Euroopa angerjas (Anguilla anguilla) on üks intrigeerivamaid
kalaliike terves maailmas. Kivististe põhjal võib väita, et ta on
olemas olnud juba 70 miljonit aastat. Angerjas on üle elanud
dinosauruste ajastu ja mitu jääaega, kuid täna on ta tõsises
hädas. Kriitiliselt ohustatud liigi päästmiseks on viimane aeg
tegutsema hakata.

toimub.  Me ei tea, mis sunnib angerjat jõgesid pidi ülesvoolu
ujuma, kuidas nad osutuvad isasteks või  emasteks isenditeks
ega kuidas nad oskavad oma sünnikohta tagasi pöörduda.
Angerjas võib meie silme alt vaikselt kaduda ilma, et temast

Müstika

Kalalõhnaline olukord

Kui kunagi on olnud põhjust mõnda kala müstiliseks
nimetada, siis kindlasti on angerjas üks sellistest. Keegi pole
kunagi angerja kudemist näinud ega tea täpselt, kus see
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Loendis nimetatakse angerjat kriitiliselt ohustatud liigiks,
sest kolme viimase põlvkonna vältel on Euroopasse
tagasi pöörduvate angerjaisendite arv vähenenud 97%.  
Loomulikult meredes angerjaid ikka veel leidub, kuid nad
on muutunud järjest enam üksikuteks. Rändluses oleva
angerja väljapüüdmise ja ärasöömisega takistame me selle
fantastilise kala uue populatsiooni üles ehitamist. Peame
andma angerjale tema kudemisrände maratonil võimaluse
lõpetada.  
Läänemere piirkonna angerjatest kasvavad enamasti suured
emased, kes võiksid olla edukad kudejad. Kalakasvatuses
angerjaid pidada ei osata, kuna nende kudemise saladust
pole veel lahti murtud. Kõik vesiviljeluses üles kasvatatud  
angerjad on algselt kinni püütud loodusest. Oluline on
teada, et angerjatest on leitud suurtes ja isegi väga suurtes
kogustes ohtlikke ühendeid.  Seetõttu on näiteks Saksamaal
angerja tarbimine inimeste toiduks  ametlikult ära keelatud.
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Mida Sina teha saad?

Angerjas on
ohustatud!

jääks järgi isegi põhilisi faktiteadmisi.

• Harrastuskalapüüdjana: kohtle välja püütud angerjat
ettevaatlikult ning lase ta vette tagasi
• Tarbijana: anna märku, et ei soovi ohustatud liike
toiduks osta
• Peakoka, restoraniomaniku või kalakaupmehena: võta
vastu otsus, et angerjaid rohkem ei müü, või vähemalt
nõua infot selle kohta, kust kaup pärit on, et vältida
ebaseaduslikult püütud kala sisseostmist.  
• Seadusandja või juhina: Kaitse angerjat ja suurenda
Läänemere angerja pääsemist, peatades rändavate
kalade väljapüük ja tagades neile läbipääsuteed.
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• Angerjas on kriitiliselt
ohustatud liik
• Kalapüük ohustab
rändavat angerjat
ja peatab selle
kudemisvõimalused
• Illegaalne angerjapüük
on väga laialt levinud
• Enamus mereangerjaid
sisaldab rohkelt toksiine
• Angerjateadlased
kutsuvad üles 10 aastat
kestvale püügikeelule

Angerjas on ohustatud ja käes aeg midagi ette võtta!

Loe lisaks

Viis põhjust
miks angerjat ei
peaks püüdma
ega sööma

Ohud
Läänemere
piirkonnas
• Paisud ja
hüdroenergia
turbiinid takistavad
angerjate rändamist ja
tapavad neid.
• Levinud on illegaalne
angerjapüük.
• Kudemispaika
rändavate isendite
sihilik väljapüük
nii tööstuslikul kui
sportlikul eesmärgil.
• Ohtlikud ühendid ja
parasiidid.
• B-vitamiini puudus.
• Hävitatud ja
vähenevad elupaigad
mageveekogudes.

Angerja lugu
Kõik Euroopa angerjad alustavad elu kusagil Sargasso
meres, Kuubast ja Bermuudast kirde pool. Peale
mõneaastast vastseperioodi alustavad angerjad
rändamist Euroopa rannikute ja jõgede suunas.
Jõgesid pidi ülesvoolu ujudes võivad nad ületada
peaaegu vertikaalseid takistusi ja isegi maismaalõike.
Nad suudavad oma naha kaudu hapniku absorbeerida
ja selle abil ellu jääda. Seejärel jääb angerjas elama
mageveekogusse või rannikumerre, et seal suureks
kasvada.
Angerjad võivad elada üle 80 aasta vanuseks ja
muudavad elu jooksul korduvalt välimust. Viimast
faasi kutsutakse hõbeangerjaks ja selle muutuse järel
alustavad nad tagasiteed Sargasso merre. Kojurände
ajal lõpetab angerjas söömise ning elab kogutud
rasvavarude arvel kuni sihtkohta jõudmiseni. Rändav
angerjas võib sukelduda 1000 meetri sügavusse.

Sargasso merre tagasi jõudnud angerjad koevad ja
surevad.
Hiljutised teadusuurimused näitavad, et angerjate
ränne kestab palju kauem, kui varem arvati ja tundub, et
nad koevad laiguti ning mitte samal ajal korraga. See on
kohastumus, mis arvestab kudemise ebaõnnestumise
riskiga peale nii hämmastavat ja pikka elukäiku.
Angerjas peab üle elama röövkalad, püüdjad, inimeste
poolt loodud paisurajatised, hüdroenergia turbiinid,
hävinenud elupaigad ja saaste, enne kui jõuab oma
päriskoju.  
Angerjate tähelepanuväärne lugu sisaldab ka
kummalisi seiku ja seletamatuks jäävaid lõike. Näiteks
sisaldab angerjate veri mürkainet, mis põhjustab
lihaste, sealhulgas südamelihase, surmavaid krampe.
See valgulise ehitusega toksiin hävib kuumtöötlemisel.

Fakte angerja kohta

Kus sa olid ja mida tegid 20 aastat tagasi?

Angerjas on ohustatud kalaliik! Peame lõpetama selle
väljapüügi ja söömise!

Asjaolu, et angerjad elavad väga vanaks ja et nad pärinevad
ühest populatsioonist, muudab angerja majandamise
väga keeruliseks. Ebaõnnestumise korral teist võimalust ei
anta. Kohalikul tasandil on raske näha, kas meie käitumine
on õige või vale, kuna üks siin päästetud angerjas võib
tähendada 100 noort angerjat hoopis mujal.   Lisaks
ei ole   20…30 aastat vana angerjas seotud 10 aasta
taguste päästeoperatsioonidega. Oma tegude tagajärgi
saame me hinnata alles paljude aastate pärast. Oodata
aga pole enam võimalik!   Angerjas esindab pikaajalist
ettemõtlemist looduskaitses ning keskkonnakorralduses
ning on ühendavaks lüliks Läänemere piirkonna ja kaugete
ookeanide vahel.   Sargasso meres toimuv mõjutab meie
meres viibivaid angerjaid ning sama on ka vastupidi.
Seetõttu on Euroopa angerja kudemispaiga kaitse eriti
oluline.

Angerja taastootmine on rekordiliselt madalale langenud ja
viimase 3 põlvkonna vältel 97% vähenenud.  
Tuntud angerja-uurijad kutsuvad üles lõpetama angerjate
väljapüügi ning hävitamise järgmise 15 aasta jooksul.
Angerja kaitse inimtegevuse mõjude eest vajab
rahvusvahelist koostööd Sargasso merest kuni Läänemere
jõgedeni.
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