
0

1

2

3

4

Aritmeetiline keskmine hinne: 2,3
Mediaanhinne: 2
Moodhinne: 2 ja 3
Kommentaarid:
 Puhastusjaamast allavoolu on jõeforelli noorjärk esindatud. Sealt edasi voolab läbi tööstusmaastiku ja on
linnas kohati viidud truupi. Linnas olevad väiksed paisutused sobivad erinevate karplaste asustamiseks
hästi ja neil on olemas potentsiaal saada linnarahva hulgas populaarsemateks püügikohtadeks kui need
hetkel on.
 Rakvere veepuhastusjaama kraav segab ning jõgi kohati väga prügine.
 Kunagi olla linnavahelt 3,5 kg meriforell saadud
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Udriku oja

Hinnangu andnud vastajaid: 31
Tulemused:
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Aritmeetiline keskmine hinne: 2,1
Mediaanhinne: 2
Moodhinne: 2
Kommentaarid:
 Vesi voolab, kala pole kohanud.
 Nägin 2018 suvel väikseid jõeforelle
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Lisa 1. Küsitlusankeet
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