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TALLINN 



Millised on olnud muutused Läänemere 
kalandussektoris, milline on kalandussektori tulevikku 
ja kuidas Läänemere seisund kalandust mõjutab? 

1.Kus püütakse? 
2.Mida püütakse? 
3.Millega püütakse? 
4.Mis on muutunud? 
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Kus püütakse? 
 
Läänemere 
alarajoonid 
 
• 2 tursa varu 
lääne poolne 22-24 
ja ida poolne 25-32 
 
• 1 kilu varu 22-32 
 
• 5 räime varu 
Lääne poolne 22-24 
Avaosa 25-29 ja 32 
Liivi laht 28.1 
Bothnian meri 30 
Bothnian laht 31 



Mida Eesti laevad püüavad? 
(viimaste aastate keskmised väljapüügid) 

35 380 tonni 

34 145 tonni 

785 tonni 



Kalapüük merel 
• Traalpüük - 64% kilu ja 34% räim 

• Rannakalanduse olulisemad püügikalad on 
räim, ahven, meritint, lest, koha ja särg 



KUS PEAMISED VARUD ASUVAD? 

KILU RÄIM TURSK 



Olukord täna 

Väike ja nälginud 
tursk 

Kilu püügivõimalused on olnud  
languses, räime varu tõuseb 



TURSA TOITUMINE 



Millega püütakse? 



Renoveeritud räimepüügi paadid 



Pool Eesti laevastikust on nn „MRTK“ tüüpi 

 



On ka uuemaid traallaevu 



Tänapäevased super-traalerid 

 



 



 



Eesti kalandussektoris toimunud 
muudatused 

• Individuaalsele kvoodisüsteemile üleminek 
2001 aastal 

• Kontsentreerumine – 1990-ndate lõpus oli 

   80 ettevõtete kes tegelesid traalpüügiga 

• Täna on alles jäänud 25 ettevõtet 

 



Muudatused Eesti traallaevastikus 

• 1999 – umbes 150 kalalaeva  

• 2004 – 70 kalalaeva 

• 2005 – 61 kalalaeva  

• 2006 – 55 kalalaeva 

• 2007 – 41 kalalaeva 

• 2008 – 35 kalalaeva 

• 2012 – 30 kalalaeva 

• 2014 – 25 kalalaeva (aktiivset ja üle 20 m)  

 



Nord Stream gaasijuhe 



 



Dioksiin ja raskemetallid 

• Dioksiin ladestub ajapikku kala rasvadesse, sellest 
tulenevalt leidub seda enam rasvasemates ja 
vanemates kalades 

• Probleemina on tõstatud lõhe, meriforell, jõesilm 

• Suurem kui 12,5 cm kilu 

• Suurem kui 17 cm räim  

 

 



Kokkuvõtvalt 
• Läänemerel püüab täna oluliselt vähem laevu kui 

20 aastat tagasi 

• Kalurid tegutsevad selles valdkonnas pikema 
perspektiiviga 

• Läänemere seisund mõjutab kalandust vägagi 
otseselt, arengud selles valdkonnas väga aeglased 

• Läänemere kalandussektori tulevik:   
• kontsentreerumine hakkab enamikes riikides lõpule jõudma, 

• Rannakalanduse ja värske tooraine pakkumine lõpptarbijale 
suureneb 

• Hinnatakse rohkem värsket ja kvaliteetset toorainet  

 

 



Tänan tähelepanu eest! 


