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Loodetavasti saab juba lähitulevikus Nenu jõest taas särge püüda. FOTO: Imbi Võrel
Ilmselt vastaks enamus inimesi sellele küsimusele eitavalt. Kui aga manada silme ette
pilt paari-kümne aasta tagant, kui sajad kalamehed Kuressaare poolt minnes enne
Väikese väina tammi ühe jõe ääres särge püüdsid, saab pilt ehk selgemaks.
“20–30 aastat tagasi olid Nenu jõe kaldad inimesi täis. Inimeste rivi hakkas merest pihta kuni
Tornimäe truubini ja kaugemalegi välja, aga meie oma silme all on toimunud täielik häving,”
kirjeldab olukorda Pöide vallavanem Andres Hanso.

Nenu jõgi on 6–7 km pikkune, algab Koigi rabast, kulgeb piki Kuivastu maanteed, läheb
Mehama ristilt läbi, siis läbi Reina küla ja suubub Väikesesse väina. Nüüdseks on jõgi
umbselt täis kasvanud ja jõesuue nii roogu täis, et sealt ei pääse kala läbigi. Kuid inimesed
mäletavad, et veel seitsmekümnendatel-kaheksakümnendatel oli jõgi heas seisus ning oli
oluliseks haugi-säina-särje kudealaks.
Kraavidest püüti särge
Üleujutatud heinamaadel kudes haug, jõesuus säinas ning jões särg. Kevadise suurveega
sõitsid särjepüüdjate hordid raba äärde välja ja rabaäärsetes kraavides püüti särge. Külarahva
räästaalustes kuivasid pikad särjeread.
Vald soovis juba varem jõge puhastada, aga põrkus kõikvõimalikele takistustele.
“Meile veeretati ette nii palju kive, et oi, oi, oi. Keskkonnaamet nõudis kõikvõimalikke
uuringuid, põhjendusi, ekspertiise, sest tegemist on Väikese väina hoiualaga,” kirjeldas
Hanso.
Valla õnneks võttis asjaajamise üle põllumajandusamet ning jõge hakatakse puhastama
maaparandustööde käigus ja taastatakse drenaažisüsteemid.
“Olen saanud tööde alustamise eelteate, et sel aastal hakkab asi pihta. Oleme selle üle väga
rõõmsad. Tähtis on, et vesi hakkaks voolama ja kala pääseks kudema,” on Hanso asjade
käiguga rahul.
Hanso meenutab, et kui ta keskkonnaametis asju ajas, siis küsiti, mis kala teil seal jões on.
“Ütlesin, et särg ja mulle öeldi, et see pole mingi kala. Ma sain päris pahaseks, et mulle kui
bioloogile ärge üldse seletama hakake. Ega lõhe ja forell ole üksi kalad, särg on
toitumisahelas väga oluline tegelane,” läheb Hanso seda rääkides üsna turri.
Hansol on hea näide Kuke jõest, kus eelmisel aastal tehti suue puhtaks ja sel aastal oli juba
märksa rohkem särge sees kui mullu.
Kinnikasvamine kui loomulik protsess
“Ega jõe kinnikasvamises ole kedagi süüdistada, see on tavaline looduslik protsess. Vanasti
käis kraavide-jõgede hooldus ja kaks korda aastas niideti kaldad puhtaks. Nüüd kasvavad
kallastel juba lapsejämedused lepad ja see kõik on juhtunud paarikümne aastaga,” lisab
Hanso.
Hansol endal on Nenu jõe särgedest rääkides meenutada üks tore lugu.
“Päris kummaline lugu juhtus 1986. aasta suvel minu kuivatatud särgedega – need päästsid
ühe mu sõbra Tšernobõli minekust. Lugu ise oli järgmine: pärast katastroofi tuumajaamas
kutsuti tuhandeid noori mehi sinna kordusõppusele ehk väga ohtlikule orjatööle õnnetuse
tagajärgede likvideerimisel.
Kohalik sõjakomissar oli aga kõva sauna- ja õllemees, kellele vobla oli väga maitsenud. Sõber
teadis seda, sai minult koti kuiva kala, toimetas selle komissarile ja... osutuski Tšernobõli
sõidu jaoks kõlbmatuks. Olid ajad!”
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