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Sissejuhatus
Läänemerd peetakse maailma üheks kõige paremini uuritud mereks. Selle erakordselt omapäraste noorte arenevate kooslustega riimveesüsteemi kujunemine vahelduvas keskkonnas kaugest minevikust tänapäeva on saanud selgeks
paljude nimekate teadlaste (S. Ekmani, S. Lovéni, V. Henseni, S. G. Segerstrale,
K. Demeli, A. Järvekülje ja veel suure hulga teiste) tööga. Ühtlasi lubab saavutatud tase aru saada Läänemere tänapäevasest olukorrast ja tulevikuvõimalustest.
Samal ajal, kui unustame seda merd teistest eristava omapära ja rakendame sellele maailmamere väikesele osakesele ookeanide ja ookeanisoolsusega merede
mõõdupuud, saame Läänemerd iseloomustada vaesunud elustiku ja lihtsakoeliste toiduahelatega, pärismereliste aladega ainult kaudselt seotud sisemerena,
mille õige haldamise olulisus ühiskonnale ja tähtsus teadusele jääb avamata.
Allpool on Läänemere ökosüsteemide ja elusvarude tutvustamisel traditsiooniliselt lähtutud makrosüsteemidest ja liikide tüpoloogilisest kontseptsioonist.
Kuid samuti on arvestatud, et see tase ei ole tänapäevase Läänemere ressursside
hindamisel ja haldamisel enam peamine. Viimase jääaja lõpust alates esiplaanil
olnud geoloogiliste, klimaatiliste jt abiootiliste tegurite kõrval on selles veekogus
endale kodu leidnud organisme üha tugevamalt hakanud mõjutama inimtegevus.
Merehüvede ekspluateerimisel ummikseisu sattumise arvukaid kogemusi arvestades on Läänemerel, nii nagu mitmes teiseski maailmamere piirkonnas, kujundatud rahvusvaheliste organisatsioonide pädevusse kuuluv varude hindamise ja
haldamise süsteem. Tehakse pingutusi, et merekeskkonna ja mere elusvarude
haldamisel ja sellele eelneval hindamisel oleks võimalik üle minna kaasaegsetele
meetoditele. See tähendaks ressursside ökosüsteemide- ehk populatsioonidepõhist käsitlust. Oodatakse, et varude käsitlemine koos nende kujunemise looduslikuks tagapõhjaks oleva ökosüsteemiga lubab edaspidi mereressursside haldamisse tuua positiivset murrangut. Ökosüsteemne käsitlus eeldab, et tegemist on
taime-, looma- ja mikroorganismide elu-ühisusega ja nende elutu keskkonnaga,
mis käituvad koos funktsionaalse ühikuna.
Läänemere ökosüsteemide silmanähtava paljususe ja üksteisest olulise erinevuse
tõttu tuleb neid teatavatel eesmärkidel käsitleda üksteisest eraldi, sest mainitud
tasemel ei moodusta nad üheskoos funktsionaalset tervikut. Selleks tuleb muuta
pidevalt kujundatud veendumust, et Läänemeri on monoliitne süsteem – riimveeline meri e riimveeline ökosüsteem, ainsuses. Soolsus kui peamine keskkonnaparameeter on Läänemeres nii mereliste organismide areaali tavalisest soolsusvahemikust (33–35‰) kui ka mageveeorganismide omast (<0,5‰) palju
9

kordi avaram. Ja märgitud soolsusvahemikus eksisteerivad pidevalt nii tursa-,
lesta-, räime jt kalade populatsioonid kui ka palju suurem arv põhjaselgrootute, zooplanktoni jt elustikurühmade populatsioone. Igaüks neist on kohastunud
oma soolsusvahemiku jt põhitingimustega ning tavaliselt on nende bioloogiline
tsükkel üsna kindlalt seotud oma kohanemispiirkonnaga. Kõik need siiani püsinud populatsioonid on oma praegusele arenguastmele jõudnud keskkonnatingimuste vormituna.
Lisaks elusvarude ökosüsteemsele käsitlusele jätkusuutliku ressursside ekspluateerimise alusena tuleb mere haldamisel tähelepanu pöörata eri looduslike
süsteemide tasakaalustatud arengule ja võimalikult minimiseerida unikaalsete
ökosüsteemide looduslikku regulatsiooni takistavaid häiringuid. Läänemere
keskkonna asjatundlikuks hindamiseks ja otstarbekaks haldamiseks tuleb tunda
kõigi merede ja magevete kohta käivaid asjakohaseid üldisi seaduspärasusi,
samuti Läänemere kui riimvee-ökosüsteemide kompleksi funktsioneerimise
spetsiifikat. Riimveelise Läänemere ökosüsteemide õige hindamine ja haldamine on keerukam kui eumariinsete või mageveeliste ökosüsteemide puhul. Läänemeri nõuab oma unikaalsuse säilitamiseks ja õigeks haldamiseks kõrget teaduskompetentsust ja ka kulutusi.
Eelmine ja ühtlasi viimane Läänemerd ning selle elustikku tutvustav eestikeelne
raamat, A. Järvekülje ja I. Veldre kirjutatud „Elu Läänemeres“ ilmus pool sajandit
tagasi. Selle aja kestel on Läänemeres toimunud palju muutusi, nii looduslikel
põhjustel kui ka inimtegevuse tõttu. Mereteadus on arenenud ja Läänemerest on
saadud suur hulk uusi andmeid. 1974. a ilmus L. Magaardi ja G. Rheinheimeri
toimetusel „Meereskunde der Ostsee“, 1981. a A. Voipio toimetusel „The Baltic
Sea“, 2008. a R. Feisteli, G. Nauschi ja N. Wasmundi toimetatud, peamiselt mere
lõunapoolseid osi käsitlev „State and Evolution of the Baltic Sea, 1952–2005“.
Peale nende allikate on paljud ajakirjad avaldanud suure hulga teadusartikleid
ning rahvuslikud ja rahvusvahelised organisatsioonid publitseerinud arvukalt
aruandeid ja muud Läänemerega seotud teavet. Seda suurelt osalt administratiivset ja teaduslikku informatsiooni säilitatakse eeskätt ametiasutustes ja teadusraamatukogudes. Eesti avalikkusele on sellest informatsioonist emakeeles kättesaadav võrdlemisi väike osa.
Käesolev raamat on mõeldud Läänemere ökosüsteemide, eeskätt rakenduslikult
tähtsate mere elusvarude haldamise kohta käiva informatsiooni vahendamiseks
Eesti mereasjatundjatele ning õpikuks koolitatavatele spetsialistidele. Vaatamata Läänemere ökosüsteemide kohta avaldatud teabe mahukusele ei ole selle
mere keskkonna kõik olulised eripärad, samuti ka organismirühmad ja nende
seosed ühteviisi kvaliteetsete andmetega kaetud. Allpool toetutakse Läänemere
ökosüsteemide üldiste probleemide käsitlemisel peamiselt aastakümnete kestel
mitmetes keeltes avaldatud andmetele, aga ka 1957–1997 Tallinna ja Riia mereuurimislaboratooriumide poolt Läänemerest kogutud hüdrograafiliste ja bio10

loogiliste kompleksuuringute detailsetele materjalidele. Tänu Margers Kalejsi
(†) ja ta hüdroloogide rühma osavõtule sellest pikaaegsest tööst on meil olemas
mainitud kompleksuuringu andmed mitte ainult traditsiooniliselt jälgitavatest
süvikujaamadest, vaid ka väiksematelt sügavustelt, k.a rannikuvööndist ja lahtedest (joonis 1) ning lisaks laialdane talve temperatuure ja jõgede vooluhulki
iseloomustav pikaaegne materjal. See võimaldab meil arvukaid keerulisi seoseid
sisaldavaid mereökoloogilisi probleeme käsitleda originaal-kompleksuurimiste
tulemuste alusel, vältides nende taandamist lihtsustatud, mõne üksikseose alusel
tehtud mudelarvutustele.

Joonis 1. Vaatluste ja materjalide kogumispiirkond 1957.–1997. a.
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Merega seotud informatsioon on väga laialdane ja hõlmab palju erialasid. Raamatus antava info kvaliteedi huvides on autorile appi palutud mitu oma erialal kõrgeima kvalifikatsiooniga Eesti asjatundjat, keda siinkohal siiralt tänan. Taimestiku ja algproduktsiooni alajaotus (2.3.1.) on koostatud raamatu autori ja Georg
Martini ühistööna, siirdekalade ja mageveekalade alajaotus (2.3.5.3 ja 2.3.5.4)
autori ja Toomas Saadi ühistööna ning merelinde käsitlev alajaotus (2.3.6.)
raamatu autori ja Redik Eschbaumi ühistööna. Alajaotuse 3.2.7. (Võõrliigid) ja
3.2.8.(Läänemere ökosüsteemide seisundi kompleksne hinnang) on kirjutanud
Henn Ojaveer, alajaotuse 4.1. (Põhjasetted ja abiootilised loodusvarad ning nende kasutamine) Anto Raukas ning alajaotuse 4.2. (Läänemere rannikud ja randlad) Kaarel Orviku. Väga tänuväärt töö autorite seisukohtade korrigeerimisel
kogu raamatu ulatuses tegi Kalle Olli.
E. Ojaveer
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I. Läänemere ajalooline areng
1.1. Läänemere areng pärast viimast jääaega
Läänemere piirkonna kujunemine meie planeedil on jälgitav vähemalt kolm
miljardit aastat tagasi, Eel-Kambriumist Hilis-Paleosoikumini, mil arvamuse
kohaselt eksisteeris kontinent, millele on antud nimi Baltika. Tänapäeva Läänemeri asub nõos, milles Pleistotseeni jääaegade ja jää-vaheaegade seerias paiknes
viimasena enne Läänemerd eksisteerinud ja pindalalt sellest tunduvalt suurem,
kahelt poolt ookeanivetega avaralt ühendatud Eemi meri.
Kapitaalsed kliima soojenemised/külmenemised Pleistotseenis põhjustasid
jääaegade ja jäävaheaegade vaheldumisega suuri muutusi nii tänapäeva Läänemere ala ümbruskonna tingimustes kui ka elustikus. Elustikule kõige tähtsamad
tingimused olenesid eeskätt Põhja-Skandinaaviast lähtunud jääliustikest, mis
perioodiliselt laienesid ja taandusid. Viimasel Visla jääajal (mis hinnanguliselt
kestis 120 000–15 000 aastat tagasi) kattis jääkuppel nii eelnenud Eemi jäävaheajal eksisteerinud Eemi mere kui ka suure osa Põhja-Euroopa mandrist. Jääkupli
kesksel alal surus kolme ja poole kilomeetri paksuseks hinnatud jää mass maa
koore enda all madalamaks. Kliima järjekordne soojenemine tõi kaasa nii jää sulamise kui ka jää raskuse all olnud maakoore tõusu. Nii jääaegade/jäävaheaegade
kestuse kui ka moodustuva Läänemere piiride ja meres valitsenud keskkonnatingimuste evolutsiooni kohta on andmed puudulikud, eriti varasemast ajast.
Järeldused on tehtud eeskätt geoloogiliste, geomorfoloogiliste, paleontoloogiliste ja sedimentoloogiliste andmete ning dateerimismaterjalide põhjal. Rekonstruktsioonid põhinevad enamasti rannajoone arengu ning rannikupiirkondadest
saadud setete andmetel, mitte niivõrd süvamerest saadud setteproovidel. Materjali pidev täienemine on peamisi põhjusi, miks uurijate seisukohad aja jooksul
on muutunud.
Läänemere basseini viimane jääst vabanemine algas umbes 15 000 aastat tagasi,
kui mandrijää piir oli praeguse Läänemere alast lõuna pool. Kliima soojenemise
ja jää järkjärgulise sulamise jooksul ühinesid jäätunud ala ümber tekkinud järved
üheks süsteemiks. Jääaja karmid ümbruskonnatingimused eri pelgupaikades üle
elanud liigid asustasid tekkinud uued veekogud.
Uue Läänemere moodustumine oli seotud jää taandumisega, mis algas peamiselt
jääkupli lõunaservast. Mõnede uurijate (Sauramo, 1958, jt) arvates oli selle mere
arengustaadiumis selline võrdlemisi lühike ajavahemik, mil Läänemere basseini
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ja merevete vahel eksisteeris ühendus (külma Valge mere kaudu idas ja võimalik
ka, et lisaks veel läänepoolne ühendus Atlandi ookeaniga). Selle aja kestel elasid Läänemeres merelised ränivetikad, selgrootud ja polaartursk Gadus polaris.
Soome geolooog Ignatius (Voipio, 1981) peab sellise soolaseveelise aja esinemise
tõendeid väheseks. Tema arvates võis selline Läänemere ühendus maailmaookeaniga kõige tõenäolisemalt olla läänesuunaline, kui ta üldse eksisteeris.
Umbes 12 000 aastat tagasi ühines jääkupli ümber olev magevesi üheks külmaks
Balti jääjärveks (joonis 2a), sellele pidevalt lisanduvad sulaveed said ookeani
voolata tõenäoliselt praeguste Taani väinade piirkonnas. Valitses subarktiline
kliima. Kui edasine jää sulamine ja taandumine jõudis Billingeni mäest KeskRootsis põhja poole, toimus madalamate alade jääst vabanemise järel seni kogunenud jääjärve vete läbimurre ookeani vastmoodustunud Närke väina kaudu
(asus Billingenis Kesk-Rootsis. Väin avanes Rootsi setetekronoloogia andmetel
aastal 8213 e.m.a.*). See tähistas Läänemere jääjärve staadiumi lõppu (joonis 2b).
Mere uues staadiumis, mida mollusk Yoldia arctica järgi nimetatakse Joldia mereks (joonis 2b), oli soolsus suhteliselt madal, kuna jätkus suurte magedate jää
sulaveemasside sissevool ning ookeaniga tekkinud ühendus ei olnud sügav. Teatava aja kestel oli tekkinud veekogul sisemere iseloom. Joldia mere staadiumis
kandsid Läänemere nõkku tungivad põhjalähedased soolase vee kihid endaga
kaasa merelisi ränivetikaid, ostrakoode, vähilaadseid (k.a Yoldia arctica) jt organisme. Ookeani viis vastupidise suunaga pinnavete vool külma magevett. Selles
staadiumis immigreerusid Läänemere alale vaal Balaena mystacetis, hüljes Phoca
groenlandica, kaladest merlang Gadus merlangus, kilttursk Gadus aeglefinus ja ka
heeringas Clupea harengus. 21 cm pikkuse heeringa luustik leiti kunagise Närke
väina asukohast 88 m kõrgusel merepinnast. Ta paiknes 8 m sügavusel glatsiaalses savis. Joldia mere põhjaosas valitsesid tollal arktilised tingimused ja elustik oli
väga vaene. Oletatavasti oli mere lõunaosas elustik ja bioloogiline produktsioon
mõningal määral rikkalikum. Ida-Euroopa kliima oli tollal kontinentaalne, suhteliselt soojade suvedega. Kliima jätkuva soojenemise ja jääkupli sulamise tõttu
vähendas maakoore edasine kerkimine pidevalt Närke väina sügavust ja piiras
soolase vee juurdevoolu. Sellepärast hakkas vee soolsus Läänemeres vähenema.
See viis merelise staadiumi asendumisele mageveelisega. Seda Läänemere merelisest staadiumist mageveeliseni jõudmise vaheaega nimetavad mõned uurijad
Ehheneismere staadiumiks (selle mere lõunaosa litoraalis leitud ränivetikas
Campylodiscus echeneis’e järgi). Enamik uurijatest Ehheneismere staadiumi ei
erista ning on seisukohal, et Läänemere ühendus ookeaniga katkes ja Joldia meri
muutus Antsülusjärveks (joonis 2c, nimetus tuleneb mageveelise ussi Ancylus
fluviatilis’e nimest) umbes 9500 aastat tagasi.

*

14 C aastad.
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Suhteliselt lühikese mageveelise Antsülusjärve staadiumis oli kliima boreaalne
ning keskmise temperatuuri tõus jätkus. Antsülusjärv oli oligotroofne, süvikualad olid külmaveelised, kuid rannikuvöönd oli suvel soe, suurtele järvedele
iseloomuliku rikkaliku taimestikuga. Kuna mannerjää alt vabanenud maakoore
tõus oli põhja pool suurem kui lõunas, siis kaldus Antsülusjärve vesi lõuna poole. See viis lõpuks Antsülusjärve ja tõusva ookeani taseme vahel uue ühenduse

Joonis 2. Läänemere varajane areng geoloogiliste andmete järgi: a - Balti jääjärve staadium; b - Joldia mere staadium; c- Antsülusjärve staadium; d - Litoriina mere staadium
(Raukas & Hyvärinen, 1992) muudatustega.
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tekkimiseni praeguste Taani väinade piirkonnas. Umbes 7500 aastat tagasi algas
Läänemere arengus uus staadium – Litoriina mere staadium (joonis 2d, nimetatud mollusk Littorina spp. järgi), mis tähistas ühtlasi sooja ja niiske atlantilise
perioodi algust. See staadium sobis suurema soolsuse ja soojemate ning püsivamate temperatuuritingimustega kohanenud merelise elustiku areaali laienemiseks Läänemere piirkonda. Antsülusjärve asustanud mageveelise tagapõhjaga
reliktliigid taganesid nende jaoks kõrgeks muutunud soolsusega mere kesk- ja
lõunaosast Liivi, Soome ja Põhjalahte, kus magevee suure juurdevoolu tõttu jäi
soolsus nende jaoks talutavasse vahemikku. Ühtlasi osutusid mere põhja- ja idaosa lahtedesse jäänud reliktliikide populatsioonid mere avaosadest ja üksteisest
suhteliselt äralõigatuks ja on sellises olukorras siiani.
Mõningad autorid eristavad üleminekustaadiumi Antsülusjärve ja Litoriina staadiumide vahel, mil soolsus tasapisi suurenes ning elustik vastavalt muutus, nimetuse all Mastogloia meri (riimveelise ränivetika Mastogloia spp. järgi). Teised ei
näe tõendeid selge Mastogloia staadiumi eristamiseks ja pikendavad Antsülusjärve staadiumi, hinnates, et see lõppes umbes 7500 a tagasi. Antsülusjärve ja
Litoriina mere stratigraafiline piir on selge. Pärast Taani väinade avanemist tõusis
soolsus järk-järgult kogu meres. Litoriina mere soolsuse maksimum oli 5–6 promilli võrra kõrgem kui tänapäeva Läänemeres. Botnia lahes tõusis see 8 promillini, Botnia meres ja Liivi lahes 10, Soome lahes 5–10, mere keskosas umbes 15
promillini ja Läänemere edelaosas üle 20 promilli. Litoriina staadiumi algusega
asendusid glatsiaalsavid setetes rikkalikult orgaanilist ainet sisaldavate postglatsiaalsete mudadega. See näitab, et primaarproduktsioon meres kasvas (Raukas,
A. & Hyvarinen, H. (toim.). 1992).
Maakoore reageerimine jääkupli ja selle raskuse kadumisele jätkus. Maakoore
kerke tõttu Taani väinade sügavus üha vähenes ja soolase vee sissevoolud kahanesid. Seetõttu hakkas Läänemere soolsus umbes 4000 aastat tagasi langema.
Suuremat soolsust vajavad organismid taganesid edela suunas ning riimveelise
ja mageveelise elustiku elualad laienesid. Läänemere viimast (nüüdisaegset)
madalama soolsusega ja külmemat staadiumi nimetatakse kõhtjalgse Lymnea
spp. järgi Limnea mereks. Maakoore tõus mere põhjaosas on jäänud üheks
basseini kujunemise võtmeprotsessiks käesoleva ajani.
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1.2. Läänemere elustiku kujunemine.
Immigratsioon mere varasematel arenguastmetel
Jää pealetungi perioodidel jääaja-eelse Põhja-Euroopa mageveeline kalafauna
osaliselt hävis. Säilinud osa taganes lõuna poole ja elas rasked ajad üle refuugiumides, kus toimus ka nende geneetiline eristumine. Praeguse Läänemere basseini
mageveekalad pärinevad Palearktilise regiooni boreaalsest neogeensest faunast,
mis Pleistotseenis mitmekordsete jää pealetungide ja taandumiste vaheldumise käigus vaesestus. Põhja-Euroopa jääst vabanenud veekogusid said asustada
ainult nendes karmides tingimustes säilinud populatsioonid. Taasasustamine
toimus mitmest refuugiumist/eri suunast ja mitme lainena. See on muutnud
tänapäevaste kalapopulatsioonide koosseisu ja suhted Läänemere piirkonnas
keeruliseks.
Mereline fauna elas jääaja üle ookeanivetes ja väljatõrjutud liigid asustasid pärast
seda karmi perioodi Põhja-Euroopa mered uuesti. Riimveelise Läänemere faunas
esinevad nii merelised, riimveelised kui ka mageveelised liigid ja populatsioonid.
Nende jõudmine Läänemerre selle keeruka, muutlike tingimustega jääaja-järgse
ajaloo kestel ning uute koosluste kujunemine ei ole lõplikult ja üheselt selge.
Tõenäoliselt kuulusid Läänemere esimeste koloniseerijate hulka arktilise tagapõhjaga liigid – meritint Osmerus eperlanus, siig Coregonus lavaretus, merihärg
Triglopsis quadricornis ja rääbis Coregonus albula. Need ja nendele lähedased
liigid asustavad tänapäeval nii Läänemere piirkonda kui ka sellest kirde pool
laiuvaid alasid. Arvatakse, et mainitud liigid võisid asustada jääjärvi ning jõuda
Läänemere basseini jääpaisjärvede vahendusel. Siia esinemist jääjärvedes tõestavad arheoloogilised leiud. Meritint ja rääbis esinevad ka praegu mannerjää
omaaegse levikuala järvedes Venemaal, Põhja-Poolas ja Saksamaal. Selle rühma
merelise päritoluga kalaliigid – meritint ja merihärg – võisid kasutada immigreerumisel eri teid. Merihärg võis Läänemerre tulekul kasutada jääkupli ümber tekkinud paisjärvi (ka praegu elab selle liigi luukühmudeta vorm mitmes järves), aga
ta võis ka immigreeruda merd mööda Atlandi ookeanist. See liik esines Läänemeres ka Antsülusjärve staadiumis.
Euroopa jäävabal alal elanud laia levikuga mageveelised madala temperatuuriga
kohanenud või külma taluvad kalaliigid, esmajoones jääajal madalal temperatuuril
elanud harjus (Thymallus thymallus), haug (Esox lucius), ahven (Perca fluviatilis)
ja luts Lota lota, aga ka lepamaim Phoxinus phoxinus, viidikas Alburnus alburnus,
särg Rutilus rutilus, kiisk Gymnocephalus cernuus, teib Leuciscus leuciscus, säinas
Leuciscus idus, ogalik Gasterosteus aculeatus, luukarits Pungitius pungitius ning ojasilm Lampetra planeri asustasid Läänemere basseini jääpaisjärvede kaudu nendega seotud veesüsteemidest. Hilisemad Läänemerre jõudjad olid tõenäoliselt
jääajal pehmemates ümbruskonna tingimustes elanud linask Tinca tinca, roosärg
17

Scardinius erythrophthalmus, turb Leuciscus cephalus, rünt Gobio gobio, tippviidikas Alburnoides bipunctatus, latikas Abramis brama, nurg Blicca bjoerkna, hink
Cobitis taenia, vingerjas Misgurnus fossilis, trulling Barbatula barbatula ja võldas
Cottus gobio. Nad võisid immigreeruda eri suundadest ja asustada peamiselt järvi,
jõgesid ja ka mere rannikuvööndit, eriti neil perioodidel, kui soolsus oli madal.
Soojalembeseid mageveeliike nagu koha Sander lucioperca, säga Silurus glanis,
vimb Vimba vimba, tõugjas Aspius aspius, mudamaim Leucaspius delineatus,
nugakala Pelecus cultratus, kõhrsuu Chondrostoma nasus, pardkala Barbus barbus
jne peetakse tulnukateks Musta ja Kaspia mere basseinist. Need liigid võisid olla
immigreerunud Põhja-Euroopa faunasse juba enne viimast jääaega ja selle karmi aja üle elada lõuna poole tõrjutuna ning hiljem oma areaali taas põhja poole
laiendada. Arheoloogilised andmed näitavad, et säga ja koha esinesid Läänemere
piirkonnas juba hilises Joldia mere staadiumis, st küllalt varakult (Ojaveer et al.,
2003). Nad laiendasid areaali soojemas mageveelises Antsülusjärve staadiumis.
Lõhe, meriforell ja Atlandi tuur kuuluvad atlantilise tagapõhjaga liikide hulka.
Tõenäoliselt kuulub nendega ühte rühma veel jõesilm. Atlandi tuura populatsioon võis tungida Läänemerre Joldia või Litoriina perioodil. Selle rühma liikide
kolonisatsioon oli tõenäoliselt korduv ning võis lähtuda mageveelistest refuugiumidest, kasutades eri ühendusteid.
Merelise tagapõhjaga elustik sai võimaluse madala soolsusega Läänemere basseini asustamiseks alles siis, kui soolsus oli seal kerkinud niisugusele kõrgusele, et
oli võimalik sellega kohanema hakata. Põhjuseks on osmootsed probleemid, mis
on alates organismide tekkest nende areaali reguleerinud ja mille tähtsus ei ole
kunagi vähenenud. Loomulikult oli ka Läänemere ja ookeani ühenduse tekkel
kõige rohkem eeldusi võimalikku uut ala oma areaali hulka haarata eurühaliinsetel populatsioonidel, mis asustasid Skandinaavia läänerannikut. Kalaliigid said
võimaluse asustada Läänemerd siis, kui jää oli taganenud Läänemere lõunaosast
ja ka enamikust keskosast ning külm merevesi tungis läbi Närke väina Läänemere basseini. Külmaveelisi arktilisi ja arktilis-boreaalseid merekalu nagu liiperkala
Liparis liparis, suttlimuskit Lumpenus lampretaeformis ja emakala Zoarces viviparus peetakse liikideks, kes immigreerusid Läänemerre varajases soolase vee staadiumis. Joldiamere immigrantide hulka tuleb lugeda ka nolgus Cottus scorpius,
kilttursk Gadus aeglefinus ja merlang Gadus merlangus.
Tõenäoliselt oli esimeste Joldia mere perioodil Läänemerre ilmunud kalaliikide hulgas ka kevadkuduheeringas. Kõige varasemad teada olevad läänemere
heeringa/räime jäänused on leitud Närke väinast ja dateeritud aastasse umbes
2300 e.m.a. Marty (1966) arvates diferentseerus külmaga kohastunud kevadkuduheeringas Clupea harengus jääajal põhjapoolkera suletud basseinis. Võib
oletada, et nende populatsioonide hulgas olid ka Norra fjorde asustavad heeringapopulatsioonid, kes olid ookeaniheeringast suhteliselt eurühaliinsemad ja
eurütermsemad. Jorstadi jt (1994) uurimised näitasid, et tänapäeval Balsfjordi
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asustav heeringas on geneetiliselt lähemal Vaikse ookeani heeringale kui AtlandiSkandinaavia ookeaniheeringale, kes koeb 40–60 m sügavusel Atlandi ookeanis.
Norra fjordiheeringat tuleb pidada nii Valge mere rannikuheeringa ning Vaikse
ookeani heeringa Clupea pallasi kui ka Läänemere kevadkuduräime Clupea
harengus membras kõige tõenäolisemaks eellaseks. Kõigil hiljem mainitud heeringarühmitustel on suhteliselt väike selgroolülide arv ja nad koevad taimestikule madalvees.
Ei ole kindlat veendumust, et merelise päritoluga liigid jäid Läänemerre püsima,
kui selle soolsus Antsülusjärve staadiumis oluliselt langes. Mõnede arvamuste
kohaselt ei muutunud Antsülusjärve staadiumis vee süvakihid täielikult magedaks. Kuid soolsuse vähenemisega kadusid näiteks merelise päritoluga merlang
ja kilttursk Läänemerest. Mõningad liigid aga ei kadunud, vaid esinevad nii meres
kui ka selle ala järvedes glatsiomariinsete reliktidena siiani. Kui merelise päritoluga liigid surid Läänemere Antsülusjärve staadiumis madala soolsuse tõttu
välja, siis võisid nende selle mere tingimustega kohanema hakanud järglased
jääda ellu väljaspool Läänemerd, Skandinaavia lääneranniku lahtedes. Kui tekkis
uus ühendus Läänemere ja Atlandi vete vahel, võisid nad Läänemerd uuesti asustada. Ilmselt intensiivistus Läänemere koloniseerimine boreaalsete mereliikidega suhteliselt sooja ja kõrgema soolsusega Litoriina staadiumi jooksul. Nähtavasti
tulid siis Läänemerre neljapoiseluts Rhinonemus cimbrius, väike tobias Ammodytes tobianus, suur tobias Hyperoplus lanceolatus, merivarblane Cyclopterus lumpus,
lest Platichthys flesus, kammeljas Scophthalmus maximus, pisimudil Pomatoschistus
microps, kilu Sprattus sprattus ja tursk Gadus morhua callarias. Litoriina staadium
oli tõenäoliselt paljudel merelistel populatsioonidel esimene võimalus Läänemeres kohaneda, kaasa arvatud saavutada järglaste jätmise võimalus.
Atlandi heeringas on Läänemerre immigreerunud arvatavasti mitme lainena.
Käesoleval ajal võib Läänemere räime hulgas eristada kolme suuremat rühmitust: Läänemere avaosi asustav kevadkudu mereräim, Botnia, Soome ja Liivi
lahte asustav kevadkudu laheräim ning sügiskuduräim. Neist kõige paremini on
Läänemere tingimustega kohastunud kevadkudu laheräim ja kõige ebatäielikumalt sügiskuduräim. Sellepärast võib arvata, et kevadkudu laheräime eellased
tulid Läänemerre kõige varem ( Joldia mere staadiumis). Juhul, kui Antsülusjärve mõnes osas säilis teatud soolsus, siis võisid nad Antsüluse staadiumi üle
elada Läänemere basseinis, paljunemisel väga madala soolsusega kohastudes,
mis iseloomustab neid tänapäevalgi. Kui Antsülusjärves langes soolsus allapoole kevadkuduräime võimaliku kohanemise piiri ja mainitud liik välja tõrjuti,
siis ehk säilisid mingil määral Läänemere tingimustega kohastunud kevadkuduräimed väljaspool Läänemerd ning rändasid võimaluse avanedes (kui tekkis
uus ühendustee Atlandi ookeani ääremere ja Läänemere vahel) Läänemerre
tagasi. Kevadkudu mereräimed on seotud suurema, mere avaosale iseloomuliku
soolsusega, sellepärast võib arvata, et nad on laheräimega võrreldes hilisemad
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immigrandid. Nad võisid Läänemerre rännata selle mere kõrgema soolsusega
Litoriina staadiumis. Läänemere sügiskuduräim erineb kevadkuduräimest liigilisel tasandil – neid tuleb käsitleda kaksikliikidena. Marty (1966) on seisukohal,
et kevad- ja sügiskuduheeringas lahknesid kaksikliigiks Atlandi ookeanis, ammu
enne Läänemerre immigreerumist. Sügiskuduheeringas kui keskkonna suuremat
soolsust ja soojust vajav liik sai võimaluse Läänemerre immigreeruda Litoriina
staadiumis, kui selle mere soolsus oluliselt tõusis.
Neoliitilise perioodi inimasulate juures Eestis ja naabermaades leitud kalajäänused on võimaldanud identifitseerida sel ajal püütud kalade liigilise koosseisu.
Merekaladest on leitud tursa, lesta, kammelja ja räime jäänuseid. Need on ka
praegu tavalised kalad Eesti rannikuil. Vaatamata Litoriina ajal oletatavalt valitsenud kõrgemale soolsusele ja temperatuurile on Litoriina aja jäänuste hulgast
leitud lisaks meil praegugi tavalistele soolsuslembelisematele merekalaliikidele
ainult merilesta luid. Selle liigi üks populatsioon on kohastunud Läänemere
edelaosas. Eesti ranniku lähedal on ta madala soolsuse tõttu tänapäeval harv
külaline. Võib arvata, et mõni tuhat aastat tagasi, Litoriina perioodil, olid Läänemerre sattunud Atlandi kalad riimveega palju vähem kohastunud kui praegu ning
seetõttu nende areaal Eesti rannikuni ei ulatunud. Lisaks mainitud merekaladele
leitakse Litoriina staadiumi asulate juurest mageveekalade, jõesuudmete kalade
ja siirdekalade (tuurakala, lõhe, harjus, siig, koha, haug, ahven, säga, särg jt)
jäänuseid (Ojaveer et al., 2003).
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II. Tänapäeva Läänemeri
Läänemere ja temas vaheldunud keskkonna ning elustiku areng algsest mageveelisest ja külmast Balti jääjärvest Joldia, Antsüluse ja Litoriina staadiumide kaudu on jätnud oma jäljed nii eluta loodusse kui ka siiani püsinud eluvormidesse.
Minevik avaldub aeg-ajalt üsna mõjusalt ka tänapäeva Läänemere ökosüsteemides. Selle arengu peamised globaalsed mootorid – geoloogilised ja klimaatilised
protsesssid – moodustavad ühtlasi nüüdisaegsete keskkonnatingimuste tähtsaima tagapõhja. Vähemärgatavalt, kuid pidevalt toimuvate geoloogiliste protsesside taustal toovad igapäevaelus tuntavaid hälbeid kaasa esmajoones kliima muutused, põhjustades suuremaid või väiksemaid, selgelt perioodilisi või näiliselt
ebaregulaarseid variatsioone keskkonnatingimustes.
Kambriumist alates kujunenud Läänemere nõo põhjareljeef – merd ja ookeani
ühendavatest väinadest itta ja põhja kulgev süvikute ja nendevaheliste künniste
rida – on ette määranud selle mere keerulise, soolase ja mageda vee ning merelise ja kontinentaalse kliima mõjusfääris moodustunud ökosüsteemide kompleksi
tunnused.
Riimveeline Läänemeri on oma naabrist, maailmamere mõistes normaalse soolsusega Põhjamerest eraldatud Üleminekupiirkonnaga, kus suhteliselt piiratud
alal toimub merelise keskkonna ja elustiku üleminek riimveeliseks. Põhjamerest
läbi Skagerraki, Kattegati ja Taani väinade liikudes toimub pidev soolsuse ja mereliste eluvormide osatähtsuse tunduv vähenemine (joonised 3 ja 4). Läänemerd
suurema soolsusega merealadest eraldava künnise sügavus Sundis on ainult 8
meetrit. Suhteliselt selget piiri merelise ja riimveelise elustiku vahel kujutab 18 m
sügavune Darssi künnis. Loomulikult on mereliste avaveeorganismide osatähtsus selgelt suurem mere edela- ja lõunaosas (joonis 4). Läänemerre tunginud
merelisele põhjaelustikule on iseloomulik see, et nende hulgas on suures ülekaalus Põhjamerele, Skandinaavia ja Muurmani rannikule ning Valgele merele iseloomulikud litoraalsed vormid (Pygospio elegans, Nereis diversicolor, Halicryptus
spinulosus, Macoma baltica, Cardium edule, Mytilus edulis, Gammarus locusta, Jaera albifrons, Balanus improvisus, Asterias rubens jne). Läänemerd asustades laskus
mereline põhjafauna sügavamale, litoraalist sublitoraali, tõenäoliselt otsides võimalikult suuremat soolsust. Seda tõdedes väidab Zenkevitš (1963), et konkurents Läänemere sublitoraali asustamiseks tegelikult puudus või oli väga nõrk.
Näiteks tungis Litoriina ajal nii soolsuse, temperatuuri kui ka hapnikutingimuste
suhtes eurübiontne Macoma baltica biotsönoos kerge vaevaga Läänemere sub21

litoraali. Ta jõudisLäänemeres kaugele magestunud vette ja hõivas sublitoraali
ülemise vööndi. Läänemere vee alumises horisondis on ülekaalus arktiline
reliktne külmaveeline kompleks. Ka see kompleks on laskunud Läänemeres suhteliselt sügavamale – Gröönimaa rannikul on ta rannikuvööndis.

Joonis 3. Soolsuse ja mereliste loomaliikide arvu muutumine Põhjamerest Läänemerre
(Zenkevitš, 1963).

Keskkonnatingimuste tõttu merelistele organismidele tunduvalt vähem kättesaadavaks jäänud Läänemere põhjapiirkondi ja suuri lahti asustavad tänapäeval
mere arenguloo jooksul immigreerunud liigid (nn glatsiaalreliktid), aga ka mageveelise tagapõhjaga elustik (joonis 5). See tähendab väga tähtsat erinevust mere
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Joonis 4. Makrozoobentose mereliste taksonite jaotumine Läänemeres (Ojaveer et al.,
2010).

edela- ja põhjaosa elustiku vahel. Kui Belti või Sundi plankton erineb Põhjamere
planktonist vähe, siis Põhjalahe ja Soome lahe plankton, suurelt osalt mageveeplankton, on normaalse soolsusega merede planktonist täiesti erinev. Sama võime tõdeda nimetatud alade põhjaelustiku, kalastiku jt ökosüsteemi komponentide kohta.
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Joonis 5. Makrozoobentose mageveeliste taksonite jaotumine Läänemeres (Ojaveer
et al., 2010).
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2.1. Abiootilised tingimused
Tänapäeva Läänemeri on põhja-lõuna suunas umbes 1500 kilomeetri pikkuselt
välja venitatud. 415 266 km2 pindalaga ja 21 721 km3 mahuga mere keskmine
sügavus on 52,3 m. Ometi pakub Läänemeri oma erinevates kliimatingimustes paiknevate peamiste basseinide (Kattegat suurima sügavusega 109 m, Sund
ja Beltid 38 m, Arkona bassein 55 m, Bornholmi süvik 105 m, Gotlandi süvik
249 m, Gdanski süvik 113 m, Põhja süvik 180 m, Landsorti süvik Gotlandi saarest põhja pool 459 m, Ahvenamerd avamere põhjaosaga ühendav kitsas nõgu
sügavusega 301m, Harnösandi süvik Botnia meres 230 m, Botnia laht 146 m)
ning 123 meetrini ulatuva maksimumsügavusega Soome lahe ja kuni 62 meetri
sügavuse Liivi lahe, lahekeste, säärlõugaste ja muuga nii soolsuse kui ka teiste
tingimuste varieeruvaid kombinatsioone (Voipio, 1981; HELCOM,1986, 1990,
1996, 2002). Läänemere keskkonna seisund on määratud peamiste selle piirkonna kliima, vee rohkuse ja koosseisu ning inimtegevusega seotud tingimuste
poolt. Kõik organismid selles meres – olgu elanud selles mere moodustumisest
peale või rännanud sellesse eumariinsetest veekogudest või mageveest – saavad
käesoleval ajal elada ainult nendele tagapõhja pakkuvates konkreetsetes oludes.
Ajaliselt ja kohaliselt varieeruvate omadustega riimveelise iseloomu tõttu limiteerib Läänemeres organismide levikut ja olelustingimusi kõige rohkem soolsus
(joonised 3–5), mis osmootsete tingimuste kaudu määrab, kas ja missuguses
piirkonnas/ökosüsteemis on teataval organismil võimalik selles meres elada/
paljuneda. Peale soolsuse on immigreeruvate organismide püsimajäämise seisukohalt väga tähtsad ka temperatuuri, hapnikutingimuste/väävelvesiniku esinemise, bioloogilise produktiivsuse, vee happesuse jm parameetrid.

2.1.1. Vee soolsus
Läänemere veekeskkond on kujunenud jõgede poolt toodud magevee ja Taani
väinade kaudu sissetungiva merelise soolsusega vee segunemise tagajärjel.
Lisanduva mageda vee hulk kõigub kliimaperioodidest olenevalt. Läänemerre
voolab ulatusliku 1 721 233 ruutkilomeetrilise valgala eri osadest väga varieeruvate omadustega vett. HELCOMi (1986) andmetel toovad jõed Läänemerre
(koos Kattegatiga) aastas keskmiselt 472 km3 magevett, millele lisandub sademetest 257 km3. Peale jõgede vooluhulga mõjutab vett vastuvõtvaid ökosüsteeme ka veega koos tulnud ühendite koosseis ja hulk. Aurumine on suurim aasta
teisel poolel ning mere lõunaosas. Aurumisega kaotab Läänemeri aastas keskmiselt 207 km3 vett. Nii looduslikes vetes sisalduvate ühendite kui ka inimtegevuse tagajärjel sinna sattunud ainete koosseis erineb regiooniti. Suurim on jõgede
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sissevool üldiselt aprillis-mais. Kuid suurima mageda vee sissevoolu sesoon
varieerub piirkonniti: Läänemere edelaosas on see märtsis, avamere keskosas
aprillis, Liivi lahes ja Soome lahes mais-juunis. Ka Põhjalahte suubuvad jõed
toovad kõige rohkem vett merre mais-juunis, kuid ka juulis on suurvee äravool
Botnia lahe piirkonnas veel küllalt oluline. Suvekuudel on jõevool väiksem, et
novembris-detsembris lõunapoolsetel jõgedel uuesti suureneda (joonis 6). Suurim magevee Läänemerre tooja on Neeva – keskmiselt umbes 281 km3 aastas.
Järgnevad Wisla 194, Neemen 98 ja Daugava 88 km3-ga.
Soolane vesi tuleb Põhjamerest kas pidevalt toimiva regulaarse ja mõõduka mainitud merede veevahetuse tagajärjena või meteoroloogiliste nähtustega seotud

Joon 6. Magevee keskmine sissevool Läänemerre valgala eri osadest kuude kaupa
1950.–1990. a (HELCOM, 1996).
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suurte soolase vee masside paiskamisena Läänemerre läbi Taani väinade. Võrdlemisi sageli toimuvate suure soolsusega, aga väiksemate kui 10–20 km3 veemasside lisandumine Läänemerre ei mõjuta selle mere okeanograafilist seisundit mainimisväärselt. Tähelepanuväärselt aga muudavad tingimusi Läänemeres
Darssi künnise ületanud mahukad 100–250 km3 suurused 17– 25‰ soolsusega
sissevoolud. Selliste suurte soolase vee masside Läänemerre tungimist soodustavad läänekaarte tormituuled, eriti pärast perioodi, mil Läänemerre on magevett
lisandunud vähe ning meretase olnud madal. Soolase Põhjamere vee sissetungid on Läänemere hüdroloogiale ja ökosüsteemidele väga olulised ning neid on
hoolikalt jälgitud alates 1880ndatest, välja arvatud maailmasõdade aastad (joonis 7). Mainimisväärseid soolase vee hulkade sissetunge on olnud arvukalt, kuid

Joonis 7. Soolase vee suuremad sissevoolud Põhjamerest Läänemerre 1880.–2005. a.
Üleval sissevoolude arv augustist aprillini kuude kaupa (HELCOM, 2007).

nad ei ole vaatlusperioodi kestel jaotunud kaugeltki ühtlaselt. Ülisuuri soolase
vee tungimisi Läänemerre tormituulte toel ei ole olnud siiski kuigi palju. Suurimad nendest toimusid 1920ndate ja 1950ndate alguses. Suuremad sissevoolud on esinenud rühmadena järjestikustel aastatel (näiteks aastatel 1948–1952).
Tähelepanuväärne on suuremate sissevoolude väike arv aastast 1977 siiani. Kõik
Põhjamere vete suured sissevoolud Läänemerre on leidnud aset ajavahemikul
augusti lõpust aprilli lõpuni, kõige sagedamini oktoobrist veebruarini (joonis
7). Olenevalt sissevoolu tugevusest ja sissevoolava vee soolsusest kulub soola27

sel põhjaveel Arkona süvikust Gotlandi basseini jõudmiseks 4–9 kuud. Suurema
sissevoolu järel ja uute voolude puudumisel jääb soolane vesi süvikusse püsima
ning ta tihedus väheneb magedama veega järkjärgulise segunemise tõttu. Sellisel
juhul on vee liikumine väike, seepärast nimetatakse neid perioode tihti stagnatsiooniperioodideks.

Joonis 8. Läänemere nõo põhjareljeef Skagerrakist Botnia lahe põhjarannikuni (Wulff
et al., 2000, muudetud).

Läänemere keskkonna kujundamisel mängivad väga tähtsat osa Läänemerd
Põhjamerega ühendavate väinade suhteliselt väike sügavus ja kitsus ning väinade
ja Läänemere põhjareljeef. Osalt juba eelglatsiaalis moodustunud Läänemere
põhi on vahelduva sügavusega (joonis 8). Kuna läbi Taani väinade kulgev Põhjamere ja Läänemere ühendus on kitsas ja madal, toimuvad sellel alal Läänemerre
voolava veega suured muutused. Enamasti lahkuvad väikese soolsusega pinnavee
massid Läänemerest avamere läänepoolsetel aladel põhjast lõunasse ja hiljem
läbi Üleminekupiirkonna peamiselt Atlandi ookeani Norra vaondisse. Suurema
tihedusega soolane vesi tungib asemele peamiselt põhjakihis. Üleminekupiirkonnas toimub Läänemerre sissevoolava suure soolsusega Põhjamere vee ja
Läänemerest tavatingimustes peamiselt 10–15 meetrise läbimõõduga pinnakihi
kaudu väljavoolava madala soolsusega vee segunemine. Algselt Steeman-Nielseni koostatud põhimõtteline skeem (joonis 9, millel on näidatud nii vee soolsus
promillides kui ka suhtelised mahud) näitab mainitud segunemis- ja transpordiprotsesse (Voipio, 1981). Mainitud skeemist saab selgeks, miks on tavaliselt
Läänemerre sissevoolav vesi Põhjamere veest palju magedam. Siiski võib suurte
tormide puhul (näiteks 1951. a) Läänemerre sissetungiva vee soolsus olla suurem, sest tormiga aetakse Põhjamere/Atlandi ookeani vesi läbi Üleminekupiirkonna kiiresti ja kogu veesamba ulatuses. See jätab väinades segunemisprotsesside toimumiseks vähem võimalusi.
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Joonis 9. Vee segunemis- ja transpordiprotsessid Üleminekupiirkonnas (Voipio, 1981).

Taani väinadest itta ja põhja liikudes jagab põhjareljeef mere künnistega eraldatud sügavamatest basseinidest koosnevateks regioonideks. Igal basseinil on eri
suurus, põhjareljeef ning magevee ja merevee suhe, vastavalt sellele kujuneb seal
veekeskkond. Meie andmed näitavad, et tavalistes tingimustes on soolase vee
juurdevoolu intensiivistumisel Taani väinadest Gotlandi süvikusse selle süviku
idaosas soolase vee ülemine piir kuni 15 m kõrgemal ja soolsus kuni 1 promill
ning hapniku kontsentratsioon kuni 3 cm3 dm-3 suurem kui sama sügavusega
põhja kohal süviku lääneosas. See osutab, et Läänemerre tungiv soolane vesi
jõuab kõigepealt mere idaranniku lähedal olevatesse süvikualadesse.
Suurema soolsusega vesi on magedamast raskem/tihedam ja liigub nii Üleminekupiirkonnas kui ka hiljem Läänemerre tungides mere põhjakihtides üksteisest
künnisega eraldatud süvikute rea kaudu põhja ja ida suunas. Läänemere magedam pinnavesi kui kergem jääb soolasemast veest kõrgemale. Soolasema ja magedama vee segunemisel tekkiv vahepealse tihedusega/soolsusega vesi jääb allpool
paikneva soolase ja ülevalpool asuva magedama vee vahele, ühtlasi neid kihte
eraldades. Selles piiratud läbimõõduga vahekihis – soolsuse esmases hüppekihis
(primaarses halokliinis) – muutub soolsus sügavusega suhteliselt kiiresti. Primaarne halokliin eraldab kogu Üleminekupiirkonnas ja ka Läänemere avaosas
süvikuvett tema peal lasuvast väiksema tihedusega Läänemere veest. Halokliini
paiknemise sügavus suureneb pidevalt Taani väinadest eemaldumisel, peegeldades vee süvakihtide suuremat mahukust mere edela- ja lõunaosas ning ülemiste
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veekihtide üha domineerivamat osa mere põhja- ja idaosas. Seega ei ole primaarse halokliini sügavus kogu meres ühesugune. Soolsuse esmase hüppekihi sügavus
veepinnalt on Bornholmi süvikus keskmiselt 40–50 m, kuid suureneb Gotlandi
ja Põhja süvikus 60–120 meetrini (joonis 10).

Joonis 10. Veekihtide keskmine soolsus ja soolsuse hüppekihi asukoht Bornholmi (a),
Gotlandi (b) ja Põhja (c) süvikus 1964.–1990. a (Ojaveer & Kalejs, 2008).

Kuid primaarse halokliini paiknemise sügavus ja ta vertikaalne läbimõõt muutub ka ajas, peegeldades jõevoolu suuruse ja Põhjamerest Läänemerre tunginud
soolase vee mahu muutuste tagajärjel tekkinud olukordi (joonis 11).
Läänemeres ei paikne enam-vähem ühepaksused veekihid muutumatult laminaarselt üksteise peal, vaid esinevad suured ebakorrapärasused, st vee stratifikatsioon ei ole kaugeltki ühetaoline ja stabiilne, vaid pidevalt nii ajaliselt kui ka
kohaliselt muutuv. Tavaliselt on primaarse halokliini sügavus veepinnast kõige
väiksem süviku keskosas. Primaarsele halokliinile e esmasele soolsuse hüppekihile lisaks võib süvikutes tekkida ka sekundaarne halokliin e teisene soolsuse
hüppekiht. Teisene soolsuse hüppekiht tekib uue juurdevoolava soolase vee alu30

Joonis 11. Soolsuse kiire muutumise kihi (hüppekihi e halokliini) ülemine ja alumine
piir (vastavalt 8,0 promilli ja 10,5 promilli) ning hapniku kontsentratsiooni 2 cm3 dm-3
paiknemissügavuse varieerumine Gotlandi süvikus aastatel 1947–2002 (Ojaveer &
Kalejs, 2010).

mise ja vanema suure soolsusega vee ülemise piirikihina, juhul, kui juurdevoolava soolase vee tihedus on vanema soolase vee omast väiksem. Gotlandi basseinis
esineb teisene halokliin tavaliselt umbes 100 m sügavusel. Erakordselt võimsa
1951. a sissevoolu järel oli ta vee pinnast 110–130 m sügavusel.
Soolsuse esmane hüppekiht on olemas ka Soome lahe lääneosas, kus temast
allapoole jääva süvavee maht on siiski suhteliselt väike. Kuna mere avaosa süvikute ja Soome lahe vahel künnis puudub, siis saab suure soolsusega põhjavesi
liikuda Läänemeres põhja ja itta Soome lahe keskpaigani. Sellepärast saab Soome
lahe lääneosas soolsus põhjas olla kuni 11 promilli. Soome lahe idaosas halokliini ja suure soolsusega süvavett pidevalt ei esine. Sama lugu on ka Põhjalahes ja
Liivi lahes. Botnia mere vesi pärineb Läänemere põhjaosas halokliinist ülevalpool asetsevast 50–70 m sügavusest kihist, kust ta voolab üle künnise Botnia
mere põhjakihti, kus soolsus on umbes 1,3 promilli võrra kõrgem (3–7 promilli)
kui samas pinnakihtides. Seal on kihistumine nõrgem kui Läänemere avaosas ja
halokliin ei tarvitse kogu aasta kestel (eriti talvel) olemas olla. Veevahetus Põhja31

lahe ja Läänemere põhjaosa vahel on efektiivne – enamik lahe põhjavett vahetub
igal aastal. Põhjalahe põhjapoolseim osa Botnia laht saab oma süvavee Botnia
mere pinnakihtidest umbes 25 m sügavuse Norra Kvarkeni kaudu. Seetõttu on
seal soolsus veelgi madalam kui Botnia mere pinnakihtides. Liivi lahte võib mere
avaosa pinnakihtidest soolasem vesi tungida nii ligi 25 m sügavuse Kura kurgu
kui ka veelgi madalama Väinamere kaudu. Selle lahe põhjakihtide soolsus võib
pärast avamere vee sissevoolu olla sama ala pinnakihtide soolsusest ajutiselt kuni
0,7–1,0 promilli kõrgem. Veevahetus Läänemere avaosa ja suurte lahtede vahel
põhineb peamiselt jõgede toodud magevee survel ja meteoroloogiliste faktorite
mõjul. Nii Liivi, Soome kui ka Põhjalahe rannikulähedastel perifeersetel aladel
võib vee soolsus olla 0 või ainult 2–3 promilli.
Läänemere avaosa vete võrdlemisi jäik kihistumine ei tähenda ainult ülemiste
veekihtide väiksemat (6–8 promilli) ja alumiste suuremat (enamasti 10–14
promilli) soolsust, vaid ka veekihtide-vahelise vertikaalse vahetuse puudumist
või olulist raskendatust. Halokliini esinemine mõjutab tunduvalt organismide
elu. Läänemere elustiku seisukohalt on tähtsad ümbruskonna tingimused mitte
ainult vee ülemises kihis (primaarsest halokliinist ülevalpool), kus toimub pelaagiliste liikide peamine aktiivsus, vaid erakordselt tähtsad on ka halokliini ja
sellest allpool asetseva süvikuvee omadused ja nende mõju ökosüsteemidele.
Eriti tähtis on halokliini mõju veekihtide hapnikusisalduse kujundamisel.
Halokliini takistava mõju tõttu ei saa tema all olevad suurema soolsusega veekihid hapnikku segunemise teel pinnakihtidest, vaid hapnikutagavara, mis Põhjamere veel oli olemas Läänemerre tulekul, saab ainult väheneda organismide
hapnikutarbe rahuldamiseks, orgaanilise aine lagunemiseks (mineraliseerimiseks) jt protsessideks kuluva hapniku võrra. Sellepärast kaotab teatud aja Läänemere põhjakihis olnud vesi hapniku ning uue sissevoolu puudumisel ja samasuunalise arengu jätkumisel tekib väävelvesinik (H2S). Hapnikupuudus ei võimalda
kõrgematel organismidel hingata ja muudab kalade, zooplanktoni, zoobentose jt
elutegevuseks hapnikku vajavate organismide jaoks süvavee suletuks. Eriti tähtis
on suurema soolsusega halokliini ja selle all olevate veekihtide hapnikusisaldus
merelise tagapõhjaga organismide paljunemisele. Nende paljunemiseks vältimatult olulise suurema soolsusega vee hapnikusisaldus peab olema vähemalt
1,5–2 cm3 dm-3. Süvikuvee ja vahetult selle peal lasuva halokliini suurem soolsus
ja kõrgem temperatuur on tähtsad ka merelise tagapõhjaga organismide talvitumisel, eriti mere põhjaosas karmidel talvedel. Sel puhul omandab erakordse
tähtsuse see, kas ja kuivõrd hapnikusisaldus võimaldab organismidel halokliini ja
süvavee ülemiste horisontide soojust talvitumiseks kasutada.
Peale selle takistab vertikaalset vahetust raskendav halokliini mõju väga oluliselt
mere põhjas ja vee põhjakihtides paiknevate peamiste toitesoolade transporti
eufootilisse kihti (kus toimub nende kasutamine algproduktsioonis). Toitesoolad jõuavad ringlusse sedavõrd, kuivõrd termohaliinne stratifikatsioon võimal32

Joonis 12. 10 psu samasoolsusjoone paiknemise olenevus Bornholmi, Gotlandi ja
Põhja süvikus jõevoolu mahust Soome ja Liivi lahte perioodil 1929–2000 (Ojaveer &
Kalejs 2010).

dab vertikaalset tsirkulatsiooni. Bioloogiline produktiivsus on suurem nendel
aladel, kus biogeenide väljatulek halokliini alt on suurem.
Soolsuse pikaaegsete ja piirkondlike erinevuste põhjused ning nende seos sademete hulga tagapõhjaks olevate kliimaperioodidega on näidatud joonisel 12.
Selleks otstarbeks on vee soolsuse võrdlemisel indikaatoriks võetud 10-promillise soolsusega veekihi sügavus veepinnast Bornholmi, Gotlandi ja Põhja süvikus
aastatel 1929–2002. Mainitud ajavahemikul paiknes 10-promillise soolsusega veekiht Bornholmi süvikus veepinnast keskmiselt 53,8 m, Gotlandi süvikus
90,7 m ja Põhja süvikus 104,4 meetri sügavusel. Need vahed näitavad hüdroloogiliste ja ökoloogiliste tingimuste suurt erinevust võrreldavate piirkondade
vahel. Jooniselt 12 võib näha, et Bornholmi süvikus varieerub 10-promillise
soolsusega veekihi sügavus ajas võrdlemisi vähe. Kuid Gotlandi ja eriti Põhja
süvikus vahelduvad pikemad suhteliselt väiksema varieeruvusega perioodid
järsult algavate ja ka äkki lõppevate perioodidega (1920ndate teine pool ja
1930ndate algus,1980ndate keskpaigast1990ndate alguseni), mil 10-promillise
soolsusega veekiht langes Gotlandi süvikus veepinnast kuni 130 m sügavusse,
Põhja süvikus aga 180 meetrile ehk süviku põhja. Järelikult kadus 180 meetri
sügavuses Põhja süvikus neil aastatel halokliinialune suurema soolsusega süvikuvesi. Protsessid, mis nõuavad Läänemere pinnavee soolsusest suuremat soolsust
(näiteks teatavate mereliste organismide edukas paljunemine), tähendatud ajal
Põhja süvikus toimuda ei saanud. Süvikuvee perioodiline järsk kadumine ei ole
omane Bornholmi ega Gotlandi süvikule. Organismide elutingimusi arvestades
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on Põhja süviku piirkond seega põhimõtteliselt erinev Bornholmi ja Gotlandi
süvikute piirkonnast, sest suurema soolsusega (halokliinialune) süvavesi ei ole
seal püsiv nähtus. Kuid ka Gotlandi süviku alal muutus suure soolsusega süvavee
kiht 1930ndate alguses ja 1980ndate lõpus märgatavalt õhemaks, kitsendades
mereliste organismide võimalikku eluala.
Läänemere eri piirkondade vee soolsuse kujunemise jooniselt (joonis 12) võib
näha, et 10-promillise soolsusega veekihi järsud sügavamale langemise perioodid on ajaliselt seotud jõgede poolt Läänemere kirdeossa toodava magevee
mahu muutustega. 10-promillise soolsusega veekihi järsu sügavamale langemise
perioodile 1920ndate aastate keskel eelnes Soome ja Liivi lahte suubuva jõevoolu intensiivistumine aastal 1925 (kestis aastani 1931). Samuti eelnes 1980ndate
keskpaiku toimunud 10-promillise soolsusega veekihi sügavamale langemisele
magevee juurdevoolu suurenemine 1980ndate alguses. Vaadeldavad perioodilised nähtused – jõevoolu mahu märgatav suurenemine Soome ja Liivi lahes ning
Läänemere kirdeosas ja soolsuse hüppekihi järsk langus (mis viis Põhja süvikus
halokliini kadumiseni) – on üksteisega ajaliselt ja loogiliselt ning ilmselt ka põhjuslikult seotud: jõgede poolt Liivi ja Soome lahte toodud magevesi peab Taani
väinade poole minekuks voolama üle Põhja ja Gotlandi süviku, kus ta mainitud
süvikualade vett magestades oma mõju näitab.
Läänemerre saabunud vesi püsib meres, kuni ta väinade kaudu väljub. Voipio
(1981) andmeil on Läänemere veevahetus ainult magevee sisse- ja väljavoolu
(st nende summat) arvestades umbes 650 km3 aastas, arvestades ka pikaaegset
soolase vee vahetust tõuseb veevahetus 1100 km3-ni aastas. Soolase vee vahetus
väinade kaudu oleneb palju atmosfääriprotsessidest, st Läänemere mahu muutused võivad olla suhteliselt ebaregulaarsed.
Organismide elukeskkonda kujundavatest protsessidest on erakordselt tähtis erineva soolsusega või eri sügavusest pärit vee segunemine. Pidevalt põhja/ida poole liikudes seguneb soolane veemass (eriti selle rannikuvööndi poole suunatud
serv) siselainete, süvavee tõusude jt protsesside toimel magedama pinnaveega.
Rannikuvööndis on hoovused ja segunemine tugevaimad surfitsoonis, transport
on enamasti rannikule paralleelne. Soolasema põhjavee ja magedama pinnavee
intensiivsema segunemise periood on sügisel ja talve algul ülemise veekihi homotermia (ühesuguse temperatuuri) tingimustes, mil temperatuuri hüppekihi
puudumine ülemises (homohaliinses) veekihis loob segunemiseks soodsamad
eeldused. Elustiku suhtes on tähtsaimad vee segunemist põhjustavad protsessid,
regulaarsed süvahoovused ja segunemisvööndites toimuvad protsessid.
Hoovuste roll. Soolsus kujuneb Läänemerre voolava magevee ja väinade kaudu
mere põhjakihtidesse tungiva soolase vee segunemise tagajärjel. Taani väinadest
läbi tunginud suurema soolsusega vee teekond ei suundu kirdesse/põhja sirgjooneliselt. Selle määrab merepõhja konfiguratsiooni, geograafilise asukohaga
iseloomustatud väiksema soolsusega Läänemere vee ja Põhjamerest juurdevoo34

Joonis 13. Sünkroonsed tsüklonaalsed süvahoovused tuule eri suundade puhul Gotlandi süvikus 15. mail 1968. a kell 11.00 (a) ja 17. mail 1968. a kell 20.00 (b) (Ojaveer &
Kalejs, 2008).

lava soolasema vee tiheduse erinevuse ning Coriolisi jõu koosmõju. Läänemerre järjekordsesse süvikusse saabuv soolane vesi pöördub oma esialgsest põhja/
kirde suunast üle lääne edelasse, võtab osa süvikutes toimuvast vee tsüklonaalsest pöörlemisest ning süviku täitmise järel voolab läve ületades järjekordsesse
süvikusse.
Läänemere süvikute primaarsest halokliinist allpool esinev tsüklonaalne suund
säilib hoovustel ka süvikute kohal kõrgemates veekihtides. Süvahoovuste suund
ei olene tuule suunast (joonis 13). Tsüklonaalse süvahoovuse tugevus on varieeruv, see oleneb soolase vee sissevoolu mahust ja ka süviku asukohast meres.
Süvahoovused moodustavad süvikupiirkondades tsüklonaalse keerise, mille
mõjupiirkonnas keskkonnatingimused kogu selle basseini ulatuses tinglikult
ühtlustuvad. Moodustuvad suured, kokkuleppeliselt homogeensete keskkonnatingimustega regioonid, mis on mere looduslike regionaalsete ökoloogiliste
süsteemide eksisteerimise põhialuseks. Süvikualadel valitsevate tuule suunast
sõltumatute (ka vee pinnakihte haaravate) tsüklonaalsete ja väiksemate põhjasügavusega merealade pinnakihtides tekkivate muutliku suunaga tuulehoovuste
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Joonis 14. Läänemere süvahoovuste süsteem (Ojaveer & Kalejs, 2008).

piirialadel (süvikute servadel) esinevad selletõttu vee liikumiste lahknemispiirkonnad kui süsteemide lahutusvööndid (joonis 14). Kuna igas põhja/ida pool
asuvas süvikus on eelmisest madalam soolsus, siis moodustub iga süviku piirkonnas naabersüvikutest erineva soolsusega tsüklonaalselt ringlev ligikaudselt
homogeensete keskkonnatingimustega veekeskkond.
Vee liikumised reguleerivad setete moodustamist. Ringhoovuste süsteemis kogunevad setted mere sügavamatesse osadesse, mis on üksteisest süvikuid piiravate lävedega eraldatud. Lisaks sellisel teel süvikutes moodustunud biogeenide
kogumikele tulevad stagnatsiooniperioodidel, kui pH langeb 7,0 lähedale ja
tekivad teised tarvilikud tingimused, põhjasettest vette fosfaadid. Teatava osa
depoodesse kogunevatest biogeenidest moodustavad inimtegevuse tõttu merre
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Joonis 15. Orgaanilise süsiniku sisaldus Läänemere põhjasetete ülemises kihis (protsentides kuivkaalust) ( Järvekülg, 1979).

sattunud ühendid. Seega on iga süvahoovuse piirkonnas olemas tingimused lokaalsete toitainevarude (biogeenide) moodustumiseks ning nende
transpordiks selle regiooni elustikule
(joonis 15).
See asjaolu on olnud väga oluline Läänemere ökosüsteemide kujunemises
ja püsivuses. Süvahoovuste kõrval on
suur tähtsus vee pinnakihte segavatel
ja neid edasi kandvatel tuulehoovustel. Ka pinnahoovused nii Läänemere avaosas kui ka suurtes lahtedes on
tsüklonaalsed (joonis 16).
Joonis 16. Hoovused Läänemere pinnakihtides Fonseliuse (1995) järgi, täiendustega.
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Veekihtide vertikaalse segunemise roll. Vertikaalne segunemine mängib tähtsat osa veekihtide soolsuse, temperatuuri, hapnikusisalduse, aga ka eri piirkondade bioloogilise produktiivsuse suuruse, koosseisu jt parameetrite kujunemisel.
Läänemeres mõjutab vee segunemist otseselt seda soodustav tuule energia ning
seda pärssiv stratifikatsioon. Mere stratifikatsioon, st pidev soolsuse hüppekihi
(halokliini) ja sesoonse temperatuuri hüppekihi (termokliini) esinemine takistab veekihtide vertikaalset segunemist ja eufootilise kihi rikastamist biogeenidega. Kihistumine on kõige jäigem soojal perioodil, mil esineb nii termokliin kui ka
halokliin. Sügisest kevadeni temperatuuri hüppekiht puudub. Seepärast toimub
Läänemere peamises osas eufootilise veekihi biogeenidega rikastumine halokliini all olevatest toitainete depoodest eeskätt intensiivsel konvektiivse segunemise
jooksul sügistalvisel homotermiumi perioodil.
Kuid teatavates kitsamates vööndites (väiksematel aladel) väljuvad sügavamal
paiknevatest biogeenide depoodest toitained eufootilisse veekihti aastaringselt,
st nii ainult halokliini kui ka nii halokliini kui ka termokliini esinemise ajal. Kõige
nähtavamalt toimub see süvikute äärealadel rannikunõlval, kus esineb halokliin
ning soojal poolaastal ka termokliin. Sellistes kohtades segunevad süvikuveed
meso- ja mikroprotsesside toimel intensiivselt nende naaberveekihtides sisalduva magedama veega (joonis 17). Tähendatud piirkondades on biogeenide
sisaldus pidevalt suur ja mitmekesine. Intensiivne termokliinist ja halokliinist
ülal- ja allpool paiknevate veekihtide liikumine põhjaga kokkupuutealal ning
nende segunemine (vastavalt termokliini ja halokliini segunemisvööndis)

Joonis 17. Hüdrograafiliste ja keemiliste parameetrite ning zooplanktoni ja kalade jaotumine Gotlandi süviku idanõlval 1968. a sügisel (Ojaveer & Kalejs 2008).

38

rannikunõlval põhjustab biogeenide lekkimise halokliini ja termokliini alt nende
kohal olevatesse veekihtidesse (vt fosfaatide kontsentratsiooni kõverad joonisel
17). Mainitud biogeenide lisandumine bioloogilisse produktsiooni tõstab oluliselt planktoni ja bentose biomassi ning tõmbab sellega ligi toituvad kalaparved. Seega paneb see protsess süvikute rannikunõlva piirkonnas aluse rikkaliku
elustiku pidevale esinemisele. Kirjeldatud protsess on kõige intensiivsem meres
paiknevate madalike nõlvadel. Mainitud vööndites on kasvuperioodil bioloogiline produktsioon märgatavalt suurem kui naaberaladel. Lisaks rannikuvööndile
esinevad süvavee tõusud ja suurem bioloogiline produktiivsus kogu Läänemeres

Joonis 18. Vee soolsuse jaotumine Liivi lahes pinnal (a – 5.–11. mai 1976, hüdroloogiline front Daugava ja Pärnu jõesuudme lähistel; b – 15.–17. august 1979, hüdroloogiline
front Kura kurgu vastas; c ja d – keskmine soolsus pinnal (c) ja põhjas (d) juulis-augustis
perioodil 1971–1993 (Ojaveer, 1995).
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süvikute nõlvadel. Sellisel suurema bioproduktiivsusega vööndite paigutusel on
tähtis osa regiooni integreerimisel.
Suuremat produktiivsust tagavad segunemisvööndid tekivad halokliini ja termokliini lähedal ja lisaks ka veel võrdlemisi kitsas rannikuvööndis. Reeglipäraselt
tekib selline soolsuse suurt muutust sisaldav vete segunemisala hüdroloogilise
frondina jõesuudmete ja väinade lähedal (joonis 18), suudmealadel, väikelahtedes, saarestikes ja teistel rannikulähedastel turbulentsetel aladel. Ülalkirjeldatud
segunemisprotsessid on erakordselt tähtsad merealade produktiivsuse kujunemisel. Ka aitavad nad integreerida regionaalseid ökosüsteeme. Läänemere hoovuste iseloomu alusel moodustunud merealade setetes talletunud energiabaaside
suurus ning üksteisest erinevuse ulatus on tähtsad regionaalsete ökosüsteemide
isolatsiooni ja stabiilsuse näitajad. Igas avamereregioonis, aga ka lahtedes, on selliseid setetehulki vähemalt üks. Ülalesitatu lubab järeldada, et nii jõgede poolt
Läänemerre toodava magevee hulga kui ka läbi Üleminekupiirkonna sissetungiva soolase vee mahu määravad peamiselt meteoroloogilised protsessid, mida
seega tuleb pidada Läänemere soolsusrežiimi kujundavaks tagapõhjaks.

2.1.2. Temperatuuritingimused
Läänemeri on põhja-lõuna suunas pikaks venitatud rohkem kui 15 pikkuskraadi
ulatuses. Suure põhja-lõuna ulatuse tõttu on ta osad erinevate kliimatingimuste mõjutada. Vastavalt varieeruvad ka temperatuuri- ja soolsustingimused. Eriti
tunduv vahe on organismide elutingimuste vahel talvitumisperioodil – parasvöötmes laiuva merelise kliima mõju all oleva mereosa ja põhjaosa, osalt arktilistes tingimustes paiknevate lahtede vahel. Jää esinemine on sellele riimveelisele
veekogule iseloomulik ja see mitmekesistab keskkonnatingimusi väga oluliselt.
Algproduktsioon ja kasvuperioodi pikkus vähenevad lõunast põhja suunas ning
varieeruvad regiooniti tunduvalt.
Veekihtide temperatuuri käik Bornholmi, Gotlandi ja Põhja süviku keskel aasta
madalaima (aprill) ja kõrgeima (juuli) veesamba keskmise temperatuuriga kuudel on näidatud joonisel 19. Novembrist veebruarini veekiht halokliinist ülevalpool jaheneb. Sügisel ja talve alguses omandab halokliinist kõrgemal olev vesi
enam-vähem püsiva temperatuuri nii termohaliinse kui ka tuule põhjustatud
segunemise tõttu, mis ulatub halokliinini. Pinnavee edasisel külmenemisel võib
tekkida nn talvine termokliin. Selle pinnal on temperatuur külmumispunktis,
alla 0 °C, ja moodustub jää. Talvise termokliini ja halokliini vaheline vesi on homotermne. Kevadel, aprillis hakkavad ülemised veekihid soojenema ja homohaliinsesse vette tekib temperatuuri hüppekiht, avameres enamasti 10–20 m sügavusse, lahtedes veepinnale lähemale. Temperatuuri hüppekihist kõrgemal on vee
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Joonis 19. Vee temperatuuri jaotumine Bornholmi, Gotlandi ja Põhja süvikus kevadel
(aprill) ja suvel (juuli) 1978. a (autori andmed).

temperatuur ligikaudu ühtlane. Kuid temperatuuri hüppekihi ja soolsuse hüppekihi vahele jääb kevadel nn talvine külm vesi, mis järk-järgult suve jooksul ühel
või teisel viisil, makro- ja mikroprotsesside kaastegevusel soojeneb. Läänemere
avaosa süvikutes on suvine temperatuuri hüppekiht üldiselt väga tugev ja väldib
suurel määral vertikaalse vahetuse, k.a elustiku arenguks tarviliku toitesoolade
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tõusmise veesamba valgustatud ossa. Samuti on enamasti välistatud magedamate
pinnaveekihtide ja sügavamal paikneva soolasema vee segunemine. Sellise vahetuse hoiavad ära koguni kaks hüppekihti – nii termokliin kui ka halokliin. Maist
augustini toimub intensiivne kvaasihomogeense ülemise veekihi soojenemine,
millele järgneb sama veekihi aeglane jahtumine septembris-oktoobris. Seega
teeb Läänemere avaosa peamine veemass (veepinnast kuni primaarse halokliinini) kaasa sesoonsed temperatuuri kõikumised – sügisest alates kuni märtsini
külmeneb ja hakkab siis päikeseenergia mõjul uuesti soojenema. Kuid halokliinist allpool olevate veemasside temperatuur selliseid suuri sesoonseid muutusi
kaasa ei tee. Halokliinist allpool paiknev veemass on oma suhtelise soojusega
Läänemere elustiku, eriti soojalembese merelise päritoluga elustiku olemasoluks
talvel eriti suure tähtsusega. Merevee sügisesel jahenemisel, mis algab rannikuvööndist, lahkuvad väiksematelt sügavustelt suuremate ja soojemate veemasside
suunas kõigepealt soojalembesed merelise tagapõhjaga liigid. Karmide talvede
puhul rändavad nad päris halokliini lähedusse, nii lähedale, kui lubab sealsete
veekihtide hapnikusisaldus (enamiku kalade hapnikutaluvuse alampiiriks on
1,5–2 cm3 dm-3).
Jooniselt 19 on näha, et temperatuuritingimuste poolest erineb teistest võrreldud Läänemere süvikutest kõige lõunapoolsem, Bornholmi süvik. Selle soojade Üleminekupiirkonna vete naabruses asuva basseini energiapotentsiaal on
suurem kui põhjapoolsetel piirkondadel. Seal elavad paljud merelised liigid, kes
karmide keskkonnatingimuste tõttu ei ole võimelised mujal Läänemeres püsima.
Seal algab kevadine algproduktsioonilaine, mis haarab hiljem järjest põhjapool-

Joonis 20. Vee temperatuur Liivi lahe keskosas 1978. a. kevadel ja suvel (autori andmed).
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semaid piirkondi. Nii kõrgema soolsuse kui ka eluprotsesse soodustava soojema
temperatuuri tõttu on organismide juurdekasv selles piirkonnas kõige suurem.
Kui avameres oleneb pinnavee temperatuur külmal poolaastal nii õhu temperatuurist kui ka ülevalpool halokliini oleva vee temperatuurist, siis suurtes lahtedes
peamiselt ainult õhu temperatuurist (joonised 20, 21). Lahtedes jt merealadel,
kus puudub halokliin ja sellest allpool olev soe soolane vesi, on sesoonne temperatuuri käik väga erinev avameres paiknevatest süvikupiirkondadest. Liivi lahe
vee ülemised kihid hakkavad kevadtalvel märtsist-aprillist alates pärast jääst vabanemist pinnalt soojenema. Suhteliselt veepinna lähedal moodustub temperatuuri hüppekiht. Hüppekihi teravus ja ka sügavus veepinnast oleneb ilmastikust –
tuuled ja mikroprotsessid soodustavad vett segades hüppekihialuse vee temperatuuri tõusu ja hüppekihi laskumist sügavamale. Kui ei ole tugevaid tuuli ja põhjalähedast vett ei sega hoovused ega teised liikumised, siis jääb lahtedes temperatuuri hüppekihi all põhjalähedase vee temperatuur sügistormideni madalaks.

Joonis 21. Vee temperatuuri aastane käik 1963.–1985. a. Liivi lahes (Ojaveer, 1995).

Läänemerele on iseloomulik jääkatte esinemine külmal poolaastal. Olenevalt
klimaatilisest olukorrast võib jääga olla kaetud kogu Läänemeri või ainult teatav
osa. Keskmisel talvel on jääga tavaliselt kaetud Liivi, Soome ja Põhjalaht, samuti
avamere põhjaosa rannikupiirkonnad ja arhipelaagide alad (joonis 22), avaLäänemere edela-kesk ja suurem osa põhjaosast aga on lahti. Väga karmil talvel
on kogu Läänemeri jää all.
Meie Läänemere jäätumise andmed ulatuvad tagasi kuni karmi talveni aastal
1363. Loomulikult ei põhine meie hinnangud varasemate aastasadade talvede
kohta jääkatte pindala mõõtmistel, vaid hinnangud on tehtud Stockholmi, Riia
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ja Tallinna sadamates jääkatte tekkimise või jääst vabanemise kuupäevade jt andmete põhjal. Jääkatte ulatuse hinnangute järgi on koostatud
joonis 23, mis näitab aastakümnete
kaupa keskmistatult Läänemere talvise jäätumise ulatust. Joonis näitab,
et sellel perioodil (17.–18. sajandil),
mida tollaste talvede karmuse tõttu
kutsutakse väikeseks jääajaks, olid
käesoleva ajaga võrreldes jäätalved
Läänemerel tõesti praegustest palju
karmimad. See joonis osutab, et kapitaalsed kliimamuutused toimusid
minevikus, toimuvad praegu ja neid
tuleb oodata ka tulevikus. Nende tagapõhjaks said olla ja loomulikult ka
jäävad maavälised, eeskätt päikese akJoonis 22. Läänemere jääkatte ulatus
tiivsusega seotud tegurid. 20. sajandi
pehmel, keskmisel ja karmil talvel (Fontalved olid üldiselt palju pehmemad
selius, 1995 ).
ja see on jätkunud ka 21. saj alguses.
Alates 19.sajandi viimasest kümnendist käesoleva ajani on väiksema jääkatte pindalaga 14–16 aasta pikkustele pehme talve perioodidele ikka järgnenud 7–8 külmemat talve.
Külmadel talvedel ja jää esinemisel on Läänemere ökosüsteemidele väga oluline
mõju. Ökosüsteemid ja kogu Läänemere elustik on kohanenud enam-vähem

Joonis 23. Läänemere jääkatte pindala aastakümnete kaupa alates aastast 1363 (autori
andmed).
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Joonis 24. Pelaagiliste kalakoondiste paiknemine Liivi lahes, Soome lahe lääneosas ja
Läänemere keskosas talvitumisperioodil olenevalt vee temperatuurist ja hapnikusisaldusest (Ojaveer & Kalejs, 2010).

keskmiste kliimatingimustega – keskmise talveperioodi pikkuse ja temperatuuriga, algproduktsiooniks tingimuste tekkimisega kindlal ajavahemikul, mõningate
organismirühmade talvise näljaperioodi teatava pikkusega, tavapäraste tingimustega paljunemiseks valmistumisel jne kui elustikule tähtsa režiimiga. Karmima režiimi korral on soojushulk väiksem, organismide suremus suurem, kogutud varuainetest ei piisa, paljunevate kalade järglased ei tarvitse koorumise järel
ellujäämiseks piisavalt leida juba arenenud zooplanktoni noorjärke ning seetõttu jääb kalapõlvkondade arvukus väikeseks. Vastupidi – soojema talve, lühema
karmi perioodi, organismide väiksema suremuse ja suuremate energiahulkade
kättesaadavuse korral ning kogu ökosüsteemi suurema biomassi puhul suureneb
kogu ökosüsteemi hea seisundi võimalus.
Läänemeres elavad tänapäeval sellised liigid, kes on suhteliselt madala temperatuuriga kohanenud kogu elu kestel. Kuid on ka selliseid, kes talveperioodil ei saa
toituda või kelle sigimist piirab madal temperatuur. Sellised liigid püüavad talveperioodiks rännata soojemasse vette (kas minna mere keskele, laskuda põhja
lähedale või halokliinile lähemale), et leida soojemat ümbruskonda. Kuid põhja või halokliini lähedal ei tarvitse vesi sisaldada hingamiseks tarvilikul määral
hapnikku. Sellepärast on soojalembeste organismide talvitumiskohtade otsimine väga külmal talvel kompromissi tegemine hingamistingimuste ja keskkonna
temperatuuri vahel (joonis 24).
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Joonis 25. Hapnikusisaldusega 2 cm3 dm-3 veekihi asukoha dünaamika Bornholmi,
Gotlandi ja Põhja süvikus aastatel 1952–1996 (Ojaveer & Kalejs, 2010).
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2.1.3. Hapnikutingimused
Kõrgemad organismid saavad elada ainult sellises keskkonnas, kus on hapnikku
organismile vajalikust läviväärtusest rohkem. Paljude organismide (k.a kalad)
gameedid ja embrüod, aga ka adultsed isendid ei saa areneda hapniku puuduse
või selle terava defitsiidi tingimustes. Räim, kilu, tursk, lest vm kogu Läänemeres
või selle mõnes osas kohanenud liik ei ole võimeline embrüonaal-, vastse- või
adultsestaadiumis püsivalt alla 1,5–2,0 cm3 dm-3 hapnikukontsentratsiooniga
veekihis elama/arenema. Järvekülje (1979) andmetel on selline piirilise tähendusega hapniku kontsentratsioon paljudel selgrootutel küll madalam (kuni
1 cm3 dm-3 hapnikku), kuid mitte väga palju. Joonisel 24 näidatakse pelaagiliste kalade (kilu, räim) jaotumist talvitumisperioodil Läänemere avaosas, aluseks
Soome ja Liivi lahes kajaloodimiste, traalpüükide ja kalaparvede alumiselt piirilt
võetud hapnikuproovide andmed. Karmil talvel üldiselt madala temperatuuri
tingimustes talvituvad parved on mere avaosas ja Soome lahes liginenud soojemale süvaveele niivõrd, kuivõrd seda on võimaldanud hapniku kontsentratsioon.
Seepärast on selge, et mainitud aladel limiteerivad kalakontsentratsioonide talvituskoha valikut nii vee temperatuur (ülalt), aga ka vee hapnikusisaldus (alt). Liivi
lahes, kus vee hapnikusisaldus on kõrge, limiteerib kalade talvitumiskoondiste
asukohta ainult temperatuur ja madala temperatuuri tõttu on parved tihedalt
vastu põhja surutud.
Suuremaid veemasse hõlmavaid hapnikupuuduse juhtumeid on Läänemeres
konstateeritud minevikus vee põhjakihtides. Ka praegu on mere põhjakihtide
hapnikuvaegus täiesti aktuaalne. Kuna halokliini alla satub hapnik suures mahus
peamiselt läbi Taani väinade Läänemerre voolava soolase veega, siis on süvavees
hapnikku üldiselt küllaldaselt värskete sissevoolude korral ja peamiselt Kattegati ja Taani väinade naabruses paiknevates piirkondades. Läänemere süvikutes
seisnud või liikunud vesi kaotab oma hapnikuvarud juba Põhja süvikusse jõudes
ning hiljem on need ammendatud. Seega oleneb süvavete hapnikupuuduse aste
ka süvavee asukohast meres. Jooniselt 25 võib näha, et 2 cm3 dm-3 hapnikusisaldusega veekihi keskmine sügavus varieerub Bornholmi süvikus 68–90 meetri
vahel. Gotlandi ja Põhja süviku veemassid on hapnikusisalduse suhtes palju halvemates tingimustes – nende põhja katab keskmiselt 40–50 m paksune veekiht,
kus valitseb hapniku defitsiit või mis on enam-vähem hapnikuvaba.
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2.2. Läänemere looduslik regionaalne süsteem
Läänemere kuju, põhjareljeef, mageda ja soolase vee juurdevoolu režiim ja sellega vastavuses kujunenud süvahoovuste süsteem ning vee vertikaalse segunemise
iseloom näitavad, et elustikule tähtsad abiootilised tingimused on mereosade
kaupa väga erinevad. Seejuures hõlmavad üksteisest erineva keskkonnaga piirkonnad võrdlemisi suuri alasid, mille ulatuses keskkond on suhteliselt homogeenne. See soodustab regioonidesisest organismide vahetust ja elustiku kohanemist selle piirkonnaga, seega ökosüsteemide diferentseerumist.
Elupaikade ja organismide erinevused Läänemere eri osades on olnud teada juba
üle sajandi. Pikka aega on selle mere mõningaid selgemini eristunud osi (Üleminekupiirkond, Liivi, Soome ja Põhjalaht jne) käsitletud üksteisest eraldi

Joonis 26. Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) Läänemere alampiirkondade ja statistiliste ruutude kaart (ICES, 2011).
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(ICES, 1932; HELCOM, 1986, 1990 jt). Läänemere looduslike regioonide
eraldi käsitlemine muutus rakenduslikult eriti tähtsaks seoses looduslike varude
hindamisühikute moodustamisega nende haldamise eesmärgil. Kuna Läänemere kalapopulatsioonide arvukuse, biomassi, suremuse jt ekspluateerimiseks tarvilike parameetrite hindamist alustati Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu
(International Council for the Exploration of the Sea – ICES) töörühmades, siis loeti
loomulikuks ka selle organisatsiooni loodud Atlandi ookeani põhjaosa ja Läänemere regioonidesse ja alamregioonidesse jagamist, mille see organisatsioon
püügistatistika korrastatud loomiseks kujundas 1930ndatel aastatel (joonis 26).
Püügistatistiliseks aruandluseks olid ICESi vastavate ruutude piirid kohased.
Kuid mainitud territoriaalse jaotuse kujundamise ajal ei olnud kalavarude populatsioonipõhise haldamise tähtsus veel selge. Tänapäeval, mil ökosüsteemne meetod nõuab populatsioonidepõhist haldamist, tuleb Läänemere ökosüsteemide ja
varuühikute hindamisel ning haldamisel lähtuda ekspluateeritavate varuühikute
looduslikest piiridest. Loomulikult ei kulge varuühiku areaali looduslikud piirid
sirgjooneliselt ja täisnurkselt nagu ICESi statistiliste ruutude ja alampiirkondade
piirid. Seetõttu ei saa Läänemere kalade varuühikuid piiritleda püügistatistiliste
ruutude, vaid reaalselt regioonide/alamregioonide koosseisus eksisteerivate varuühikute areaali järgi.
Loodusliku regionaalse süsteemi tagapõhi. Makroregioonide ja regioonide
eristamise aluseks on mere konfiguratsioon ning meres künniste poolt lahutatud süvikute ahela ning nendes esinevate hoovustesüsteemide ning toitainete
depoode esinemine (joonised 14 ja 15). Ühes viimases Läänemere süsteemide
analüüsis (Wulff et. al., 2000) seostatakse väga silmapaistvad hüdrograafilised ja
biokeemiliste erinevused Läänemere eri piirkondade vahel nende piirkondade
toitesoolade ja reoainete sisaldusega. Allpool esitatu najal veendume, et see on
Läänemere ökosüsteemide käsitlemisel põhilise tähtsusega. Nendes ühikutes
valitsevad oluliselt erinevad keskkonnatingimused ning nendega on kohastunud
populatsioonid, mis arvukusdünaamikalt üksteisest erinevad.
Looduslikud regioonid. Allpool on regioonid piiritletud ühikutena, mis 1) on
moodustunud peamiselt merepõhja reljeefi ning geograafilise asukohaga määratud hoovuste süsteemi alusel. Hoovused omakorda kujutavad igas regioonis
selle regiooni elustikule eristunud biogeenide varu transpordisüsteemi; 2) mainitud ühikud erinevad üksteisest oluliselt peamiste (veekihtide soolsus, temperatuurirežiim, hapniku kontsentratsioon), aga ka teiste keskkonnaparameetrite
jm poolest. Need erinevused on seotud geograafilise asukohaga, merelise või
kontinentaalse kliima domineerimise ning inimtegevuse mõju iseloomuga;
3) need ühikud on seostatavad teatava merealaga kohastunud elustiku ühikute
(näiteks räime, kilu jt liikide populatsioonide) esinemisega, mis oma keskkonnaga koos moodustavad funktsionaalse ühiku. Neis ühikutes on võimalik edasiselt
teha alajaotusi, kui tekib tarvidus diferentseeritumate ühikute moodustamiseks.
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2.2.1. Makroregioonid
Makroregioonid erinevad üksteisest oluliselt kliimatingimuste, geomorfoloogiliste, hüdrograafiliste, keemiliste ja bioloogiliste parameetrite poolest. Siiani tehtud uurimiste tulemused on koondatud tabelisse 1. Läänemeres eristame kolme
makroregiooni: 1) Üleminekupiirkond Läänemere ja Põhjamere vahel; 2) Läänemere avaosa; 3) suured lahed – Põhjalaht, Soome laht ja Liivi laht. Iga makroregiooni piirides saab eristada väiksemaid ühikuid – regioone ja alamregioone.
Tabel 1. Läänemere makroregioonide üldiseloomustus, nende pindala, ruumala ja
magevee juurdevoolu protsendiline osatähtsus.

,‰
,‰

* Soome lahe lääneosas esineb piiratud alal halokliin.

Üleminekupiirkond. Üleminekupiirkond on ookeanilise iseloomuga Põhjamere ja riimveelise Läänemere vaheline ulatuslik piiriala. Kliima on atlantilist
tüüpi. Soolsuse hüppekiht eksisteerib põhimõtteliselt kogu piirkonnas pidevalt.
Veekihtide dünaamika ning vertikaalse ja horisontaalse kihistumise äärmuslikud
muutused võivad olla väga selgelt väljendunud. Kogu veemass pinnast põhjani
on üldiselt kõrgemate eluvormide poolt asustatav. Kuid hapniku kontsentratsioon varieerub väga tugevalt ning mõningates kohtades võib põhjalähedastes
veekihtides esineda lühiajalist hapnikupuudust. Piirkonna ulatuses, Kattegatist
Arkona basseinini erinevad ökosüsteemid märgatavalt nii üksteisest kui ka võrreldes Läänemere teiste osadega. Põhjamerest Läänemerre liikudes toimub teatava osa mereliste koosluste asendumine riimveelistega.
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Läänemere avaosa. Läänemere avaosa on kolmest makroregioonist kõige ühtlasem ja stabiilsem. Seda mõjutab nii atlantiline kui ka kontinentaalne kliimasüsteem. Pidevalt esinev soolsuse hüppekiht jaotab veemassi väiksema soolsusega
ülemisteks ja suurema soolsusega sügavamateks veekihtideks. Süvavete stagnatsiooni tingimustes on suured veemassid hapnikupuuduse tõttu kõrgemate
eluvormide jaoks suletud. Peamiselt süvikutest ja nendevahelistest astangutest
koosneva ning piirkondlikke erinevusi rõhutava põhjareljeefi, sellele vastava ühtse hoovuste süsteemi puudumise ja eristunud biogeenide depoode tõttu ei moodusta Läänemere avaosa ühtlast süsteemi, mida oleks võimalik käsitleda ühe ühikuna. Ometi esineb Läänemere avaosas hoovuste poolt seotud suuri suhteliselt
homogeenseid piirkondi. Keskkonnatingimuste erinevused nende vahel on hästi
märgatavad. Siiski ei ole nende piirid teravad, vaid piirialadel toimub tingimuste
üleminek enamasti sujuvalt. Soolsuse ja veekihtide hapnikusisalduse piirkondlike erinevuste mõju piirab paljude Läänemeres elavate organismide paljunemist
ühes või teises mereosas. On hästi teada, et organismid vajavad normaalseks paljunemiseks, toitumiseks ja talvitumiseks kindlat vee soolsust ja hapnikusisaldust
ning ka mitmeid teisi tingimusi. Läänemere avaosa regioonid erinevad oluliselt
nii soolsuse, hapnikusisalduse kui ka teiste, organismide arvukust ja jaotumist
määravate keskkonnatingimuste poolest. Eriti tähtis on, et hapniku kontsentratsiooni >1cm3 dm-3 näitav joon erineb regioonide vahel. Ka erinevad avaosa
regioonid oluliselt vee pinnakihi keskmise temperatuuri poolest. See näitab, et
organismide paljunemise, produktiivsuse ja talvitumise tingimused neis regioonides on erinevad.
Suured lahed. Läänemere põhja- ja idaosas paiknevad suured lahed muudavad
ülemineku Läänemere avaosa ja naabruses olevate mageveekogude vahel sujuvamaks. Liivi, Soome ja Põhjalahte on peamiste keskkonnatingimuste (soolsus,
hoovused, hapnikutingimused) läheduse põhjal võimalik ühendada ühte makroregiooni. Selles makroregioonis valitseb suhteliselt madal soolsus, aeg-ajalt arktiline kliima jt merelise tagapõhjaga organisme kitsendavad elutingimused. Kuid
üldiselt ei esine teraval kujul hapnikupuudust, mis piiraks makroregioonis kõrgemate organismide elutegevust ja levikut.
Välja arvatud Soome lahe lääneosa, ei esine suurtes lahtedes soolsuse hüppekihti, mis jagaks veemassi ülemiseks magedamaks ja sügavamal paiknevaks soolasemaks veekihiks. Läänemere, eelkõige suurte lahtede rannikuvöönd, on väga hästi
liigendatud ja hõlmab kümneid tuhandeid enamasti arhipelaagidena paiknevaid
saari, mis moodustavad nii vee-elustiku kui ka lindude ja mereimetajate mere ja
magevee piiril olevate biotoopide olulise tagapõhja. Rannikuvöönd on mere eri
osades eriilmeline ja üldiselt väga produktiivne ning toimib ka mandrilt merre
suunduvate vete kvaliteedi filtrina.
Suurtes lahtedes on eurühaliinsete mageveeliikide osatähtsus elustikus märgatavalt suurem kui mere avaosas. Kuna temperatuuri hüppekihi all on temperatuur
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ka suvel võrdlemisi madal ning hapnikupuudust tavaliselt ei ole (v.a Soome lahe
lääneosa), siis on suurtes lahtedes kujunenud glatsiaalreliktide (jääaja jäänukliikide) elujõulised populatsioonid. Inimmõjud (eutrofeerumine, toksiline reostamine, ekspluateerimine, võõrliikide invasioon) on siin märgatavalt tugevamad
kui mere avaosas ( Järvekülg, 1979; HELCOM, 1996, 2002 jt).

2.2.2. Regioonid ja alamregioonid
Läänemeres eksisteerivad suured geograafiliselt/hüdrograafiliselt piiritletud
alad, kus keskkonnatingimused ühesuguses sügavuses paiknevates veekihtides
palju ei erine. Tingimuste nivelleerimine sellistel aladel toimub eeskätt hoovuste
ja teiste hüdrodünaamiliste nähtuste toimel. Neid piirkondi saab vaadelda
Läänemere regioonidena. Regioonid erinevad oluliselt hüdroloogiliste ja bioloogiliste tunnuste poolest (k.a produktsioonitsüklid ja bioloogiline mitmekesisus).
Olulisemad neist on esitatud tabelis 2. Tavaliselt esineb regioonide piirialadel
keskkonnatingimuste ja elustiku varieeruvuse suurenemine. Läänemeres eristame järgmisi regioone:
Kattegat. See regioon erineb teistest Läänemere regioonidest märgatavalt kõrgema soolsuse, tingimuste suurema varieeruvuse ning elustiku stabiilsuse poolest.
Nii horisontaalne kui ka vertikaalne soolsuseline kihistumine on hästi väljendunud. Domineerib ühesuunaline barotroopne hoovus, kuid terava kihistumise tõttu on tähtis ka kahekihiline tsirkulatsioon. Suure toitesoolade lisandumise tõttu võib vee põhjakihtides esineda hapnikupuudust. Algproduktsioon on
suurem kui Läänemere avaosas. Erineva soolsuse ja temperatuuriga veekihtide
kokkupuutealal võib algproduktsiooni erinevus naaberpiirkondadest olla kuni
25-kordne (HELCOM, 1996, 2002). Umbes 1500 Põhjameres elavast merelisest loomaliigist esineb Kattegatis Zenkevitši (1963) andmeil 836 liiki, k.a mõningad tähtsad töönduskalade ja selgrootute liigid.
Taani väinad. Selles regioonis esineb tavaliselt kolme tüüpi veemasse: Läänemere pinnavesi, Kattegati pinnavesi ja Kattegati süvavesi. Vee sügavus on võrdlemisi
piiratud, kuid soolsuse variatsioon suur. Hoovused suunduvad kas Läänemerre
või sealt välja, suund oleneb tuule suunast. Belti meres on veemassid hästi segatud, kuid Sundis esineb tugev soolsuse hüppekiht. Selles regioonis tuleks Sundi
vaadelda eri alamregioonina. Keskkonnatingimused on väga varieeruvad. Avaosas valitseb hea veevahetus, suletud rannikupiirkondades on suurima tähtsusega kohalikud protsessid. Nii pelaagilistes kui ka põhjalähedastes veekihtides on
algproduktsioon ja bioloogiline mitmekesisus suur. Siiski on Belti mere ja Sundi
ulatuses mereliste liikide vähenemine järsk, nende arv väheneb 436-ni. Eutro52
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Jääkatte pindala on antud keskmise temperatuurirežiimiga aasta kohta; domineerivad hapnikutingimused veepõhjas (hea +;
muutlik ±; halb –) kalade ja selgrootute vajadustele vastavalt (miinimum vastab O2 kontsentratsioonile 1–2 cm3 dm-3); mereliikide arv esitatakse Zenkevitši (1963) järgi.

Tabel 2. Läänemere looduslike regioonide parameetreid.

feerumine on muutunud tõsiseks probleemiks. Hapnikupuudus ja kohatine
väävelvesiniku tekkimine on mõjutanud põhjaelustikku eeskätt regiooni sisemistes osades (Zenkevitš, 1963; HELCOM, 1993, 1996, 2002 jt).
Arkona. Arkona regiooni ja kogu Üleminekupiirkonna makroregiooni idapiir
on suure füsioloogilise tähtsusega, kuna ta langeb umbkaudu kokku pinnakihtide 8 promilli samasoolsusjoonega (isohaliiniga) ehk universaalse soolsusbarjääri kõrgeima piiriga, mis põhjustab merelistel organismidel magedamasse vette ja
mageveelistel liikidel soolasemasse vette tungimisel tõsiseid osmootseid probleeme. Sellepärast on selles regioonis arvukate mereliste selgrootute ja kalade
leviku idapiir. Arkona regioonis on bioloogiline mitmekesisus suur, kuid mereliste liikide arv langeb 145-ni. Arkona regioonist ida poole väheneb merelise
päritoluga liikide arv veelgi kiiremini (Zenkevitš, 1963; HELCOM, 1996 jt).
Tõenäoliselt on selle regiooni lõunapoolset madalaveelist ala otstarbekas käsitleda eri alampiirkonnana.
Edelaregioon. Selle regiooni kliima on mereline ja temperatuurirežiim suhteliselt mahe. Regioon on pidevalt inertsete ookeaniliste süsteemide tugeva mõju
all. Aeg-ajalt esinevad varieeruva tugevusega soolase vee sissetungid. Lühemale kõrge soolsusega ja hapnikusisaldusega perioodile järgneb vete stagnatsioon,
mille kestel on võimalik väävelvesiniku ilmumine süvavette. Soolsuse hüppekihi
ülemise piiri sügavus kõigub 40 meetrist väga tugeva soolase vee sissetungi järel
70–90 meetrini stagnatsiooniperioodidel. Kuna looderegiooni pinnakihist võivad edelaregiooni sisse tungida suured madala temperatuuriga magestunud veemassid, siis võib suhteliselt piiratud mahuga edelaregioon talvel täielikult jääga
kattuda varem kui idaregioon, kus jää tekkimine algab varem. Edelaregioonis on
keskkonnatingimused stabiilsemad ja boreaalsete mereliste organismide jaoks
soodsamad kui Läänemere teistes regioonides. Siiski on edelaregioonis üleminekuregiooniga võrreldes merelise tagapõhjaga fauna ja floora juba tugevasti vaesunud. Liigiline mitmekesisus on seotud soolase vee juurdevooluga. Koos Üleminekupiirkonnaga moodustab edelaregioon mereliste organismide tungimisel
Läänemerre ja seal kohanemisel väga tähtsa sillapea.
Idaregioon. Idaregiooni ja Gotlandi süviku keskkonda mõjutavad otseselt ainult
tugevad ja keskmise tugevusega soolase vee sissevoolud. Selle regiooni süvikukihtides on hapnikupuuduse perioodid pikemad kui Bornholmi basseinis.
Väävelvesinikku sisaldav vesi võib kerkida kuni veesamba keskmise kõrguseni.
Soolsuse pikaaegse variatsiooni kestel on soolsuse hüppekihi ülemise piiri kaugus veepinnalt varieerunud 60–80 meetrist kuni 80–140 meetrini. Vee süvakihti
võib jagada dünaamilisemaks aktiivseks süvakihiks ja põhjakihiks, kus valitsevad stagnatsiooniperioodid. Gotlandi süvikus paiknevad Läänemere suurimad
toitesoolade varud ( Järvekülg, 1979). Mereliste boreaalsete eurühaliinsete eurütermsete liikide populatsioonid domineerivad nii zooplanktonis, zoobentoses
kui ka kalafaunas. Looduslike tingimuste alusel saab selles regioonis eristada
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kahte alamregiooni: 1) keskset, Läänemere suurimat süvaveeala, mis hõlmab
Gotlandi ja Fore süvikut, ning 2) kagu-alamregiooni, mis hõlmab Gdanski
süvikut. Gdanski süvikus esineb oma hoovuste süsteem ja teistest süvikualadest
eraldi seisev toitesoolade depoo. Sellepärast on mainitud alal produktsiooniprotsessid ja organismide adaptatsiooni tingimused naaberaladest erinevad.
Looderegioon. Selles regioonis vahelduvad atlantilise ja arktilise kliima perioodid ja esinevad Läänemere avaosa kõige karmimad talvetingimused. Regioon on
avamere põhjaossa ja Botnia ning Soome lahte suubuvate jõgede poolt toodava
magevee tugeva mõju all. Selles Läänemere osas on vee vertikaalse kihistumise
ning okeanograafiliste tingimuste sesoonse ja pikaaegse varieeruvuse muutused
kõige suuremad. Ainult kõige tugevamad soolase vee sissetungid Läänemerre
jõuavad looderegioonini otse. Selles regioonis on nende hapniku kontsentratsiooni tõstev mõju võrdlemisi tähtsusetu, sest Põhjamere veed on suure enamuse
oma hapnikuvarudest Läänemeres edasi liikudes juba kaotanud. Regiooni põhjakihtides prevaleerib stagnatsioon. Süvikuvee hapnikusisaldus oleneb peamiselt
vertikaalse segunemise intensiivsusest. Pikaaegse intensiivse süvikuvee sissevoolu järel lõunast (hapnikuvaene süvavesi Gotlandi basseinist) vee soolsus tõuseb,
soolsuse hüppekiht tugevneb, hapniku kontsentratsioon süvavees väheneb ja
süvakihtidesse ilmub väävelvesinik, osaliselt idaregioonist sissevoolu tagajärjel.
Pika magestumisperioodi järel võib soolsuse hüppekihi ülemine piir tavaliselt
sügavuselt (Põhja süvikus 70–80 m pinnast) langeda põhjani. Selle tulemusena väheneb tiheduse erinevus pindmiste ja süvakihtide vahel suurtel aladel kuni
soolsuse hüppekihi kadumiseni. Seejärel vertikaalne segunemine intensiivistub
ning vee pinnakihtidest pärineva hapniku kontsentratsioon regioonis tõuseb ka
vee põhjakihtides.
Looderegioonis võib eristada põhjapoolset alamregiooni Põhja süviku alal ja
läänepoolseid alamregioone Landsorti, Norrköpingi ja Karlsö süvikute piirkonnas ning laialdasel liigendunud ranniku- ja saarestikualal, kus paiknevad paljude
liikide tähtsad paljunemis- ja toitumisalad. Nendes alamregioonides on vee pinnakiht võrdlemisi ühetaoline, kuid iga alamregiooni põhjakiht on teisest erinev.
Lääne-Gotlandi basseinis transpordivad hoovused toitesooli lõuna suunas, k.a
Bornholmi basseini vetesse.
Liivi laht. Läänemere avaosa ja Liivi lahe vahelisel künnisel on sügavus 25 m.
Kura kurk kuulub Liivi lahe koosseisu, kuid seda tuleb pidada Läänemere avaosa
ja Liivi lahe vaheliseks üleminekupiirkonnaks. Samuti kuulub Väinameri Liivi
lahe regiooni koosseisu ja ka seda tuleb käsitleda selle regiooni ühe alamregioonina. Pärast soolasema vee tungimist avamerest Liivi lahte võib peamiselt lahe
lääneosas lühiajaliselt esineda mõningane pinna- ja põhjasoolsuste vahe. Liivi
lahe bioloogiline produktiivsus on suur. Organismid võivad elada kogu veesamba
ulatuses. Lahe lääne-, põhja- ja keskosas domineerib eurühaliinne merelise tagapõhjaga zoobentos ning ka zooplanktonis on mereliste liikide osatähtsus suur.
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Seevastu lahe idaosas ja rannikualadel on ülekaalus riim- ja mageveeselgrootud.
Inimmõjud on tugevaimad lahe lõunaosas, suurte jõesuudmete läheduses.
Soome laht. Läänemere avaosa ja Soome lahe vahel ei ole künnist. Lahe lääneosa (lääne pool 26° E), kus eksisteerib soolsuse hüppekiht ja pidevalt ka hüdroloogilised frontaalpiirkonnad, tuleb käsitleda erakordselt dünaamilise üleminekupiirkonnana mere avaosa ja Soome lahe kesk- ja idaosa vahel. Lahe lääneosa
on mere süvikuosa kirdenurk, kuhu surutakse kuni selle piirkonnani ülemiste
veekihtidega segunemata jäänud soolane toitesooladest rikas süvikuvesi. Seal
seguneb ta ülemiste kihtide veega. Soolsuse, temperatuuri ja teiste keskkonnatingimuste erinevus lahe lääne- ning kesk- ja idaosa (koos Neeva suudmega) vahel moodustab selge tagapõhja lahe lääneosa merelis-riimveelise zooplanktoni,
zoobentose, makrofüütide ja kalaliikide üleminekuks vastavateks riimveelis-mageveelisteks kooslusteks lahe kesk- ja idaosas. Lahes on täheldatud tsüklonaalse hoovuse esinemist ning suhteliselt stabiilseid keskkonnatingimusi keskosas.
Lääneosas soolsus suureneb. Sellepärast tuleb Soome lahe lääne-, kesk- ja idaosa
käsitleda lahe eri alamregioonidena. Selles lahes on inimtegevus tunduvalt suurendanud toitesoolade kontsentratsiooni. Lahe sügavamates osades võib esineda
perioodiliselt hapnikupuudust.
Botnia meri. Põhjalahe veed on Läänemere avaosast eraldatud 40 meetri sügavuse künnisega. Ahvenameri ja Saaristomeri on kõigi režiimi tunnuste põhjal
Põhjalahele lähedasemad kui Läänemere avaosale. Neid iseloomulike ökoloogiliste süsteemide ja suure bioproduktiivsusega alasid tuleb vaadelda Botnia mere
alamsüsteemina. Botnia meres esineb 50–75 m sügavusel nõrk soolsuse hüppekiht. Ometi lubavad sealsed hapnikutingimused ka kõrgemate organismide levikut kogu veesamba ulatuses. Makrofauna arvukus ja biomass vähenevad Botnia
mere lõunaosast Botnia laheni palju kordi. Botnia meres korreleerub makrofauna
biomass sügavusega negatiivselt. Järvekülje (1979) andmetel osutub mitmete liikide areaali põhjapiiriks Läänemeres Botnia mere lõunaosa. Võrreldes Läänemere avaosa ja Soome lahega on Botnia mere sügavamatel pehmetel põhjadel põhja
makrofauna liigiline mitmekesisus ja variatsioon palju väiksem. Kalafaunas esineb umbes 25 merelist liiki, millest 10 paljuneb selles regioonis. Lisaks esinevad
mageveelised, relikt- ja siirdekalad (Müller, 1982; HELCOM, 1996, 2002 jt).
Botnia laht. Botnia lahe ökosüsteemi struktuur on teistest Läänemere regioonidest väga erinev. Lahes esinevad keskkonnatingimused olenevad madala (kuni
25 m sügavuse) Norra Kvarkeni mõjust Botnia mere ja Botnia lahe veevahetusele. Botnia lahes on fosfori kontsentratsioon tunduvalt madalam ja lämmastiku kontsentratsioon kõrgem kui Botnia meres. Fütoplanktoni algproduktsioon
on madal ja see ei ole tähtsaim energia allikas nagu Läänemere teistes osades.
Bioloogilise produktsiooni suhtes on meiofauna sama tähtis kui makrofauna.
Mikrovetikad toodavad enamiku bentose esmaproduktsioonist. Merelised mol56

luskid puuduvad. Kõige drastilisem erinevus Botnia lahe ja Läänemere teiste
regioonide toiduahelate vahel on asjaolu, et lahes puudub suspensioonist toitumine. Paljud organismid levivad Läänemeres ainult kuni Botnia lahe lõunapiirini. Arktilistele tingimustele tüüpiliselt on selles lahes kasvuperiood lühike ja
fütoplanktoni maksimum nihkunud kesksuve poole ( Järvekülg, 1979; Elmgren
et al., 1984; HELCOM, 1996, 2002 jt). Kalafauna on vaene. Domineerib kohalik
kevadkuduräime populatsioon, arvukad on ka mõningad mageveeliigid ja glatsiaalreliktid (Müller, 1982).

2.2.3. Regionaalsete erinevuste mõju
organismide kohastumisele
Võrreldes teiste meredega on Läänemeres organismide morfoloogiliste tunnuste alusel eristatud liikide arv väike. Seda merd asustavate liikide arvu piirab nii
suhteliselt madal soolsus kui ka üheaegselt merelise ja kontinentaalse kliima
mõjupiirkonnas olek. Ilmselt avaldab tuntavat survet ka regiooniti erinev inimtegevus. Kuid Läänemere riimveelisest iseloomust tulenevalt peab suur enamik
asjatundjaid ta liigilise vaesuse peamiseks põhjuseks madalat ja piirkonniti ning
periooditi varieeruvat soolsust.
Organismide soolsuspõhised ökofüsioloogilised probleemid Läänemeres
Tõenäoliselt sündis elu meres. Veekeskkondi asustavate elustike tüüp – mere,
magevee, riimvee või hüpersoolaste vete elustik – on määratud vees lahustunud
soolade hulga ja koosseisu poolt. Põhilisteks nende tüüpide hulgas on mereline ja mageveeline elustik. Merede elustiku areng algas ammusel geoloogilisel
epohhil, mil toimus ainevahetuse ning bioloogiliste süsteemide kujunemine, mis
määras eluslooduse arenemise tähtsaimad eripärad. Arvatakse (nt Khlebovitš,
1974), et selle toimumise ajal ületas soolsus 5–8 promilli piiri ehk nn universaalse soolsusbarjääri. Mainitud soolsusvahemiku ületamisel muutuvad järsult
merevee füüsikalised ja keemilised omadused, elektrijuhtivus jne. Muutub ka
bioloogiliste vedelike ioonide vahekord ning rida teisi olulisi bioloogilisi omadusi integratsiooni eri tasemetel. Paljud bioloogilistes protsessides suurt tähtsust
omavad makromolekulaarsed ühendid (näiteks mitmed valgud) saavad püsida
stabiilses olukorras ainult sel juhul, kui keskkonna soolsus on kõrgem kui 5–8
promilli. Sellest madalamal soolsusel muudavad nad järsult oma omadusi. Keskkonna soolsus oli tähtis orgaanilise maailma arengu suuna määramisel kauges
minevikus ja on tähtis ka praegu, sest mõjutab organismide kohastumist ning
vastavate komplekside struktuuri kujunemist.
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Soolade üldkontsentratsiooni muutumine avaldub merevee osmootse väärtuse
(osmootse rõhu) muutumisena. Soolsuse ökoloogilis-füsioloogiline mõju vee
elustikule on seotud peamiselt keskkonna osmootse rõhu ja ioonse koosseisu
muutustega. See mõjub organismide vee ja soolade vahetusele, on seotud nende
kasvu ja aktiivsusega ning hapnikutarbimisega. Paljudel liikidel on sugurakkude,
vastsete või teiste noorvormide soolsustaluvuse piirid madalamal kui vastavad
piirid sama liigi adultsetel isenditel. Sel juhul ei ole populatsioonil võimalik kogu
oma areaali ulatuses paljuneda. Osmootse taluvuse erinevused on liigispetsiifilised, seega geneetiliselt määratud. Need on seotud teiste organismile tähtsate
ümbruskonnatingimuste (enamasti temperatuuri ja hapnikusisalduse) varieerumisega.
Riimvees esineb kolm organismide rühma: mereveest ja mageveest tulnud immigrandid ning spetsiifilised riimveeliigid. Riimvesi mõjutab neid kõiki nii oma
füüsikaliste kui ka keemiliste omadustega, peamiselt ainevahetusprotsesside
kaudu. Organismide ellujäämine riimvees oleneb eeskätt väliskeskkonna sooladesisaldusest ja selle mõjust sisekeskkonnale. Evolutsioonis kujunenud välis- ja
sisekeskkonna osmootse kontsentratsiooni vahel on ligikaudne tasakaal. Valdav
osa poikiloosmootseid organisme on kitsasoolased. Homoioosmootsetel organismidel on võime säilitada sisemist osmootset kontsentratsiooni sõltumata
väliskeskkonna osmootsest rõhust. Selleks, et rakkudel ei oleks nende sisekeskkonnas normaalseks funktsioneerimiseks soolsus mitte alla 5–8 promilli, on tekkinud organismi tasandil hüperosmootiline regulatsioon. Elutsükli nende staadiumide kaitsmiseks allpool 5–8 promilli oleva soolsuse hukatusliku mõju vastu,
mida sisekeskkonna reguleeritud soolsus ei kaitse, on kujunenud reproduktiivsed adaptatsioonid (elusalt sünnitamine, sisemine viljastamine jne).
Mereselgrootutel vastab kehavedelike osmootne kontsentratsioon enam-vähem
ümbritsevale mereveele. Nende organismide rakkude ja kudede osmootne kontsentratsioon on tasakaalus vere ja merevee osmootse kontsentratsiooniga.
Mageveeliste, riimveeliste ja eurühaliinsete mereliste organismide kehavedelike
veebilanss ja ioonne koosseis hoitakse stabiilsena osmoregulatoorsete süsteemide (lõpuste, eritusorganite, soolestiku, naha jt organite) tööga. Magevee selgrootud ja kalad peavad ennast kaitsma väljast tuleva vee vastu. Paljud liigid eritavad
vett uriiniga, mis on keskkonna suhtes hüpoosmootne. Soolade varu nende rakkudes on neile väärtuslik. Kuid erinevalt mere selgrootutest on nende ainevahetus kohastunud organismi kudede madalama sooladesisaldusega. Mitmed liigid
on võimelised ümbritsevast mageveest füsioloogiliselt tähtsaid ioone organismi
viima vastupidi gradiendile. Meres elavad kalad põlvnevad mageveelistest eellastest ja on säilitanud vere kontsentratsiooni, mis on tunduvalt madalam ümbritseva merevee omast. Nende neerud toodavad ainult väikese hulga isoosmootset
või nõrgalt hüperosmootset uriini. Ioonide ülejääk väljutatakse lõpuste kaudu.
Ainult haidel ja raidel vastab uriini kontsentratsioon osmootselt verele ja välis58

keskkonnale. Hüperosmootses riimvees elavatel luukaladel on mereliste luukaladega sarnased osmo- ja iooniregulatoorsed mehhanismid. Nad kaotavad osmoosiprotsessis pidevalt vett ja peavad selle joomisega asendama. Veega koos organismi toodavad kloori, naatriumi ja kaaliumi ioonid resorbeeritakse siseelundites
ning neid eritavad vähesel määral neerud ja spetsiaalsed rakud lõpustes.
Välja arvatud võrdlemisi tagasihoidlik arv eriti eurühaliinseid ja eriveelisi liike,
ei ole merevetel ja magevetel peaaegu üldse ühiseid liike. Hoolimata palju miljoneid aastaid kestnud evolutsiooniprotsessi survest ei ole merelise ja mageveelise
päritoluga fauna segunenud, nende mõlema endeemsus on suur.
Riimveekogude eksisteerimise lühiajalisuse tõttu ei ole tekkinud sealseid endeemseid perekondi ja sugukondi, ka riimveelisi liike on vähe. Riimveekogude
elustik moodustub peamiselt merelistest ja mageveelistest veekogudest tulnud
sisserändajatest. Läänemeres tuleb neil adapteeruda elukeskkonnaga, millel on
organismi eelnevast elupaigast erinevad omadused (k.a erinev soolsus). Osmootse rõhu vahendusel on eri soolsusega veekogudest (mageveest, ookeanisoolsusega merest) sisserännanud liikide reaktsioon vee soolsusele väga spetsiifiline
ja mitmekesine. Liigid reageerivad adekvaatselt suhteliselt väikestele soolsuse
muutustele keskkonnas. Sisekeskkonna osmootse väärtuse pikemaajaline kõrvalekalle põhjustab ainevahetuse häireid. Merelistel organismidel väheneb riimveekeskkonnas kasvukiirus, sest tekivad energia lisakulutused muutunud soolsusega kohastumiseks. Riimveekeskkonna ja selle eri soolsuse, temperatuuri jt
keskkonnatingimuste variantidega kohastumise protsess on seetõttu keeruline,
aega ja energiakulutusi nõudev. Organismide eri süstemaatilised ühikud ja ka
sama liigi eri populatsioonid võivad olla osmo- ja ioonideregulatsiooni poolest
erinevad, st nad on erineval määral eurühaliinsed.
Selle üldise seisukoha alusel tuleb hinnata ka Läänemere ökosüsteemide uute
populatsioonidega täienemist naabruses paiknevatest merelistest ja mageveelistest süsteemidest. Ühtlasi kriipsutab see alla soolsuse tähtsaimat osa nii peamiste
elustikurühmade areaali kujunemisel kui ka nende paljunemistingimuste ning
arvukuse kõikumiste alusena.
Riimvete soolsuse ja liigirikkuse seose üldise graafiku (Remane & Schlieper,
1958) kohaselt peaks fauna olema kõige vaesem nn „kriitilise soolsuse“ vööndis, vahemikus 5–8 promilli. A. Järvekülg (1979) jõudis ava-Läänemere idaosa,
Soome ja Liivi lahe pikka aega kestnud uurimise lõpul veendumusele, et mainitud alal esineb tähendatud soolsusvahemikus mitte liikide arvu miinimum, vaid
maksimum, et Läänemere idaosas on soolsuse minimaalväärtus suure enamiku
mereliikide jaoks väiksem kui suure enamiku selles meres elavate mageveelise
päritoluga liikide soolsuse maksimaalväärtus (vastavalt 3–6 promilli ja 6–8 promilli). Soolsustel alla 6 promilli on Läänemeres ülekaalus mageveeliigid, kuid
nad langevad välja alles üle 10 promilli ulatuvatel soolsustel. Mereliigid domineerivad soolsustel üle 7 promilli, kuid nad esinevad riimveeliikidega sama arvu59

kalt juba alates soolsusest 6 promilli. See tähendab, et kõnesolevale alale ilmub
soolsuse suurenemisel peamine hulk mereliike enne, kui peamine hulk mageveeliike välja langeb. Tõenäoliselt on tegemist kohastumise mõjuga. Suurima liikide
arvuga on riimveeliigid vaadeldaval alal esindatud soolsusvahemikus 3–8 promilli. Mereliikide osa suureneb eriti soolsustel üle 11 promilli.
Ökosüsteemide paljusus
Läänemeres elavate tüpoloogiliste liikide arv ei ole suur. Ka liikide produktiivsus
on tagasihoidlik. Paljud Põhjamerest tulnud liigid on kohastunud väiksemate
soolsustega, kui on nende levikualal Põhjameres. Omakorda mageveest immigreerunud organismid võivad asustada suurema soolsusega alasid, kui oli nende
endises areaalis. Uute keskkonnatingimustega kohastumine muudab Läänemerre immigreerunud liikide kehaproportsioone, bioloogiat jt omadusi. Teistsugustesse soolsuse- jt keskkonnatingimustesse sattunud organismide kohastumiseks
kulub energiat ja see ei soodusta produktiivsuse suurenemist.
Läänemere puhul tuleb arvestada, et see meri ei ole oma piirides homogeenne
ökosüsteem, vaid koosneb välistingimuste poolest üksteisest püsivalt erinevatest mitmetest looduslikest regioonidest. Iga regiooni asustamiseks on tarvilik
sellega (k.a selles valitsevate osmootsete tingimustega) kohastumine, mis nõuab
aega. Looduslikeks regioonideks jaotunud Läänemeres tähendab organismide
teatava konkreetse regiooniga kohastumine ühtlasi enamasti naaberala (teistsuguse keskkonna) suhtes kohastumatust. Kindlate tingimustega kohastunud populatsioonist erinevate tunnustega (olemasolevate teiste keskkonnatingimuste
süsteemiga kohastuvate) rühmituse tekkimine näitab, et selles meres tähendab
liigi keskkonnatingimustega kohastumine liigisiseste rühmituste tekkimist.
Liigi kohastumine Läänemere eri osades annab tulemuseks ka erinevad populatsioonid. Seetõttu saavad kohastumisprotsessi käigus tekkida populatsioonid,
mille samal aastal tekkinud põlvkonnad võivad suhtelise arvukuse poolest üksteisest oluliselt erineda. Selliseid populatsioone sisaldavate liikide varude seisundit ei ole koos käsitledes praeguste meetoditega võimalik adekvaatselt hinnata
ja hallata, vaid rakenduslikult vajalike tulemuste saavutamiseks tuleb erineva
varude dünaamikaga populatsioone käsitleda üksteisest eraldi. Läänemeres on
tekkinud olukord, kus tüpoloogiliste liikide tasandil on elustikurühmi vähe
(st tüpoloogiliste liikide tasandil on liigiline mitmekesisus suhteliselt väike),
kuid rakenduslikult tähtsate elustiku ühikute arv (elustiku reaalne mitmekesisus
populatsioonilisel tasandil) on tunduvalt suurem, kui näitab tüpoloogiliste liikide tasandil määratud liigiline mitmekesisus.
Eri uurijad ei saa tänapäeval liigi määratluse alustest aru ühtemoodi ja seetõttu ei
lange eri autorite liigikontseptsioonid kokku. Rakenduslike probleemide lahendamiseks – eriti kalavarude seisundi korrektseks hindamiseks ja haldamiseks –
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on möödapääsmatult vajalik, et kasutatavates varuühikutes ei oleks üksteisest
erineva arvukusdünaamikaga rühmi. Seda peamiseks pidades on hindamise ja
haldamise huvides sobivate varuühikute eristamiseks võimalik ja otstarbekohane rakendada Mayri bioloogilise liigi kontseptsiooni (“…tegelikult või potentsiaalselt ristuvad looduslikud populatsioonid, mis on reproduktiivselt isoleeritud
teistest sellistest rühmadest” – Mayr, 1942). Seega on mainitud bioloogilise liigi
kontseptsiooni aluseks võetud liikide kujunemise tähtsaim eeldus – reproduktiivne isolatsioon. Sama kontseptsioon on põhilise tähtsusega ka varuühikute
eristamisel nende seisundi hindamiseks ja haldamiseks. Allpool on Läänemere
peamiste kalaliikide rühmitusi (populatsioone) eristatud tegeliku, eri meetoditega (ka eri autorite poolt) määratud reproduktiivse isolatsiooni alusel. Läänemere liikidel/rühmitustel on reproduktiivne isolatsioon varieeruv, see on kujunemas/kujunenud ökosüsteemidega kohastumise käigus või selle tulemusena.
Olulist osa mängib geograafiline isolatsioon, mis Läänemeres töötab peamiselt
hoovuste jt vee liikumiste alusel (mis olulises osas määrab ka toiduga kindlustatuse). Üsna tõenäoliselt mõjutab lokaalsete populatsioonide kujunemist
Läänemere suhteline noorus ja hiljuti lisandunud väga tähtis surveallikas – inimtegevus. Populatsioonilise koosseisu väga suurele rakenduslikule ja teaduslikule
tähtsusele vaatamata ei ole paljude Läänemere tähtsate kalade jt organismide
populatsioonide erinevuste geneetilised, füsioloogilised, käitumuslikud jm tagapõhja andmed praegu veel küllaldaselt uurijate tähelepanu suutnud siduda. Mainitud populatsiooniline aspekt e liigi geneetilist integreeritust põhiliseks pidav
kontseptsioon võimaldab kõige paremini arvestada praktilisi vajadusi ning on
kooskõlas Läänemeres reaalselt eksisteeriva olukorraga, kus eri ökosüsteemides
adapteerunud (klassikalises mõistes) liigi rühmitusi ei ole õige (või ei ole võimalik) hinnata koos, vaid ökosüsteemide (populatsioonide) kaupa eraldi.
Hiljuti tehtud uuringus (Ojaveer et al., 2010) leiti Läänemeres elavate liikide
üldarv olevat vähemalt 6065 (v.a sinivetikad, sisaldab see number ainult eukarüoote). Elustiku mitmekesisuse algse, liikide morfoloogilisel kontseptsioonil
põhineva hinnanguna on see kahtlemata Läänemere ökosüsteemidest arusaamisel suur samm edasi. Kuid arvestades seda, et Läänemeres tuleb eristada suurt
hulka lokaalpopulatsioone (mitte ainult kala-, vaid eeskätt planktoni- ja bentoseselgrootute populatsioone), on alust oodata, et tulevikus õnnestub ökosüsteemide ja liikide ajaloolisest arengust ning tänapäevasest staatusest arusaamisel
tungida ökoloogilisi ja geneetilisi meetodeid koos kasutades praegusest tasemest
oluliselt sügavamale.
Läänemere idaranniku piirkondades, k.a Liivi ja Soome lahes, on A. Järvekülje
tööde kohaselt zoobentose liigid (k.a jääaja reliktid) moodustanud arvukalt lokaalpopulatsioone, mis üksteisest erinevad nii populatsiooni parameetrite kui ka
areaali iseloomu poolest. Et erinevate keskkonnatingimustega regioonide mõju
populatsioonide moodustumisele hinnata kogu Läänemere ulatuses, selleks
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sobivad paremini kalaliigid, sest neid on võrdlemisi hästi uuritud üle kogu mere.
Kalade kohastumisel eri ökosüsteemidega mängivad kõige tähtsamat osa protsessid, mis toimuvad soolsuse hüppekihi piirkonnas (mis on nähtavasti peamine
merelise päritoluga organismide kohastumisel), kuid ka need, mis leiavad aset
sesoonse temperatuuri hüppekihi ning rannikulähedase segunemisvööndi piirkonnas (mis soodustavad peamiselt mageveeorganismide kohastumist riimveetingimustega).
Merekaladest on hüdroloogiliselt (tursk, lest) või geograafiliselt (räim/heeringas) hästi eristatud aladel paljunevad liigid näidanud suhteliselt suurt adaptiivset
eristumist. Merelistest töönduskaladest on ainsaks kõigis Läänemere regioonides
kohanenud liigiks räim/heeringas. Selle liigi populatsiooniline struktuur vastab
hästi ökosüsteemide regionaalsele struktuurile ning eri ökosüsteemide koosseisu kuuluvate populatsioonide erinevused on selgelt väljendunud. Tursk on
Läänemeres moodustanud kaks populatsiooni, millest üks on kohanenud Üleminekupiirkonnas, teine peamiselt Läänemere avaosas. Soolase vee Läänemerre
sissetungide perioodil laieneb idapopulatsiooni paljunemisala mainimisväärselt
kirde suunas ning soolase vee sissetungide lakates taganeb populatsioon jällegi
edela suunas. Allpool näeme, et ka teiste Läänemere eri piirkondi asustavate merelise päritoluga kalapopulatsioonide koosseis vastab Läänemere regionaalsele
struktuurile. Süvikulesta kõrval rannikul kudeva lesta populatsioonide esinemine edelaregioonis (Odra madal), Soome ja Liivi lahes ning Rootsi idaranniku
vetes on tõenäoliselt seletatav selle liigi korduva Läänemere koloniseerimisega.
Mageveelise tagapõhjaga kalade ja selgrootute hõlmamine regioonide riimveelistesse ökosüsteemidesse toimub pidevalt suurema produktiivsusega riimveeliste
alade madalas rannikuvees ning temperatuuri hüppekihi lähedal. Riimvee ökosüsteemi kaasatud Pärnu lahe koha (Sander lucioperca L.) erineb liigi mageveelistest populatsioonidest mitmete parameetrite poolest, k.a munarakkude arengu
tüüp.
Kuna suurte lahtede süvakihtides on temperatuur võrdlemisi madal ning hapnikurežiim küllalt rahuldav, siis on külmaveelised organismid (k.a glatsiaalreliktid) leidnud põhjapoolsetes lahtedes temperatuuri hüppekihi all vastuvõetava
elupaiga. Järvekülg (1979) konstateerib, et panboreaalsed ja boreaalsed liigid
moodustavad Eesti ja Läti riimvetes 54% kõigist bentilistest selgrootute liikidest,
panarktilised reliktid siiski ainult 3–5%. Kuid Läänemere keskosa süvavetes on
panarktilised liigid tähtsaimad. Põhjalahes on külmaveeliikidel (k.a kalad) veelgi
suurem tähtsus. Siiski kohanevad mõningad Läänemere glatsiaalreliktid (näiteks
emakala) produktiivsemate alade hõivamise käigus võrdlemisi edukalt keskkonnatingimustega väljaspool oma ajaloolist levikuala. See näitab, et käib intensiivne kõigi peamiste elustiku komponentide – mereliste, mageveeliste ja reliktsete
organismide kohanemine tänapäevaste tingimustega ning Läänemere toiduahelate keerustumine.
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2.3. Elustik
Läänemere produktsioonisüsteem hõlmab pelaagilist ja litoraali trofogeenseid
kihte. Kuna Läänemeri paikneb kõrgetel laiustel, siis on algproduktsiooniks vältimatult vajaliku valgusenergia selge maksimum suvel. Kasvuperiood kestab mere
lõunaosas 9–10, põhjaosas ainult 4–5 kuud. Ökosüsteemi ja taimestiku arengu
seisukohalt on tähtis jääkate, mis aastati suuresti varieerub. Mere põhjaosa on jää
all 4–5 kuud aastas. On aastaid, kus jää levib ka mere kesk- ja lõunaossa.
Rohelised taimed koosnevad peamiselt süsinikust, vesinikust ja hapnikust, kuid
orgaanilise aine ehituses on peale nende tarvilikud veel metallidest kaltsium,
kaalium, magneesium jt ning mittemetallidest väävel, lämmastik ja fosfor. Veel
on orgaanilise aine ehituseks tarvis mikrokogustes mangaani, vaske, tsinki, seleeni jt nn mikroelemente. Oluliste toitesoolade nappus limiteerib taimede kasvu/
algproduktsiooni. Veekeskkonnas limiteerib kasvu/produktsiooni efektiivselt
lämmastik raku proteiinide koostisosana ja fosfor, millel on tähtis koht raku
energiamajanduses. Need elemendid on tarvilikud eri proportsioonides, olenevalt liikide vajadustest. Fütoplanktoni orgaanilises materjalis on ühe fosforiaatomi kohta keskmiselt 16 lämmastikuaatomit. See nn Redfieldi arv iseloomustab
mainitud elementide vajadust algproduktsioonis. Ühtlasi esineb selline elementide keskmine suhe kogu ookeanide orgaanilises aines.
Toitesoolad võivad tulla produktiivsesse vööndisse peamiselt kolmest allikast:
1) looduslike vete juurdevool merre maismaalt; 2) reoveed; 3) toitesooladerikka
süvavee tõusud (kutsutud ingliskeelset terminit kasutades ka apvellinguteks).
Neljanda olulise biogeenide saabumiskohana võib käsitleda rannikumere põhja
allikaid, kust võib tulla kõrge lämmastikusisaldusega põhjavett. Lisaks tuleb osa
lämmastikust merre atmosfääri kaudu. Bentilised heterotroofsed organismid on
sõltuvad sellest orgaanilisest ainest, mis settib trofogeensest kihist. Läänemeri
on tüüpiline detriidipõhine süsteem. Biogeokeemilise tsirkulatsiooniga viiakse
settinud toitesoolad (süvaveetõusudega) jällegi trofogeensesse kihti. Kuna mereosade vahel on olulised erinevused hüdrograafilistes tingimustes, siis põhjustab
selline süsteem Läänemere eri osades erinevusi ka planktiliste ja bentiliste koosluste produktsioonis ja suktsessioonis.
Taimed assimileerivad toitesooli enamasti anorgaaniliste ioonidena. Lämmastikku kasutatakse peamiselt nitriti, nitraadi, ammooniumi või uurea kujul, fosforit peamiselt fosfaatidena. Mitmed bakterid, k.a. sinivetikad, on võimelised
lämmastikku siduma atmosfäärist. Seega hõlmatakse lämmastik ja fosfor ökosüsteemidesse eri viisil. Atmosfäärist või mineraalidest elusorganismide poolt
omastatud ja hiljem organismide koostisest taas atmosfääri või mineraalidesse
minev lämmastik või fosfor ringlevad nn biogeokeemilises tsüklis. Lämmastik
läheb veest uuesti atmosfääri denitrifikatsiooniprotsessi tulemusena (joonis 27).
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Fosfor läbib ökosüsteemi ainult ühesuunaliselt – pinnasest pinnavette ja sealt
merre. Seetõttu on fosfori tsükkel vees (joonis 28) lämmastiku omast lihtsam.
Ärasöömata jäänud või veekihis mittedegradeerunud planktonvetikad jm orgaaniline aine langeb veekogu põhja. Seal ta laguneb aeglaselt bakterite ja meio-

Joonis 27. Lihtsustatud lämmastikuringe (Forsberg, 1991), mis illustreerib lämmastiku
eri vormide seoseid bakterite, füto- ja zooplanktoniga.

Joonis 28. Lihtsustatud fosforiringe (Forsberg, 1991), mis illustreerib fosfaatide seoseid bakterite, füto- ja zooplanktoniga.
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fauna toimel ning mineraliseerub. Selle protsessi käigus vabanevad fosfaadid
ja ammoonium. Teised bakterid hapendavad ammooniumi (NH3) nitritiks
(NO2-) ja nitraadiks (NO3-), seda protsessi nimetatakse nitrifikatsiooniks.
Anorgaanilised toitesoolad jõuavad taas vette, kust neid võib algproduktsiooniks
uuesti assimileerida.
Märkimisväärne osa fosforist seotakse (tihti ühinenult rauaga) setetesse, mis
tähendab eemaldamist bioloogilisest tsüklist. Olenevalt füüsikalistest ja keemilistest tingimustest, redoksprotsessidest jm võivad suured fosforihulgad ka setetest vette minna. See võib juhtuda näiteks süvavees hapnikuvabas keskkonnas.

2.3.1. Taimestik ja algproduktsioon
Algproduktsioon leiab aset rohelise raku pigmentides, st eeskätt planktilistes
(fütoplankton) ja vee põhjakihtides levivates taimedes (fütobentos). Produktsiooni aluseks on fotosüntees – klorofülli jt rohelise taime pigmentide poolt
absorbeeritud valgusenergia algatab reaktsioonid, mille tulemusena sünteesitakse süsinikdioksiidist ja veest orgaaniline aine. Esimese sammuna muudetakse
valgusenergia keemiliseks energiaks ja seejärel muudetakse anorgaaniline süsinik orgaaniliseks – algul glükoosiks ja seejärel mitmesugusteks raku koostisosadeks.
Fütoplankton
Läänemere fütoplanktoni e taimse planktoni uurimine algas juba 19. sajandi
lõpul, hõlmates algul taksonoomiat, floristikat ja ökoloogiat (Voipio, 1981). Esimesed uuringud ei võimaldanud küllaldase täpsusega määrata algproduktsiooni
suurust. Algproduktsiooni uuringud muutusid palju korrektsemaks alles pärast
14C meetodi avastamist Steemann Nielseni poolt 1952. a. See lahendas suure osa
fütoplanktoniga seotud keerdküsimustest.
Koosseis. Voipio (1981) andmetel on Läänemeres merelise fütoplanktoni idapiiriks Darssi künnis. Künnisest lääne pool suureneb oluliselt perekondadesse
Chaetoceros, Protoperidinium, Rhizosolenia, Coscinodiscus ja Ceratium kuuluvate
mereliste fütoplankterite osatähtsus. Arkona basseinis ja Belti meres on taimse
planktoni areng keerulisem kui mere kesk- ja põhjaosas. Läänemere lõunaosas
Darssi künnisest Gotlandi basseinini domineerivad fütoplanktonis samad liigid
nagu Gotlandist põhja pool. Kevadise maksimumi ajal on arvukad Achnantes taeniata, Chaetoceros wighami, C. holsaticus, Melosira arctica, Skeletonema costatum,
Thalassosira baltica. Varasuvel on iseloomulikud Dinobrion balticum ja hiljem
Chaetoceros danicus, Aphanizomenon flos-aquae ja Nodularia spumigena. Hilis65

suvel suureneb ränivetikate Actinocyclus octonarius ja Coscinodiscus granii tähtsus.
Merelised liigid (Ceratium tripos, C. fusus, Dinophysis acuta jt) esinevad arvukamalt hilissuvel ja sügisel.
Rannikuvetes ja saarestikes ei erine fütoplanktoni koosseis palju avamere omast.
Kuid jõesuudmetes ja eutrofeerunud aladel sõltub see tugevasti magevee juurdevoolu režiimist, eriti kui selles vees on palju toitesooli. Rannikuvete fütoplankton kujutab endast magevee-, riimvee- ja merevormide segu. Isoleeritud alade
fütoplankton kujuneb eeskätt vastavalt soolsusele ja eutrofeerumisele.
Läänemere põhjaosa reostunud piirkondades domineerib suvel ja sügise alguses
Oscillatoria agardhii kooslus. Sel juhul ei saabu fütoplanktoni kevadise vohangu
(e õitsengu) järel madala produktsiooni aeg, vaid hakkab arenema Oscillatoria
agardhii kooslus, mille produktsioon on kevadisest produktsiooni maksimumist
kaugelt suurem. Seega nihkub produktsiooni maksimum hilissuvele. Oscillatoria
agardhii kooslus on hästi arenenud isegi Botnia lahes.
Hüdrograafiliste ja meteoroloogiliste tegurite mõju fütoplanktoni sesoonsele arengule
Kevadine fütoplanktoni massareng Läänemeres algab märtsis, peamised liigid
kuuluvad perekonda Chaetoceros ning neile lisaks Skeletonema costatum ja Detonula confervacea. Mere lõunaosas esineb fütoplanktoni kevadine maksimum
aprillis. Suve alguseks kerkivad esile perekondade Rhizososolenia, Protoperidinium
ja Ceratium liigid. Suvel domineerivad sinivetikad. Aphanizomenon flos-aquae ja
Nodularia spumigena moodustavad kuni 17–18 °C tõusnud temperatuuril suuri vohanguid. Sügist iseloomustab Ceratium spp. ning ränivetikate Actinocyclus
octonarius ja Coscinodiscus granii esilekerkimine. Belti meres on Läänemerest
väljavoolava vee domineerimise puhul ülekaalus Läänemere keskosa fütoplankton. Kui domineerib suurema soolsusega Kattegati vesi, siis on esiplaanil merelised liigid.
Läänemere kesk- ja põhjaosas ning Soome- ja Põhjalahes on talvel fütoplanktoni
produktsioon väike, kuna jää ja selle peale sadanud lumi ei lase vette küllaldaselt valgust. Kui lund on jääl vähe või ei ole üldse, siis leitakse jää alumisel pinnal ränivetikaid pruunikaskollase kihina. Sageli ei ole mere keskosas talvel üldse jääd. Talvel on fosfaate, nitraate ja silikaate vees produktsiooni limiteerivast
kontsentratsioonist rohkem. Kuid nõrk valgustatus ja efektiivne segunemine
produktsiooni võimaldavast kriitilisest sügavusest allapoole takistab fütoplanktoni produktsiooni. Valguse intensiivsuse kasvades algab kevadine fütoplanktoni
areng. Produktsiooni alustavad peamiselt merelised külmaveelised ränivetikad
Achnantes taeniata, Chaetoceros holsaticus, C. wighami, Melosira arctica, Thalassosira baltica, Sceletonema costatum jt, dinoflagellaadid Peridiniella catenata jt.
Rannikuvetes domineerib selle arengu viimases staadiumis mageveeline ränivetikas Diatoma elongatum.
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Läänemere keskosas ja Soome lahes algab kevadine fütoplanktoni massareng
aprilli teisel poolel, avamere põhjaosas mai alguses (joonis 29). Meteoroloogiliste tingimuste varieerumine põhjustab suuri fütoplanktoni massarengu alguse
kõikumisi. Fütoplanktoni biomassi suurimad väärtused langevad sellele ajale, kui
on tekkinud juba nõrk temperatuuri hüppekiht. See piiritleb vee pinnakihi, mis
üldiselt langeb kokku eufootilise kihiga ja samas piirab fütoplanktoni võimalust
sattuda tsirkulatsiooniga allapoole kriitilist sügavust (st nõrgalt valgustatud veekihtidesse, kus valgust on produktsiooniks ebapiisavalt).
Kevadist fütoplanktoni arengut reguleerib saadava valguse hulk ja veekihtide
stabiilsuse suurenemine kihistumise järel. Fütoplanktoni areng kasutab ära olemasolevad nitraadid ja fosfaadid ülemisest, segunenud kihist ja kestab nitraatide
lõppemiseni sellest kihist, kuigi fosfaate võib veel olla. Kuna kevadise produktsiooniperioodi kestel on olemas vähe produktsiooni kasutajaid, siis langeb suur

Joonis 29. Toitesoolade, klorofüll a ja assimileeritud süsiniku keskmine hulk eufootilise
kihi kohta Soome lahe suudmealal 1969. a (Voipio, 1981).
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osa produktsioonist produktiivsest veekihist konsumentide veekihti ja bentosele. See on oluline täiendus bentilisse süsteemi.
Temperatuuri stratifikatsiooni tingimustes, pärast kevadist maksimumi alanud
madala produktsiooni staadiumis on eufootilises veekihis (mille piirid langevad
enamasti kokku segunenud kihi omadega) fosfaatidest, nitraatidest ja nitrititest
säilinud ainult jäljed. Räniühendite kontsentratsioon on aastases miinimumis,
kuid see algproduktsiooni tõenäoliselt ei limiteeri. Ka fosforiühendite kontsentratsioon on madal. Sel perioodil taaskasutab fütoplankton eelnenud produktsioonitsükli kestel hõlmatud biogeenseid sooli (mis on selleks ajaks juba ekskrementidest, plankton- ja bentoseorganismide surnud kehadest jne vabanenud).
See algproduktsiooni madal tase langeb avamere põhjaosas, Soome, Liivi ja Põhjalahes juunile ja juuli esimesele poolele. Peamisteks produtsentideks on väikesed flagellaadid. Vee hea läbipaistvuse tõttu on eufootiline kiht suhteliselt sügav.
Selles staadiumis langeb merepõhjale tõenäoliselt vähe orgaanilist materjali.
Fütoplankton koosneb eri rühmadest. Lisaks ränivetikatele, dinoflagellaatidele
ja sinivetikatele esineb arvukalt teisi rühmi. Võib ette tulla vohanguid.
See väheproduktiivne periood lõpeb hilissuvel. Alates juulist hakkavad domineerima Aphanizomenon flos-aquae, Nodularia spumigena jt õhust lämmastikku
siduvad sinivetikad. Juulist varasügiseni, mõnikord veel oktoobris, võib näha
nende liikide vohanguid.
Sinivetikate vohangud järgnevad harilikult vaiksetele ja püsivatele ilmastikutingimustele. Vetikad kogunevad vee pinnale või ülemistesse meetritesse. Vohanguid soodustavad tõenäoliselt fosfaatiderikkad süvaveetõusud. Kuid kohe enne
vohangut ja selle ajal ei ole eufootilises kihis fosfaate ja nitraate leitud. Vohangud
on võimalikud sellepärast, et neist osa võtvatel liikidel on järgmised omadused
(Voipio, 1981): 1) nad on võimelised oma rakkudesse koguma suuri fosforivarusid, mida nad kasvuks tarvitavad, kui ümbruskonnas fosfor on otsas; 2) tänu
gaasivakuoolidele tõusevad nad intensiivse kasvu perioodil veepinnale; 3) neil
on võime siduda molekulaarset lämmastikku, seepärast ei olene nad keskkonnas
olevast mineraalsest lämmastikust. Lisaks soodustab neid veel üks tähtis omadus
– nad on zooplanktoni seisukohalt suhteliselt halb toit, mida võimaluse korral
välditakse.
Õhust seotud lämmastik väljub rakkudest keskkonda osaliselt juba vetikate
vohangu ajal, osaliselt pärast seda, vetikarakkude lagunemise ajal. Mingi fosforihulga toovad vee pinnakihtidesse ka temperatuuri hüppekihi alt pinnakihtidesse
tõusvad sinivetikad. Arvatakse, et sinivetikate vohangud rikastavad vee pinnakihtide toitesoolade sisaldust.
Vohangute korral kiireneb sinivetikate kasv fosfori lisandudes. Fosfori lisandumine võib toimuda näiteks süvavete tõusudega. See põhjustab ka ökosüsteemi
kõrgemate tasemete produktsiooni tõusu.
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Oktoobris suureneb pinnavee fosfori- ja lämmastikusisaldus. Kuid sügisene soolsuse hüppekihini (selle puudumisel põhjani) ulatuv segunemine annab ränivetikate vohanguteks võimaluse ainult erakordselt soodsatel keskkonnatingimustel.
Novembris ja hiljem talve poole on avameres algproduktsioon väga väike, sest
veekihid segunevad intensiivselt ja valgustingimused on halvad.

Joonis 30. Bioloogilise algproduktsiooni aastaste väärtuste varieerumine Läänemere
osades (Voipio, 1981).
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Botnia meres ja Botnia lahes algab fütoplanktoni arengu maksimum hiljem kui
mere avaosas. Botnia lahes leiab fütoplanktoni arengu maksimum aset juunis.
See hõlmab riimveelisi ränivetikaid, samuti ka mageveelisi dinoflagellaate ning
ränivetikaid. Mageveeline element on tähtis eeskätt Botnia lahes. Suvel oleneb
produktsioon hüdroloogilistest tingimustest. Juba oktoobris produktsioonitase
väheneb.
Aastane süsiniku produktsioon on mere eri osades selgelt erinev (joonis 30).
Arvatavasti on see seotud nii toitesoolade (eelkõige fosfori) kontsentratsiooniga
kui ka valguse jt keskkonnatingimustega.
Läänemere põhjataimestik
Põhjataimestiku e fütobentose moodustavad Läänemeres suurvetikate, sammalde ja kõrgemate taimede liigid. Läänemere makroskoopiliste liikide hiljutise
inventuuri tulemusena (HELCOM, 2012) leiti, et Läänemere piirkonda asustab
kokku 531 liiki põhjataimi. Nende hulka kuulub 74 liiki kõrgemaid taimi, 7 liiki
samblaid, 27 liiki mändvetikaid, 109 liiki rohevetikaid, 130 liiki pruunvetikaid,
178 liiki punavetikaid ja 6 liiki eriviburvetikaid. Kuigi põhjataimestiku liikide
üldarv paistab üsna suur, on merepiirkondade kaupa liikide mitmekesisus siiski
palju väiksem. Nii on näiteks põhjataimestiku poolest kõige vaesem Liivi laht
(73 liiki) ja kõige rikkam Kattegat (401 liiki).
Põhjataimestiku levikut kogu Läänemere ulatuses on käsitletud Läänemere Bioloogide (BMB) töörühma nr 21 uurimuses (Nielsen et al., 1995). Töörühm jagas
ülevaate hõlbustamiseks Läänemere veetaimi hõlmavad rannikualad 10 piirkonnaks ning enamiku piirkondi alampiirkondadeks (joonis 29). Mainitud piirkonnad/alampiirkonnad on heas kooskõlas joonisel 14 näidatud Läänemere looduslike regioonide/alamregioonidega ja ka HELCOM’i kasutatud piirkondadega.
Suurim mereliste vetikaliikide arvu vähenemine leiti piirkondade 1d ja 1e (Sundi ja Sundist lõuna pool paiknevate alade) ning piirkondade 2a ja 2b (Gedseri ja
Darsser Orti) vahel (joonis 31).
Põhjataimestiku liikide levik Läänemeres järgib üldiselt teiste elustikurühmadega ühesuguseid leviku seaduspärasusi. Kogu piirkonnas on tugevaimaks liikide
levikut määravaks teguriks merevee soolsus. Nii on Läänemere lõunaosas ülekaalus merelise päritoluga liigid ja põhja- ning idaosas rohkem mageveeliigid.
Selle tõttu on üle kogu Läänemere basseini levivaid liike väga vähe. Sellisteks on
näiteks mõned niitjad rohevetikaliigid. Kui Läänemere lõuna- ja lääneosas domineerivad põhjataimestikus pruun- ja punavetikad, siis meie rannikuvetes seevastu on merepõhja taimestikus keskmisest suhteliselt suurem osakaal rohevetikatel
(Rydin et al., 1999). Läänemeri on meretaimede jaoks äärmiselt keeruline elukeskkond. Põhja-lõuna ja ida-läänesuunaline soolsusegradient, eri rannikutüüpide ja substraadi vaheldusrikkus, eutrofeerumisest ja mageda vee sissevoolust
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Joonis 31. Läänemere põhjataimede geograafiline rühmitamine (Nielsen et al., 1995).

tingitud paiguti väga madal vee läbipaistvus ning muud keskkonnategurid loovad Läänemere põhjaelustikule täiesti unikaalsed eksisteerimise tingimused.
Läänemere põhjataimestiku leviku seaduspärasused. Üks tähtsamaid seaduspärasusi, mida Läänemere põhjataimestiku levik järgib, on vertikaalne vööndilisus. Tegemist on eri sügavusvahemikke asustavate koosluste struktuuri- ja
funktsioonipõhise eristumisega. Eristatakse kolme kuni nelja vertikaalset koosluste vööndit, mis sõltuvad ka kasvukoha substraadi iseloomust.
a) Rannikunõlva kõige madalama osa hõlmab enda alla „rohevetikavöönd“.
Kõval substraadil moodustavad selle niitjad kiire kasvuga rohevetikad. Kõige
tavalisemad selle vööndi asukad on suvel liigid Cladophora glomerata ja Ulva
intestinalis. Sõltuvalt merepiirkonna troofsuse tasemest ja vee soolsusest võivad siin massiliselt esineda ka teised rohevetikaliigid. See vöönd ulatub üldiselt sügavuseni, kuhu langeb merevee tase oma perioodilise madalseisu ajal.
Pehmetel põhjadel on see vöönd enamasti üsna taimestikuvaene. Lainetusele
suletud lahtedes asustavad seda sügavusvööndit tavaliselt roostikud.
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b) Rohevetikavööndist sügavamale jääb kõvadel substraatidel nn „pruunvetikavöönd“. Kõvadel substraatidel võib selle vööndi taimestik olla vägagi liigirikas.
Läänemere kesk- ja lõunaosas, kus soolsust on üle 3–4 promilli, domineerib
seda vööndit põisadru. Samas võivad selles vööndis ülekaalus olla ka muud
mitmeaastased liigid. Selle vööndi sügavuslevik sõltub väga paljuski kohalikest
oludest, eelkõige vee läbipaistvusest. Samuti võib selle vööndi sügavuslevikut
mõjutada ka kõva substraadi esinemine või puudumine. Pehmetel põhjadel
moodustub selles sügavusvahemikus taimestik kas kõrgematest taimedest
(näiteks merihein) või mitmetest mändvetikaliikidest.
c) Pruunvetikavööndist sügavamal eristatakse domineerivate liikide vaheldudes
„punavetikavööndit“. Selles vööndis domineerivad mitmeaastased punavetikad. Samas võib siin esineda ka pruunvetikaliike ja samuti võivad oma levikuga siia ulatuda mõned rohevetikaliigid. Läänemere keskosas on sobivate
soolsustingimuste puhul kooslusi moodustavateks liikideks agarik või mõned
teised mitmeaastased tugeva tallusega punavetikaliigid. Pehmetel põhjadel on
see sügavusvöönd enamasti juba taimestikuvaba. Mõningatel erandjuhtudel
aga võib leida sellele sügavusvööndile iseloomulikke liike kinnitumata vormidena (näiteks kinnitumata agarik).
d) Mõned autorid eristavad kõvadel põhjadel veel ühte elustiku vööndit. Seda
ei nimetata küll mitte taimestikurühma, vaid söödava rannakarbi järgi. Samas
toimub selles vööndis, mis jääb tihti vahetult punavetikavööndi alla, tegelikult
punavetikavööndi järkjärguline üleminek söödava rannakarbi vööndiks. Siia
jääb ka taimestiku alumine sügavuse levikupiir. Eri merealadel on see muidugi
erinev, kuid kui vaadelda Eestit ümbritsevat rannikumerd, siis jääb taimestiku alumine levikupiir Soome lahe suudmeosas ja Läänemere avaosas umbes
30–35 m sügavusvahemikku. Liivi lahes seevastu on taimestiku alumiseks
levikupiiriks 10 m.
Kuna Läänemeri asub kliimavööndis, mida iseloomustab aastaaegade vaheldumise selge mõju ümbruskonna tingimustele, siis avaldab see mõju ka põhjataimestiku arengule. Aastaaegade vaheldumisega muutuvad paljud väga olulised
põhjataimestiku arengut määravad keskkonnatingimused (vee temperatuur ülemises veekihis, veepinnale ja merepõhja jõudev valgusenergia hulk ja kvaliteet
footilises tsoonis, lainetuserežiim, jääolud). See põhjustab sesoonsuse ka põhjataimestiku kooslustes. Sesoonsus avaldub eelkõige madalamates sügavustes
(peamiselt rohevetika- ja pruunvetikavööndis) ja on seotud mõningate lühiealiste oportunistlike liikide massvohamisega teatava ajaperioodi jooksul. Vahel
nimetatakse seda nähtust ka sesoonseks suktsessiooniks. Enamasti ei puuduta
see muutlikkus pikaealisi, mitmeaastaseid liike, kuigi koosluste kvantitatiivne
struktuur võib eri aastaaegadel väga oluliselt varieeruda. Sellisteks sesoonselt
esinevateks liikideks on paljud niitjad pruunvetikaliigid nagu Pilayella littoralis ja
Ectocarpus confervoides, punavetikaliigid nagu Ceramium tenuicorne jne. Samuti
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on sesoonsusega seotud ka Läänemere ainukese endeemse vetikaliigi Monostroma balticum’i esinemine kevaditi, vahetult pärast jääkatte kadumist.
Keskkonnategurid, mis mõjutavad põhjataimestiku koosluste levikut.
Põhjataimestiku liikidele mõjuvad korraga väga paljud keskkonnategurid. Nende tegurite osatähtsus põhjataimestiku koosluste kujunemisel muutub sõltuvalt
vaadeldavast ajalisest ja ruumilisest skaalast.
Kogu mere ökosüsteeme silmas pidades on tähtsaimad merevee soolsuse ja kliimaga seotud tegurid. Soolsuse gradiendi tõttu Läänemeres suureneb merelise
päritoluga liikide stress põhja suunas ja mageveeliste liikide stress lõuna suunas.
Kliimaga seotud teguritest on väga suure mõjuga temperatuur, mis avaldub ainevahetuse intensiivsuses, jääkatte pikkuses ja selle mitmekesises (k.a mehaanilises) mõjus, kasvuperioodi pikkuses jne. Kasvuperioodi pikkus lüheneb lõunast
põhja suunas. Jääperiood kestab Botnia lahes umbes pool aastat. Need tingimused piiravad eelkõige üheaastaste vetikate elu. Botnia lahes domineerivad üheaastased taimed, mis talvel kõdunevad. Mereliste liikide osatähtsus suureneb
lõuna suunas pidevalt, nad on ülekaalus juba Saaristomeres ning nende protsent
kasvab mere avaosas lõuna suunas.
Neid asjaolusid peab Kautzky (1988) kõige olulisemaks mereliste ja mageveeliste ning ühe- ja mitmeaastaste taimede esinemissageduse kujunemisel Läänemeres (joonis 32).
Kohalikul skaalal aga on tähtsamad piirkondlikke olusid iseloomustavad tegurid
ja samuti bioloogilised organismide/organismirühmade vahelised mõjud. Nii
on näiteks merevee soolsus Läänemere mastaabis väga oluline keskkonnategur,
samas lokaalsel tasemel ja soolsuse väiksema muutlikkuse korral see tegur enamasti kuigi oluline ei ole. Lokaalsel tasandil on mitmed olulisemad tegurid.
a) Valguse kättesaadavust mõjutavad keskkonnategurid. Need on näiteks kasvukoha sügavus, merevee läbipaistvus ja heljumisisaldus, footilise tsooni
sügavusulatus, eutrofeerumise tase (planktoni bioloogilise produktsiooni
kaudu).
b) Kinnitumissubstraati iseloomustavad tegurid. Sellisteks on näiteks substraadi liik (kõva/pehme, stabiilne/mobiilne), lahtise sette hulk kõval substraadil
(sedimentatsioon), pehmete setete hapnikusisaldus/hapniku puudumine.
c) Merevee mehaanilist toimet iseloomustavad tegurid. Sellisteks on näiteks
avatus lainetusele, põhjalähedase hoovuse kiirus, jää mõju (joonis 22),
mis kahjustab mehaaniliselt merepõhja või põhjustab hooajalist hapniku
defitsiiti.
d) Organismidevahelised bioloogilised mõjud. Siia alla kuulub suur hulk mitmesuguseid tegureid alates konkurentsist kinnitumissubstraadi, valguse ja toitainete pärast kuni herbivoorluse surveni välja.
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Joonis 32. Ühe- ja mitmeaastaste ning eri tagapõhjaga põhjataimede levik Läänemeres
(Kautzky, 1988).

Nende keskkonnategurite kirjeldamise teeb keeruliseks ka see, et paljud nendest
on omavahel seotud ning nende koosmõju pole alati lihtne kirjeldada ja ennustada. Olukorda komplitseerib inimtekkeline eutrofeerumine ja toksiline reostamine, mis peale otsese toime kallutab teatavas suunas ka looduslike tegurite
koosmõju.
Joonisel 33 on illustreeritud iseloomuliku struktuuri ja biomassiga põhjataimestiku kujunemist Liivi lahe varieeruvate omadustega põhjadel ja inimtegevuse
mitmesuguse mõju tingimustes. Rühmas (1) on 1–2 m sügavusel ülekaalus suure biomassiga niitvetikad, mille levikualaks on suhteliselt väikese läbipaistvusega
eutrofeerunud pehme põhjaga Pärnu laht, Kuressaare laht ja Daugava jõest põhja
poole jäävad rannikupiirkonnad. Liigiline mitmekesisus on selles rühmas väike,
domineerib üks liik. Rühm (2) esineb Liivi lahe ida- ja edelarannikul, Saaremaa
edelarannikul ning Kihnu saare ja mandri vahel segatüüpi ja kõvadel põhjadel.
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Joonis 33. Substraadi ja inimtegevuse mõju põhjataimede koosluste kujunemisele Liivi
lahes (Martin, 1999).

Selles rühmas on liigiline mitmekesisus tunduvalt suurem kui eelmises, biomass
ja katvus kuni 5–6 meetri sügavuseni enam-vähem ühetaoline, kuid madalam
kui eelmisel rühmal. Rühma (3) areaal laiub peamiselt segatüüpi põhjadel. See
hõlmab lahe lääneranniku ja suurema osa Saaremaa lõunarannikust. Biomass
ja katvus on eelmistest rühmadest suurem. Litoraali ülaosas domineerib Fucus
vesiculosus biomassi maksimumiga sügavusvahemikus 2–4 meetrit, sügavamal
Furcellaria lumbricalis.
Tähtis on silmas pidada, et korraga mõjub põhjataimestiku kooslustele suur hulk
mitmesuguseid keskkonnategureid ning konkreetse koosluse kujunemist mõjutavad nad kõik koos teatava aja jooksul. Põhjataimestiku koosluste kujunemisel
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on tähtis ka ajaline faktor, sest paljud liigid on üheaastased, teised aga mitmeaastased, tihti väga keeruliste paljunemismehhanismide ja -tsüklitega.
Trei (1991) juhib tähelepanu Läänemere omapärale – mere rannikute ja saarte
piirkonnas laiuvate veetaimede peamise massi kasvukohtade kõrval on olemas
selliseid, mis tingimuste poolest neist põhjalikult erinevad: laguunilahed (boddenid) ja säärlõukad (haffid) mere lõunaosas ning mõne kuni sadakonna ruutmeetrise pindalaga kaljulombid skäärmere kaljustel saartel ja poolsaartel mere
põhjaosas. Saksamaa põhjaranniku lähedal, kus Darss-Zingsti poolsaar eraldab
merest madalaveeliste pehmepõhjaliste laguunilahtede (boddenite) ahela, suudavad sealseid väga ebastabiilseid keskkonnatingimusi taluda ainult vähesed
ökoloogiliselt plastilised, tüüpilisest mõnevõrra erineva väliskujuga taimeliigid:
mõned mändvetikate liigid, rohevetikad Cladophora ja Enteromorpha perekonnast ning mõned õistaimed.
Kasvukohtades, mida avamerest eraldavad 93 km pikkune Kura, Wisla ja Oderi
liivasäär, on keskkonnatingimused (k.a soolsus) mõnevõrra erinevad, kuid nende
taimestik on võrdlemisi sarnane. Ainsa meretaimena kasvavad Wisla lahes rohevetikad. Ülejäänud taimestik koosneb mageveeliikidest, leidub pilliroogu, kaislaid, penikeeli jne. Põhjuseks peab Trei (1991) mainitud lahtede hüdrokeemilise
režiimi omapära ja vetikatele kinnitumiseks vajaliku kivise põhja puudumist.
Tähtsamad põhjataimestiku liigid Eesti rannikumeres
Põisadru (Fucus vesiculosus) on Läänemeres üks enam levinud liike ja teda peetakse tähtsaks Läänemere litoraali elustiku võtmeliigiks. Pärinedes evolutsiooniliselt Põhja-Atlandi kaljuste rannikute tõusu-mõõna vööndist, on ta Läänemeres
hõivanud hoopis teistsuguse elupaiga allpool merevee madalaima veetaseme
piiri. Liik levib praktiliselt üle kogu Läänemere, asustades mõõduka avatusega
kõva substraati merevee kuni 3–4-promillistel soolsustel. Eesti rannikumeres on
see liik levinud Soome lahes kuni Letipea poolsaareni ja terves Liivi lahes, ulatudes Pärnu lahes Liu–Tahkuna jooneni. Arvutuste kohaselt moodustab põisadru kuni 25% taimestiku biomassist Liivi lahes ja Väinameres (Martin, 2000).
Põisadru taim võib soodsate tingimuste puhul kasvada kuni meetri kõrguseks ja
kaaluda kuni 1,5 kg kuivkaalus. Enamasti on põisadru taimede mõõtmed ikkagi ligi poole väiksemad. Põisadru võimaliku maksimaalse vanuse kohta leidub
erisuguseid andmeid. Olenevalt autorist pakutakse selle isendite maksimaalseks
vanuseks 5–25 aastat. Eesti rannikumeres jälgitavad põisadru populatsioonide
arvukuse tsüklid jäävad siiski 7–10 aasta juurde. Põisadru on suhteliselt vastupidav keskkonnatingimuste perioodilisele muutlikkusele, kannatades lühiajaliselt nii valgustingimuste halvenemist, toitainete üleküllust, aga ka nende defitsiiti, sesoonselt ülekasvavaid epifüüte ning ka üsna tugevat mehaanilist stressi
nii lainetuse kui ka jää purustava toime tõttu. Samas on see liik tundlik pikema
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Vasakul põisadru kooslus Küdema lahes (Georg Martini foto) ja paremal Saarnaki laiu
lähistel (Tiia Mölleri foto).

aja jooksul toimivate keskkonnatingimuste ja -kvaliteedi muutuste suhtes ning
on pälvinud palju tähelepanu populatsiooni ulatusliku kahanemise tõttu eelmise
sajandi lõpus mitmetes Läänemere piirkondades (Torn et al., 2006). Viimased
seireandmed viitavad põisadru koosluste osalisele taastumisele Läänemere mitmetes rannikupiirkondades (Ahvenamaa saarestik, Liivi lahe põhjaosa).
Agarik (Furcellaria lumbricalis) on põhjaelustiku võtmeliigiks kõvadel põhjadel
allpool põisadru (pruunvetikavööndit). Läänemeres esineb selle liigi kaks ökoloogiliselt eristuvat vormi. Agariku kinnitunud vorm on väga tavaline, asustades
kõva substraati sügavusvahemikus 3–15 (20) m. Tihti asustab agarik ka põhjataimestiku alumist sügavusleviku piiri, kus põhjaelustikus domineerivad taimestiku kooslused lähevad järk-järgult üle kooslusteks, milles domineerivad söödavad
rannakarbid ja teised filtreerijad. Agariku kinnitumata vorm aga on väga haruldane ja selle kasvukohad on Läänemere piirkonnas praegusel ajal koondunud
kõik Väinamere piirkonda. Väinameres, Kassari lahes, moodustab kinnitumata
agarik koos teise punavetikaliigi, Coccotylus truncatus’ega, kogu maailmas unikaalse koosluse, kus ta rohkem kui 200 km2 merepõhja pindalal levib praktiliselt
pideva, katkematu vaibana. Agarik on ka ainuke töönduslikult kasutatav suurvetikas Läänemeres. Töönduslikult kogutakse agariku mõlemat vormi, kinnitunud
vormi tormiheidistest, kinnitumata vormi põhjatraaliga Väinamerest.
Merihein (Zostera marina) on ainuke laialt levinud merelist päritolu soontaim
Läänemeres. Liik asustab liivast ja klibust merepõhja mõõduka avatusega rannikumere piirkondades sügavusvahemikus 1–4 (5) m. Eesti tingimustes kasvab
merihein 20–30 cm pikkuseks. Läänemere lõunaosas, näiteks Taani vetes, võib
taim kasvada kuni 1 m pikkuseks. Liik moodustab eri tihedusega taimekogumikke, olles elupaigaks paljudele põhjaloomastiku ja epifüütsetele taimede liikidele
ning kudemis- ja toitumisalaks kaladele. Merihein on Läänemere põhjaosas klonaalne organism, paljunedes ainult vegetatiivselt. Seetõttu ja samuti oma tund77

Vasakul kinnitumata agarikukooslus Kassari lahes, Väinameres (Georg Martini foto),
paremal kinnituv agarikukooslus Vilsandi lähedal (Kaire Kaljuranna foto).

likkuse pärast eutrofeerumise ja vee kvaliteedi languse suhtes on ta tänapäeval
üsna ohustatud. Eesti vetes on see liik levinud Väinameres ja mõnedes Soome
lahe varjatud lahtedes. Viimase paarikümne aasta jooksul on liigi levik Läänemeres kahanenud. Ajaloos on meriheina massiline väljasuremine Läänemere
lõunaosas olnud seotud viirusliku nakkusega. Tänapäeval ohustab selle liigi levikut eelkõige inimtegevusest tingitud vee läbipaistvuse vähenemine ja merepõhja
mehaaniline häirimine.
Mändvetikad on oluline ja omapärane vetikarühm, mille enamasti magevees
leviva hõimkonna liigid esinevad suhteliselt ohtralt ka riimveelises Läänemeres.
Oma arvukate madalate kaitstud lahtedega pakub Eesti rannikumeri mändvetikatele suurepäraseid kasvutingimusi. Eesti rannikumeres on määratud 6 liiki
mändvetikaid, kõige levinumaks liigiks nendest on kare mändvetikas (Chara
aspera) (esineb 55% kirjeldatud kasvukohtadest). Ligi 20% kohtadest esineb
balti mändvetikas (Chara baltica), kähar mändvetikas (C. canescens) ja pesajas
tolüpell (Tolypella nidifica). Pesajas tolüpell on samuti levinud üle kogu Eesti
rannikumere, teised liigid esinevad
valdavalt Lääne-Eesti rannikumeres.
Balti mändvetikat, siledat mändvetikat (C. connivens) ja ruuget mändvetikat (C. tomentosa) ei ole Soome
lahest leitud. Sileda mändvetika kui
Läänemere ainsa invasiivse mändvetikaliigi levik piirdub tänapäeval ainult Eesti vetes oleva Väinamere piirkonna ja Ahvenamaa saarestikuga (Torn, 2008). Mändvetikaid seostatakse tavaliselt puhta ja
Meriheina kooslus Prangli saarest lõunas
rikkumata merekeskkonnaga. Neid
(Georg Martini foto).
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liike kasutatakse tänapäeval rannikumere veekvaliteedi hindamissüsteemides merevee hea kvaliteedi
indikaatoritena.
Meretaimede kasutamine. Meretaimed on mere ökosüsteemides
unikaalse tähtsusega kui hapnikuga
varustajad, energiaallikad ja orgaanilise aine tootjad. Kuid meretaimi
kasutab inimene igapäevaelus ka
otseselt. Töönduslikult kasutatakse
Mitmest liigist koosnev mändvetikakoosLäänemere vetikatest peamiselt agalus Rame lahes (Georg Martini foto).
rikku Furcellaria lumbricalis. Trei
(1991) andmetel on Kesk-Kattegati vetest saadud toorainest danagarit toodetud juba alates 1946. aastast. Pucki lahest püütud triivivatest agarikogumikest
on Poola agarainet tootnud alates 1960. aastast. Eesti vetes algas töönduslik
agarikupüük Kassari lahes 1966. a suvel. Agarikust toodetakse kondiitritööstuses ja kulinaarias kasutatavaid tarretavaid aineid, mikrobioloogias ja meditsiinis
vajalikke söötmeid jne.
Avamerest suhteliselt eraldatud 6–7-promillise soolsusega ja 5–9 m sügavusega
Kassari lahes triivivad ebaühtlase paksusega lahtise agariku hulgad ringhoovuses.
Vetikamassi paksus ulatub 3–4 sentimeetrist 10–15 sentimeetrini ja on kohati
isegi paksem. Vetikahulkades on peale agariku veel teisi pruun- ja punavetikaid
(Coccotylus truncatus jt), mis on väiksema osatähtsusega. Kinnitumata agarik paljuneb ainult vegetatiivselt, tallusetükikeste abil. Liigi kasv algab pärast jääminekut
ja lõpeb oktoobri alguses. Trei (1991) hindab lahtiste vetikate toormassi Väinameres umbkaudu 140 000 tonnile, kuid tootmiseks sobiva agarikuvaru suurust
33 000 tonnile, mis triivib umbes 33 ruutkilomeetrisel põhjal. Kasutada saab ka
kinnituva agariku varusid, kui koguda tormiga rannale uhutavaid vetikaid.
Tormidega aeg-ajalt suurtes kogustes rannikule uhutud põisadruga väetatakse
põlde. Adrust on võimalik toota toiduainete- ja tekstiilitööstuses ning meditsiinis jm tarvilikku naatriumalginaati.
Vähesel määral kasutatakse ka meres kasvavat ja rannale uhutud õistaime –
meriheina – mööbli polsterdamiseks ja madratsite valmistamiseks.
Algproduktsiooni suurus. Kuna Läänemeres moodustab litoraal põhjast suhteliselt suure osa, siis on põhjataimestiku osatähtsus mere algproduktsiooni toodangus suur. Mõnekümne aasta tagused esialgsed hinnangud (Voipio, 1981)
lubavad arvata, et Läänemere litoraali 1–6 m vahemiku aastaseks netoproduktsiooniks võiks olla 1,7 × 1012 g süsinikku ja litoraali 0–1 m vahemiku aastaseks
koguproduktsiooniks 1,44 × 1012 g süsinikku.
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2.3.2. Heterotroofsed mikroorganismid
Läänemere mikrobioloogia-alaseid uuringuid alustati juba 19. sajandi lõpul
(Davidan jt, 1983). Siiski on selle mere mikroorganismidest andmeid suhteliselt
palju vähem kui teistest elussüsteemidest. Väga vähe on mikroorganismide, sh
heterotroofsete mikroorganismide kohta andmeid avamerest, eelkõige pikaaegseid andmeid nii setetest kui ka veest.
Ometi on mitte ainult mikroorganismidena käsitletavate planktonvetikate, vaid
ka heterotroofsete mikroorganismide osa Läänemere ökosüsteemide elus väga
suur. Nad moodustavad meredes sekundaarse produktsiooni äärmiselt tähtsa
taseme, mis utiliseerib lahustunud orgaanilist materjali sellises mahus ja kontsentratsioonis, mis teistel tasemetel ei ole võimalik, ning lammutab raskelt
muutuvaid orgaanilisi ühendeid. Seda tingivad nende ainevahetuse kõrge tase,
paljunemise intensiivsus ning suur võime kohaneda keskkonnatingimuste muutustega. Mikroorganismid on võimelised assimileerima väga erinevaid orgaanilisi ühendeid ja neid muundama. Nad on kõrgematel troofilistel tasemetel paiknevatele organismidele toiduks, reoainete kogujateks, teiste organismide haiguste
allikaks ja ka ökosüsteemi seisundi indikaatoriks. Eutrofeerumisprotsessis osalevad mikroorganismid koos algprodutseerijatega toiduahela alguses.
Mikroobide tähtsaimateks funktsioonideks mere ökosüsteemides on: 1) aine
ringlust ökosüsteemis lõpetav biogeenide mineraalsete ühendite regeneratsioon;
2) reoainete biodegradatsioon, mille tulemuseks on veekogu täielik või osaline
puhastumine nendest; 3) nitrifikatsiooni, denitrifikatsiooni, elavhõbeda metüleerimise, sulfaatreduktsiooni jt tähtsate biokeemiliste protsesside teostamine;
4) mitmesuguste lahustunud orgaaniliste ühendite (k.a taimede ja loomade eritised) kasutamine, nende zooplanktonile kättesaadavasse seisundisse viimine,
mis soodustab seda, et kõrgemad troofilised tasandid kasutavad alg- ja bakteriaalset produktsiooni efektiivsemalt ja täielikumalt. Mikroobid võtavad osa anorgaaniliste toitainete varude reguleerimisest ja osalevad anorgaaniliste varude
heterotroofsetele organismidele edastamises. Sellepärast on mikroorganismide
osa oluline nii pelaagilises kui ka põhjalähedases toiduvõrgus.
Mikroorganismide tähtsus reoainete indikaatorina on seotud nende laialdaste
adaptiivsete võimaluste, füsioloogiliste omaduste mitmekesisuse ja kõrge biokeemilise aktiivsusega. Merekeskkonna seisundi mikroobne indikatsioon põhineb mikrofloora füsioloogilise aktiivsuse ja reoainete iseloomu vahelisel seosel.
See on keemilise režiimi muutuste varase diagnostika tähtis vahend.
Bakterplanktoni produktsiooni ja biomassi varieerumist tuleb käsitleda anorgaanilise ja orgaanilise aine ühise varu muutuste koostisosana. Ta peegeldab veekeskkonna seisundit. Üldiselt reageerivad mere avaosas nii füto- kui ka bakterplankton anorgaanilise toitaine lisandumisele arvukuse ja biomassi muutustega
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ühesuguselt. Rannikupiirkonnas võib fütoplanktoni ja bakterplanktoni reaktsioon keskkonna muutustele erineda, sest maismaalt pärinev toitainete osa võib
põhjustada ainult bakterite produktsiooni ja biomassi muutusi.
Lünkade tõttu mikrobioloogiliste protsesside tundmises ei ole praegu head andmebaasi ainete biogeokeemilise muutumise, reoainete biodegradatsiooni, orgaanilise aine mineralisatsiooni kiiruse jm protsesside hindamiseks. Ökosüsteemide
iseloomustamisel tuleb seetõttu kasutada kaudseid viise: mikroorganismide üldarvukust ja biomassi jms.
Kieli ja Mecklenburgi lahes, Liivi, Soome ja Põhjalahes ning ka mõnedes avamere piirkondades on alates 1960.–1980. aastatest tehtud järjest täielikumal
tasemel mikrobioloogilisi uurimisi, mis lubavad teha teatavaid üldistusi. Läänemere Keskkonna Kaitse Komisjoni (HELCOM, 1996) andmed näitavad, et
Läänemere eri regioonides on bakterplanktoni produktsiooni aastate keskmised
väärtused oluliselt erinevad, tõustes põhjast edela suunas (grammides süsinikku
merepinna ruutmeetri kohta aastas): Botnia lahes 13, Botnia mere rannikuvööndis 17–21; Botnia mere avaosas 22; Soome lahe rannikuvööndis 9–19; Läänemere põhjaosa rannikuvööndis 29; Belti meres 22–43.
Läänemere avaosa. Uurimused on näidanud, et avaosa eri regioonides on bakterplanktoni ja ka fütoplanktoni produktsiooni tase aastati erinev (Davidan jt,
1983). Bakterplanktoni jaotumist akvatooriumi eri osades hinnatakse ebaühtlaseks – lõuna pool võib biomass olla kümneid ja sadu kordi suurem kui põhjas.
Teiselt poolt on täheldatud suurtel aladel bakterplanktoni arvukuse vähest varieerumist aastati ja sesooniti, mis võib näidata sõltuvust suhteliselt stabiilsetest
teguritest. Temperatuuri stratifikatsiooni tingimustes paiknevad bakterplanktoni peamised koondised ülemises 30 meetri paksuses veekihis. Temperatuuri
hüppekihi all bakterplanktoni kontsentratsioon väheneb järsult, kuid merepõhja
suunas suureneb mõningal määral jällegi.
Bakterplanktonit mõjutavad oluliselt sesoonsed muutused keskkonnas. Kõige
väiksem on bakterplanktoni kontsentratsioon veebruaris ja märtsis (kuni 0,8
mln rakku milliliitris vees). Kõige suuremaid bakterplanktoni kontsentratsiooni
muutusi leiti samas septembrist oktoobrini 1980. a (0,30–3,15 grammi kuupmeetris vees). Avamere kesk- ja põhjaosas on mikroorganismide paljunemises
täheldatud sesoonseid reeglipärasusi – sügisel on paljunemine hinnanguliselt
kaks korda ja talvel 4–5 korda aeglasem kui suvel. Mere kirdeosast edelaossa kulgenud reisidel (HELCOM, 1996) leiti, et kevadel arenes fütoplankton laiguti ja
kiiresti ning fütoplanktoni järel arenes samas ajanihkega bakterplankton. Kevadel oli fütoplanktonis klorofüll a sisaldus suur, kuid bakterplanktoni produktsioon siiski mitte. Suvel, kui fütoplanktoni kasvu ja ka bakterplanktonit limiteerib
toitesoolade puudus, oleneb bakterite kasv fütoplanktonist ja bakterplanktoni
rakkude arvukus ning fütoplanktoni klorofüll a hulk on olulises korrelatsioonis.
Bakterite füsioloogiliste rühmade (saprofüüdid, naftat ja naftasaadusi hapen81

davate, sealhulgas parafiine hapendavate, ksülooli hapendavate, lipolüütiliste ja
solaarõli hapendavate bakterite) jaotumine olenes aastaajast, sügavusest ja piirkonnast.
Saprofüüdid-ammonifikaatorid on laialt levinud kogu Läänemeres, rikkalikult
on neid ka mere keskosas. Saprofüütide keskmine arv oli Läänemere põhjaosas
103 rakku milliliitris vees, keskosas 104 rakku milliliitris. Saprofüütide isoleeritud kultuuride uurimine näitas, et neid iseloomustab ainevahetuse tüüpide mitmekesisus. Kõige levinumateks taksonoomilisteks rühmadeks osutusid Pseudomonas ja Micrococcus.
Nafta süsivesinikke süsiniku ja energia allikaks kasutavaid baktereid on leitud
kõigis seni uuritud Läänemere piirkondades, kuid mitte kõigil sügavustel. Süsivesinikke hapendavate bakterite arvukus on uurimiskohtades kõikunud 0 ja 106
raku vahel milliliitris.
Ksülooli hapendavate bakterite olemasolu Läänemeres leiti 1976. a, neid on seni
kindlaks tehtud ¾ proovivõtukohtades. Nad moodustavad 0,1–0,01% saprofüütsetest mikroobidest, 10–1000 rakku milliliitris vees. Rannikuvööndis suureneb nende arvukus 1000–10 000 rakuni milliliitris (Davidan jt, 1983). Lipolüütilised bakterid, kes osalevad ka naftaproduktide töötlemisel, esinevad eeskätt
0–30 m veekihis. Nende arvukus moodustas saprofüütide arvukusest 0,1–10%
ehk 0,1–1% bakterite üldarvust (Davidan jt, 1983).
Rannikuvöönd. Avamere idaranniku lähedane ala on mikrobioloogiliselt vähe
uuritud. Bakterplanktoni biomass Baltiiski ja Kolka vahelises lõigus on Davidani jt (1983) andmete kohaselt 0,02–0,86 milligrammi liitris. Saprofüüdid, kergelt hapenduvate orgaaniliste ainete kõige tundlikumad indikaatorid, jaotuvad
sellel alal ebaühtlaselt. Nende suurim tihedus (1000–20 000 rakku milliliitris)
on jõesuudmes paiknevate sadamate ja asulate vastas, 2–3 kilomeetri kaugusel
rannajoonest. Ülejäänud alal on saprofüütide arvukus võrdlemisi madal. Naftat
hapendavate lipolüütiliste, ksülooli hapendavate ja dekaanhapendavate bakterite
arvukus kõigub 10–1000 raku vahel milliliitris (lipolüütiliste bakterite arvukus
ulatub kuni 100 000 rakuni). Üldiselt ei moodusta nad selles piirkonnas mikroorganismidest olulist osa. Kirjeldatud piirkonna põhjasetted koosnevad peamiselt
peeneteralistest kollastest liivadest ja peenemast kruusast. Orgaanilise aine osatähtsus sellistes põhjades on 0,4–1%. Uurimine näitas, et bakterite üldarvukus
setete pinnakihis oli suhteliselt väike: 36,3–159,6 mln rakku naturaalse põhja
grammis. Bakterite biomass moodustab 7–32 milligrammi liitris. Saprofüütbakterite kontsentratsioon moodustab kuni 360 000 rakku grammi kohta ehk 0,84%
bakterite üldarvukusest.
Aeroobsed tselluloosi lagundajad esinevad väikestes kontsentratsioonides (10–
1000 rakku sette grammis), neid leiti pooltes setteproovides. Naftat lagundavate
bakterite maksimaalne hulk esineb suurte sadamate piirkonnas.
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Kieli ja Mecklenburgi laht. Kõigis proovipunktides konstateeriti bakterplanktoni produktsioonis suurt sesoonset variatsiooni. Maksimumväärtused langesid suvele ja sügisele. Fütoplanktoni ja bakterplanktoni produktsiooni suuruse
regressioonianalüüs näitas, et nendevaheline korrelatsioon suurenes rannikulähedastest proovipunktidest avamere suunas, parim oli korrelatsioon avamere
proovipunktides. See näitab vajadust kaasata bakterplanktoni andmed Läänemere bioproduktsiooni hindamisel.
Liivi laht. Mikrobioloogilisi uuringuid alustati lahe lõunaosas 1969.–1973. a,
peamiselt suurte jõgede suudmepiirkonnas. Hiljem tööd laienesid, k.a lahe
avaosale. Liivi lahe bakterplankton koosneb peamiselt batsillidest ja kokkidest.
Kohatakse ka üksikbaktereid, harvem bakterite mikrokolooniaid. On leitud, et
kõige aktiivsemad on neustonist isoleeritud mikroorganismid.
Liivi lahe mikroobikoosluste koosseisu mitmeaastase uurimise andmete põhjal
on selgitatud (Ojaveer,1995), et bakterite koguarvukus ulatub lahe vee milliliitris 0,4–5,4 miljoni rakuni. 1988. a ulatus arvukus 0,6 miljonist rakust milliliitris
lahe keskosas 3,2 miljoni rakuni rannikuvööndis, moodustades lahe keskmiseks
1,7 miljonit rakku milliliitris. Suurim oli mikroobide arvukus pinnakihis (0,8–
2,9 mln rakku milliliitris), veepõhja suunas arvukus väheneb.
Suurim arvukus on leitud suurte jõgede (Daugava, Gauja jt) suudmealal lahe
lõunaosas, väikseim Kura kurgus. Biomass sõltub piirkonnast, sügavusest jt tingimustest. Suuremad biomassid leiti 1988. a Daugava suudmes – keskmine mikroobide biomass 0,90 mg liitris. Koos jõevetega saab Liivi lahe rannikuvöönd
suure hulga tööstuslikku ja munitsipaalreovett. Selle asjaolu mõju uuriti suurte
jõgede Daugava, Gauja ja Lielupe suubumiskoha naabruses Jaunkemeri–Skulte
piirkonnas 1988.–1989. a. Talvel oli bakterite üldarvukus 0,04–1,02 mln rakku
milliliitris vees, mis iseloomustas piirkonda kui oligotroofset. Aprillis hakkas
mikroorganismide arv uuritava ala idaosas, Vecaki–Skulte lähistel suurenema.
Mais, suurvee ja vee kvaliteedi halvenemise ajal, moodustas bakterplanktoni
arvukus 4,6–8,1 mln rakku milliliitris vees. See võrdlemisi suur arv on iseloomulik tugevasti reostatud eutroofsetele vetele. Juunis bakterite arvukus mõningal
määral vähenes, 1,88–5,09 mln rakuni milliliitris vees. Juulis varieerus bakterite
arvukus milliliitris vees 2,01 ja 5,47 mln vahel ning augustis 0,24 ja 7,25 mln
vahel. Oktoobris-novembris ja detsembris bakterite kontsentratsioon vähenes,
kuid ulatus siiski veel novembri alguses enamikus proovides 3,0–5,0 miljoni
rakuni milliliitris vees. Selline dünaamika on seletatav kohapeal fütoplanktonist
tekkinud ja jõgede poolt toodud orgaanilise aine rohkusega. Seega oleneb bakterplanktoni rohkus eeskätt orgaanilise materjali massist, mitte niivõrd temperatuurist. Igakuised vaatlused näitasid, et bakterplanktoni sesoonses dünaamikas
on kaks maksimumi – optimaalse temperatuuri ning planktoni arenguga seotud
suvine ja füto- ning zooplanktoni suremisega seotud varasügisene maksimum.
Põhjasetetes oleneb mikroorganismide hulk peamiselt orgaanilise aine sisal83

dusest settes. Lipiidse päritoluga materjali muundamine on kõige intensiivsem
Daugava ja Lielupe suudme lähedases neustonis, kuni 20 meetri sügavuseni.
Rannikust eemal domineerivad sellised protsessid põhjalähedastes veekihtides.
Parafiini hapendavate mikroobide jaotumine veekihis (joonis 34) näitab jõesuudmete piirkonna isepuhastumisvõimet. Pikaaegsed andmed lasevad järeldada, et ei parafiini oksüdeerivate bakterite arvukus ega ka nende ajaline või piirkondlik jaotumine ole muutunud. Leiti, et toksilised aromaatsed süsivesinikud
avaldavad mõju mikroobide kooslustele. Mikroobide peamiseks funktsiooniks
rannikuvees on labiilse orgaanilise aine muundamine.
Pikaaegse uurimistöö tulemused on näidanud, et Liivi lahe bakteriproduktsioon
on üldiselt mesotroofsel tasemel. Kuid hilisemate töödega selgus, et siiski on mõningates piirkondades suvel küllalt selliseid proove, kus rakkude arv milliliitris
vees ületab miljoni piiri (Davidan & Savtšuk, 1989), mis on iseloomulik eutroofsetele aladele. Sellised alad esinevad rannikul, peamiselt jõesuudmete lähedal.
Bakteripopulatsioonide areng oleneb palju põhja ja setete iseloomust. Saprofüütide esinemine põhjasetetes sõltub labiilsete orgaaniliste ühendite olemasolust.
On kindlaks tehtud, et anaeroobne mikrofloora ja vastavate bakterite spoorid
on olemas igal pool. Anaeroobse saprofüütide mikrofloora esinemine on seotud
taandavate tingimustega lahe põhjasetete pinnakihis. Spoore moodustava ja
spoorideta vormi suhe näitab, et Liivi lahe lõunaosa põhjasetted, k.a jõesuudmetes, on eutrofeerunud. Roiskumisbakterite esinemine põhjasetetes näitab
mikroobide arengu sesoonsust, juulis oli nende arv põhjasette grammis kordades suurem kui aprillis või oktoobris. Mesotroofsetes piirkondades esineb neid
10–100 rakku sette märgkaalu grammis ning nende jaotumine sette 0–2 cm,
2–4 cm ja 9–11 cm sügavuses kihis on suhteliselt ühetaoline. Eutroofsetes
piirkondades esineb selliste bakterite maksimumkontsentratsioon sette pealispinnal, 0–2 cm kihis, kuna sügavamates settekihtides nende arv oluliselt väheneb
(Ojaveer, 1995).
Soome laht. Soome lahe vete mikrobioloogilised uuringud algasid möödunud
sajandi alguses, kuid jäid episoodilisteks. 1970.–1980. aastate uuringud näitasid,
et bakterite kontsentratsioon selles lahes (0,3–6,4 mln rakku milliliitris vees)
ületab Läänemere avaosa rannikuvööndi vastavad arvud. Kõige suurema mikroorganismide kontsentratsiooniga paistab silma Neeva suue (3,5–6,4 mln rakku milliliitris vees). 80% juhtudel paikneb saprofüütide maksimumkontsentratsioon bakterneustoni levikusügavuses, näidates mere pinnakihtide intensiivset
reostumist. Bakterbentose suurimad kontsentratsioonid (120–263 mln rakku
grammis settes) asustavad liivast muda, väikeseteralises hallis liivas on vastav arv
väiksem (20–86 mln rakku grammis settes) (HELCOM, 1996, 2002).
Põhjalaht. 1984.–1992. a kogutud andmed näitasid bakterite kasvu suurenemist, mis lõppes 1992. a. Ei leitud aasta keskmiste biomasside muutumise selgeid
tõendeid. Botnia lahe heterotroofsete bakterite biomassi peamiseks komponen84

Joonis 34. Parafiini oksüdeerivate mikroobide hulgaline jaotumine Liivi lahe lõunaranniku lähedal 1989. a juulis (a) ja novembris (b) (Ojaveer, 1995).

diks on kemoorganotroofsed bakterid. See rühm annab üle 50% sekundaarsest
planktoniproduktsioonist. Seega on süsinikuringe ja hapnikutarbe peamine osa
seotud bakterplanktoni aktiivsusega. Bakteriaalse aluse ja süsiniku tarbimise
põhjal hinnatakse, et Botnia mere ja Botnia lahe toiduahelad on selgelt erinevad
(HELCOM, 2002).
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2.3.3. Zooplankton
Pelaagilised kalad kilu ja räim/heeringas moodustavad Läänemeres suurima
ekspluateeritava ressursi. Sellepärast hakati juba ammu uurima ka nende liikide toiduahela eelnevat lüli – zooplanktonit. Läänemere zooplanktoni koosseisu, jaotumise, arvukus- ja biomassi dünaamika uurimisele on pööratud suurt
tähelepanu ja neid probleeme on käsitletud koos keskkonnatingimuste ajalise
ja piirkondliku varieerumisega alates möödunud sajandi esimesest kümnendist.
Pelaagiliste masskalade peamisteks toiduobjektideks on ebahormik Pseudocalanus minutus elongatus, koodik Temora longicornis, putak Centropages hamatus,
tavaline ahaskoodik Eurytemora hirundoides, oga-tömbik Acartia longiremis,
meri-järvehormik Limnocalanus grimaldii, rübik Evadne nordmanni, tavaline paunik Podon polyphemoides ja merinokik Bosmina coregoni maritima. Kilu aastane
planktontoit kaalub keskmiselt 89–180 g, räime oma 135–200 g. Lisaks kilule ja
räimele toituvad planktonist ühel või teisel eluperioodil kõik kalad (k.a põhjakalad, reliktid, siirdekalad – tursk, lest, kammeljas, meritint, lõhe, meriforell jt)
ja peale selle bentoseorganismid. Eriti oluline aga on planktontoit kalavastsete
põhitoiduna.
Läänemere zooplanktoni koosseis
Olenevalt Läänemere arenguloost ja tänapäeva keerulistest keskkonnatingimustest on zooplanktoni liikide arv selles meres võrdlemisi väike. Ackeforsi (Voipio,
1981) hinnangul on nüüdisajal Läänemeres 40–50 zooplanktoni ja pelaagiliste
vastsestaadiumidega põhjaselgrootute liiki. Kui neile lisada pelaagiliste vastsestaadiumidega kalade arv, saame zooplanktoni liikide arvuks Läänemeres kokku
kuni 60. Aerjalalised (kopepoodid), kes moodustavad enamiku holoplanktoni
liikidest, on Läänemeres esindatud ainult 8 liigiga. Kuid tuleb lisada, et mõnede
kopepoodiliikide produktsioon ja biomass on selles meres võrdlemisi suur.
Ainult kolme riimveelist zooplanktoni liiki peetakse Läänemerele endeemiliseks: Bosmina coregoni maritima, Keratella quadrata platei ja K. cochlearis recurvispina (Voipio, 1981). Läänemere toiduahelate seisukohalt väga tähtis reliktliik
Limnocalanus grimaldii esineb peamiselt talle sobivates suhteliselt külmades ja
madala soolsusega Põhjalahe, Soome ja Liivi lahe sügavamates osades.
Nagu elustiku teisedki osad, jaguneb ka Läänemere zooplankton oma tagapõhja
ja keskkonnatingimustele esitatavate nõudmiste järgi mereliseks, mageveeliseks
ja riimveeliseks. Merelise tagapõhjaga liigid paljunevad ja elavad pidevalt ainult
suure soolsusega süvikuvees, riimveeliste tingimustega kohanevad eurühaliinsed
merevormid ka madalamatel soolsustel ja eeskätt madalamal temperatuuril.
Ainuraksetest esinevad Läänemere zooplanktonis peamiselt merelised ripsloomad e infusoorid. Kojaga varustatud Tintinnopsis tubulosa’t kohatakse rannavees
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kevadest sügiseni, kevadel suurima arvukusega Mesodinium rubrum’it aga mere
keskosas. Siiani on Läänemere mikrozooplanktonit uuritud vähe.
Ainuõõssetest kuuluvad Läänemeres kohatavate liikide hulka siin 10–20 cm läbimõõtu saavutav meririst (millimallikas) Aurelia aurita, kes asustab peamiselt
mere lõunapiirkondade rannavett. Põhjaosas leitakse teda harvem ja mitte igal
aastal. Ka merelise külmalembese meriseene Cyanea capillata (kummiku läbimõõt Läänemeres kuni 30 cm) aastaringseteks levikupiirkondadeks on suurema
soolsusega vee põhjakihid mere lõunaosas, kuid seda liiki on leitud ka põhja pool
kuni Soome lahe keskosani. Arktilistes piirkondades, aga ka Kattegatis ja Läänemeres levinud kuni 16 mm kõrgust meduusi Perigonimus yoldia-arcticae kohatakse üle 10-promillise soolsusega veekihtides eeskätt mere lõunaosas (üksikleide kuni Soome laheni) jaanuarist augustini. Mere lõunaosast on leitud ka kuni
20-millimeetrise kummiku läbimõõduga meduusi Melicertum octocostatum.
Kammloomadest (Ctenophora) esineb Läänemere planktonis üks liik – helendusvõimeline meritikker Pleurobranchia pileus, kelle levilaks mere avaosas ja
suurtes lahtedes on need piirkonnad, kus soolsus on vähemalt 7 promilli.
Peamised Läänemerd asustavad zooplanktoni liigid kuuluvad eurühaliinsete eurütermsete mereliste, madala optimumtemperatuuriga eurühaliinsete mereliste
ning suhteliselt kõrge optimumtemperatuuriga riimveeliste liikide hulka. Mere
avaosa zooplanktoni põhilise osa moodustavad Kostritškina ja Laganovska (Davidan jt,1983) andmetel keriloomadest (Rotatoria) Keratella quadrata quadrata,
K. quadrata platei, K. cruciformis eichwaldi, K. cochlearis recurvispina, Synchaeta
baltica, S. monopus ja S. fennica. Vesikirbulistest e kladotseeridest (Cladocera)
kuuluvad tähtsaimate zooplankterite hulka merinokik Bosmina coregoni maritima, rübik Evadne nordmanni, meripaunik Podon leuckarti, keskmine paunik
P. intermedius ja riimveeline tavaline paunik P. polyphemoides. Aerjalalistest e
kopepoodidest (Copepoda) tuleb sellesse nimekirja arvata ebahormik Pseudocalanus minutus elongatus, putak Centropages hamatus, koodik Temora longicornis, tavaline tömbik Acartia bifilosa, oga-tömbik Acartia longiremis, riimveeline
tulnuktömbik Acartia tonsa, tavaline ahaskoodik Eurytemora hirundides, merijärvehormik Limnocalanus grimaldii ja mageveeline Mesocyclops leuckartii. Mereline soojahormik Paracalanus parvus esineb eeskätt mere lõunaosas, süstur Oithona similis peale lõunaosa ka keskosas.
Harjaslõugsete hulka kuulub üle 10-promillistel soolsustel kohatav kuni 20 mm
pikkune balti nooluss Sagitta elegans baltica. Tunikaatidest võib kohata mõne
millimeetri pikkusi merikulleseid (Appendiculariae), näiteks mere avaosas ja ka
lahtedes elavat Fritillaria borealis’t. Põhjaloomade planktilistest noorvormidest
mängivad zooplanktonis olulist osa rõngusside, vääneljalaliste, karpide, tigude ja
sammalloomade vastsed.
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Võrreldes eumariinsete meredega on Läänemere zooplanktoni troofiline struktuur lihtne. Planktonikooslustes eristatakse järgmisi troofilisi tasemeid (Davidan
jt,1983): 1) algprodutsendid ja saprofaagid – fütoplankton ja bakterplankton;
2) fütofaagid e herbivoorid: Pseudocalanus minutus elongatus, Temora longicornis,
Eurytemora hirundoides, kõigi kopepoodide naupliused ja nooremad kopepodiidid, Bosmina coregoni maritima, Fritillaria borealis, Bivalvia larvae jt. Nende toidu
tähtsaks koostisosaks on orgaanilise materjali osad koos külgekleepunud lahustunud orgaanilise aine ja bakteritega; 3) eurüfaagid e omnivoorid: Acartia spp.,
Centropages hamatus, Oithona similis (kopepodiidid), Synchaeta similis, Balanus
larvae. Nende peamine toit koosneb fütoplanktonist, detriidist ja mikrozooplanktonist; 4) kiskjad (adultne Oithona similis); 5) karnivoorid (Pleurobranchia
pileus, Sagitta elegans), nende peamine toit koosneb zooplanktonist jt selgrootutest ning kalavastsetest. Kõige tähtsamad on neist fütofaagid. Väga esialgsete
arvutuste alusel hinnatakse Läänemere keskosa zooplanktoni biomassi produktsiooniks keskmiselt 100 g m2 (mis on ekvivalentne 5 g C m2 ) ning esmase ja teisese produktsiooni suhteks Läänemere avaosas 20:1. Madalaveelistes rannikuvetes on zooplanktoni produktsioon hinnanguliselt suurem kui mere keskosas.
Jaotumine. Läänemeres peetakse oma areaali soolsusega kohanenud zooplanktoni arvukust ja biomassi määravateks peamisteks välistingimusteks temperatuuri ja toiduga kindlustatust. Viimane omandab suurima tähtsuse suvisel
toitesoolade ja taimse planktoni biomassi madalseisu perioodil. Mainitud välistingimustel (millele tuleb lisada valgustatus) on oluline tähtsus ka zooplanktoni
vertikaalse jaotumuse ja ööpäevase rände kujunemisel.
Zooplanktoni vertikaalne kihistumine avaldub kõigil aastaaegadel. Parasvöötme
merena esineb Läänemeres terav zooplanktoni sesoonne dünaamika, mida põhjustab eeskätt temperatuurirežiim ja toiduorganismide dünaamika. 1960.–1970.
aastatel mõjutasid viimast kõige enam algproduktsiooni limiteerijatena fosforija lämmastikuühendid.
Talvel, kui planktonis esinevad peamiselt aerjalalised, on biomass suurem vee
süvakihtides. Talvesesoon kestab detsembrist märtsini. Madala temperatuuri ja
nõrga valgustatuse tõttu on paljunemine, toitumine jt bioloogilised protsessid
limiteeritud. Zooplanktonis on väljapaistval kohal Pseudocalanus m. elongatuse ja
Temora longicornise vanemad kopepodiidid ning perekond Acartia liigid. Talvine
zooplankton on suhteliselt vaene. Puuduvad soojaveelised vesikirbulised, keriloomad jne. Soojaveelised plankteriliigid laskuvad sügavamale ja külmaveelised
tõusevad kõrgematesse veekihtidesse. Külmadel talvedel esineb mere idaosas
kaks zooplanktoni maksimumi (0–25 ja 50–75 m sügavusel), soojadel talvedel
ainult üks (0–25 m). Eriti külmadel talvedel moodustub keskmistes veekihtides üks zooplanktoni maksimum. Plankton on talvel tavaliselt kõige rikkalikum
süvikupiirkondades. Arvukad keriloomade, vesikirbuliste, ka kopepoodide hulka kuuluvad zooplanktoni liigid ei talvitu Läänemeres mitte definitiivsel kujul/
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loomadena veesambas, vaid püsimunadena setetes. Munadest arenevad ja kooruvad kevadel naupliused.
Kevadel, produktsiooni suurenedes ja paljunemisperioodi edenedes ning soojuslembeste liikide arvukuse tõustes nihkub zooplanktoni biomass veepinnale
üha lähemale, nii et suve keskel on ülemise 25 meetri paksuse pinnavee kihi
osatähtsus zooplanktoni biomassis süvakihtidega võrreldes ülisuur (joonis 35).
Kevadine sesoon algab eri mereosades eri ajal, sest on seotud fütoplanktoni
arvukusepuhanguga. Paar nädalat pärast fütoplanktoni vohangut järgneb zooplanktoni paljunemise maksimum. Zooplanktoni biomassi järsk suurenemine
algab mere edela- ja lõunaosas aprillis-mais, idaosas mais-juunis. Paljunemiseks
koguneb zooplankton ülemisse 25-meetrisesse veekihti. Kevadel on zooplanktoni jaotumine selgelt seotud vee temperatuuriga. Kevadises zooplanktonis domineerivad kopepoodide naupliused ning perekondade Pseudocalanus ja Synchaeta
liigid.

Joonis 35. Zooplanktoni arvukuse (a) ja biomassi (b) vertikaalne jaotumine Soome
lahe keskosas märtsis, mais, juunis, juulis, augustis ja oktoobris 1974. a. Sulgudes vastavalt zooplanktoni arvukus (a) ja biomass (b) ühe ruutmeetri merepinna all (Lumberg
& Ojaveer, 1991).
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Suvel on zooplankton kõige rikkalikum. Ta jaotumine oleneb temperatuuritingimustest, aga ka algproduktsiooni tingimustest, mille määrab toitesoolade tõusmine süvikutest valgustatud veekihtidesse.
Sügisel vähenevad zooplanktoni arvukus ja biomass oluliselt. Eelkõige vesikirbuliste vähenemise tõttu langeb zooplanktoni biomass suhteliselt järsku kuni novembrini ja domineerima jäävad aerjalalised (Acartia, Pseudocalanus, Temora).
Zooplankton jaotub kahe vööndina: 0–25 m ja 50–100 m. Alumises vööndis
domineerib Pseudocalanus spp.
Veekihis eri sügavustel jaotuv zooplankton ei ole võimeline pikkadeks migratsioonideks ja paikneb ümber peamiselt vee liikumistega. Ometi teevad ka zooplanktoni liigid, eriti aerjalalised, pelaagiliste liikide hästi tuntud ööpäevaseid
rändeid. Valguse nõrgenedes (päikese loojumisel) tõusevad plankterid ülespoole, vee pinnakihtidesse, kus püsivad (enamasti toitudes) kuni koiduni, mil algab
laskumine päevastesse eluhorisontidesse. Rände ulatus (kuni mitukümmend
meetrit) on plankterite väikest kehapikkust arvestades nende jaoks ülipikk.
Rände vertikaalne ulatus ja ülemine piir on liigiti erinev. See oleneb eriti valgustingimustest, aastaajast, temperatuurist, organismide toitumusest jne. Paljude
merebioloogide arvates on ööpäevane vertikaalne ränne kujunenud toitumisvarjerändena, st loomad tõusevad mere pinnakihti, et toituda sealses soodsamas
toitumisolukorras (toiduküllus, soodsam temperatuur), olles nõrga valguse
tõttu vaenlastele vähe märgatavad. Valguse tugevnedes laskuvad nad allapoole,
pimedamasse, et jääda vaenlastele ikkagi vähem märgatavaks.
Jooniselt 36 on näha, et Soome lahe eri osadest võetud proovid näitavad küll
idaosa planktoni mageveelisemat (mageveeliste keriloomade suur arvukus) ja
lääneosa planktoni merelisemat iseloomu, kuid variatsioon eri aastatel samast
mereosast ja samal aastal eri mereosadest kogutud proovide vahel on suur. Mainitud variatsiooni seletamiseks on praegu võimalik vihjata keskkonnatingimuste
laigulisusele ja suhteliselt kiirele tingimuste muutumisele pelagiaalis, planktonorganismide arengustaadiumide erinevale esindatusele püünistes jne. Võimalikuks seletuseks saaks olla ka zooplanktonorganismide diferentseerumine eri
optimumtingimustega lokaalseteks rühmitusteks. Kuid vastavaid uuringuid ei
ole seni tehtud.
Zooplanktoni koosseisu ja ta jaotust ning produktsiooni määravad keskkonnatingimused on Läänemere eri osades erinevad.
Mere avaosa. Süvikupiirkondades saab eristada kolme ökoloogilist kompleksi
vastavalt hüdroloogilistele vöönditele: 1) ülemise hüdroloogilise vööndi soojaveeline plankton (Temora longicornis, Acartia longiremis, Centropages hamatus, Bosmina coregoni maritima, Synchaeta monopus jt), kelle elupaigaks on suvel
soojeneva vee vöönd veepinnast termokliinini; 2) külma vahekihi plankton
(Pseudocalanus minutus elongatus, Fritillaria borealis, Mysis mixta vastsed jt) ning
3) süvikuvete (halokliini all olevate vete) plankton (Oithona similis, Sagitta
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elegans jt). Madalama veega piirkondades esineb sõltuvalt rannikuvööndist,
jõgedest ning hüdroloogilisest olukorrast üks või kaks planktonikompleksi, kus
domineerivad kas merelised või mageveelised organismid. Avaosa zooplankton
esineb peamiselt 7–8-promillise soolsusega temperatuurirežiimilt boreaalses
vees.

Joonis 36. Zooplanktoni keskmine arvukus Soome lahe idaosas (a), keskosas (b) ja
lääneosas (c) augustis 1963.–1990. a (Lumberg & Ojaveer, 1991).
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Zooplanktoni arvukuse ja biomassi dünaamika oleneb pikaaegsest soolsuse ja
temperatuuri dünaamikast Läänemeres, mille aluseks on kliimaperioodide vaheldumine. Loomulikult on algproduktsiooni loomise eelduseks päikeseenergia
ja toitesoolade küllaldane olemasolu. Produtsentide toodetav fütoplankton on
nii mikrozooplanktoni kui ka taimse toitumisega mesozooplanktoni energiaallikaks. Tähtsaks toiduallikaks on ka orgaanilisest ja anorgaanilisest osast koosnev
detriit. Pelaagiliste bakterite produktsiooni aluseks on orgaanilise aine lahustumine fütoplanktonist. Bakterid on mikrozooplanktoni üheks peamiseks toiduks,
mis omakorda on karnivoorse zooplanktoni mõningate liikide (perekond Synchaeta jt) dieedis tähtsal kohal.
Seoses eutrofeerumisega konstateeriti alates 1960ndate lõpust zooplanktoni
produktsiooni kasvu (Davidan jt,1983). Võrreldes 1960ndate aastatega suurenes 1970ndatel zooplankterite arvukus Bornholmi piirkonnas 1,4–1,7 korda,
Gotlandi basseinis 1,3–1,8 korda, Fore süviku alal 1,1–1,6 korda. Suveperioodil suurenes zooplanktoni biomass Gotlandi basseinis mainitud perioodil 1,7
korda, Fore süvikus 1,5 korda. Läänemere lõunaosas suurenes zooplanktoni
produktsioon alates 1960ndate teisest poolest ja Läänemere ida- ning kirdeosas
pärast 1971. a. Seejuures muutus eri liikide arvukus erinevalt. Perekond Bosmina
arvukus suurenes 6 korda, perekond Pseudocalanusel 1,8 ja perekond Acartial 1,3
korda. Sügavamal kui 100 m elavate soolsuselembeste liikide arvukus vähenes.
Need muutused viisid Läänemere zooplanktoni troofilise struktuuri muutumisele. Fütofaagide osatähtsus suurenes 65 protsendilt 1960ndatel 74 protsendini
aastal 1971. Muutus sügavusvööndite osatähtsus zooplanktoni jaotumises.
Kuid alates 1980ndate esimesest poolest algas Läänemere avaosas zooplanktoni tähtsaima komponendi – mereliste aerjalaliste biomassi langus (joonis 37).
Sellele eelnes juba 1970ndate teisest poolest jõevoolu suurenemine ja selle tagajärjel johtunud vee soolsuse aastaid kestnud vähenemine suure soolsusega
süvavete äärealadel Soome lahes (joonis 38).
Suured lahed. Ainult Soome lahe lääneosas on pidevalt olemas halokliin ja sellest allpool suhteliselt suure soolsusega vesi. Põhjalahes on halokliin nõrk ja ebapüsiv, Liivi lahes puudub. Liivi, Soome ja Põhjalahes on magevee-elustiku tähtsus
oluliselt suurem kui avameres. Lahtedes on ülekaalus riimveelised eurühaliinsed
liigid (Eurytemora hirundoides, Acartia bifilosa, Bosmina coregoni maritima, Podon
polyphemoides, Synchaeta monopus jt), tähtsad on ka mageveelise tagapõhjaga
Leptodora kindtii, Keratella quadrata, Mesocyclops leuckartii jt) ja merelised eurühaliinsed eurütermsed liigid (Pseudocalanus elongatus, Temora longicornis jt)
ning mereliste eurühaliinsete liikide Balanus improvisus ja Fritillaria borealis vastsed. Need liigid arenevad eriti tormiliselt eutrofeerunud jõgede suudmealadel.
Magestunud lahekestes ja lõugastes esinevad peamiselt eurühaliinsed riimveeliigid koos mageveelistega (Keratella cochlearis, Daphnia cucullata, Chydorus sphaericus, Cyclops jne).
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Joonis 37. Zooplanktoni biomassi muutumine Gotlandi, Fore ja Põhja süvikus 1960.–
1985. a augustis (Davidan & Savtšuk, 1989).

Joonis 38. Vee keskmise soolsuse, hapnikusisalduse, aerjalaliste arvukuse ja kaheaastaste räimede keskmise kaalu vaheline olenevus Soome lahes aastatel 1969–1989 (Lumberg & Ojaveer, 1991).
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Temperatuurirežiimilt võib lahtede keskkond olla selgelt kontinentaalsem kui
mere avaosas. Geograafilise asukoha, veevahetuse, kliima jt tähtsate tingimuste
erinevuse tõttu on lahtede zooplankton omavahel märgatavalt erinev.
Liivi laht. Lahe avaosas on liikide arv väiksem (umbes 50) kui jõesuudmetes
(132 liiki). Erinevus on seotud mageveeliste vormide rohkusega jõesuudmetes.
Domineerivateks liikideks on avaosas riimveelistest ja laia levikuga aerjalalistest
Eurytemora hirundoides, Limnocalanus grimaldii, Acartia bifilosa, vesikirbulistest
Podon polyphemoides, P. intermedius, P. leuckarti, Bosmina coregoni maritima, Evadne nordmanni jt. Keriloomadest esinevad Synchaeta baltica, S. monopus, S. fennica,
Keratella cochlearis, K. cruciformis, K. quadrata jt. Peamiselt estuaarsetes piirkondades elavad mageveelised Mesocyclops oithonoides, M. leuckarti, Daphnia longispina, D. cucullata, Sida crystallina, Keratella spp., Kellicottia longispina jt. Merelise
päritoluga liigid Pseudocalanus elongatus, Temora longicornis, Acartia longiremis,
Centropages hamatus jt on vähem tähtsad ja neid on tavaliselt lahe põhja- ja lääneosas, kuhu nad on kantud avamere vetega. Külmaveelised plankterid on tavaliselt puudu, nad võivad esineda rannikuvööndis külmal aastaajal, harvem ka suvel
maatuulte ajal.
Planktoniliikide suhtumise alusel soolsuse ja temperatuuri varieerumisse jagatakse Liivi lahe mesozooplankterid järgmisteks ökoloogilisteks kompleksideks
(Ojaveer, 1995):
1) eurühaliinsed eurütermsed riimveeliigid – Eurütemora hirundoides, Acartia
bifilosa jt;
2) soojaveelised riimveeliigid – Synchaeta monopus, S. baltica jt;
3) kõrge temperatuurioptimumiga riimveeliigid – Bosmina coregoni maritima,
Podon intermedius, Balanuse vastsed, molluskite vastsed;
4) mageveeliigid – Keratella quadrata, K. cochlearis jt;
5) eurühaliinsed eurütermsed mereliigid – Pseudocalanus elongatus, Temora
longicornis, Evadne nordmanni, Podon polyphemoides;
6) riimveelised jääaja reliktliigid – Limnocalanus grimaldii.
Liivi laht kuulub suurte sesoonsete režiimimuutustega veekogude hulka, kus ka
planktonis toimuvad selged aastaajalised ümberkorraldused. Talvesesoon kestab
tavaliselt detsembri keskpaigast märtsi keskpaigani, kuid olenevalt vee termilisest
olukorrast võib nii algus kui ka lõpp nihkuda. Zooplanktoni arvukus ja biomass
on madal ning varieerub aastati tugevalt. Zooplankton koosneb peamiselt aerjalalistest, eeskätt Acartia bifilosast (aastatel 1960–1987 oli selle liigi osatähtsus
keskmiselt 58%, karmidel talvedel kuni 68%). Arvukuselt teine liik on Eurytemora hirundoides (17–35%). Zooplanktonis on peamiselt vanemad kopepodiidid ja
adultsed isendid, kuid ka naupliused. Talvel on zooplankton nii vertikaalselt kui
horisontaalselt suhteliselt ühtlaselt jaotunud, üldiselt esineb ta siiski lahe avaosas
tihedamalt kui rannikuvööndis.
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Olenevalt vee temperatuurist algab aerjalaliste paljunemine soojadel talvedel
märtsis, külmadel mais. Limnocalanus’e paljunemine toimub märtsis-aprillis.
Acartia ja Eurytemora kevadpõlvkonna põhiosa saab sooja/keskmise talve järel
suguküpseks mai lõpus-juuni alguses. Limnocalanus lõpetab oma arengu juuliksaugustiks. Külmade talvede järel nihkub kopepoodide paljunemine hilisemale
ajale ja kevadpõlvkondade küpsemine toimub juuni lõpul-juuli algul. Seega algab pärast talvist zooplanktoni miinimumi uus tõus aprillis ning tõusu suurus
oleneb talve ja kevade temperatuurirežiimist. Peale aerjalaliste suureneb kevadel
ka keriloomade arvukus ja biomass. Synchaeta’l on aastane maksimum juunis,
ilmuvad ka soojaveelised keriloomad ja vesikirbulised. Kevadel on zooplanktoni
paikkondlik variatsioon Liivi lahes suur. Enne rannikupiirkonna soojenemist on
planktonit rohkem lahe avaosas, rannikuvee soojenedes suureneb seal ka planktoni hulk.
Suvel (juuli-august) suureneb zooplanktoni hulk järsemalt kui kevadel ja saavutab aastase maksimumi. Sel ajal määrab planktoni hulga peamiselt toiduga varustatus ja ka vee temperatuur. Oma korrektiive teeb suremus kalade toitumise
tõttu. Suvel on Liivi lahe zooplanktonis suurim osatähtsus tavalisel ahaskoodikul (70–80% koguarvukusest). Ülemistes veekihtides (0–20 m) domineerivad
nooremad kopepodiidid, allpool vanemad kopepodiidid ja adultsed isendid.
Külmaveeline Limnocalanus laskub juba hiliskevadel vee põhjakihtidesse. Suve
zooplanktonile on iseloomulik vesikirbuliste tähtsuse plahvatuslik suurenemine. Juulis tõuseb Podon, hiljem Bosmina, kelle arvukus kuupmeetris võib tõusta
100 000 isendini. Suvel suureneb tugevasti ka Keratella arvukus ja saavutab juulis
aastase maksimumi, 80 000 ind m-3 ülemises 40 m veekihis. Kuid suve lõpupoole
hakkab keriloomade arvukus kiirelt vähenema. Lisaks zooplanktoni liikidele esineb suvel nendega koos arvukalt põhjaloomade (peamiselt Balanus’e) vastseid.
Suvel määrab zooplanktoni arvukuse vee soojus ja toidu hulk, tavaliselt on kõige
rohkem zooplanktonit ülemises 0–10 m sügavuses veekihis.
Sügisel kaovad vesikirbulised zooplanktonist, kõigepealt perekond Bosmina.
Septembris-oktoobris paljuneb aerjalaliste suvegeneratsioon, andes alguse sügisgeneratsioonile. Selle generatsiooni perekond Acartia saab suguküpseks detsembris, Eurytemora järgmise aasta veebruaris-märtsis. Limnocalanus’e populatsioon koosneb sel ajal adultsetest isenditest ja on sellepärast väikesearvuline.
Synchaeta on sügisel võrdlemisi arvukas, kuid zooplanktoni koguarvukus on
suvega võrreldes 3–4 korda väiksem. Vähenemine on kõige kiirem rannikuvööndis, kus vee temperatuur langeb kõige enne. Sügisel on zooplanktoni vertikaalne
ja horisontaalne jaotumine ühtlasem kui suvel.
Lahe eri piirkondades ei ole zooplanktoni struktuur ega areng ühtlane. Kevadel
algab areng lääneosas varem kui mujal. Seal esindavad zooplanktonit peamiselt avarasoolased riimveelised ja osalt ka merelised liigid. Lõunaosas esinevad
suurte jõgede Daugava, Lielupe ja Gauja vastas planktonifrondid. Mageveeline95

riimveeline plankton jõgede suudmealal läheb tavalises rannikuvööndis üle avarasoolaste liikide riimveeliseks-mereliseks koosluseks. Lahe idaosa pealmine
veekiht (enamiku moodustab suhteliselt mage jõevesi) on kõige kauem jää all ja
zooplanktoni areng on seal kõige kauem takistatud. Mereliike on selles piirkonnas kõige vähem. Lahe põhjaosa zooplanktonis domineerivad suurema soolsuse
tõttu riimveelised-merelised liigid. Sügavaimas ja temperatuuri suhtes kihistunud lahe keskosas võib veepõhjas organismidel olla probleeme hapnikutingimustega.
Pika perioodi kestel toimunud planktoniuuringud näitavad, et aastast 1952 kuni
aastani 1986 olid nii zooplanktoni arvukuse kui ka biomassi kõikumised märkimisväärsed. Pikaaegse domineeriva muutuste suunana oli Liivi lahe 0–40 m
veekihis näha nii mais, oktoobris, kuid kõige selgemini augustis suurenemise
tendents (joonis 39). Tagapõhjaks oli nii aerjalaliste (eriti Eurytemora spp.),
keriloomade (eriti Keratella spp.) kui ka vesikirbuliste (eriti Bosmina spp.) arvukuse suurenemine. Keskkonnatingimustest soodustas protsessi nii temperatuuri
tõus kui ka eutrofeerumine. Oma mõju zooplanktoni arvukuse muutustele on
ka kalade toitumisest põhjustatud suremusel. Zooplanktoni arvukuse ja biomassi suurenemine oli kõige selgem soojaveelistel liikidel. Samal ajal ilmnes selgelt
külma ja selget vett eelistava Limnocalanus grimaldii arvukuse ja biomassi vähenemine. Kuid Liivi lahes ei olnud märgata avameres 1980ndatel täheldatud
aerjalaliste järsu vähenemise tendentsi.
Soome laht jaguneb keskkonnatingimustelt ja elustiku struktuuri alusel viieks
osaks (Davidan jt,1983). 1) Neeva suue on zooplanktoni liigilise koosseisu
poolest lahe kõige rikkam piirkond. Vee soolsus on seal alla 3 promilli. Liikidest 87% moodustavad keriloomad. Peamiselt mageveeliikidest koosneva zooplanktoni biomass on harva üle 50 mg m-3. 2) Neeva suudmepiirkonnast lääne
pool paiknevas siirdealas, kus soolsus on 3–5 promilli, astuvad oligohaliinsete
mageveeliikide asemele mesohaliinsed mereliigid. Troofilised suhted, termilised
tingimused ja intensiivne vee segunemine loovad aluse kohati zooplanktoni kõrgeks produktsiooniks (kuni 1000 mg m-3). Esinevad estuaarsed planktonifrondid, kus zooplanktoni biomass naaberaladel võib erineda 5–6 korda. 3) Madalaveelises riimveepiirkonnas ulatub soolsus ajuti kuni 6 promillini. Domineerivad
riimveeliigid, kuid jõe suudmealal ilmuvad mageveest pärinevad liigid. Nende
hulgas on soojaveelisi ja külmaveelisi mesohaliinseid liike, kuid kohati on oluline tähtsus ka merelistel liikidel. Zooplanktoni biomass vegetatsiooniperioodil
kõigub 100–1000 mg m-3. 4) Idapoolses süvaveepiirkonnas tõuseb soolsus 6–8
promillini ning riimvee- ja mereliikide osatähtsus suureneb mageveeliikide arvel.
Zooplanktoni biomass varieerub 200–500 mg m-3 vahel. 5) Läänepoolne süvaveerajoon erineb zooplanktoni liigilise koosseisu ning arvukuse ja biomassi
poolest võrdlemisi vähe eelmisest piirkonnast. Kuid mereliikide osatähtsus on
suurem. Zooplanktoni biomass kõigub harilikult 200 ja 1000 mg m-3 vahel.
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Joonis 39. Zooplanktoni pikaaegne dünaamika 0–40 m veekihis Liivi lahes 1952.–
1986. a (Ojaveer, 1995).

Pärast paljudele zooplankteritele keskkonnatingimuste poolest karmi talve on
nende arvukus ja biomass väike. Kuid reliktliigil Limnocalanus grimaldii on arvukus ja biomass suurim kevadel. Keriloomad ja vesikirbulised talvituvad peamiselt püsimunadena. Kevadel ja suve algul kasvab eriti vesikirbuliste ja keriloomade arvukus ja biomass (kuid keriloomade väikeste mõõtmete tõttu ei moodusta
nende biomass kuigi suurt osa planktoni kogubiomassist). Keriloomade ja vesikirbuliste osatähtsus on suurim ja aerjalaliste osa väikseim lahe magedamas idaosas, kuna lääneosas domineerivad aerjalalised. Idaosas on 6-promillise soolsuse
ülempiiriga Limnocalanus grimaldii, Eurytemora hirundoides’e ja Pseudocalanus
elongatus’e osatähtsus kõigil aastaaegadel suur. Lääne suunas suureneb järjest
merelise P. elongatuse, Temora longicornise ning Acartia bifilosa tähtsus.
Olenemata aastaajast väheneb zooplankterite tihedus (eriti vesikirbulistel ja
keriloomadel) väiksematelt suuremate sügavuste suunas. See on seotud temperatuuri, toitumistingimuste jt keskkonnaparameetrite klinaalse muutumisega ja
sellega, et rannikust kaugemal on planktonikogumikes suurem osatähtsus vanematel/suurematel isenditel.
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Talvel on Soome lahes peaaegu kogu zooplankton sügavamal kui 25 meetrit.
Kevadel pinnakihtide soojenedes tõuseb suur osa plankteritest toituma ja paljunema pinnale lähemale (joonis 35). Sügiseks jäävad domineerima kopepoodid.
Aastaajalised erinevused zooplanktoni jaotumises on muutlikuma temperatuuriga idaosas palju ilmsemad kui lääneosas.
Soome lahes varieerub zooplanktoni struktuur, arvukus ja biomass oluliselt nii
piirkondade kui ka aastaaegade kaupa (Lumberg, Ojaveer, 1991). Peamiseks
põhjuseks on nii soolsus- kui ka temperatuurirežiimi silmapaistev erinevus
Neeva vete mõju all olevas idaosas ja halokliini all olevate soolaste vete poolt
mõjutatavas lääneosas. Erinevused on kõige nähtavamad suvel, sest siis toimub
plankterite massiline paljunemine, mille kulgu väga rangelt määravad keskkonnatingimused. 1963.–1991. a iga aasta mais, augustis ja oktoobris-novembris 12 püsipunktis tehtud mesozooplanktoni uuringute tulemused näitasid, et
zooplanktoni arvukus ja biomass oli suhteliselt suur perioodil 1963–1967 ning
seejärel vähenes. Uus planktoni hulga tõus toimus aastal 1974. Planktoni kogubiomassi tõus kestis aastani 1982, peamiselt soojadel suvedel, mil soojaveeliste
Bosmina coregoni ja keriloomade arvukus oli suur (joonis 36). Kuid ebahormiku
biomass hakkas vähenema juba aastast 1978, mil oli alanud jõevoolu suurenemine ja soolsuse vähenemine Soome lahe 0–60 m veekihis (joonis 38). Soolsuse
vähenemise ja temperatuuri- ning hapnikutingimuste varieerumise koosmõjul
langes 1990ndate alguseks aerjalaliste arvukus ja biomass kogu Soome lahes, mis
viis neist toituva räime kaalu langusele.
Põhjalaht. Botnia meres on pinnakihtide ja süvavee soolsuse vahe 2–3 promilli,
Botnia lahes umbes 1 promill. Kuna halokliin on ebapüsiv ja nõrk, siis peetakse
peamiseks zooplanktoni jaotust mõjutavaks hüdroloogiliseks faktoriks Põhjalahes temperatuuri hüppekihti.
Põhjalahe zooplanktonist on koostanud ülevaate O. Sandström (Müller, 1982),
kes võttis kokku nii eelnevate uurijate andmed Oscar Nordquisti 1887. a suvel
tehtud ekspeditsioonist alates kui ka esitas oma 1970ndatel planktonivõrguga
põhjast veepinnani kogutud materjali töötlemised saadud tulemused. Tema uurimused näitasid, et keriloomad eelistavad Põhjalahes pinnakihti ja rändeid läbi
termokliini ei tee. Ka kõige arvukamad vesikirbulised Bosmina coregoni maritima, Evadne nordmanni ja Pleopsis polyphemoides on kogu suve soojas pinnavees.
Stenotermne külmaveeliik Limnocalanus grimaldii elab Põhjalahe süvakihtides ja
teda on üksnes vähestel juhtudel leitud arvukalt ka pinnakihtides. Selliseid juhtumeid on märgatud ainult Botnia lahes sügisesel ajal, kui temperatuuri hüppekiht on nõrk ja selle liigi vertikaalset jaotumist mõjutada ei saa. Mainitud liigi
noorvormid elavad veepinnale lähedal, seepärast arvatakse, et madala temperatuuri eelistamine kujuneb vanusega. Naupliused on peamiselt pinnavees ja
väga tavalised madalas rannikuvees suvel. Selle liigi kopepodiidid on ainus zoo98

plankton, kes eelistab termokliini. Acartia spp. ja Eurytemora spp. piirduvad suvel
pinnakihtidega, kuigi adultseid on küllalt arvukalt leitud ka termokliinis. Eranditult termokliini all esineb ebahormik. Naupliusi on leitud ka pinnale lähemal,
kuid nendegi peamine esinemisala on termokliini all. Harmothoë sarsi vastsed
elavad süvavees, kuigi vahel leitakse neid ka termokliinis. Balti lamekarbi vastsed
esinevad tavaliselt pinnakihtides, kuid neid on leitud ka sügavamal.
Limnocalanus macrurus läbib Botnia lahes ööpäevasel migratsioonil termokliini.
Põhjalahes võib zooplanktoni jaotada kahte ossa: 1) soojas pinnakihis esinevad
kõik keriloomad, vesikirbulised ja aerjalalistest Acartia spp. ja Eurytemora spp.
L. macruruse noorjärgud võivad ka kasutada seda elupaika koos balti lamekarbi
vastsetega; 2) termokliini all domineerivad Botnia lahes L. macruruse vanemad
staadiumid. Botnia meres on süvaveefauna rikkalikum. Lisaks L. macrurusele
kuuluvad sinna ka Pseudocalanus minutus elongatus, Pleurobranchia pileus ja Harmothoe sarsi vastsed (Müller, 1982).
Põhjalahe zooplanktonit on uuritud küll juba alates 1887. aastast, kuid mitte nii
pidevalt kui Läänemere teistes osades. Ometi on olulised muutused hästi registreeritud ja keskkonnatingimustega seostatud. Möödunud sajandi esimesel
poolel oli mereliste liikide osatähtsus Põhjalahes, eriti selle põhjapoolses osas
Botnia lahes küllalt väike. Seda seostatakse madala soolsusega, mis ulatus Botnia
mere põhjakihtides 1930ndate alguses 5,7 ja Botnia lahe süvikus 3,8 promillini.
1950ndatel oli soolsus tähendatud aladel suurenenud vastavalt 6,7 ja 4,2 promillini. See võimaldas merelisel faunal edasi tungida ja sundis mageveelise taanduma.
Keriloomadest oli Keratella quadrata platei 1920ndatel Botnia lahes suhteliselt
harv ja Botnia meres kontsentreerunud rannikupiirkondadesse. Viiskümmend
aastat hiljem oli see peamiselt hilissuvel esinev liik kogu Põhjalahes tavaline, kuigi sagedasem lõunaosas. Keratella cochlearis recurvispina saavutab Botnia lahes
arvukuse 85 000 ind m-2 ja Botnia meres 132 000 ind m-2. Suurem tihedus on
rannikupiirkondades. Keratella cruciformis eichwaldi esineb Botnia meres, kuid
võrdlemisi vähesel määral. Perekonna Synchaeta liike võib kohata kogu Põhjalahes. 1934. a leiti seda perekonda ainult juhuti Botnia lahest. Viimase viie aastakümne jooksul on selle perekonna arvukus Põhjalahes selgelt suurenenud. Selle
perekonna liigid esinevad arvukalt kogu suve jooksul (tõenäoliselt eri liigid eri
perioodidel) kuni novembri esimese nädalani. Kellicottia longispina on mageveelise tagapõhjaga keriloom, keda on kohatud peamiselt Botnia mere madalveelises rannikuvööndis.
Vesikirbulistest on Bosmina coregoni maritima väga tähtis zooplanktoniliik kogu
Põhjalahes. Suuremad tihedused on leitud lõunapiirkondade rannikuvööndis.
Esineb alates varakevadest, kuid ta on tüüpiline hilissuveliik arvukuse maksimumiga augustis-septembris. Evadne nordmanni on üks kahest Põhjalahe täht99

samast vesikirbulisest. Botnia lahes on liigi arvukuse maksimum juuli lõpul,
Botnia meres varem. Vesikirbulistest on Põhjalahes leitud veel liike Podon leuckarti, Daphnia cristata, D. cucullata, Chydorus sphaericus jt.
Aerjalalistest esineb Põhjalahes merelise tagapõhjaga Temora longicornis, Läänemere tähtsamaid kopepoode, kelle levikupiir möödunud sajandi algul oli Ålandi
meres.1950ndatel tungis ta Botnia merre ja jäi seal püsima. Pseudocalanus minutus elongatus’e tähtsus Põhjalahes on viimastel kümnenditel selgelt suurenenud.
Ta esineb peamiselt Botnia mere süvikutes, kuid liiki on püütud ka Botnia lahest.
Põhjalahes on nii selle liigi adultsete kui ka naupliuste maksimum juunis-juulis. Liikide Acartia longiremis ja A. bifilosa levik oli viimase sajandi algul piiratud
Põhjalahe lõunaosaga. Ka need liigid tugevdasid oma positsiooni 1950ndatel ja
nihkusid Põhjalahte. Kõige tähtsamatest Põhjalahe planktoniliikidest on merijärvehormik väljapaistev eeskätt oma kehasuuruse pärast. Ta domineerib endiselt Põhjalahe süvikupiirkondades, kuid võrreldes 1920ndatega on selle riimveelise glatsiaalrelikti arvukus langenud.
Aerjalalistest on Põhjalahes tähtsad veel perekond Eurytemora liigid (kolm eraldi
liiki E. hirundoides, E. affinis ja E. hirundo), kelle arvukus Läänemere ulatuses on
tõenäoliselt kõige suurem Botnia meres. Reproduktsioon algab aprillis-mais ja
populatsiooni maksimaalne biomass moodustub juuliks-augustiks. Mageveeline
Mesocyclops leuckarti esineb peamiselt rannikupiirkondades.
Põhjaloomade noorjärkudest esinevad Põhjalahe planktonis Harmothoë sarsi,
Macoma baltica jt liikide vastsed (Müller, 1982).

2.3.4. Põhjaloomastik
Põhjaloomastik hõlmab merepõhjas elavaid, setetesse kaevunud või põhjaga
tihedalt seotud loomi, kes võivad kuuluda väga erinevatesse süstemaatilistesse
rühmadesse. Läänemere põhjaselgrootuid on suhteliselt kaua ja mitmekülgselt
uuritud. Eestis pühendus Läänemere põhjaselgrootute uurimisele 1950ndate
keskpaigast kuni 1970ndate lõpuni bioloogiadoktor Arvi Järvekülg. Tema seisukohti ta 1979. a ilmunud venekeelsest raamatust „Läänemere idaosa põhjaloomastik“ on allpool korduvalt kasutatud.
Suur enamik uurijatest kriipsutab alla Läänemere põhjaloomastiku liigivaesust.
See on tõenäoliselt seotud nii Läänemere ja ta elustiku kujunemisteega Pleistotseeni jääaegade/vaheaegade kliimatingimustes, mil pidevalt muutusid tähtsaimad keskkonnatingimused meres – ühendus maailmamerega, vee soolsus,
temperatuurirežiim, elustik jne –, aga ka hiljem valitsenud ökoloogiliste tingimustega ning viimastel kümnenditel üha tugevnenud inimmõjudega.
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Tähtis osa praegusest põhjaelustikust pärineb mere ajaloolise arengu eelmistest
staadiumidest: eelkõige omavad mere ökosüsteemides tähtsat kohta koorikloomad merikilk Saduria entomon, relikt-kuulmiksaba Mysis relicta, M. mixta, tavaline harjaslabalane Monoporeia affinis, küürakas harjaslabalane Pontoporeia femorata, mollusk Astarte borealis jt. Tänapäeva Läänemeres, mis hõlmab tingimustelt
väga erinevaid elupaiku, on nad endale leidnud soodsa niši. Kuid tõenäoliselt
arenguaja lühiduse ja pidevate ümbruskonna muutuste tõttu ei ole võimalik
olnud Läänemeres kujuneda autohtoonsetel liikidel ja endeemikutel.
Hinnangute kohaselt elab Läänemeres 490 liiki põhjaloomi, kellest Järvekülg
(1979) klassifitseerib mageveeliikideks 48,8%, mereliikideks 35,3% ja riimveeliikideks 14,3%. Zoogeograafiliselt on Läänemere põhjaselgrootute koosseis
väga mitmekesine. See on oletatavasti peamiselt seotud Läänemere keerulise ajaloolise arengu ja elustiku kujunemisega, aga ka tänapäevaste ökoloogiliste tingimustega, eeskätt temperatuurirežiimiga. Läänemere zoobentoseliikidest kuulub
zoogeograafiliselt boreaalsete ja panboreaalsete hulka enam-vähem võrdne arv
liike – vastavalt 28,4 ja 28,9%. Mere keskosas, Soome ja Liivi lahes on tähtsamateks rühmadeks reliktsed panarktilised (levivad peamiselt Soome lahe elitoraalis
ja Liivi lahe elitoraali alumises horisondis) ja panboreaalsed (levivad peamiselt
mere keskosas ja Soome lahe sublitoraalis ja elitoraalis ning Liivi lahe elitoraali
ülemises horisondis) organismid. Ülejäänud liigid kuuluvad panarktilis-boreaalsete, panarktilis-panboreaalsete, alamarktilis-boreaalsete jt zoogeograafiliste
rühmade hulka. Taksonite poolest on arvukaimalt esindatud hulkharjasussid,
koorikloomad ja molluskid.
Vee põhjakihtides või põhjasetetesse uuristunult elavad liigid on üldjuhul võimelised ainult piiratud ulatusega ränneteks, seepärast avaldab elupaiga ümbruskonnatingimuste muutumine nendele silmapaistvamat mõju kui pelaagilistele
organismidele. Merelise tagapõhjaga liigid ei ole siiani massiliselt kogu Läänemerd asustanud. Põhjamere 2600–2700 merelise päritoluga bentilisest selgrootust esineb Kattegatis 1200–1300 liiki, Läänemere keskosas ja suurtes lahtedes
ainult120–130 liiki. Mereliste liikide arvu vähenemine toimub Üleminekupiirkonnast kirde suunas liikudes paralleelselt vee soolsuse vähenemisega. Mitmed põhjas elavate mereliste selgrootute klassid puuduvad Läänemeres üldse
(Echiuroidea, Sipunculoidea, Cephalopoda, Loricata, Holothuroidea jt), klassid
Porifera, Anthozoa, Ophiuroidea jt on igaüks esindatud ainult ühe liigiga ( Järvekülg, 1979).
Joonistelt 40 ja 41 näeme mõningate zoobentoseliikide levikupiire Läänemeres,
mis ühtlasi näitavad mereliikide edu kohanemisel Läänemere eri piirkondade
keskkonnatingimustega. Mereliikide väljalangemine on kõige märgatavam piirkondades, kus keskkonnatingimused oluliselt muutuvad – mere edela- ja lõunaosa vahelisel piiril ja mere avaosa ning suurte lahtede (Soome, Liivi ja Põhjalaht) vahelisel piiril ning nimetatud lahtedes. Peale soolsuse mõjuvad peamiselt
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riimveelise tagapõhjaga zoobentoseliikide kirdesuunalisel väljalangemisel kaasa
madal talvine temperatuur ja liiga lühike soe periood, mis takistab organismide
normaalset paljunemist.
Mereelustiku rikkus oleneb konkreetsete ökoloogiliste tingimuste kompleksist.
Väga palju sõltub olemasolevate toitesoolade hulgast. Zoobentose peamiseks
toiduks on detriit põhjasetete ülaosast ja pinnalt ning seston vee põhjakihtidest.
Detriidi peamiseks allikaks on fütoplankton, väiksem osa moodustub zooplanktonist. Rannikupiirkonnas on detriidi moodustumise tähtsaks allikaks põhjataimestik e makrofloora. Seega on zoobentose areng tihedalt seotud merede üldise

Joonis 40. Mõningate kirpvähiliste levikupiirid Läänemeres ( Järvekülg, 1979).
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bioloogilise produktiivsusega, eriti fütoplanktoni ja zooplanktoni, aga ka makrofloora produktiivsusega, kuigi fütobentose otsene tähtsus zoobentose toidus
on suhteliselt väike. Rikkalik fütoplankton areneb ainult fosfaatide, nitraatide jt
toitesoolade külluslikul esinemisel veekogu trofogeenses kihis.
Rannikumeres, eriti lahtedes, on tähtsaks produktiivsuse kujundajaks jõgede
veega maismaalt toodavad toitesoolad. Jõevees sisalduvate toitesoolade mõju
on Läänemere soolsuse kihistumist arvestades bioproduktsiooni soodustamise
lihtsaim tee selles piirkonnas. Avameres mängivad detriidi jaotumisel suurt osa
hoovused ja merepõhja reljeef. Rannikupiirkondades moodustunud detriit võib

Joonis 41. Mõningate lõhkjalaliste, kakandiliste, põnguskilbiliste ja kümnejalaliste
levikupiirid Läänemeres ( Järvekülg, 1979).
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hoovuste toimel kanduda mujale ja koguneda moodustumiskohast kaugel peamiselt süvikutesse. Viljakamad on need veed, kus süvaveekihtide tõusud tõstavad toitesoolad ühel või teisel kujul läbi halokliini ja termokliini vee ülemistesse
valgustatud kihtidesse, kus nad hõlmatakse algproduktsiooni.
Läänemere zoobentose keskmine biomass on suhteliselt tagasihoidlik (umbes
30 g m-2), nagu ka zooplanktoni produktsioon. Bentose biomass ei ole jaotunud kaugeltki ühtlase, sujuvalt ühtedelt biomassiväärtustelt teistele üle mineva
vaibana, vaid kujutab endast enamasti oaasitaolisi rikkalikke väiksemaid alasid
laialdastes madalama biomassi piirkondades. Need oaasid paiknevad kohtades,
kus bioloogiline produktsioon on suurem.
Lõunapoolsetel aladel (Beltid, Arkona, Bornholmi ja Gdanski süviku nõlvad,
joonis 42) on peale kõrgema soolsuse, pikema ja varajasema algusega kasvuperioodi ning kõrgema temperatuuri suure algproduktsiooni kujunemiseks oluline eelis – põhjareljeefi ja kujunenud hoovuste mõjul esinevad seal pidevad footilist tsooni toitesooladega väetavad süvaveetõusud. Suure produktsiooni poolest paistavad silma rannikunõlvad, mõningate avatud lahtede rannikuvööndid
ning meres paiknevate pankade nõlvad mere lõunaosas. Need on regulaarsete
süvavee tõusude piirkonnad.
Parasvöötme zoobentose asustustihedus ja ka biomass muutuvad aastaaegade
vaheldudes tugevasti, olenedes eeskätt temperatuuri sesoonsest käigust, temperatuuri mõjutada olevast liikide paljunemisest, generatsioonide suremusest,
samuti kalade poolt ärasöömisest. Madalaveelistes piirkondades suvel biomass
kasvab ja talvel väheneb. Aastatevahelised erinevused on seotud jõevoolu või
soolase vee sissevoolu tugevusega, talve karmusega jne. Kõikumised Läänemere
rannikulähedase vööndi zoobentoses võivad olla põhjustatud vee soolsuse või
temperatuuri perioodilistest muutustest, pseudoabüssaalis aga perioodilistest
gaasirežiimi muutustest süvikute põhjakihtides.
Zoobentose koosseis oleneb vee sügavusest, põhja iseloomust, gaasirežiimist,
reostumisest jt abiootilistest tingimustest. Suur või väga suur liigiline mitmekesisus esineb eelkõige sublitoraalis (0,5–20–30 m sügavusel), kus põhi on kõige
mitmekesisem ja kus on põhjataimestik. Mere avaosa elitoraalis (30–70–80 m)
varieerub põhjaloomastik piirkonniti ja oleneb konkreetsest kooslusest. Pseudoabüssaali (>70 m) zoobentost iseloomustab väga väike liigiline mitmekesisus,
ilmselt bentaalis valitseva ebasoodsa gaasirežiimi pärast. Väinade zoobentos on
tavaliselt väga mitmekesine, mitmekesisem kui mere avaosas. Isoleeritud lahtedes on zoobentose mitmekesisus suurem kui väinades, aga väiksem kui poolsuletud lahtedes.
Läänemere keskosas on avatud lahtede ja mere avaosa zoobentos tiheduselt ja
biomassilt tagasihoidlikum kui Liivi lahe oma. Soome lahe ja avamere sügavamate osade zoobentos on halva gaasirežiimi pärast tagasihoidlik. Maksimaalse
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Joonis 42. Põhjaselgrootute keskmine biomass mõningates Läänemere piirkondades
( Järvekülg, 1979).

zoobentose biomassiga kohad paiknevad avaosa ja Soome lahe rannanõlval, Liivi
lahe edela-, lääne- ja idaosas ning laiguti Pärnu lahes ja Väinameres. Fütobentose
ja planktoni arengut soodustavad jõgedega maismaalt tulevad toitesoolad. Teisest küljest muudab pulseeriv jõevool keskkonna soolsuse kõikuvaks ja zoobentose jaoks ebakindlaks. Väikese soolsusega madalaveeliste isoleeritud lahekeste
zoobentose biomass on nii Läänemeres kui ka teistes meredes suhteliselt madal.
Zoobentose süstemaatiline koosseis Eesti vetes. Liikide osatähtsus zoobentose arvukuses varieerub rohkem kui biomassis, eriti käib see mere avaosa koh105

ta. Mere keskosa lõunapiirkondades, Liivi lahe loode- ja lõunaosas, Narva lahes
ja Soome lahes Goglandist idas paiknevate alade arvukaim zoobentose liik on
Monoporeia affinis. Mere keskosa põhjapoolsetel aladel domineerib ta koos söödava rannakarbi Mytilus edulis’ega. Läänemere keskosas on sügavusvööndite kaupa arvukuselt ülekaalus sügavustel 10–29 m Mytilus edulis, 30–59 m Monoporeia
affinis, 60–79 m Pontoporeia femorata, 80–89 m P. femorata ja punane süstlõpuslane Scoloplos armiger, üle 90 m sügavusel Scoloplos spp. Soome lahe suudmealal
ja lahe edelarannikul on arvukuselt ülekaalus üldiselt külmalembene psammofiilne Heterocyprideis sorbyana. Sügavusvööndite kaupa domineerivad 0,5–9 m
sügavusel väheharjasussid, 10–19 m väheharjasussid ja Macoma baltica, 20–
29 m Macoma, 30–70 m külmaveelised reliktvähilaadsed Monoporeia affinis,
Heterocyprideis sorbyana, Paracyprideis fennica ja Pontoporeia femorata. Soome
lahe pseudoabüssaalis (sügavustel üle 70 m) on zoobentose koosseis kirju ja
dominant tegelikult puudub. Liivi lahes domineerivad sügavustel 0–0,4 m hironomiidide (surusääsklaste) vastsed, 0,5–19 m väheharjasussid, 20–29 m väheharjasussid ja Monoporeia affinis, 30–60 m M. affinis.
Läänemere keskosa idapoolsetes väinades ja madalaveelistes poolsuletud lahekestes on arvukuselt tähtsaim amfipoodide e kirpvähiliste hulka kuuluv harilik
kootvähk Corophium volutator, kellele Suures väinas lisanduvad väheharjasussid.
Kassari lahe zoobentoses domineerib arvukuselt lamekeermene vesitigu Hydrobia ulvae, Väikeses väinas Macoma baltica, Kuusnõmme, Kihelkonna ja Rame
lahes domineerivad hironomiidide vastsed. Pärnu lahes on ülekaalus väheharjasussid ja eurüedaafne amfipood Corophium volutator, Hiiumaa põhjarannikul
väheharjasussid ja eurüedaafne kõhtjalgne Hydrobia ulvae, reostunud Tallinna ja
Kopli lahes väheharjasussid ja Macoma baltica. Madalaveelistes isoleeritud lahtede zoobentoses mängivad arvukuselt peaosa hironomiidide vastsed.
Keskkonnatingimuste mõju zoobentose jaotumisele. Sügavusega muutuvad
mõningad väga tähtsad organismide olelustingimused – hüdrostaatiline rõhk
(sellest oleneb omakorda vee tihedus, ioonne tasakaal ning gaaside vees lahustuvus), termiline, gaasiline (sageli ka soolsuse) režiim, valgustustingimused, makrofloora areng, vee liikumiste iseloom, põhja omadused, detriidi ja sestoni hulk jne.
Üldiselt sügavuse suurenemisega põhjaselgrootute elutingimused üha halvenevad ja ühtlustuvad. Kõigis meredes vaesestub sügavuse suurenedes zoobentos nii
kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt.
Sügavusega väheneb nii zoobentose keskmine biomass ja asustustihedus kui
ka keskmine taksonite arv ja taksonite üldarv ning liigiline mitmekesisus selles
paikkonnas.
Soolsus. Merelisi zoobentoseliike on takistanud Taani väinadest kirde suunas
jäävaid alasid hõivamast peamiselt vee soolsuse vähenemine ja mereliikide kohanemisega seotud osmootsed probleemid. Soolsusel on eriti suur tähtsus elusorganismide jaotumisel riimvees. Äärmiselt negatiivselt mõjub zoobentosele soolsuse
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suur ja aperioodiline sesoonne kõikumine. See ilmneb eelkõige jõgede suudmetes, kus vooluhulga muutused halvendavad põhjaloomastiku elutingimusi.
Soolsuse muutlikkuse ökofüsioloogilist mõju osmootse rõhu ning keskkonna
ioonse koosseisu muutumise kaudu on käsitletud ülalpool. A. Järvekülje (1979)
uurimus näitas, et varem Läänemere kohta avaldatud arvamus, mille kohaselt
soolsusvahemikus 3–8‰ on organismi liikide arv selles meres kõige väiksem
(Remane &Schlieper, 1958), ei ole õige. Ta leidis, et vastupidi, selles soolsusvahemikus on Läänemeres zoobentose liikide arv kõige suurem. Kõige väiksem
on liikide arv soolsusvahemikus 1–2‰ ja eriti soolsustel üle 8‰. Reaalselt on
Läänemeres liikide arvukus kõige suurem sellistel soolsustel (5–7 ‰), mida
nimetatakse kriitilisteks, mille puhul peaks teoreetiliselt riimvees liikide arvukus
olema minimaalne. Läänemeres ilmub (ootustevastaselt) soolsuse suurenemisel
mereliste liikide peamine mass varem, kui langeb välja peamine mageveelise tagapõhjaga liikide hulk. Reaalset olukorda mageveeliste, riimveeliste ja mereliste
liikide esinemisel Läänemeres soolsuste kaupa näitavad joonised 43 ja 44. Mageveelise tagapõhjaga zoobentose liigid langevad Läänemeres välja alles soolsustel
üle 10‰. Riimveelised liigid on esindatud kõige arvukamalt soolsustel 3–8‰ .
Teiseks oluliseks takistuseks mereliikide arvukuse suurenemisele Läänemeres
tuleb pidada liiga madalat talvist temperatuuri ning liiga lühikest suvist sooja-

Joonis 43. Mageveeliste, riimveeliste ja mereliste põhjaselgrootute taksonite arvu muutumine Läänemeres olenevalt soolsusest ( Järvekülg, 1979).

107

perioodi. Lisaks soolsuse ja temperatuuri kombineeritud mõjule komplitseerib olukorda gaasirežiimi mõju – Läänemere süvaveekihtide tavaliselt madal
hapnikusisaldus.
Peale osmootse rõhuga seotud probleemide põhjustab madalama soolsusega
kohanemine veel energia lisakulutusi, mis väljendub organismide aktiivsuse languses, aeglasemas kasvutempos, mõõdete vähenemises jne. Läänemere keskosas
on eriti tähelepanuväärne molluskite Mytilus edulis (söödav rannakarp) ja Mya
arenaria (liiva-uurikkarp) pikkuse võrdlus samade liikide pikkusega Põhjameres.
Mytilus’e pikkus on Narva lahes kümme korda ja Läänemere keskosas kolm korda väiksem kui Põhjameres. Suurimate Mya arenaria eksemplaride pikkus Põhjameres on kaks korda suurem kui Läänemere keskosas ja kolm korda suurem kui
Liivi ja Soome lahes. Seetõttu ei ole Läänemeres paljudel merelistel organismidel
sellist produktiivsust, nagu on eurühaliinsetes meredes. Kuid erinevalt eelmainitud liikidest ei ilmne balti lamekarbil Macoma baltica’l ja mõningatel teistel liikidel Põhjamerest Läänemerre tulles peaaegu üldse mõõdete vähenemist.

Joonis 44. Mageveelise, riimveelise ja merelise tagapõhjaga põhjaselgrootute suhte
(protsentide) muutumine Läänemere kirdeosas olenevalt soolsusest ( Järvekülg, 1979).
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Tõenäoliselt asjaolude tõttu, mis on seotud Läänemere piirkonna organismide
poolt asustamise ajalooga, võib Läänemere rannikupiirkondades kohata märksa
rohkem magevee tagapõhjaga liike kui eumariinsetes meredes. Mageveest riimvette tulnud liigid on elupaiga teatava soolsusega kohastudes muutunud Läänemeres arvukaks ja ökosüsteemide toiduahelas tähtsateks lülideks. Põhja poole
liikudes kasvab zoobentose hulgas mageveeliikide, eriti putukate, kuid ka väheharjasusside ja molluskite osatähtsus. Mageveeliigid moodustavad suure osa
Läänemere põhjaselgrootutest ja osa neist levib suhteliselt suure soolsusega (5–
10 promilli) keskkonda, kuid selline soolsus on neile ühtlasi arvukust piiravaks
takistuseks. Lisaks soolsusele piiravad paljude magevee tagapõhjaga põhjaselgrootute liikide levikut Läänemeres karmid temperatuuritingimused, eriti tingimuste äärmised väärtused. Seda arvesse võttes ei suuda mageveest pärinevate liikide suurem arvukus kompenseerida mereliste liikide väikest arvu selles meres.
Põhi ja merepõhja taimestik. Zoobentos on põhja iseloomuga väga tugevalt seotud, tihti rohkem kui sügavusega. Põhja omadustest on bentosorganismide jaoks
kõige tähtsam granulomeetriline koosseis, setete tihedus, stabiilsus ja orgaaniliste ainete sisaldus. Organismide toitumine võib olla väga mitmekesine ja erinev:
põhjaselgrootute hulgas on detritofaage, sestofaage, fütofaage, omnivoore ning
ka kiskjaid. Põhjasetted on nende jaoks kas ainult toeks või peale selle ka toidu
allikaks. Põhja iseloom määrab kinnitumise või setetesse peitumise võimalused.
Liiv, kruus, killustik, muda ja savi sobivad eri põhjaelanikele. Liiga pehmed setted
ei paku küllaldaselt tuge, liiga tihedaks vajunud setted jälle ei võimalda kaevumist.
Üldiselt soodustavad põhjas esinevad orgaanilised ained zoobentost. Zoobentosele mõjuvad negatiivselt ebastabiilsed põhjasetete tüübid. Selline olukord võib
olla seotud lainetuse, hoovuste või jõesuudmetega. Põhjaloomastik oleneb merepõhja taimestikust, mis küll ei ole üldiselt neile väga oluline otseselt toiduna,
kuid on tähtis substraadina ja detriidina, mis moodustub surnud taimedest. Seepärast areneb põhjataimestiku poolest rikastel aladel tavaliselt ka rikkalik ja mitmekesine põhjaloomastik.
Liikidevahelised suhted. Veekogu elustiku koosseisu ja jaotumist ei määra
mitte ainult keskkonnatingimused ja elustiku tagapõhjaks olevad ajaloolised tingimused, vaid ka liikidevahelised suhted. Eluvõitluse vältimatuks tagajärjeks on
teatavate isendite elimineerumine. Seda kompenseerib paljunemine. Eliminatsiooni kaudu tegutseb looduslik valik. Kõik liigid ei ole liikidevahelises võitluses
ühteviisi edukad. Kuid ümbruskonna tingimuste muutumine (kas või näiteks
keskkonna reostumine) võib liikidevahelise võitluse edukuses alati tekitada korrektiive ja võitluse lõpptulemust oluliselt mõjutada. Liikidevahelise võitluse vorme võib tinglikult jagada kolme peamisse rühma: 1) konkurents; 2) suhe kiskja
ja ohver; 3) suhe parasiit ja peremees (selle seose füsioloogilist kohanemist puudutavat vahekorda me ei vaatle).
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Liikidevaheline konkurents. Mere zoobentoses domineerivad hulgaliselt enamasti ühe ja sama troofilise tasandi – esmaste konsumentide – isendid. Sellega
seoses omandab liikidevahelise konkurentsi mõiste erilise tähtsuse. Konkureerivate liikide all mõeldakse sel juhul liike, kes ühel ja samal ajal vajavad eluliselt
tähtsaid, kuid piiratud ressursse. Konkurents on kõige vähem agressiivne liikidevahelise võitluse vorm ning seisneb peamiselt toidu, elupaiga või paljunemiskoha eest peetavas üksteise tõrjumises. Konkurents viib tavaliselt teatava osa
isendite elimineerumisele. Suhteliselt ühetaolistes muutumatutes tingimustes
viib konkurents zoobentoses ühe, kõige paremini tingimustega kohastunud liigi
domineerimisele. Ühes ja samas nišis elavate lähedaste, sama toitumistüübiga liikide konkurents viib enamasti vähem kohastunud liigi väljatõrjumiseni. Liikidevaheline toidukonkurents on suure tähtsusega paljude põhjaselgrootute jaotumisel Läänemeres. Näiteks arvati varem, et amfipood Bathyporeia pilosa jaotumine Läänemeres on seotud selle liigi suure nõudlikkusega pinnase (elab ainult
puhtal peenliivasel põhjal) või soolsuse suhtes. Hiljem selgus, et mitmel pool
Läänemeres elab see liik võrdlemisi madalas soolsuses, mitmesugusel põhjal ja
kannatab välja tunduvat reostumist. Mainitud liik osutus võimetuks välja kannatama teiste zoobentoseliikide konkurentsi ja sai asustada ainult neid alasid, kus
teiste zoobentoseliikide arvukus oli vähenenud.
Liikidevaheline konkurents eluruumi pärast põimub sageli toidukonkurentsiga
ja ühte on teisest keeruline eristada. Läänemeres on liikidevaheline konkurents
madala soolsuse pärast üldse võrdlemisi nõrk. See on lubanud mitmel normaalses meresoolsuses vähe-edukal liigil Läänemeres oma eluala sügavust teiste arvel
tunduvalt laiendada (nt Harmothoë sarsi, Pygospio elegans, Macoma baltica jt).
Suhe kiskja-ohver. See suhte vorm eeldab, et ühe liigi isendid süüakse teise liigi
poolt ära. Tüüpiliselt on ohvrid kiskjatele peamiseks toiduks. Sel juhul peavad nii
kiskjate kui ka ohvrite hulka kuuluvatel liikidel olema sellised morfoloogilised,
ökoloogilised jt tunnused, mis lubavad neil koos eksisteerida samas biotoobis.
Samuti peavad ohvrite arvukuse kõikumised avaldama (hilinemisega) kiskjate
arvukusele mõju. Mõningates Läänemere toidurikastes osades (näiteks Liivi
lahe lõunaosas) on zoobentose biomass ebanormaalselt väike, sest nendes piirkondades domineerib kõigesööja Saduria entomon, kes sööb suure hulga amfipoode jt bentilisi selgrootuid. Saduria tähtsaimaks toiduobjektiks on Monoporeia affinis, eriti selle liigi aeglaselt liikuvad noorjärgud. Seetõttu püsib M. affinis’e
populatsioon tasakaalus ainult populatsioonisisese migratsiooni tõttu. Suhe
kiskja-ohver lubab aru saada ka kaua selgusetuna püsinud põhjusest, miks Soome lahes Goglandist ida pool ning samuti Liivi lahe lõunaosas ei ole balti lamekarpi Macoma baltica’t. On selgunud, et M. baltica vastsettinud noored süüakse
nimetatud piirkondades ära panarktiliste koorikloomade Pontoporeia femorata ja
Saduria entomon’i poolt. Ilmselt samal põhjusel puuduvad Liivi lahe lõunaosas ja
Soome lahes Goglandist ida pool (kus asub Saduria entomon’i, Pontoporeia femo110

rata ja Monoporeia affinis’e areaal) väheharjasussid, ostrakoodid e karpvähilised,
Pygospio elegans jt bentilised selgrootud. Selgelt on reliktsed arktilised koorikloomad Saduria entomon, Monoporeia affinis ja Pontoporeia femorata Läänemeres
liikidevahelises võitluses olnud küllalt edukad, mis seletab ka nende ellujäämist
Läänemere keerukate keskkonnamuutuste perioodidel.
Zoobentose kooslused. Looduses esinevad põhjaloomad teatavates keskkonnatingimustes omavahel seotud kooslustena. Koosluste eristamisel tuleb arvestada nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid tunnuseid. A. Järvekülg kasutas
põhjaselgrootute koosluste määratlemiseks biotsönoosi mõistet järgmiselt:
„Biotsönoos on biotoobi elustik, mis on kujunenud geoloogilise ajaloo kestel ja
kaasaegses komponentidevahelises olelusvõitluses, mille tagajärjel on kujunenud mainitud elustiku liikmete struktuur ja suhted.“ Igal kooslusel on oma struktuur, mille moodustab koosluse kvalitatiivne ja kvantitatiivne liigiline koosseis ja
ka erineva ökoloogilise ja zoogeograafilise ilmega ning troofilise tüübiga isendite
vahekord.
Zoobentose koosluses on liikide arv tavaliselt küllalt suur, kuid enamikul juhtudel on neis ainult üks liik hulgalises mõttes domineeriv. Selline olukord on arvatavasti kujunenud sellepärast, et mere bentaalis esineb suuri ühetasaseid piirkondi,
kus ökoloogilised tingimused on ühesugused ja stabiilsed. Sellistes biotoopides
viib liikidevaheline võitlus selleni, et moodustub kooslus, milles tugevasti domineerib üks konkreetsete tingimustega parimini kohastunud liik.
Kõige tähtsamaks biotsönoosi struktuuri mõjutavaks suhteks on toitumissuhted. Merepõhja biotsönooside troofilisel struktuuril on järgmised iseärasused:
1) Produtsentidel on suuremal osal merepõhja pindalal võrdlemisi vähetähtis
osa. Nende biotoopi tuleb toit väljastpoolt – pelagiaalist tuleva „laibavihmana“
(vee ülemistes kihtides surnud organismide süvakihtidesse langemisena), hoovustega jne. 2) Biomasssi ja arvukuse enamiku moodustavad sama troofilise taseme organismid – detriidist, sestonist või fütobentosest toituvad esmastarbijad
(konsumendid). Kiskjate osatähtsus on zoobentoses tavaliselt väike. Tähtsaimate massiliikide rühm koosneb enamasti mitmete troofiliste rühmade esindajatest, mis vähendab liikidevahelise toidukonkurentsi teravust. 3) Eri toitumistüüpidega esmased konsumendid saavad oma toidu bentaali eri vertikaalsetest
ökoloogilistest niššidest – sestofaagid põhjalähedastest veekihtidest, detritofaagid põhjasetete pinnalt jne. Seepärast annab biotsönooside troofilise struktuuri
ja teatavate troofilist tüüpi biotsönooside leviku uurimine meile andmeid toidu
jaotusest bentaali vertikaalsete niššide vahel.
Biotsönoose eristatakse biomassi hulgalise koosseisu põhjal ja nimetatakse dominantse taksoni järgi. Biotsönoose võib jaotada batümeetriliste tunnuste, soolsusesse suhtumise, edaafilise (põhjasette tüübi), troofilise, zoogeograafilise ja
muude tunnuste põhjal. Pseudolitoraali (sügavus 0±0,5 m) kooslusi ei ole küllaldaselt uuritud. Pseudolitoraali ja sublitoraali ülemise horisondi (sügavus 0,5
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kuni 10–20 m) kooslused levivad peamiselt madalaveelistes isoleeritud lahtedes
hariliku keeristeo Bithynia tentaculata ja hironomiidivastsete kooslus). Sublitoraali (sügavus 0,5 kuni 20–30 m) koosluste hulgas on mere keskosas jm laialt
levinud söödava rannakarbi (Mytilus edulis) kooslus. Elitoraali (sügavus 30 kuni
70–80 m) tähtsamatest kooslustest tuleb märkida merikilgi (Saduria entomon)
ja tavalise harjaslabalase (Monoporeia affinis) kooslusi. Elitoraalis ja pseudoabüssalis (sügavus üle 70–80 m) hõlmab suuri alasid küüraka harjaslabalase (Pontoporeia femorata) kooslus. Mere keskosa pseudoabüssaalis võtab enda alla suure
pindala punase süstlõpuslase (Scoloplos armiger) kooslus (joonis 45). Paljudest
Läänemeres esinevatest zoobentose kooslustest hõlmavad olulise pindala võrdlemisi vähesed.
Mere edelaosas paiknevad põhjaselgrootute islandi karbi (Cyprina islandica) ja
suure roostekarbi (Astarte borealis), aga ka lubi-lamekarbi (Macoma calcarea)
kooslused (joonis 45) on iseloomulikud suurte biomasside ja ka liigilise mitmekesisuse poolest. Zoobentose mitmekesisus väheneb silmanähtavalt edelast
põhja. Põhjaloomastiku suur biomass ja liigiline mitmekesisus Taani väinades ja
Sundis asendub Läänemeres põhja poole liikudes ja keskkonnatingimuste halvenedes nii liigiliselt kui ka biomassilt üha vaesema elustikuga.
Läänemeres väga laialt levinud polütüüpne balti lamekarbi (Macoma baltica)
biotsönoos jaguneb arvukuselt domineerivate taksonite järgi variantideks, mis
üksteisest erinevad koosseisu, hulgaliste parameetrite ja ökoloogia poolest. Selle
biotsönoosi lääneserv algab Mecklenburgi lahest ida pool ja laiub mere suhteliselt madalaveelises lõunaosas Gdanski laheni, kusjuures ta biomass on suur.
Küllalt arvukalt esineb selle domineeriva liigi hulgas teiste liikide hulka (Cardium edule, Mytilus edulis, Mya arenaria jt) kuuluvaid isendeid. Vähem kohtab
Astarte borealis’t, Macoma calcarea’t ja Syndesma alba’t. Ussidest on esindatud
Scoloplos armiger, tavaline harjasliimukas Nereis diversicolor, Harmothoë sarsi,
Nephthys ciliata, harilik silinderkärslane Halicryptus spinulosus, koorikloomadest
Diastylis rathkei, Pontoporeia femorata, väikesel hulgal ka Saduria entomon. Kahel
viimasel liigil on Mecklenburgi lahest lääne pool leviku läänepoolne piir ja nad
ulatuvad suure arvukuseni märksa põhja pool Läänemeres, kus on nende domineerimisala. Kuid ida poole liikudes väheneb Mya, Cardium’i ja Mytilus’e osa
põhjaelustikus. Läänemere lõunaosa sügavamatel põhjadel Macoma baltica roll
kahaneb (kuna ta sügavamale levikut piirab hapniku kontsentratsioon) ja tema
aseme hõivavad ussid Scoloplos armiger, harilik keraskärslane Halicryptus spinulosus, lõpussaba-keraskärslane Priapulus caudatus ning koorikloomad Diastylis
rathkei, Pontoporeia femorata jt. Gdanski lahes domineerib Macoma baltica kuni
100 m sügavuseni. Sügavamal loovutab ta oma koha Scoloplos armigeri’le, Saduria entomon’ile, Pontoporeia femorata’le jt.
Macoma baltica biotsönoosi jagab tinglikult kaheks osaks Gotlandi saar. Lõuna
pool ei ole mainitud biotsönoos veel nii vaene kui põhja pool. Veel ei ole oma
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Joonis 45. Läänemere põhjaorganismide peamiste koosluste jaotumine Zenkevitši
(1963) järgi.

tähtsust kaotanud Mytilus, Mya ja Cardium ning veel ei ole põhja pool olevat
tähtsust saavutanud Saduria entomon ja Pontoporeia femorata.
Gotlandi saart ümbritseb 80 meetrist suuremal sügavusel paiknev vaesunud
põhjaelustikuga vöönd. Sügavuse suurenedes kaovad kõigepealt molluskid, nende järel ussid ja viimastena koorikloomad. Kirpvähiliste hulka kuuluva küüraka
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harjaslabalase Pontoporeia femorata ning tavalise kombitsmühklase Terebellides
stroemi kadumise järel jääb väävelvesinikku sisaldavale mudapõhjale ikka veel
hulkharjasuss Scoloplos armiger.
Ahvenamere piirkonda jõudes kahaneb vee soolsus ja soolsusest rohkem sõltuvate liikide (Cardium edule, Nereis diversicolor, Terebellides stroëmi, Harmothoë
sarsi, Halicryptus spinulosus, Pontoporeia femorata jt) esinemissagedus veelgi ning
arvukalt ilmuvad Monoporeia affinis, Saduria ja surusääsklased Chironomidae.
Ahvenameres domineerib kuni 40 meetri sügavusteni Macoma baltica, kuid sügavamal põhjaelustiku biomass väheneb tunduvalt ja ülekaalu saab Monoporeia
affinis. Saduria entomon, Monoporeia affinis ja Pontoporeia femorata ning nendele
lisanduvad hulkharjasussid – pehmetel madalamatel põhjadel Nereis diversicolor
ja sügavamal elav Harmothoë sarsi – moodustavad Läänemere põhjaosas kalade
zoobentosest saadava toidu peamise osa. Mere keskosas mängivad kalade toidus
tähtsat osa ka Halicryptus spinulosus ja Pygospio elegans, kes eelistavad liivapõhju.
Botnia mere madalamatel rannikualadel moodustab zoobentose biomass veel
30–40 g/m2, sügavuse suurenedes väheneb see kordades. Väga madala soolsusega Botnia lahe zoobentoses domineerib põhjaselgrootute hulgas Monoporeia
affinis. Tähtsuselt järgnevad Saduria entomon, Macoma baltica ja väheharjasussid
(Oligochaeta). Macoma baltica esineb kuni 3,5-promillise soolsuseni ja siis kaob.
Botnia lahe ranniku lähedal on põhjafauna rikkalikum, seda eelkõige Chironomidae ja Oligochaeta vastsete tõttu. Põhja suunas jääb nii põhjaselgrootute arvukus kui ka biomass üha väiksemaks. Hiiglasuurel alal domineerib Monoporeia
affinis. Botnia lahes on nii Saduria entomon’i isendi keskmine kaal kui ka kogubiomass madalam kui Botnia meres.
Nagu teistegi organismide puhul, on leitud, et Läänemere põhjaselgrootud, eelkõige glatsiaalreliktid, jagunevad mitmeks erikvaliteediliseks lokaalseks populatsiooniks. Riimveelised merikilk Saduria entomon, tavaline harjaslabalane
Monoporeia affinis, Paracyprideis fennica, aga ka eurühaliinsed merelised liigid
Halicryptus spinulosus ja Heterocyprideis sorbyana on Läänemere idaosas igaüks
moodustanud 5–10 erinevate omadustega lokaalpopulatsiooni, mis on tavaliselt
üksteisest ruumiliselt isoleeritud. Nende populatsioonide vahelised erinevused
on tekkinud minevikus (arvatavasti hilisglatsiaalse Joldiamere staadiumis), mil
nende liikide rühmitused immigreerusid Läänemerre eri teid pidi. Populatsioonide erinevusi süvendas tänapäevaste reliktide eellaste eluspüsimine Balti jääjärves ja Antsülusjärves ligilähedalt magedas vees või nende elamine sel ajal soolases
vees praeguse Kattegati-Skagerraki alal. Populatsioonide geneetilise eristumise
kaugus võib olla väga erinev, sõltudes konkreetsetest kohastumise ja loodusliku
valiku eripäradest. Ökoloogilise ja füsioloogilise erikvaliteedilisuse tõttu on lokaalsed populatsioonid võimelised arenema ning asustama uusi territooriume
ja ökoloogilisi nišše ning sellega kindlustama liiki võimaliku väljasuremise eest.
Läänemere keerulise ajaloo kestel on selle mere asustanud arvukad mageveeli114

Joonis 46. Merikilgi (Saduria entomon) lokaalpopulatsioonid ja biomassi jaotumine
Läänemere kirdeosas ( Järvekülg, 1979).

sed, riimveelised ja merelised populatsioonid. Tänapäeval on nad Läänemeres
kindlate mereosade tingimustega kohastunud ja elavad juba pika perioodi kestel statsionaarselt neis piirkondades. Kuna põhjaselgrootud üldiselt laialdaselt ei
rända, siis võivad vastavad lokaalpopulatsioonid hõlmata nii suuri kui ka võrdlemisi piiratud alasid ning paikneda suhteliselt ligistikku. Joonisel 46 on kujutatud merikilgi (Saduria entomon) populatsioonid, mida eristas A. Järvekülg oma
uurimisalal Läänemere kirdeosas. Kahjuks ei ole siiani tehtud asjakohaseid väga
tarvilikke geneetilisi uuringuid.
Läänemere zoobentose hulgas puuduvad laialdaselt inimtoiduks kasutatavad liigid. Molluskid, nagu söödav rannakarp Mytilus sp., söödav südakarp Cardium sp.
jt on Läänemeres aeglase kasvu tõttu väikesed ja nende töönduslik kasutamine
seetõttu olulist tulu ei too. Siiani on zoobentosest saadav võimalik tulu seotud
bentosetoiduliste kaladega (peamiselt lest, tursk, merilest, kammeljas, emakala,
räim jne), kelle jaoks põhja selgrootud moodustavad olulise osa toidust või
koguni põhitoidu.
Põhjaselgrootute uurimine Läänemeres on kestnud üle sajandi ja kestab edasi.
Nad on üks Läänemere ökosüsteemide tähtsaid osi. Tulemusi kasutatakse selleks, et parandada mere ökosüsteemide haldamist, sest ilma vajalikul tasemel
hinnatud ja hallatud põhjaelustikuta ei ole võimalik mere ökosüsteemide tasakaalustatud areng. Eriti on põhjaelustikku juba pikka aega kasutatud reostuse
hindamise indikaatorina.
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2.3.5. Kalastik
Kalastik on Läänemere üks tähtsamaid kasutatavaid ressursse. Kalandus on
Läänemeremaades olnud majanduslikult oluline tegevusala sajandite kestel.
Peamised töönduskalad on merelise päritoluga: räim/heeringas, kilu, tursk, lest,
merilest, kammeljas jt liigid. Need moodustavad suure osa Läänemerest töönduslikul kalapüügil saadavast biomassist (joonis 47) ja ka rannikuelanikkonna
toidust. Mainitud varude suuruse ja seisundi hindamiseks ja haldamisotsuste
tegemiseks teevad Läänemere-äärsed riigid koostööd Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu raamides. Läänemere varasemates arengustaadiumides sisserännanud meritint, emakala ja mõned teisedki nn reliktliigid leiavad ka tänapäeval tarbijaid ning neid püütakse. Keerulise ajaloolise tagapõhjaga, kuid suure
väärtusega siirdekaladest – lõhe ja meriforelli populatsioonidest – on paljud üle
ekspluateeritud või kannatavad keskkonna ebamõistliku haldamise tõttu. Mageveekalad hoiduvad eeskätt rannikupiirkondadesse, kus nad on rannakalanduse
objektiks. Tänapäeval on kalandus (k.a kalakasvatus) tähtis nii eraldi majandusharuna kui ka turismi ja puhkemajanduse koostisosana.
Peale kasutusel olevate ressursside hõlmab kalastik suure arvu liike, mis on tähtsad ökosüsteemi koostisosana, mida kasutavad ökosüsteemi teised lülid, kuid
inimene juhuti või otseselt üldse mitte. Teatav arv liike võib arvukas olla periooditi (näiteks makrell Scomber scombrus jt liigid, kes Läänemeres ei paljune, kuid

Joonis 47. Läänemere kalasaagid alates 1930. aastast Rahvusvahelise Mereuurimise
Nõukogu andmetel.
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kelle noorjärke hoovused perioodiliselt toovad Põhjamerest Läänemerre, kus
nad arenevad, kasvavad ja kust neid ka püütakse). On merelisi liike, keda kohatakse rohkem Läänemeres soolase vee mõju suurenemisel, st need liigid on
kohanemas riimveeliste tingimustega, kuid tänapäeva Läänemere tavalises soolsuses on nende arvukus väike. Teatav väiksem arv merekala liike leitakse Läänemeres eksikülalistena. Mõningad tulnukliigid (ümarmudil Neogobius melanostomus jt) on leidnud Läänemeres soodsa niši paljunemiseks ja oma arvukuse suurendamiseks.
2.3.5.1. Pelaagilised merekalad
2.3.5.1.1. Räim, läänemere heeringas (Clupea harengus membras L.)
Varude struktuur. Räime/läänemere heeringat käsitletakse tavaliselt Atlandi
ookeani idaosas Spitzbergenist, Novaja Zemljast, Kara merest ja Valgest merest
Biskaia laheni ning Atlandi ookeani lääneosas Gröönimaast ja Hudsoni lahest
Cape Hatteraseni ulatuvaid merealasid asustava atlandi heeringa (Clupea harengus L.) alamliigina.
Liiki Clupea harengus L. hõlmatud
heeringarühmituste omavahelised
suhted varieeruvad erineval määral
üksteise areaaliga kattuvate reproduktiivselt seotud lokaalpopulatsioonide staatusest kuni reproduktiivselt isoleeritud ühikuteni. Selle
liigi rühmitustest on kõige tähtsamad kevadkudu- ja sügiskuduheeringad, neid eristas juba Gisler
1758. a. Blaxter (1958) näitas, et
Räim (Markus Vetemaa foto).
kevadkudu- ja sügiskuduheeringad
reproduktiivselt ei segune ja neid
tuleb pidada kaksikliikideks. Liigi Clupea harengus L. sellist staatust silmas pidades tuleb teda käsitleda kahest kaksikliigist – kevadkudu- ja sügiskuduheeringast – koosneva ülemliigina.
Mainitud kaksikliigid esinevad ka Läänemeres, kuhu nad on tulnud Atlandi
ookeani põhjaosast. C. Linné andis riimveelist Läänemerd asustavale heeringale/räimele nime Clupea harengus var. membras L. Hilisemad uurimised näitasid, et mainitud kaksikliike tuleb Läänemeres kohelda eri liikide (kevadkuduheeringa ja sügiskuduheeringa) alamliikidena.
Looduslikes tingimustes Liivi lahes tehtud ristamiskatsed (hilinenult koelmuile saabunud kevadkuduräimede marja ja niiska kasutati ristviljastuskatses koos
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esimeste hulgas koelmuile tulnud sügiskuduräimede marja ning niisaga) näitasid, et kevadkuduräime mari sügiskuduräime niisaga viljastatult ja sügiskuduräime mari kevadkuduräime niisaga viljastatult normaalseid järglasi ei anna (joonis
48). Mainitud ristviljastuskatse kinnitas, et kevad- ja sügiskuduräime tuleb käsitleda reproduktiivselt isoleeritutena, kes kuuluvad eri liikidesse.
Kevad- ja sügiskuduheeringate/räimede üks põhilisemaid erinevusi on nende
embrüonaalse arengu optimumtemperatuur, mis on evolutsioonis võrdlemisi
konservatiivne. See temperatuur on Läänemere, Vaikse ookeani ja tõenäoliselt
ka Atlandi ookeani kevadkuduheeringatel 7 °C lähedal, sügiskuduheeringatel aga
märgatavalt kõrgem.
Erinevused puudutavad ka käitumist, paljunemistsüklit, populatsioonidünaamikat ning morfoloogilisi ja bioloogilisi parameetreid. Liivi lahe sügiskuduräimedel on sama lahe kevadkuduräimedega võrreldes oluliselt suurem selgroolülide,
pülooriliste jätkete ja lõpuspiide arv, kuid väiksem pea suhteline pikkus ja kõrgus, silma diameeter, keha maksimaalne kõrgus ja anteventraalne pikkus.
Kevad- ja sügiskuduräimed on otoliitide (sisekõrvas paiknevate kuulmeluukeste) ehituse põhjal praktiliselt täielikult eristatavad. Kala elukäik on talletatud ta

Joonis 48. Konstantsel temperatuuril (17 °C) arenenud ja 1650–1690 kraadtundi pärast
viljastamist koorunud: a – kevadkudu laheräime normaalne vastne, koorunud juunis; b,
c – 1971. a septembris sügiskuduräime koelmutelt püütud kevadkuduräime munarakust
ja sügiskuduräime seemnerakust või kevadkuduräime seemnerakust ja sügiskuduräime
munarakust arenenud ebanormaalsed vastsed (b – kõrvalekalded perikardiumis, keskkõrvas, hordarakkudes jm; c – silmapaistvad kõrvalekalded paljudes morfoloogilistes
tunnustes, ujumisvõimetus) (autori andmed).
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Joonis 49. Sügiskudu mereräime (1, 2) ja laheräime (3) ning kevadkudu mereräime
(4, 5) ja laheräime (6, 7) otoliidid (Ojaveer, 1988).

otoliitide struktuuris (joonis 49). Kevadkuduräime otoliite saab sügiskuduräime omadest eristada peamiselt palju väiksema keskvälja põhjal, samuti rostrumi
ja anterostrumi vahelise nurga ning suvevööndite suhtelise suuruse alusel.
Sügiskuduräime otoliidil on esimene kasvuvöönd peaaegu eranditult suurem
kui kevadkuduräimedel. Kevad- ja sügiskuduräimede eristamiseks kasutataksegi
peamiselt otoliite.
Kuid kevadkuduräimi ja sügiskuduräimi ei ole võimalik kindlalt ära tunda välimuse järgi. Mõningates piirkondades lubab väliskuju siiski teatavat osa sügiskuduräimi kevadkuduräimedest eraldada. Liivi lahes on kevadkuduräimede keha
üldiselt lantsetikujuline, suhteliselt suure pea ja suurte silmadega ning selg enamasti siniselt pigmenteeritud. Sügiskuduräimede keha on enamasti värtnakujuline, märksa väiksema pea ja silmaga, heledama halli seljaga (joonis 50).
Ammu on teada, et ei kevadkuduräim ega ka sügiskuduräim moodusta Läänemeres ühtset segunevat (panmiktilist) populatsiooni. Eri merealasid asustavate rühmituste erinevused morfoloogias, kasvukiiruses, rännetes, arvukusdünaamikas
jm on ärgitanud nende rühmituste tagapõhja uurimist juba alates 18. sajandist.
Atlandi ookeani kirdeosa ja Läänemere avaosa vahel elavate heeringa/räime
populatsioonide reas on olemas populatsioon (Rügeni kevadkuduräim), mida
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Joonis 50. Liivi lahe kevadkuduräime (ülal) ja sügiskuduräime (all) kehakuju iseloomulik erinevus (autori materjalid).

saab pidada alamliigi Clupea harengus membras L. hulka kuuluvaks, kuid millel
selgelt avalduvad ka mõningad eumariinse soolsusega keskkonnas elavate heeringapopulatsioonide tunnused, mida teistel räimepopulatsioonidel ei ole. Aegade
jooksul on alamliiki Clupea harengus membras L. kuuluvad populatsioonid oma
areaaliga kohastudes omandanud uusi omadusi, eristunud üksteisest ja kaotanud mõningaid eellastel olnud tähtsaid tunnuseid. Näiteks on Läänemere idaosa
räimepopulatsioonidel kadunud embrüonaalse arengu võime ookeanisoolsusega vees.
Otoliitide ehitust saab kasutada ka Läänemere avaosas elavate mereräimede ning
Liivi, Soome ja Põhjalahte asustavate laheräimede eristamiseks. Laheräimede
otoliidid erinevad mereräimede omadest silmapaistvalt kitsamate suvevööndite
(eriti alates kolmandast suvevööndist), samuti märksa rikkalikumate lisaringide
jt otoliidi pinda karestavate struktuuride poolest.
Kevadkuduräim
Liigisisesed rühmitused. Kevadkuduräime pika uurimisperioodi kestel on
muutunud ümberlükkamatuks tõsiasjaks, et Läänemeres esinevad selle liigi
püsivad lokaalsed rühmitused. Laialdaste Taanis, Rootsis, Poolas, Saksamaal,
Soomes jm läbiviidud märgistamiste tulemused osutavad sellele, et läänemere
heeringa/räime rühmitused paljunemisel üldiselt massiliselt ei segune, rääkimata panmiksiast. See loob keskkonnatingimuste poolest selgelt erinevaid areaale
asustavate lokaalsete räimepopulatsioonide eristumiseks soodsa tagapõhja.
Võttes kokku senised paljude uurijate (Kupffer, 1876; Heincke, 1898; Hessle,1925; Kändler, 1942; Ehnholm, 1951; Otterlind,1962; Weber, 1971; Biester,
1979 jt) tulemused läänemere heeringa/räime rännete ning morfomeetriliste
tunnuste tõlgendamisel, paljunemistingimuste, viljakuse, kasvukiiruse jt popu120

latsiooniparameetrite, samuti haiguste ja parasiitide uurimisel, saab Läänemeres
eristada järgmisi kevadkuduräime/heeringa populatsioone (joonis 51): 1) Rügeni heeringas/räim, kes koeb peamiselt Rügeni saare piirkonnas. Rügeni tüüpi
kevadkuduheeringas koeb ka naabruses Saksa ja Poola aladel paiknevate jõgede
suudmete lähedal, väinades, Beltis jne; 2) Gdanski ja Wisla lahe ning Leedu ranniku räim; 3) Hanö lahe rannikupopulatsioon; 4) Rootsi idaranniku mereräim;
5) Liivi lahe räim; 6) Läänemere kirdeosa mereräim; 7) Soome lahe räim (suure
üleminekualaga lahe idaosa asustava laheräime populatsiooni ja Läänemere kirdeosa mereräime vahel); 8) Botnia merd asustav laheräim; 9) Botnia lahe räim.
Allpool käsitletakse populatsioone vastavalt praegustele teadmistele nende reproduktiivse segunemise või isolatsiooni kohta, juhindudes geograafilisest print-

Joonis 51. Läänemere kevadkuduräime populatsioonide kudemisalad (x) ja toitumisränded.
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siibist – nende kudemis- ja kasvupiirkondade paiknemisest. Mereräime populatsioonid, mis asustavad kõrgema soolsusega ja pehmema kliimaga mere avaosa,
erinevad rännete ning paljunemisalade, talvitumis- ning toitumispaikade temperatuuri- ning soolsustingimuste poolest sügavale rannikusse lõikuvates Liivi,
Soome ja Põhjalahes elavatest laheräime populatsioonidest.
Laheräimed (Liivi lahe, Soome lahe, Botnia mere ja Botnia lahe populatsioonid)
elavad soolsustel alla 7 promilli (kuid väldivad soolsusi alla 2 promilli). Nende
elualas varieerub veetemperatuur rohkem (0 °C talvel kuni 16–17 °C suvel) kui
mereräimede omas (vastavalt 2 °C kuni 14–15 °C, tabel 3). Adultsed mereräimed sisenevad alla 7 promilli soolsusega vette ajutiselt – peamiselt kudemiseks.
Vastsed, maimud ja ka noorräimed lahkuvad pärast koelmute lähedal toimunud
arengut kaugemale avamerre. Ränded on mereräime elus ilmselt palju tähtsamad
kui laheräimele.
Tabel 3. Temperatuur (°C) räime jaotumise veekihtides Läänemere eri piirkondades.

Levik ja elupaigad. Räimekoondiste jaotumine, käitumine ja ränded Läänemeres olenevad kala bioloogilisest tsüklist (paljunemine, toitumine, talvitumine),
ta füsioloogilisest seisundist ja keskkonnatingimustest, kaasa arvatud inimtegevuse mõjud. Räim elab Läänemere kõigis piirkondades, mitmesuguse soolsusega vees. Varasemates allikates on märgitud, et heeringas/räim võib tungida
jõesuudmetesse ja elada mageveelistes järvedes. Kevadkuduheeringas on moodustanud endeemilise isoleeritud kääbuskasvulise populatsiooni 1874. a Eckenförde lahest eraldunud rannikuveekogus Windebyer Nooris, kus soolsus on 3– 6
promilli (Neb, 1970). Teisest küljest väldib isegi väga madala soolsusega kohastunud Soome lahe idaosa kevadkuduräim vett, mille soolsus on alla 2 promilli,
samuti piirkondi, kus soolsus on väga ebastabiilne.
Läänemere räime reaktsioon valgusele muutub elu jooksul põhjalikult. Vastsetel
on positiivne reaktsioon valgusele ja nad elavad ülemistes veekihtides. Valgel ajal
on räime vastsed ja noorkalad kevadest sügiseni kontsentreerunud vee pinnakihtidesse. Pimedas jaotuvad nad kogu veesamba ulatuses. Ka maimud ja noorräim elavad hästi valgustatud ülemistes veekihtides. Kuid elu jooksul räime päevase eluala sügavus pidevalt suureneb. Toitumis- ja talvitumisperioodil tõuseb
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vanem räim ülemistesse veekihtidesse ainult öösel. Kuid kuna räime ja ta
peamiste toiduobjektide reaktsioon valgusele on ühesugune, siis on keerukas
eristada räime reaktsiooni valgusele ta reaktsioonist toidu suhtes.
Sesoonne jaotumine. Talvel võib Läänemere avaosas ja Soome lahe lääneosas
räimekoondiste päevane esinemissügavus varieeruda 60–120 meetri vahel.
Räimeparvede tegeliku sügavuse määrab räimele vastuvõetav vee temperatuur
(2–6 ºC) ülevalt ja hapnikusisaldus (vähemalt 1,5 cm3dm-3 O2 ) alt (joonis 24).
Kalakihi alumises osas domineerib vanem räim. Maimud ja üheaastased räimed
kogunevad peamiselt parvede rannikupoolsele servale, kus temperatuur on madalam, kuid hapniku kontsentratsioon kõrgem. Mere edelaosas talvitub räim
kõrgemal temperatuuril kui põhja pool (Bornholmi süviku piirkonnas peamiselt
4–6 ºC, Gotlandi süvikus 2–5 ºC juures). Liivi lahes, Saaristomeres ja Soome
lahe idaosas talvitub räim vähemalt 20 m sügavusel ja sügavamal põhja lähedal,
0–3 ºC temperatuuriga ning heade hapnikutingimustega veekihis (tabel 3).
Pelaagiliste kalade talvitumiskoondised on tavaliselt jaotunud ühe kihina, mis
karmide temperatuuritingimuste puhul on vertikaalselt üsna kokku surutud.
Pehmemate temperatuuritingimuste puhul on kalakihi vertikaalne ulatus suurem ning võib esineda kahekihiline pelaagiliste kalade jaotus. Läänemere avaosas esinevad talvitumiskoondised päeval parvedena. Väga karmide temperatuuritingimuste korral talvituvad kilu ja räim Liivi lahes, Soome lahe idaosas ja ka
avamere põhjaosas ning Soome lahe lääneosas homogeense kalakihina, milles
väiksemaid parvi eristada ei ole võimalik.
Kevadel algab talvitumiskoondiste hajumine siis, kui vee pinnakihtide temperatuur tõuseb 0,5–1 ºC-ni. Nooremad, peamiselt mittesuguküpsed räimed ja kilud
tõusevad soojemasse pinnavette või tekkivasse temperatuuri hüppekihti (joonis
50), kus moodustuvad nende toiduorganismide – soojaveeliste plankterite –
tihedaimad kogumid. Suuremad räimed hoiduvad vee põhjakihtidesse, eelistatult segunemisvööndisse soolsuse hüppekihti või selle lähedale. Kudemisrännet alustavad kõige arenenumate sugunäärmetega räimed – tavaliselt vanemad,
soodsaimates temperatuuri- ja soolsustingimustes talvitunud kalad. Kuduräim
saabub jääst vabanenud rannikuvööndisse tihedates parvedes, koos soojema
avamere veega. Kudemiskoondised väldivad külmemat vett, lõunapoolsetes piirkondades temperatuure alla 2 ºC. Pärast koelmutelt naasmist alustab räim intensiivset toitumist peamiselt sügavamates veekihtides rannikunõlva lähedal.
Suvel on räim päeval jaotunud kolme kihina (joonis 52): maimud hoiduvad sooja pinnavette ranniku lähedal, kus tavaliselt paiknevad nende toiduorganismide
tihedaimad koondised; noorräim ja kilu püsivad temperatuuri hüppekihi lähedal; vanem räim on sügavamal põhjalähedastes kihtides, kus ta toitub põhja selgrootutest ja suuremast külmaveelisest planktonist. Suvel on räim üldiselt väga
liikuv ja toitub intensiivselt.
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Joonis 52. Räimekoondiste sesoonne paiknemine (autori andmed).

Sügiseks on räime rasvasus suurenenud ning valguse nõrgenedes ta aktiivsus
väheneb. Temperatuuri hüppekihi kadudes pelaagilised ja rannikunõlval paiknevad kalakoondised hajuvad. Kala koguneb talvitumiseks kaugemal meres soojematesse vee põhjakihtidesse, eelkõige soolsuse hüppekihi lähedale, kuid alati
1,5 cm3 hapnikusisalduse nivoost ülalpool. Moodustuvates talvitumiskoondistes tõuseb räime vanus ja ühevanuste räimede suurus sügavusega ja kaugusega
rannikust.
Ööpäevane vertikaalne ränne. Toitumisperioodil (temperatuuridel > 2 ºC ja
heades hapnikutingimustes ka talvitumisperioodil) teeb räim, nagu ka ta peamised toiduorganismid, ööpäevaseid vertikaalseid rändeid (joonis 53). Päeval vee
põhjakihtides (vanemad isendid) või temperatuuri hüppekihis elavad räimed
hajuvad päikese loojumisel, tõusevad 30–40 min jooksul vee pinnakihti ja veedavad seal kogu öö. Kala laskumine päevastesse elupaikadesse algab päikesetõusuga
ja kestab, olenevalt valguse tugevusest, 1–3 tundi. Räime ööpäevase vertikaalse
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Joonis 53. Räimekoondiste ööpäevase vertikaalse rände intensiivsus ja parvede koosseis kala kahekihilise jaotumise puhul Liivi lahes juunis, septembris ja oktoobris (autori
andmed).

rände intensiivsus muutub aasta kestel. Ööpäevane vertikaalne ränne oleneb
veekihtide temperatuurist, hapnikusisaldusest ja teistest keskkonnatingimustest
ning kala organismi seisundist. Ööpäevast vertikaalset rännet hakkavad pelaagilised kalakoondised tegema talvitumise lõpul ning see on kõige aktiivsem kevadise toitumisperioodi jooksul ja suve esimesel poolel. Sellest rändest võtavad
kõige aktiivsemalt osa kevadkuduräim ja kilu, kelle kõige tähtsamad saakloo125

mad teevad samuti agaralt ööpäevaseid vertikaalrändeid. Sügiskuduräim kui vee
põhjakihtidega enam seotud kala tõuseb vee pinnakihtidesse kevadel, kuid
suvel ja sügisel jääb üldiselt kevadkuduräimest sügavamale ning sügisel lahkub
vee põhjakihtidest harva. Seetõttu esineb ka suve- ja sügisöödel vee põhjakihtides räimi – sügiskuduräimi ja ka adultseid kevadkuduräimi. Pelaagiliste kalade
ööpäevane ränne suve jooksul aegamööda vaibub – parvede loojangujärgse
tõusu kõrgus ja rändes osalevate kalade hulk väheneb järk-järgult. Siiski kestab
vertikaalne ränne väheintensiivsel kujul hilissügiseni (joonis 53).
Räime ööpäevast vertikaalset migratsiooni tuleb käsitleda adaptatsioonina, mis
lubab kalal pikka aega olla suurimas toiduorganismide tiheduses ning optimaalsetes temperatuuri- ja valgustingimustes ning ühtlasi võimalikult märkamatuna
hoiduda vaenlastest.
Ränded eri merepiirkondade vahel. Räimerühmituste rännete kohta on tähtsaimad andmed saadud märgistamiste tulemusena. Kuid rännete kohta on järeldusi tehtud ka kaudsete andmete põhjal (otoliiditüüpide ja parasiitidega nakatumise uuringud eri mereosades, vanuselise koosseisu ning keskmise pikkuse ja
kaalu muutuste jälgimine teatavates piirkondades). Kõige üldisemaks märgistamisega selgitatud seaduspärasuseks on mereräimede ja laheräimede erinev rändestrateegia. Laheräime ränded on lühikesed, mereräimel palju ulatuslikumad.
Otterlind (1962) leidis, et Läänemere avaosa räimerühmitused üldiselt ei rända
Botnia merre ja Botnia lahte. Botnia mere ja Botnia lahe räimed omakorda ei
lähe massiliselt Läänemere avaossa. Ei ole leitud ka massilisi rändeid Botnia merest Botnia lahte ja vastupidi. Räimeparvede vahetus on suhteliselt piiratud ka
Botnia mere ida- ja lääneranniku vahel ning see leiab aset eeskätt Norra Kvarkeni
kaudu.
Parmanne (1988) märgistamised näitasid, et Soome lahe räim ei tee laialdasi
rändeid kodulahest väljapoole. Iseloomulikud sesoonsed keskmise pikkuse ja
kaalu muutused Soome lahe ida- ja lääneosa ning Kirde-Läänemere avaosa räime
vahel näitavad, et pärast kudemist rändab vanem räim Soome lahest selle suudmealasse või avamerre. Talve alguse saabudes näitab vanemate räimede keskmise pikkuse ja kaalu muutumine, et Soome lahe räimed on oma läänesuunaliselt rännakult tagasi jõudnud.
Liivi lahe räim paljuneb ja toitub enamasti kodulahes. Pärast kudemist võtab
väiksem osa räimi (eriti vanemad räimed toiduvaestel aastatel) ette toiduotsimisrände avamerre. Suur osa neist tuleb pärast toitumisperioodi sügisel või varakevadel tagasi Liivi lahte.
Võrreldes laheräimega on mereräime ränded palju pikemad. Otterlindi (1962)
pikaaegsed uuringud selgitasid, et Rootsi idaranniku koelmutelt rändavad
kevadkuduräimed Läänemere lõunaossa (peamiselt Bornholmi süviku ja Slupski
vaondi piirkonda), kus nad toituvad halokliini alt ülemistesse veekihtidesse
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segunevate biogeenide ja tekkiva suure bioloogilise produktsiooni piirkonnas
juunist-juulist kuni oktoobri-novembrini. Selle laialdase regulaarse rände intensiivsus varieerub eri aastatel. Zooplanktoni poolest rikastel aastatel esineb
Rootsi idaranniku räimi Läänemere lõunaosa toitumisaladel vähem kui zooplanktonivaestel aastatel. Rootsi idarannikul paiknevatelt koelmutelt lähtuv
kevadkuduräimede massiline ränne Läänemere lõunaosa produktiivsetele toitumisaladele näitab, et Gotlandi basseini lääneosas paiknevad suurepärased räime
kudemispaigad toodavad rohkem räimi, kui suudavad toita koelmutelähedased
koduveed. Sellepärast liiguvad räimeparved pärast kudemist toidu otsinguil piki
rannikunõlva lõuna poole. Märgistamised on näidanud, et ainult väike osa Rootsi idaranniku lähedal kudevatest kevadkuduräimedest rändab Läänemere keskosa süvikupiirkonnast üle ida poole. Idapoolne migratsioon on tõenäoliselt piiratud sellepärast, et Gotlandi süviku keskosas on räime toiduorganisme vähe ning
hapnikutingimused ja temperatuur sügavamates veekihtides räimele ebasoodne.
Seepärast on Rootsi idaranniku kevadkuduräime ning Läänemere kirdeosa
mereräime segunemine võrdlemisi piiratud. Rootsi idaranniku kevadkuduräim
on elukeskkonna tingimuste erinevuste tõttu võrdlemisi erinev ka Hanö lahe räimest. Hanö lahe kevadkuduräim pikki rändeid ette ei võta – ta ei rända Kalmari
väina lõunaosast põhja poole ega Bornholmist lääne poole.
Peamine osa Wisla lahes ja Gdanski lahes paljunevast räimest toitub Gdanski
lahes ja selle naabruses. Osa Pomorze lahes ja Gdanski lahe läänepiirkondades
(kuid mitte Wisla lahes) paljunevatest räimedest on viibinud suurema soolsusega vees väljaspool Läänemerd ning mingi osa nendest on nakatunud ka inimelule
ohtliku Anisakis simplex’i vastsetega (viimati nimetatud parasiidiliik elab suurema soolsuse juures, kui on Läänemeres).
Biesteri (1979) jt Saksa räimeuurijate tööd selgitasid, et suurem osa noorematest Rügeni heeringatest elab Läänemeres 16º idapikkuse (Bornholmist ida
pool) ja Kühlungsborni ning Mecklenburgi lahe vahelisel alal. Vanemate Rügeni
heeringate peamine mass ja osa nooremaid rändavad toituma Kattegatti ja Skagerrakki. Kasutatavaim rännakutee läbib Sundi, kus toitumisaladelt Läänemerre
koelmutele rändavad parved talvituvad. Rügeni heeringas on tugevasti seotud
Rügeni saare piirkonnas paiknevate koelmutega. Mainitud populatsioon veedab
osa oma ontogeneesist Läänemeres ja osa märksa soolasemas vees. Seepärast
võib seda populatsiooni pidada Atlandi heeringa ja Läänemere räime vaheliseks üleminekupopulatsiooniks. Läänemere edelaosa kevadkuduräim (Rügeni
kevadkuduheeringas) asustab suhteliselt hästi piiritletud ala, kus segunemine
teiste populatsioonidega on piiratud ning seetõttu populatsiooni staatus võrdlemisi selge.
Läänemere kevadkuduräime asustamine Araali merre. Aastatel 1954–1955
viljastati Pärnu lahest, Väinamerest ja Wisla lahest püütud kevadkuduräimedelt
võetud umbes 32 miljonit marjatera ja asustati embrüo staadiumis Araali merre.
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Eesti vetes juhtis neid töid bioloogiadoktor Linda Rannak (Rannak, 1988).
Eesmärgiks oli selle mere rikastamine tema ökosüsteemi sobiva kalaliigiga, et
saada ekspluateerimiseks väärtuslik varu. Araali meres koorus soolsusel 4–10,2
promilli neist marjateradest umbes 20 mln vastset. Kevadkuduräim säilitas uues
elukohas oma põhilised tunnused: paljunemissesooni, kudemistemperatuuri
ja -soolsuse. Kuni aastateni 1960–1961 ületas räime kasvukiirus Araali meres
tunduvalt oma eellaste kasvukiiruse Läänemeres. 1960. a oli Araali mere räime
paljunemine väga edukas. Hiljem samasse merre koos introdutseeritavate kefaalidega Kaspia merest tahtmatult viidud Kaspia ateriini ja mudillaste tõttu tekkis
terav toidukonkurents räimega ja viimase toiduvaru vähenes. Sellele järgnes kasvukiiruse ja arvukuse märgatav langus. Aastate pärast kidus ja hävis Araali mere
kevadkuduräim aegamööda koos ta uueks koduks saanud merega.
Paljunemine. Emas- ja isaskalade vahekord räimekoondistes on üldiselt 1:1.
Isased saavutavad suguküpsuse nooremana ja väiksemana kui emased. Tavaliselt
esineb ka adultsete räimede hulgas (sh vanemates vanuserühmades) teatav väike
protsent isendeid, kelle sugunäärmed on jäänud juveniilsesse arengustaadiumi
(st sugu ei ole määratav).
Liivi lahest on püütud kevadkuduräim, kelle gonaadides esines samal ajal nii
kudemiseelses seisundis mari kui ka niisk.
Üldiselt toimub räime suguline küpsemine 2–3 aasta vanuses. Liivi lahes saavutab väike osa kevadkuduräimi sugulise küpsuse juba 1-aastasena. Räime peamised kudemiskoondised Läänemeres koosnevad 2–6-aastastest kaladest (tabel 4).
Kudemist alustavad need vanuserühmad, kes on talvitunud parimates keskkonnatingimustes, mis on stimuleerinud sugunäärmete arengut.
Populatsioonide ja vanuserühmade kohastuslikult väljakujunenud saabumine
kudemisalale (joonis 54) lubab lokaalse populatsiooni keskmistel vanuserühmadel kudeda tingimustes, mis on suhteliselt kõige soodsamad marja viljastamiseks ja normaalse loote arenemiseks. Sellepärast on keskmiste vanuserühmade
paljunemispotentsiaal räimel kõige suurem. Täiendi põhimise osa põlvnemine
keskmistest, kõige elujõulisematest vanuserühmadest ja varajane areng suhteliselt optimaalsetes tingimustes on räimepopulatsioonide stabiilsuse tähtsaks
aluseks.
Viljakus. Läänemere kevadkuduräimede lokaalpopulatsioonid erinevad oluliselt nii absoluutse viljakuse kui ka absoluutse viljakuse ja kala kaalu, viljakuse
ja kala pikkuse ning viljakuse ja kala vanuse seoste iseloomu poolest (joonis
55). Korrelatsioonikoefitsient mainitud tunnuste vahel on statistiliselt oluline,
kõige kõrgem on see absoluutse viljakuse ja kala kaalu vahel. Keskmine absoluutne individuaalne viljakus on kõige väiksem esmaskudejatel ja hiljem järk-järgult
suureneb. Suure kasvukiirusega isendid toodavad suhteliselt rohkem marja kui
aeglasekasvulised, eriti keskmistes vanuserühmades. Suhteline viljakus (marjaterade arv 1 g kehakaalu kohta) on suurim keskmistes vanuserühmades.
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Tabel 4. Kevadkuduräime populatsioonide olulised parameetrid.

Andmed: Altuhov,1959; Aneer, 1989; Ehnholm, 1951; Hessle, 1925; Kääriä et al., 1988; Ojaveer
et al., 2003; Parmanne et al., 1997; Rajasilta et al., 1989; Strzyzewska, 1969; Weber, 1971.

Joonis 54. Räimerühmituste kudemisaeg Läänemere kirdeosas (Ojaveer et al., 2003).
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Joonis 55. Kevadkuduräime/kevadkuduheeringa populatsioonide viljakus (Ojaveer,
1988).

Kudemine ja vastsete areng. Kevadkuduheeringa/räime paljunemist Läänemeres hakati uurima mere edelaosas paiknevates lahekestes ja väinades ligi poolteist sajandit tagasi (Kupffer, 1877).
Läänemere rannikuil kestab kevadkuduräime kudemine veebruarist augustini.
Mere edelaosas algab kudemine veebruaris ja lõpeb juunis, Botnia lahe põhjapoolseimas osas vastavalt juunis ja augustis (tabel 4). Kudemise algus on üldiselt ajastatud kevadisele primaarproduktsiooni tsükli maksimumile selles merepiirkonnas. Sel juhul langeb vastsete toidu (kopepoodide naupliuste) arvukuse
tipp üldjuhul ajale, mil räimevastsete arvukuse maksimum läheb üle välistoidule.
Selline kohanemine on võimalik ja tähtis sellepärast, et siis on vastsete ellujäämus ja tekkiva põlvkonna arvukus suurim.
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Kevadkuduräime kudemine algab varakevadel, kohe jäälagunemise järel, kui vee
temperatuur on tõusnud kuni 2–3 °C. Kudemise jaoks liiga soojaks muutub vesi
18–20 °C juures (tabel 4). Sellepärast nihkub kudemine järjest sügavamale, kus
temperatuur jääb kudemiseks soodsasse vahemikku. Koelmud asetsevad ranniku lähedal, peamiselt vee turbulentse segunemise kohtades. See on tähtis arenevate embrüote heaks hapnikuga varustamiseks ja erituvate laguainete eemaldamiseks. Teisest küljest on sellistes kohtades bioloogiline produktiivsus suur, st
keskmiste kliimatingimuste puhul tekib seal räime vastsetele kõige rohkem toitorganisme (kopepoodide naupliusi). Läänemere kevadkuduräime embrüonaalse arengu optimaalne temperatuur (mis annab tulemuseks suurima normaalsete embrüote protsendi koorumisel) on 7 ºC nii mere kirdeosas kui ka Rügeni
heeringal. Optimaalsest liiga erinev temperatuur põhjustab embrüote massilisi
väärarenguid. Pärast embrüonaalset arengut 3 ºC juures oli koorumisel Läänemere kirdeosa mereräimedest normaalseid ainult 1,3%, laheräimed aga olid kõik
ebanormaalsed.
Soolsus varieerub koelmutel peamiselt 5–15 promillini mere edelaosas, 5–7 promillini Läänemere avaosa ja põhjaosa koelmutel ning (2) 3–5 promillini Botnia,
Soome ja Liivi lahes ning Wisla lahes. Kevadkuduräim koeb kogu Läänemere
ranniku ulatuses, välja arvatud suhteliselt piiratud kõige magestunumad alad
Soome lahe kõige idapoolsemas osas (Neeva suue ning Viiburi lahe siseosad).
Embrüonaalse arengu madalaim kriitiline soolsus on Rügeni kevadkuduheeringal 4 promilli. Läänemere kirdeosas toimub kevadkuduräime embrüo areng
normaalselt alates vee soolsusest 2,5 promilli, kuid mõningad embrüod võivad
arenema hakata ka 1-promillise soolsuse juures. Embrüote arengu optimaalseks
soolsuseks tuleb Läänemere kirdeosas pidada vahemikku 5–20 promilli. Kõrgematel soolsustel tõuseb normaalsest arengust kõrvalekaldunute osatähtsus järsult ning ookeanisoolsustel on areng valdavalt ebanormaalne. Järelikult on need
Läänemere räimepopulatsioonid ookeanisoolsustel kudevatest populatsioonidest juba eristunud.
Kudemisparved ilmuvad koelmutele lainetena. Arenevatele embrüotele räim
üldjuhul ei koe. Pärast viljastumist kleepub marjatera substraadile: põhjataimedele, kividele, molluskite kodadele, kruusale, jne. Kudemiskohtadeks on tavaliselt avatud, hea veevahetuse, kivise põhja ja suhteliselt tiheda taimestikuga
litoraalipiirkonnad. Põhjataimestikust kasutatakse kudemissubstraadiks paljusid
liike: Pilayella littoralis, Ectocarpus confervoides, Furcellaria lumbricalis, Zostera
marina, Fucus vesiculosus jt. Räim väldib pehmele põhjale kudemist. Põhjataimestiku puudumine või vähesus võib olla kuduräime mujale suundumise põhjuseks. Kudemissubstraadi tüüp varieerub eri mereosades ja perioodidel, see võib
muutuda ka vetikakoosluste loodusliku järgnevuse käigus ning sõltuvalt räime
poolt kudemiseks valitud sügavusest.
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Konkreetsed koelmud varieeruvad aastast aastasse, sõltudes temperatuuri, võimaliku kudusubstraadi jt tegurite erinevustest aastati, kaasa arvatud inimtegevusest olenevad häiringud.
Eri räimede ja ka sama räime marjaterade/spermatosoidide omaduste vahel võivad olla suured erinevused. Need võimenduvad viljastamisel, embrüo arengu
jooksul ning muutuvad nähtavaks koorumisel ja pärast koorumist. Nähtavaimad
gameetide kvaliteedist ja arengutingimustest tingitud kõrvalekalded normaalsest arengust on arengu peatumine (peamiselt embrüonaalse arengu alguses),
ebanormaalne lõigustumine/mesodermi segmenteerumine, embrüo keha või
seljakeeliku ebanormaalsed kõverdumised, müotoomide suuruse ja kuju kõrvalekalded, silma- või kuulmiskapslite ning perikardi ebanormaalsused jne. Loetletud kõrvalekalded põhjustavad embrüo elimineerumise varem või hiljem, kui
mitte enne, siis pärast koorumist välistoidule üleminekul, mil vastsel on ellujäämiseks tarvis normaalselt funktsioneerivaid elundeid.
Teatav osa räime marjast võib hakata arenema partenogeneetiliselt (viljastamata). Viljastamata munarakkude areng lõpeb tavaliselt enne lõigustumist või muutub ebanormaalseks ja lõpeb hiljem.
Embrüonaalne suremus ja ebanormaalsete embrüote protsent on tunduvalt
väiksem põhjataimestikul ja hõredalt asetsevate marjaterade hulgas kui pehmetel põhjasetetel ning mitmekihilistes marjakogumikes, kus hapnikutingimused
on halvemad. Marja suremus koelmutel oleneb keskkonnatingimustest: marja
ärasöömisest, vee liikumisest ja marjaterade tihedusega seotud hapniku kontsentratsioonist, temperatuurist, hallitusseente olemasolust ja arengust, vetikate
laguproduktide ning sinivetikate esinemisest jne.
Kevadkuduräime embrüote koorumine algab 1540–1970 kraadtundi ja rebukott
resorbeerub 2840–3500 kraadtundi pärast viljastamist. Kevadkudu mereräim
on koorumisel laheräimest märgatavalt pikem. Embrüona 7 ºC juures arenenud
Läänemere kirdeosa mereräime pikkus oli koorumisel 7,4 ja laheräimel 6,5 mm,
17 ºC juures arenenud mereräimel ja laheräimel vastavalt 6,3 mm ja 5,8 mm.
Rebukoti resorbeerumisel on kudemisperioodi algul külmemas vees arenenud
mereräime ja kudemise lõpupoole soojemas vees kujunenud laheräime pikkuste
vahe selgelt märgatav (joonis 56). See võib olla nende populatsioonide isendite
erineva pikkuse ja kaalu kujunemise aluseks. Kevadkuduräime vastsete suur enamik elab 10–25 meetri sügavuses rannikuvööndis, kus temperatuur kõigub 12 ja
19 ºC vahel.
Rebu resorbeerumise lõppedes on kevadkuduräime vastsel moodustunud lõuad,
keskkõrvas poolringkanalid, sooles peristaltika, silmades must pigment, kehal
ventrolateraalsed ja ventraalsed pigmendirakkude read, suured rinnauimed ning
sabauimes pehmed kiired. Süda lööb kiirelt (koorumise ajal südame töö kiireneb), kuid vererakke ei ole näha. Vastsete ujuvus on suurenenud ning ujumisviis
muutunud – passiivsed langemisperioodid on kadunud.
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Joonis 56. Liivi lahe koelmuil arenenud kevadkuduräime vastsed rebukoti resorbeerumise järel: ülal mereräim (arenenud embrüonaalperioodil 12 °C juures), all laheräim
(arenenud embrüonaalperioodil 17 °C juures) (Ojaveer et al., 2003).

Esimesel eluaastal on kevadkuduräime suremus suurim embrüona ja vastsestaadiumi alguses. Paljunemise õnnestumine (põlvkonna arvukus) selgub kevadkuduräimel võrdlemisi lühikese perioodi jooksul – vastse üleminekul välistoidule.
Selle Läänemere kirdeosa räime 8–12 mm pikkusele vastava ja aastati varieeruva
pikkusega nn “kriitilise perioodi” jooksul on nende suremus kõige suurem toidupuuduse tõttu (sõltuvalt nende peamise toidu, st naupliuste arvukusest), aga
ka varasemas eas kujunenud morfoloogiliste ja füsioloogiliste ebanormaalsuste
tõttu, mis ei võimalda neil toitu püüda või kasutada.
Kevadkuduräime metamorfoos toimub 2–2,5 kuud pärast koorumist, mil ta üldpikkus on umbes 3 cm. Maimud elavad suvel 5–10 m paksuses vee pinnakihis,
kus temperatuur tõuseb kuni 18–19 ºC. Sügisel lahkuvad nad rannikuvööndist
alles pärast vee temperatuuri järsku langust. Noor räim (vanuserühmad 0 ja 1)
hoidub peamiselt mere energeetiliselt aktiivsetesse vöönditesse, kus bioloogiline produktsioon ja toidu hulk on suurim. Räim koguneb veekihtide intensiivse
segunemise vöönditesse, k.a nn frontaalpiirkondadesse.
Toitumine. Rebust e endogeensest allikast ja väljastpoolt saadavast (eksogeensest) toidust toitumise segaperiood räimel üldiselt puudub. Välistoidule üle läinud vastsed toituvad valgel ajal hästi valgustatud ülemistes veekihtides. Räime
esimene välistoit koosneb ainult aerjalaliste naupliustest ja planktonorganismide munadest. Sügisel, kui räime pikkus ületab 6 cm ning algab migratsioon
suurematesse sügavustesse, hakkab ta toituma ka lõhkjalalistest ja kirpvähilistest.
Üheaastased räimed söövad peamiselt aerjalalisi, kuid kasutavad ka lõhkjalalisi,
kirpvähilisi ja mõningaid teisi selgrootuid. Räime vastsete ja noorkala peamisteks toidukonkurentideks on kilu, ogalikud ja mudilad.
Adultne räim toitub nii tihedalt paiknevatest väiksematest plankteritest kui ka
suurematest organismidest, keda ta valib nägemise abil. Tal on päevas 2–3 toitumisperioodi.
Räime eri ökoloogiliste rühmade toidu erinevused suurenevad vanusega. Osa
laheräimedest toitub kogu elu kestel võrdlemisi väikesemõõtmelistest plankte133

ritest. Sellise toidu suhteliselt vähese kalorisisalduse tõttu väheneb nende kasvukiirus vanusega. Teise äärmusena läheb Läänemere kesk- ja põhjaosas ning
sellega piirnevatel aladel teatav hulk kevadkuduräimi üle kilu, ogalike, suurte
selgrootute jm kaloririkkama toidu tarbimisele. Nendel nn hiidräimedel kiireneb
kasv keskmisega võrreldes märgatavalt.
Räime toidu kõige stabiilsemaks osaks on aerjalalised (ebahormik, koodik, tavaline ahaskoodik, putak, meri-järvehormik, tömbikud jt). Vesikirbulistest mängivad tähtsat osa rübikud ja paunikud suvel ning nokikud sügisel. Suvel ja sügisel,
räime kõige intensiivsema toitumise ajal, on räime kõige tähtsamaks toiduks
zooplankton. Sügisel väheneb zooplanktoni arvukus ja biomass nii keskkonnas
kui ka räime (eriti suuremate isendite) maos. Toitumisintensiivsus väheneb ning
räime toidus muutuvad tähtsamaks lõhkjalalised ja kirpvähilised.
Läänemere ökosüsteemide järsu ümberkorralduse perioodil 1980ndate keskel
muutus oluliselt ka Läänemere ning Soome ja Liivi lahe räime toitumine.
Magevee sissevoolu suurenemine Läänemerre ning Põhjamere ja Läänemere
veevahetuse järsk vähenemine 1970ndate lõpul ning 1980ndate alguses tähendas soolsuse olulist vähenemist. Merelise päritoluga ebahormik, räime tähtsaimaid toiduobjekte, tõrjuti välja algul Soome lahest ja Läänemere põhjaosast, hiljem vähenes ta arvukus järsult kogu Läänemeres. Ka teiste mereliste selgrootute
osa räime toidus vähenes tunduvalt. Soolase vee Läänemerre sissevoolu tunduv
vähenemine ja stagnatsiooniolukord soolsuse hüppekihi ümbruses põhjustasid
vanema/suurema räime elualadel hapniku defitsiidi ning nende väga tähtsa toiduvaru – bentiliste ja nektobentiliste selgrootute varu vähenemise. Need varud
olid juba aastakümneid olnud eutrofeerumisest põhjustatud hapniku defitsiidi
mõju all. Edasi teravnes olukord veelgi, kuna konkurents olemasolevatele kehvadele toiduvarudele kasvas. Tursapopulatsiooni radikaalne vähenemine ta paljunemiseks ebasoodsate hüdroloogiliste tingimuste tagajärjel laskis kiluvarul kasvada väga suureks (kuna vähenes tursa toitumisest põhjustatud kilu suremus),
mis tähendas räime-kilu ühiste toiduvarude tarbimise suurt kasvu. Võrreldes
räime tavalise toidu koostisega muutus räime toidus märgatavalt tähtsamaks
koodik, lõhkjalaliste tähtsus toidus langes isegi sügisel ning tühja maoga räimede
arv suurenes kiiresti. Olukord viis räime toitumistingimuste halvenemisele ja ta
kasvukiiruse vähenemisele.
Räim toitub eri tagapõhjaga liikidest, mis kuuluvad boreaalsesse, arktilisse,
reliktsesse ja mageveelis-riimveelisse kompleksi. Olenevalt zooplanktoni, nektobentose ja bentose koosseisust, biomassist ja jaotumisest võib räime toit isegi
lähedastes piirkondades oluliselt erineda. Soome, Liivi ja Botnia lahes on reliktse
fauna esindajate osatähtsus räime toidus märksa suurem kui Läänemere avaosas.
Temperatuuri ja toidu hulga terava sesoonse kõikumise tõttu mainitud lahtedes
on seal suviti räime toitumine intensiivsem, kuid sügisel ja talvel märgatavalt
piiratum. Lahtedes on lõhkjalaliste ja kirpvähiliste tähtsus räime toidus suurem,
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kuid vesikirbuliste tähtsus väiksem kui avameres. Läänemere avaosas on räime
toitumise sesoonsed ja piirkondadevahelised erinevused märksa väiksemad kui
suurtes lahtedes. Juhuslike toiduobjektide tähtsus räime toidus on suurem rannikupiirkondades, kalavastsete osa on piirkondade kaupa väga erinev.
Räime toitumisintensiivsus oleneb temperatuurist. Üldiselt räim temperatuuridel alla 2 ºC ei toitu. Temperatuuri langusega talvel räime toitumisintensiivsus
mere lõuna- ja edelapoolsetes piirkondades väheneb ning põhjapoolsetes osades võib külmadel talvedel seiskuda. Kõige pikem on paastuaeg lahtedes. Soome lahe idaosas peatub räime toitumine karmidel talvedel oktoobri lõpust mai
keskpaigani.
Lisaks temperatuurile ja toidu kättesaadavusele oleneb räime toitumisintensiivsus ka kala suguküpsusest. Noorkala intensiivseima toitumise aeg on pärast
talve madalat temperatuuri saabuv kevad. Kudukari toitub tugevalt kudemise
järel, sugunäärmete taastumisperioodil. Pärast seda toitumisintensiivsus väheneb järsult, kudemisajal on kala magu tühi. Kudemisperioodide erinevuse tõttu
on kevad- ja sügiskuduräime intensiivse toitumise periood eri mereosades
(populatsiooniti) erinev. Peamiselt aprillis-mais kudeval Läänemere lõunaosa
kevadkuduräimel on toitumisintensiivsuse kõver märgatavalt erinev mere kirdeosa räimedest, kes koevad peamiselt maist juulini (joonis 57). Kevadkudu
laheräimedel on aktiivne toitumisaeg tavaliselt varakevadel enne kudemist,
sugunäärmete kiire arengu ajal.
Räime peamisteks toidukonkurentideks tuleb pidada kilu, meritinti, lesta, emakala, merihärga, merivarblast jne. Olenevalt mainitud liikide arvukusest võivad
räime ja teiste liikide toitumissuhted ja toidukonkurents Läänemeres piirkonniti
tunduvalt erineda.
Kuna räim on suure arvukusega laialt levinud liik, siis võib teda lugeda zooplanktoni ning nektobentose peamiseks kasutajaks Läänemeres. Umbes 50%
räimepopulatsioonide toidust kasutavad ära 1–2-aastased. Elu kestel võib räim
muutuda esimese järgu tarbijast teise või kolmanda järgu tarbijaks, minnes üle

Joonis 57. Kevadkuduräime toitumise sesoonne dünaamika Läänemere lõuna- ja
kirdeosas (Ojaveer, 1988).
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energeetiliselt kõige väärtuslikumate vähilaadsete või isegi kalade tarbimisele.
Ka räime elukoht muutub – soojast pelaagilisest veest siirdub ta külmemasse
põhjalähedasse vette. Seega muutub räime elu kestel ta asend mere ökosüsteemis. Samaaegselt väheneb ta toiduratsioon keskmiselt 12 kehakaalu suurusest
2–aastasel räimel kuni 7 kehakaalu suuruseni 7-aastasel kalal.
Kasv. Vastsete välistoidule ülemineku ajal on nende kasvukiirus ja kaalu/pikkuse suhe kõige väiksem. Pärast välistoidule üleminekut kasv kiireneb ja mainitud
suhe suureneb. Pikkuskasv väheneb jälle metamorfoosi alates.
Kehakaalu sesoonne dünaamika võib populatsiooniti tunduvalt erineda (joonis
58). Kuna talvel temperatuur langeb ja toidu kättesaadavus väheneb, siis langeb
ka räime toitumisaktiivsus ja aeglustub kasv. Sel ajal kasutab räim oma kehasse varem kogunenud energeetilisi tagavarasid. Seepärast võib räime keha mass

Joonis 58. Läänemere kirdeosa (a) ja Soome lahe (b) kevadkuduräime kaalu sesoonne
dünaamika (Ojaveer, 1988).
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talvel koguni väheneda. Keha mass hakkab suurenema pärast toitumise algust,
noorematel räimedel varem kui vanematel. Üheaastastel räimedel toimub kõige
suurem kaalu kasv juunist augustini, suurim kaalu/pikkuse suhte suurenemine
on suvel või sügisel.
Adultse räime kehamassi dünaamika oleneb väga palju ta sugutsüklist. Keha
massi maksimum esineb just enne kudemist, miinimum kohe pärast kudemist,
mil mari ja niisk on kehast lahkunud.
Pikkuse ja kaalu pikaaegne dünaamika. Räime kasv varieerub nii populatsioonisiseselt kui ka populatsioonide vahel. Kasvukiirus on lähedasem naaberpopulatsioonides. Üksteisest kaugel asetsevates piirkondades toituvate populatsioonide samavanuste isendite keskmine kaal erineb tavaliselt palju (joonis 59).
Asümptootiline pikkus ja kaal on mereräimedel suurem kui laheräimedel ning
mereräimedel suurim lõunapoolsetes populatsioonides. Kevadkuduräime kas-

Joonis 59. Läänemere kevadkuduräime populatsioonide kaaluline kasv perioodil 1970–
1986. Populatsioonide teoreetiline kehakaalu maksimum on arvutatud vanuserühmade
kaalukõvera asümptoodina von Bertalanffi valemist (autori andmed).
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vukiirus kõigub olenevalt kättesaadava toidu hulgast ja peamistest tingimustest,
mis mõjutavad selle assimilatsiooni (soolsus ja temperatuur). 1960ndatest kuni
1980ndate alguseni, eutrofeerumise tõttu suurenenud bioloogilise produktsiooni perioodil, räime kasvukiirus Läänemere mitmetes piirkondades suurenes.
Kasvu kiirenemine langes kokku veekihtide intensiivse vertikaalse segunemise
perioodiga, mis on tavaline pärast soolase vee sissetunge Põhjamerest ja mis
toovad kaasa bioloogilise produktsiooni tõusu, räime toidu hulga kasvu, ta eluruumi avardumise ja kasvu kiirenemise. Süvavee stagnatsiooni perioodidel räime kasvukiirus langeb. Eriti tunduv oli langus ebaharilikult pika stagnatsiooni
ajal 1980ndate algusest 1990ndateni (joonis 60), mil soolsuse järsu vähenemise
järel taganesid räime tähtsad toiduorganismid (nt ebahormik) suurtelt merealadelt lõuna poole ning soojade talvede ja vee hapniku defitsiidi tõttu süvakihtides
vähenes räime toidu hulk ka mujal.

Joonis 60. Läänemere kirdeosa ja Liivi lahe kevadkuduräime keskmise kaalu dünaamika aastatel 1949–2008 olenevalt Põhjamere vee sissevooludest Läänemerre (Ojaveer et
al., 2003, täiendustega).

Läänemere kevadkuduräime maksimaalseks üldpikkuseks on mõõdetud 51 cm
(püütud Saaremaal) ja kaalult oli suurim 1050-grammine Soomes püütud räim.
Gotlandi basseini piirkonnast on vanimana leitud 20-aastane, Soome lahest
16-aastane ja Liivi lahest 10-aastane räim. Töönduslikes püükides on kevadkuduräime suurimaks vanuseks Liivi lahes ja Läänemere lõunaosas olnud 5–7
aastat, Soome lahes ning Läänemere põhja- ja keskosas 8–11 aastat.
Vaenlased ja parasiidid. Räimel on vaenlasi palju. Koelmutele tulevad räime
marja sööma emakala, siig, ogalik jt kalaliigid. Räime vastsetest toituvad ogalik,
meritint, räim jt liigid. Noor ja adultne räim on tursa, lõhe, meriforelli, koha,
silmu, kajakate, kormoranide, hülgete jt liikide toidus tähtsal kohal.
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Räimel tekitab ohtlikku seenhaigust Ichthyophonus hoferi. Kümnete räime
siseelundites parasiteeruvate liikide hulka kuuluvad Costia necatrix, Hexamita
truttae, Eimeria sardiniae, Epistylis lwoffi jt. Imiussidest (Trematoda) parasiteerivad räimel Diplostomum spathaceum, D. baeri, ümarussidest (Nematoda) Contracaecum osculatum, perekond Anisakis liigid jt, kidakärssetest (Acanthocephala)
Pomphorhynchus laevis. Kõige arvukamad on ümarusside hulka kuuluvad parasiidid.
Aastatel 1978–1985 oli parasiitide koosseis võrdlemisi stabiilne. Läänemere
soolsuse märgatava vähenemise ajal, 1980ndatest kuni 1990ndate alguseni räime
parasiitide koosseis muutus. Alates 1990. a on räimel leitud tavaliselt mageveega
seonduvaid parasiite (Epistylis spp., Hexamita spp. jt). Merelise päritoluga helmintide arvukus vähenes, kuid mõnede teiste merelise tagapõhjaga parasiitide
mõju suurenes. On võimalik, et viimaste kümnendite jooksul tõusnud haiguste
ja parasiitide surve räimele on seotud inimtekkelise reostusega, sest reoained
põhjustavad peremeesorganismis nii füsioloogilisi, biokeemilisi kui ka teisi muutusi, mis nõrgendavad tema immuunset kaitset.
Arvukusdünaamika. Kevadkuduräime põlvkonna arvukus kujuneb embrüonaal- ja vastse-eas. Suremuse olulisteks põhjusteks on suguproduktide kvaliteet
ning embrüote arengutingimused koelmutel. Siiski mängib põlvkonna arvukuse
kujunemisel tähtsaimat osa suremuse tase vastsete üleminekul välistoidule. Sel
ajal on suremuse kõige olulisemaks reguleerijaks vastsete välistoidule ülemineku aja ja kopepoodide naupliuste maksimaalse arvukuse aja kattumise ulatus.
Kevadkuduräime rikkalikud põlvkonnad on tekkinud naupliuste varajase massilise esinemise korral, mil räimevastsete välistoidule üleminekul toidupuudusse
suremus on väiksem. Laheräime arvukas põlvkond tekib siis, kui talvel valitsevad läänekaarte tuuled ja temperatuur on suhteliselt kõrge. See loob soodsad
tingimused räime kudukarja ja kopepoodide vanematekarja talvitumiseks, toitesoolade küllaldaseks tulekuks vee pinnakihtidesse ning suureks algproduktsiooniks räime koelmutel. Läänetuulte domineerimine kudemisperioodi jooksul
soodustab vee pinnakihtide segunemist ja sobiv temperatuur suurendab vastsete
eluruumi ning parandab nende toitumistingimusi.
Võttes arvesse pikaaegsete kliimaperioodide esinemist, võib Läänemere kevadkuduräime populatsioonid jagada kaheks rühmaks:
1. Avamere rannikul süvikute lähedal paljunevad populatsioonid. Selliste populatsioonide paljunemise edukust soodustab soolase vee juurdevool Läänemerre, mis intensiivistab vee segunemist halokliini ümber ning seega toitesoolade
transporti süvikutest vee pinnakihtidesse.
2. Laheräime populatsioonid, mis paljunevad süvikutest kaugel. Need sõltuvad
lähedal asetsevatest madalaveelistest piirkondadest ning jõgedest pärinevatest
toitesooladest. Nende populatsioonide põlvkondade arvukus on suur läänekaarte tuulte suure aktiivsuse, suhteliselt kõrge talvetemperatuuri ja rikkaliku
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Joonis 61. Liivi lahe kevadkuduräime põlvkondade suhteline arvukus ja kudukarja
biomass perioodil 1951–2009 (Ojaveer et al., 2011).

jõevoolu tingimustes. Sellised tingimused soodustasid rikaste Liivi lahe kevadkuduräime põlvkondade kujunemist 1967., 1970., 1975. ja 1986. a ning ka aastatel 1989–2002 (joonis 61).
Lisaks looduslikele teguritele on viimastel aastakümnetel räime paljunemist
oluliselt mõjutanud inimtegevus, mis on piiranud võimalikke paljunemispiirkondi – muutnud substraate, halvendanud reostamise tagajärjel vee kvaliteeti,
k.a hapnikutingimusi, eriti vee põhjakihtides. Teisest küljest on vähem eutrofeerunud aladel produktiivsuse tagasihoidlik suurenemine tõenäoliselt soodustanud arvukamate räimepõlvkondade teket.
Varude kasutamine, hindamine ja haldamine. Kevadkuduräim on Läänemere
peamine püügikala (joonis 47), rannikuelanike kõige tähtsam meretoidu allikas.
Ajaloo vältel on eri räimepopulatsioonid mänginud majanduses, kuid paljudel
juhtudel ka poliitikas väga tähtsat osa. Tarvitseb vaid meelde tuletada iidsetest
aegadest alates toimunud mereökosüsteemide perioodiliste muutuste tagajärjel
esinenud rikkalikke heeringaperioode Taani väinades ja mujalgi ning heeringa
puudumise keerulisi aegu, mis viisid raskete majanduslike ja poliitiliste tagajärgedeni.
Räimevarude ratsionaalseks haldamiseks tarvilikke varude hinnanguid on mõningate populatsioonide (näiteks Eesti vete räimepopulatsioonide) majandamiseks koostatud alates möödunud sajandi viiekümnendatest aastatest. 1974. a
alates hindab Läänemere räimepopulatsioonide varude olukorda ja teeb võimalike saakide suuruse kohta ettepanekuid Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) selleks otstarbeks ellukutsutud töörühm.
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Seisevnoodapüük koelmuil on kevadkuduräime peamisi püügiviise (Heli Shpilevi foto).

Sügiskuduräim
Sügiskuduräime välimus on üldiselt kevadkuduräimega sarnane. Siiski võib joonist 50 vaadates arvata, et teatavates Läänemere piirkondades saab mingit osa
kevad- ja sügiskuduräimi väliskuju järgi eristada.
Liigisisesed rühmitused. Pikaaegse uurimistöö tulemusena (Hessle, 1925;
Ehnholm, 1951; Rechlin, 1964; Strzyzewska, 1969; Ojaveer, 1988 jt) on selgunud, et Läänemere sügiskuduräime ei saa käsitleda ühe pidevalt seguneva populatsioonina, vaid ta tuleks jagada järgmiseks suuremaid merealasid hõlmavateks
ühikuteks (joonis 62):
1. Läänemere edelaosa sügiskuduräim (mitmete autorite arvates peaks selle ühiku veel jagama neljaks üksteisest erinevaks lokaalvormiks: 1) Suures Beltis kudev Belti heeringas, 2) Sundi lõunaosas Mønist ja Falsterist ida pool kudev Sundi
heeringas; 3) Mecklenburgi lahes, Kieli lahes ja Fehmarni väinas kudev sügiskuduheeringas ning 4) Bornholmi süviku ja Hanö lahe piirkonna sügiskuduräim);
2. Läänemere lõunaosa sügiskuduräim;
3. Rootsi idaranniku sügiskuduräim;
4. Läänemere kirdeosa sügiskuduräim;
5. Põhjalahe sügiskuduräim, kelle areaal hõlmab nii Botnia merd kui ka Botnia
lahte.
Need ühikud erinevad üksteisest morfoloogiliste ja bioloogiliste tunnuste poolest ja ka arvukusdünaamikalt. Võrreldes Läänemere kevadkuduräime populat141

sioonidega on sügiskuduräime lokaalsete rühmituste omavahelised erinevused
palju väiksemad. Need tulevad selgelt esile mõningate morfoloogiliste tunnuste,
kehaproportsioonide, viljakuse, masskudemise aja, kasvukiiruse ja käitumise
võrdlemisel (tabel 5).
Tabel 5. Sügiskuduräime tunnused mere eri osades.

Andmed: Cieglewicz & Posadzki,
1947; Ehnholm, 1951; Halling, 1978;
Hessle, 1925; Kosior & Strzyzewska,
1979; Ojaveer, 1988; Parmanne et al.,
1997; Rechlin, 1964; Weber, 1971.

Jaotumine ja elupaigad. Juba vastsestaadiumist alates on sügiskuduräim rohkem vee süvakihtidega seotud kui kevadkuduräim. Sügiskuduräime vastsed talvituvad rannanõlval sügavas vees (leitud kuni 62 m sügavusel), adultsed sügiskuduräimed räimekoondistes kõige sügavamal. Kevadest sügiseni jaotuvad nii
vanemad kui ka noored, mittesuguküpsed sügisräimed põhjalähedastes veekihtides. Sügiskuduräime ööpäevane vertikaalne ränne on vähem intensiivne
kui kevadkuduräimel. Kaudsete tõendite järgi otsustades ei tee sügiskuduräim
kevadkudu mereräimele iseloomulikke pikemaid regulaarseid rändeid kaugetele
merealadele. Laialdasi märgistamisi sügiskuduräime rännete uurimiseks Läänemeres ei ole korraldatud.
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Paljunemine. Läänemere sügiskuduräime kudemispaikade ja kudemise intensiivsuse süstemaatilisi uuringuid alustati mere edelaosas, Taani, Rootsi ja Saksa
vetes 1920ndate teisel poolel ( Jensen, 1950). Läänemere sügiskuduräime enamik saab suguküpseks 3–4 aasta vanuses. Väike osa saavutab suguküpsuse juba
2-aastaselt või koeb esmakordselt alles 5-aastasena. Isastel saabub suguküpsus
mõningal määral nooremas eas kui emastel. Sugudevahelise arvukuse suhe on
üldiselt 1:1. Vanematel sügiskuduräimedel algab sugunäärmete kiire areng juunis-juulis, isastel varem kui emaskaladel. Kudemisränne (k.a avamerest lahtedesse) algab juulis ja kestab ka augustis. Kudemiseelsel sügiskuduräimel on rasvasisaldus võrdlemisi suur ja kudemisaja vältel ta ei toitu. Läänemere kirdeosas toitub noorem sügiskuduräim kõrgemates (soojemates) veekihtides kui vanemad

Joonis 62. Sügiskuduräime populatsioonid Hessle, (1925); Rechlini, (1967) ja Ojaveere (1988) andmetel.

143

vanuserühmad, seetõttu arenevad nende sugunäärmed kiiremini ja nad koevad
vanematest varem (joonis 54). Läänemeres algab sügiskuduräime kudemine augustis ja kestab oktoobri-novembrini (tabel 5). Sarnaselt kevadkuduräimele on ka
sügiskuduräime keskmistel vanuserühmadel suurim suhteline viljakus. Mainitud
vanuserühmad koevad kudemisaja keskel. Sellepärast on nende vanuserühmade
järglastel parimad võimalused ellujäämiseks ja nad annavad tavaliselt suurima
panuse põlvkonna arvukuse kujunemisel.
Sügiskuduräime viljakus sõltub kõige rohkem kala kaalust, pikkusest ja vanusest ning varieerub individuaalselt laiades piirides, eriti esimest korda kudevatel
kaladel. Läänemere sügiskuduräime populatsioonide viljakuse varieerumine ja
viljakust ning üldkaalu siduvad võrrandid on esitatud joonisel 63. Võrdluseks on
toodud ka Põhjameres Doggerbankil kudeva heeringa samasugused andmed.
Erinevused sügisräime subpopulatsioonide viljakuses on palju väiksemad kui
kevadkuduräimel. Välja arvatud esimest korda kudevad kalad (täiend), on suhteline viljakus sügiskuduräimel tunduvalt suurem kui kevadkuduräime vastavatel
vanuserühmadel. Sarnaselt kevadkuduräimele on sügiskuduräime täiendil suhteline viljakus kõige väiksem, saavutab maksimumväärtused keskmistes vanuserühmades ja väheneb jälle vanematel kaladel.

Joonis 63. Läänemere sügiskuduräime populatsioonide ning Doggerbankil kudeva
Põhjamere sügiskuduheeringa viljakuse olenevus kaalust (Ojaveer, 1988).
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Läänemere põhjapoolsetes osades elab sügiskuduräim oma areaali põhjapiiri
lähedal. Mainitud merealadel avaldavad keskkonnatingimused sügiskuduräime
paljunemissüsteemile silmanähtavat survet. Gameetide intensiivseks arenguks
kõlbav ajavahemik on Läänemere põhjaosas ainult 3–4 kuud. Tõenäoliselt mõjutab see gameetide kvaliteeti. Võrreldes kevadkuduräimega on Läänemere kirdeosa sügiskuduräime viljastumise protsent väiksem ning normaalsete embrüote
protsent koorumisel madalam. Ka on mere kirdeosas sügiskuduräime sugunäärmetel palju rohkem normist kõrvalekaldumisi kui kevadkuduräimedel (ebanormaalne väljanägemine, gonaadide liitumine, selgelt vähem arenenud marjaterade
esinemine kudemisküpsete kõrval jne). Aeg-ajalt esineb koelmutel kõvastunud
munasarjadega (surnud marjaga) emaskalu. Mari sureb gonaadis pärast järsku
temperatuuri langust sellistel aastatel, mil kudevate räimede rasvasus on madal.
Ei ole selge, kas marja hukkumine gonaadis põhjustab kala surma. Kuid oleme
leidnud sügiskuduräimi, kelle gonaadis kõrvuti resorbeeruva kõvastunud marja
kamakaga arenevad järgmise generatsiooni suhteliselt väikesearvulised marjaterad. Sarnaselt kevadkuduräime marjale võib ka mõningane osa sügiskuduräime marjateradest hakata partenogeneetiliselt arenema. Tavaliselt lõpeb selline areng enne lõigustumist. Meie katsetes koorus ka üks partenogeneetiliselt
arenenud embrüo. Ta oli ebanormaalne (peamiselt ülirikkaliku pigmentatsiooni
poolest), kuid elas siiski rebukoti resorbeerumiseni.
Otsustades otoliitide tunnuste järgi oli kõrvalekalduvate tunnustega räimede
(räime-kilu ning kevadkudu-sügiskuduräime hübriidid, tavalisest kudemisperioodist tunduvalt hiljem kudenud kevadkuduräimede järglased) osatähtsus
Liivi lahes 1958.–1978. a umbes 0,05%.
Sügiskuduräim koeb avameres asetsevatel madalikel ja saarestike merepoolsetel
nõlvadel peamiselt liiva- või kruusapõhjal kudemisaja algul 15–20 (25) m sügavusel, hiljem madalamal. Kudemine algab augustis temperatuuri hüppekihi läheduses, suhteliselt sügavas vees, kuid piiratud sügavusvahemikus. Mere kirdeosas
algab kudemine kuni 16,5 ºC juures. Massiline kudemine algab pärast esimest
sügistormi, mis segab ja õhustab vee koelmualal. Ühtlasi avardab see oluliselt
kudemiseks optimaalse temperatuuriga (12–16,5 ºC) vee ruumala. Pärast vee
temperatuuri langemist alla 12 ºC valib sügiskuduräim kudemiseks soojema veega kohad. Viimased kuduräime parved koevad oktoobris-novembris avameres
madalike tippudel. Pärast kudemist rändab sügiskuduräim tagasi vee põhjakihtidesse, rannikust kaugemale. Olenevalt toitumistingimustest kestab nende sugunäärmete taastumine talveni või järgmise kevadeni.
Sügiskuduräime koelmutel on soolsus kõrgem kui kevadkuduräime kudupaikades (tabelid 4 ja 5). Sügiskuduräime embrüonaalseks arenguks optimaalne soolsus ja temperatuur on kõrgemad kui vastavad kevadkuduräime näitajad. Temperatuuril 3 ºC lõpeb sügiskuduräime embrüote enamiku areng juba enne gastrula
staadiumi ja normaalseid vastseid ei kooru. Kaugenemisega normaalsest aren145

Joonis 64. Sügiskuduräime vastsed koorumisperioodi algul (a) ja lõpul (b) ning pärast
rebu resorbeerumist (c) (Ojaveer et al., 2003).

gutemperatuurist, soolsusest jt tingimustest suureneb ebanormaalselt arenenud
embrüote (kõrvalekalded lõigustumisel, müomeeride, silmapõite, seljakeeliku
jm ebanormaalsused) osatähtsus.
Sügiskuduräime embrüonaalne areng kestab 1370–3600 kraadtundi, koorumine 900–1700 kraadtundi. Koorumisperioodi algul ja lõpus koorunud vastsed
erinevad selgelt oma arenguastme poolest (joonis 64). Arvestades keskmist
pikkust koorumisel ja pärast rebukoti resorbeerumist, on Kirde-Läänemere
sügiskuduräime embrüonaalse arengu optimaalseks temperatuuriks ligikaudu
12 ºC. Sügiskuduräimede vastsed on pikemad kui samal temperatuuril arenenud
kevadkuduräime vastsed.
Sügiskuduräime vastsete positiivne reaktsioon valgusele avaldub peamiselt üldise aktiivsuse tõusuna, mitte niivõrd valgusallika suunas liikumisena. See on tõenäoliselt seotud sügisräime vastsete kohastumisega sügavama veekeskkonnaga
ja nõrgema päikesekiirguse mõjuga nende looduslikus keskkonnas. Liivi lahes
esinevad sügiskuduräime vastsed septembri algusest novembri teise pooleni
(tabel 5). Vastseline areng toimub kudemisperioodi alguses peamiselt temperatuuridel 12–17 ºC, kudemisperioodi lõpul aga 7–10 ºC. Temperatuuri langedes
areng aeglustub. Esimeseks talveks saavutavad sügiskuduräime vastsed mere
edela- ja lõunapoolsetes osades märksa suurema pikkuse ja kõrgema arenguastme kui põhjaosas. Kui Läänemere edelaosas (Kattegati lõunaosa ja Suur-Belti
piirkond) sügiskuduräime vastsete pikkus ulatub järgmise aasta aprillis 25–45
millimeetrini ning Kieli lahes ja Bornholmi süvikus veebruaris-märtsis vastavalt
10–39 ja 30–44 millimeetrini, siis Läänemere kirdeosas on nende pikkuseks
märtsis-aprillis 20–30 mm ning Botnia meres novembris 14–20 mm ( Jensen,
1950; Halling, 1978 jt). Vastsed liiguvad talvel sügavamatesse veekihtidesse.
Liivi lahes on neid leitud kuni 40 m ja Läänemere põhjaosast kuni 62 m sügavuselt. Temperatuur nende talvitumiskohas on tavaliselt vahemikus 0–3 ºC.
Kevadel, vee pinnakihtide soojenemisel 2,5–3 ºC-ni, kontsentreeruvad sügis146

kuduräime vastsed kõrgema veetemperatuuriga kohtades, kus toiduorganismide
tihedus on suurim. Vastsete metamorfoos toimub Läänemere kirdeosas maisjuunis, umbes 8–9 kuud pärast koorumist, kui nad on saavutanud umbes 45 mm
pikkuse. Noored sügiskuduräimed elavad nii toitumis- kui ka talvitusperioodil
enamasti sügava rannikunõlva piirkonnas.
Toitumine. Sügiskuduräime
vastsed on võimelised toituma madalal temperatuuril.
Üldiselt on sügiskuduräime
toidu koosseis kevadkuduräime omaga sarnane. Kuid
sügiskuduräime vastsed toituvad kopepoodide naupliuste talvegeneratsioonist, mis
on suvegeneratsiooni isenditest mõõtmetelt suuremad. Kuna sügiskuduräim
elab peamiselt põhja läheJoonis 65. Sügiskuduräime toitumise sesoonne
dal, siis sisaldab ta toit roh- dünaamika (mao täitumise indeks) Läänemere
kem sügavamal elavaid liike, edela-, lõuna- ja kirdeosas (Ojaveer, 1988).
lõhkjalalisi, kirpvähilisi jne.
Adultse sügiskuduräime toitumisintensiivsuse sesoonne dünaamika erineb kevadkuduräime omast kardinaalselt (joonised 57 ja 65). Sügiskuduräime toitumise kiire aeg algab mere lõuna- ja edelaosas märtsis-aprillis, saavutab maksimumi
edelaosas aprillis ning lõunaosas mais ja katkeb kudemisajaks, et suureneda taas
lõunaosas oktoobris-novembris ning edelaosas novembris-detsembris. Mere
põhjapoolsetes piirkondades suureneb sügiskuduräime toitumisintensiivsus aprillist juunini, langeb gonaadide küpsemisel juulis ja on kuni oktoobrini üldiselt
väga madal. Toitumine taastub novembris ja kestab katkemiseni talveperioodil.
Kasv ja vanus. Võrreldes kevadkuduräimega on kasvu erinevused sügiskuduräime subpopulatsioonide vahel väiksemad. Üheaastase sügiskuduräime kaalu
märgatav suurenemine toimub maist augustini ja novembris-detsembris. Adultse sügiskuduräime vanuserühmade keskmine kaal langeb selgelt pärast kudemist.
Keskmise kaalu langus peatub alles järgmise aasta aprillis-mais. Kaalu suurenemine algab juunis ja jõuab maksimumini augustis.
Sügiskuduräime suurim vanus on Läänemeres väiksem kui kevadkuduräimel.
1960.–1970ndatel leitud sügiskuduräimede piirvanus oli Soome lahe idaosas
10 a, Soome lahe lääneosas 12 a, Liivi lahes 13 a, Läänemere põhjaosas 15 a,
Läänemere keskosas 11 a, Läänemere lõunaosas 12 a ja mere edelaosas 8–9 a.
Arvukusdünaamika. Ei ole õnnestunud näidata, et Läänemere sügiskuduräime põlvkonna arvukus oleneks vanematekarja arvukusest või biomassist.
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Erinevalt kevadkuduräime vastsetest arenevad sügiskuduräime vastsed pikka
aega (koorumisest sügisel kuni järgmise kevadeni) madalal temperatuuril ning
väga varieeruvates, enamasti ebasoodsates toitumistingimustes. Sellepärast kestab sügiskuduräime vastsete võimalik suure suremuse periood palju kauem kui
kevadkuduräimel – koorumisest kuni kopepoodide massilise paljunemiseni
järgmisel kevadel. Seega oleneb sügiskuduräime põlvkonna arvukus toidu kättesaadavusest kogu vastselise arengu jooksul. Sellepärast saab tõdeda, et nii kevadkui ka sügiskuduräime põlvkonna arvukuse määravad esmajoones bioloogilist
produktsiooni mõjutavad meteoroloogilised tingimused.
Sügiskuduräime põlvkonna arvukus oleneb peamiselt õhutemperatuurist esimesel talvel, kuid ka läänekaarte tuulte tugevusest kuduperioodil ning esimesel
elutalvel ja merepinna temperatuurist esimese elukevade aprillis.
Sügiskuduräime loodusliku suremuse olenevust tursa arvukusest vaadeldavas
piirkonnas 1970ndatel on näidatud joonisel 66.
Läänemere kesk- ja kirdeosas ning Liivi, Soome ja Botnia lahes on räimekoondistes tavapäraselt ülekaalus kevadkuduräim. Sügiskuduräimel kujunevad soodsad elutingimused ainult neil kliimaperioodidel, mil valitseb suhteliselt kõrge
soolsus ja pehmed talved. Sügiskuduräime arvukuse kõikumisele avaldab olulist
mõju soolase vee juurdevool Põhjamerest. See suurendab soolsust sügiskuduräime koelmutel ja vertikaalset segunemist mere süvakihtides ning soodustab seal
bioloogilise produktiivsuse tõusu ja sügiskuduräime noorjärkude ellujäämust.

Joonis 66. Sügiskuduräime looduslik suremus Liivi lahes 1963.–1969. a tursa väikese
arvukuse ja tursa invasiooni ajal (Ojaveer, 1988).
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Sellepärast kujunevad sügiskuduräime viljakad põlvkonnad peaaegu eranditult
eelnenud mahukate soolase vee hulkade Läänemerre tungimiste taustal. Väga
tähtsaks tugeva sügisräimepõlvkonna tekkimise lisatingimuseks on olnud ka
vastsete elu esimese talve pehmus. Hessle (1925), Rechlini (1967), Ojaveere
(1988) jt pikaaegsete töödega on selgitatud, et Läänemeres tervikuna või mere
mitmetes piirkondades on viimase sajandi kestel moodustunud sügiskuduräime
viljakad põlvkonnad aastatel 1903, 1909, 1913, 1917, 1918, 1922, 1924, 1929,
1936, 1937 (eriti tugev põlvkond), 1938, 1942, 1948, 1952, 1954, 1956, 1959,
1960, 1961, 1964 ja 1970–1972.
Sügiskuduräim domineeris Läänemere räimepüükides möödunud sajandi algusest kuni 1920ndate aastateni. 1940ndatest 1970ndate lõpuni sügiskuduräime
osatähtsus räimekoondistes langes. Siiski moodustas sügiskuduräim aastatel
1950–1960 Soome lahe toitumisaladel räimekoondistes umbes 14%, Liivi lahes
kuni 47% ning Läänemere põhjaosas kuni 8%.
Mere edelaosas moodustus viimane tugev sügiskuduräime põlvkond 1964. a.
Vaatamata mitmele pehmele talvele ja soolase vee suurtele sissevooludele Põhjamerest ei ole Läänemere edela- ja lõunaosas alates 1965. aastast ja Liivi lahes
ning Läänemere põhjaosas alates 1973. aastast tugevaid sügiskuduräime põlvkondi kujunenud (joonis 67). Seega on viimaste aastakümnete jooksul tekkinud
olukord, et talve pehmus ja soolase vee tugevad sissetungid Läänemerre ei tarvitsenud olla otsustavad hea sügiskuduräime põlvkonna kujunemisel. Võib arvata, et 1950.–1960ndatel alanud massiivne antropogeenne eutrofeerumine on
mänginud tähtsat osa sügiskuduräime arvukusdünaamika mõjutamisel. Tõenäo-

Sügiskuduräime püütakse peamiselt võrkudega koelmutelt (Heli Shpilevi foto).
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Joonis 67. Sügiskuduräime põlvkondade arvukus ja kudupopulatsiooni biomass Liivi
lahes aastatel 1956–1992 (Ojaveer et al., 2003).

liselt on eutrofeerumisega süvavees kaasnev hapnikupuudus tabanud embrüoid
ja vastseid sügavamal paiknevail sügiskuduräime koelmutel palju hävitavamalt
kui madalamal paiknevatel kevadkuduräime koelmutel.
Varude hindamine ja haldamine. Sügiskuduräime varud on Läänemeres käesoleval ajal kevadkuduräimega võrreldes väikesed ja rahvusvaheliselt neid hindamiseks ja haldamiseks kevadkuduräimest ei eraldata. Loomulikult oleks õige
kehtestada ka selle kala haldamiseks õige režiim, viies selle analüütilise hindamise alusele.
2.3.5.1.2. Kilu Sprattus sprattus balticus (Schn.)
Merelise boreaalse tagapõhjaga kilu
on pidevalt olnud Läänemere avaosa toiduahelate tähtsamaid kalu ja
moodustanud ka suure osa kalasaakides. Kilu on levinud peaaegu kõigis Läänemere piirkondades. Kuid
riimveeline keskkond võimaldab liigi paljunemist peamiselt mere avaosas, Soome lahe lääne- ja keskosas
ning Liivi lahe lääneosas, kus soolsus on selleks küllalt kõrge (joonis
68).

Kilu on avavee kala (Heli Shpilevi foto).
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Joonis 68. Läänemere kilu populatsioonid (Ojaveer & Kalejs, 2010).

Kuna kilu on tähtis komponent nii Läänemere ökosüsteemides kui ka kalasaakides, siis on teda küllalt põhjalikult uuritud, varusid hinnatud ning hallatud. Kilu
hakati uurima juba 19. sajandil ja kilu puudutavate ilmunud tööde arv üha suureneb.
Liigisisesed rühmitused. Liik Sprattus sprattus (L.) – kilu – koosneb kolmest
alamliigist. S. sprattus sprattus (L.) asustab Atlandi ookeani Euroopa ranniku
lähedal alates põhjas Tromsöst ja Lofootidest, k.a Põhjameri; S. sprattus balticus
(G. Schneider) hõlmab oma areaaliga Läänemerd ning S. sprattus phalericus
(Risso) Vahemerd, Aadria merd ja Musta merd.
Nagu teisedki Läänemerre immigreerunud liigid, on kilu keskkonnatingimustega kohanemise käigus omandanud uusi omadusi. Kuna Läänemere regioonid
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on hüdroloogia ja teiste keskkonnatingimuste poolest üksteisest tunduvalt erinevad, siis on see põhjustanud mainitud regioonide kilul üksteisest lahknevate
tunnuste tekkimise. Läänemere kilu ei moodusta homogeenset kogu mere ulatuses segunevat kogumit. Paljud autorid on uurinud Läänemere kilu morfoloogia,
kasvukiiruse, arvukusdünaamika jt tunnuste regionaalseid erinevusi. Tulemusi
võib kokku võtta järgmiselt (joonis 68).
1) Seletskaja (1970) eristas morfomeetriliste tunnuste uurimise põhjal kolm
kilu varuühikut: Gdanski lahe kilu, Bornholmi süviku kilu ja Gotlandi süviku
piirkonna kilu. Kuid nii tema kui ka hulk teisi kilu-uurijaid on arvamusel, et
ühikute piirid, ränded ja segunemisviisid on võrdlemisi ebaselged.
2) Läänemere kilu marjaterade tunnustes esinevad ajalised ja piirkondlikud erinevused. Marjaterade arv kilu pikkusrühmades ja nende läbimõõt on Bornholmi ja Gdanski piirkondades selgelt erinevad. Kudemise alguses (mere edelaosas) on kilu marja erikaal suurim. Kilu kudemiskeskme nihkumisega põhja
poole, kus merevee erikaal väheneb, langeb ka kilu marja erikaal (Nissling
et al., 2003).
3) Lindquist (1971) oli esimene, kes näitas, et kilu otoliidi esimese ja teise kasvuvööndi laius on Läänemeres piirkonniti erinev. Nende tunnuste piirkondlik
erinevus vanusega ei muutu. Seda tunnust saab kasutada Läänemere eri osadest pärinevate kilude eristamiseks.
4) Läänemere eri osade (Bornholmi, Gdanski ja Gotlandi alade) kilu vanuserühmade keskmine pikkus ja kaal on oluliselt erinev (ICES, 1987 jt).
Siiani ei ole kilu populatsioone Läänemeres suudetud lõplikult eristada. Pelagiaalis kudeva kilu rühmitused on eri merealadega seotud märksa lõdvemalt kui
demersaalse marjaga räimepopulatsioonid. Sellepärast on kilu lokaalpopulatsioonide eristamine ja eraldi käsitlemine palju keerulisem kui räime puhul.
Levik, elupaigad, ränded. Kilu levikut Läänemeres piiravad paljunemistingimused ning talvine temperatuur. Kilu mari vajab vee ülemistes kihtides soodsates
hapnikutingimustes hõljumiseks vähemalt 6-promillist soolsust. Suvel hoidub
kilu sooja pinnavette. Kilukoondised talvituvad tavaliselt vähemalt 1,5-kraadises vees. Talvel koguneb kilu soojematesse veekihtidesse 70–100 m sügavusel,
heade hapnikutingimuste korral võib kilukoondisi esineda isegi kuni 130 m sügavusel. Karmide talvitumistingimuste puhul nihkuvad kilukoondised süvikute
keskosade kohale, kus vesi on soojem.
Kilu ööpäevane vertikaalne ränne on kõige intensiivsem kevadel enne ja ka
pärast kudemist. Siis on temperatuuri gradient kilukoondiste kohal veesambas
suhteliselt väiksem. Ööpäevane migratsioon on minimaalne karmil talvel, kui
pinnakihtide vee temperatuur on 0 °C lähedal, kuid ka kudemise ajal suvel.
Kiluparvede aktiivsed ränded mereosade vahel on seotud talvitumiskoondiste
moodustumisega, aga ka toitumiseks rannikupiirkonda tulekuga sügisel. Kilu
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väldib kevadel piirkondi, kus esineb ränivetikate vohamist, ning sinivetikate
suviseid massilisi esinemisi. Sooja pinnavee liikumised võivad ümber paigutada
ka kilukoondisi.
Kilu sesoonne jaotumine oleneb väga selgelt ta bioloogilisest tsüklist (paljunemine, toitumine, talvitumine). Aastaringselt vastuvõetavates tingimustes elamiseks
on kilul tarvis väga suurt veemassi, kus soolsuse, temperatuuri- ja hapnikutingimused oleksid võimalikult optimaalsed. Kilu toitumiskoondised on enamasti
kõige suuremad kõrgenergia vööndis, kus rannikunõlva ja süvavete tõusude piirkonnas areneb rikkalik primaar- ja zooplanktoni produktsioon. Samas piirkonnas
toimub ka kõige intensiivsem kilu paljunemine. Noor kilu hoidub produktiivsesse rannikulähedasse piirkonda. Läänemere avaosa süvakihtides võib esineda
väga suuri veemasse, kus (peamiselt hapnikupuuduse tõttu) aeroobsetel organismidel ei ole võimalik elada. Selliste veemasside maht muutub nii regiooniti kui
ka periooditi (joonised 24 ja 69). Hapnikukontsentratsiooni otsene mõõtmine
veekihtides, kalaparvede jaotuse jälgimine kajaloodiga ning nende koosseisu
uurimine katsetraalimistel on näidanud, et ei räime ega kilu koondised esine
sügavamal kui veekiht, milles hapniku kontsentratsioon on 1–1,5 cm3dm-3.

Joonis 69. Kilu talvitumiskoondised Läänemeres: a – külmal talvel; b – soojal talvel
(Ojaveer & Kalejs, 2010).

Läänemeres piiravad soojaveelise kilu jaotumist talvitumistingimused. Kilukoondised nihkuvad talvitumiseks külmemast rannikuveest soojemate süvikuvete
piirkonda. Talvitumiskoondistes on vanemad kilud sügavamal (1–1,5 cm3dm-3
hapnikukontsentratsiooniga veekihi lähedal), eelkõige karmidel talvedel (joonis 69). Nooremad kilud on nende kohal, külmemas vees, kuid paremates hapnikutingimustes. Pehmemates talvitumistingimustes (kui kõrgemate veekihtide
temperatuur ületab 2–3 °C) hoiduvad kilukoondised vette, kus hapniku kontsentratsioon on 2 cm3dm-3 või suurem.
Kilu talvitumistemperatuur on Läänemeres piirkonniti varieeruv. Gotlandi süviku piirkonnas talvitub kilu 3,5–4 °C temperatuuriga veekihtides. Ava-Lääne153

mere põhjapoolsemates osades on kiluparved talvel 3 °C isotermi all ja karmimatel talvedel ka 2–2,5 °C vees. Sellise temperatuuriga vees võib koondiste parveline struktuur kaduda. Mõningatel aladel (Liivi laht, Soome lahe idaosa) võib kilu
talvituda koguni 0,5 °C vees (joonised 24 ja 69).
Paljunemine. Läänemere kilu saab suguküpseks 1–4 (peamiselt 2–3) aasta
vanuselt.
Kilu on portsjonkudeja. Kala üldpikkuse ja kaalu suurenedes marjaterade arv
portsjonis kasvab ja varieerub nii aastati kui ka piirkonniti – keskmine marjaterade arv portsjonis on Bornholmi basseini kilul suurem kui Gdanski lahe ja
Gotlandi süviku lõunaosa kilul.
Madalas soolsuses soodustab marjaterade paremat ujuvust kilu marjatera suurem
läbimõõt: Läänemeres 1,10–1,70 mm, Põhjameres seevastu 0,82–1,23 mm.
Kudemine toimub vähemalt 5–6‰ soolsusega vees. Kudevat kilu ja koetud marja on leitud 4–19 °C temperatuuriga vees, kuid embrüonaalse arengu optimaalne temperatuur on Elwertowski (1957) järgi 6–12 °C. Peamised kilu kudemisalad Läänemeres on Läänemere avaosa, Soome lahe lääne- ja keskosa ning Liivi
lahe lääneosa, mere edelaosas Arkona bassein ning Kieli ja Mecklenburgi laht.
Kudemisperiood algab mere edelaosas, Bornholmi ja Gdanski süviku piirkonnas
veebruaris-märtsis vee põhjakihis. Mere põhjapoolsemates piirkondades algab
kudemine progresseeruvalt hiljem. Gotlandi süviku alal algab kudemine aprillis ja kestab augustini. Maheda talve järel algab kilu masskudemine varem ja see
on intensiivsem kui karmide talvede järel. Kudemise intensiivsus sõltub samuti
temperatuurist ja kudukala rasvasusest. Kudemist limiteerib peamiselt temperatuur. Olenevalt temperatuurirežiimist saab kilu kudemisperioodi Läänemeres
jagada kaheks osaks: (1) süvavees (90–100 m sügavusel Bornholmi ja Gdanski
süvikute piirkonnas veebruaris ja 70–110 m sügavuses veekihis mere lõunaosas
märtsis-aprillis); (2) mere pinnakihtide soojenedes koeb kilu alates mai lõpust
ülemistes, tavaliselt kuni 40 m sügavustes veekihtides. Loomulikult on selline
regionaalne erinevus kudemise ja embrüonaalse arengu tingimustes loonud
aluse mere edela- ja lõunaosa kilu eristumiseks.
Kilu massiline kudemine toimub laialdasel rannikunõlva alal 20–30 kuni 140–
160 m sügavuste kohal. Hiliseim kudemine augustis leiab aset peamiselt 80–
100 m sügavuste kohal. Enamik marja koetakse 80–100 m sügavusvööndi (järsu
mandrinõlva) kohal. Kilu marjaterade hulk Läänemeres väheneb põhja suunas.
Grauman (1980) järeldab oma aastakümnete jooksul tehtud tähelepanekutest,
et vaatamata suurele hüdroloogiliste tingimuste ning kudemise efektiivsuse variatsioonile on kilu kudemiskohad eri mereosades väga püsivad. Tsüklonaalsete
hoovuste esinemine Läänemeres (joonised 14 ja 16) vähendab võimalikku kilu
noorjärkude transporti koelmualadelt mere teistesse osadesse. Need tõsiasjad
toetavad vaadet, et Läänemeres on kujunenud tingimused regionaalsete kilupopulatsioonide moodustumiseks.
154

Kilu embrüonaalne areng toimub vees hõljudes ja kestab 3–7 päeva. Kilu arenevat marja esineb kuni Botnia mere lõunaosani, kuid Põhjalahes kilu vastseid
leitud ei ole (Sjöblom, Parmanne, 1979). Nende esinemise põhjapiir jääb lõuna
poole. Tõenäoliselt on otsustavaks teguriks soolsus, mis ei võimalda kilu embrüo
normaalset arengut Põhjalahes..
Koorudes on kilu pikkus 2–4 mm. Metamorfoosi läbib ta 25–40 mm pikkusena.
Metamorfoosi lõpuni hoidub kilu ranniku lähedale, kuid maimud lähevad
rannikust kaugemale. Esimese talvitumise jooksul hoiduvad noorkalad adultsetest kõrgematesse veekihtidesse – mere lõunaosas 40–50 m ja põhjaosas kuni
75 m sügavusse.
Liivi lahes on püütud räime ja kilu suhtes vahepealsete morfoloogiliste tunnustega kalu, mis vihjab nende liikide loodusliku hübridiseerumise võimalusele.
Reaalselt võiks see juhtuda rannikulähedastel kevadkuduräime koelmutel suhteliselt kõrge soolsuse tingimustes (mis tagaks kilu suguproduktide võime viljastamisel osaleda). Kilu ja räime hübriidide tekkimise võimalikkuse uurimiseks
korraldasime 1971. a juunis erikatse. Ühesugustes tingimustes (soolsus 4,95
promilli, viljastamistemperatuur 13, 4 °C, embrüonaalse arengu temperatuur
17 °C, vee hapnikusisaldus 9–9,7 cm3 dm-3) koorus kevadkuduräime isas- ja
emasgameetidest arenenud embrüotest umbes 85%. Kevadkuduräime marja
ja kilu spermatosoididest arenenud embrüotest koorus normaalsena ainult üks
(katsealustest 0,125%). Võrreldes kevadkuduräime gameetidest arenenud vastsetega oli sama pika embrüonaalperioodi (1620 kraadtundi) järel koorunud hübriidne vastne selgelt lühem (räimede keskmine pikkus 5,3, hübriidil 4,8 mm) ja
ta silmades oli palju vähem pigmendirakke kui räime vastsel (joonis 70). Katse
näitas, et kevadkuduräim võib moodustada kiluga elujõulisi hübriide.

Joonis 70. Ühesugustes temperatuuri-, soolsus- ja hapnikutingimustes 1620 kraadtunnise arengu järel koorunud Liivi lahe kevadkuduräime ( ) ja kilu ( ) ristand (ülal) ja
kevadkuduräime vastne (all) (autori andmed).
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Toitumine. Läänemere toiduahelates vahendab kilu energiat zooplanktonist
(Temora spp., Acartia spp. jne) röövkaladele, mereimetajatele, inimesele jne.
Kilu läheb välistoidule üle 6–7 mm pikkusena. Vastsed toituvad ränivetikatest,
viburlastest, kopepoodide munadest ja noorjärkudest. Kilu vastsed eelistavad
teistele plankteritele koodikut (Temora spp.), kelle puudumine või väike arvukus
võib põhjustada kilu põlvkonna väikese arvukuse. Suuremad kilu vastsed kasutavad ainult zooplanktonit. 20–30 mm pikkused vastsed toituvad naupliustest ja
kopepodiitsetes staadiumides kopepoodidest, molluskite vastsetest ja selgrootute munadest. 30 mm pikkusest alates (k.a adultsed isendid) on kilu toit iseloomulikult sesoonne. Kevadel ja sügisel on kõige tavalisemaks toiduks koodik
Temora longicornis, peale selle veel Eurytemora spp., Acartia spp., Centropages hamatus, Evadne nordmanni jt. Suvel on toidus peamised vesikirbulised, eriti Bosmina spp., Evadne spp. ja Podon spp., aga ka Temora longicornis. Talve algul on tähtsad
Pontoporeia spp. ja müsiidid. Talvel on otsituimaks Pseudocalanus elongatus ja Temora longicornis. Aprillis eelistab kilu koodikut ebahormikule ja tömbikule ning
oktoobris ahaskoodikut tömbikule.
Kilu kõige intensiivsema toitumise periood on augustis-septembris, pärast
kudemist. Siis on ta magu ja sooltoru täis punakat kopepoodide massi. Sel ajal
on Läänemere pinnakihtide temperatuur kõige kõrgem. Temperatuuri, kilu toitumisintensiivsuse, sellest oleneva gonaadide arengu ning rasvasuse vahekorda
Läänemere lõunaosas illustreerib joonis 71. Talvel kilu toitumisintensiivsus

Joonis 71. Kilu toitumisintensiivsuse, rasvasisalduse ja gonaadide kaalu olenevus vee
temperatuurist (Elwertowski, 1960).
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väheneb tunduvalt ja madalamal temperatuuril võib see lakata. Kilu võib toituda
0,2–0,3 °C temperatuuril, kuid talvel esinevad peamised kilukontsentratsioonid
siiski soojemas (3–5 °C) vees. Järgmine kilu intensiivse toitumise periood saabub aprillis-mais. Toitumine jätkub ka kilu pika kudemisperioodi kestel. Eriti
kevadel võib kilu mere lõuna- ja edelaosas toiduks kasutada ka veekihis hõljuvaid tursa marjateri. Kilu päevases toitumisrütmis on 2–3 maksimumi, mille aeg
varieerub aastaaegade ja merealade kaupa.
Kasv ja vanus. Isas- ja emaskilude kasvukiirus on erinev. Emaskilud on samavanustest isaskiludest keskmiselt pikemad ja raskemad. Läänemere kirdeosas
on 0-rühma kiludel üldpikkuse erinevus 0,1 cm, 4–8 aasta vanustel 0,4–0,5 cm.
Kuigi Läänemere kirdeosas algab kilu tugeva toitumise aeg mais, ei peegeldu see
veel kasvus, sest toidust saadav energia läheb tõenäoliselt sugunäärmete arenguks. Juunis on kasvu märgata ainult väheste kilude otoliitidel. Adultsete kilude
keha kasv algab enamasti juuni lõpus – juuli algul. Peamine kasv ja kasvuvööndi
moodustumine otoliidil toimub sügisel, mil kilu toitumine on kõige intensiivsem. Kasv oleneb temperatuurist ja jätkub oktoobri-novembrini, pehmetel talvedel isegi veebruari-märtsini. Kaalu kasv on ühetaoline pikkuse kasvuga. Talvel
ja kevadel (enamasti novembrist maini) kilu kehakaal väheneb, sest toitumine on
katkenud või väheintensiivne.
Läänemere kilu kasvukiiruses esinevad selged perioodilised ja ka piirkondlikud
erinevused. Perioodil 1960–1990 kasv järk-järgult kiirenes. 1975. a põlvkonna
4–7-aastased kilud olid keskmiselt 1,4 cm pikemad kui 1959. a põlvkonna isendid samas vanuses. Selle nähtuse põhjuseks tuleb pidada bioloogilise produktsiooni suurenemist Läänemere eutrofeerumise tõttu ja kilu arvukuse vähenemist
1950ndate lõpust 1980ndate alguseni. Pärast võrdlemisi stabiilset
kasvuperioodi 1980ndatel vähenes 1990ndate algusest peale kilu
kasvukiirus üheaegselt kilu arvukuse olulise suurenemise ning pelaagiliste kalade jaoks väärtuslike
toiduorganismide järsu vähenemisega Läänemeres. Üldiselt langeb
Läänemeres kilu kasvukiirus läänepoolsetest piirkondadest ida ja
põhja suunas (joonis 72). Nähtust
seostatakse samasuunaliselt toimuJoonis 72. Kilu vanuserühmade keskmine
va Läänemere soolsuse ja kasvukaal perioodil 1970–1986 ja vanuserühmaperioodi pikkuse vähenemisega.
de kaalukõvera teoreetilise asümptoodina
Üheaastaste kilude pikkuse vähevon Bertalanffi valemist arvutatud maksinemine ida ja põhja suunas peegelmumkaal (Ojaveer, 1989).
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dub ka nende otoliitidel. See tendents on püsiv nii piirkonniti kui ka periooditi.
Sellepärast saab kilu otoliidi esimese kasvutsooni laiust kasutada eri Läänemere
piirkondadest pärit olevate kilude eristamisel loodusliku märgisena. Kuid kilu
pika kudemisperioodi tõttu on otoliidi esimese kasvuvööndi kasutamine märgisena problemaatilisem kui räime populatsioonilise kuuluvuse kindlakstegemine
otoliitide tunnustele toetudes (sest kudemisperioodil varem ja hiljem koorunud
kilu otoliitide esimese kasvuvööndi laius varieerub ka samalt koelmult pärinevatel isenditel tugevasti).
Kilu keskmine pikkus varieerub periooditi. Läänemere kirdeosas oli kilu asümptootiline pikkus 1962–1966 a 13,75 cm, 1967–1971 a 14,11 cm ja 1972–1976 a
13,71 cm. Perioodil 1957–1991 oli Läänemere kirdeosa kilu domineeriv kehapikkus 10–13 cm ja kehakaal 6–14 g. Liigi keskmine asümptootiline pikkus ja
kaal (von Bertalanffi valemi järgi arvutatud suurim pikkus ja kaal) selles ajavahemikus olid 13,33 cm ja kaal 14,29 g.
Kilukoondiste vanuseline koosseis oleneb põlvkondade arvukusest ja suremuse
varieerumisest. 8-aastaste ja vanemate kilude osatähtsus koondistes tõusis 0%lt
1961. a 50–60%-ni 1966.–1967. a, et langeda 1977.–1978. a 5–6%-ni. Läänemere kirdeosas on isas- ja emaskilude vahekord parvedes kuni kõige vanemate
vanuserühmadeni lähedane suhtele 1:1. Seepärast võib arvata, et sugupooltel on
elu pikkus võrdne. Läänemere kirde- ja põhjaosas on seni vanimate kilude vanuseks määratud 20–21 aastat.
Vaenlased, parasiidid, haigused ja suremus. Kiluvarude vähenemise peamiseks põhjuseks peetakse kilust toituvat turska. Tursk tarbib eeskätt 6–12 cm
pikkust kilu. Tursa mõju kiluvarudele on eri mereosades selgelt erinev. ICESi
Läänemere pelaagiliste kalavarude hindamise töörühma arvutuste kohaselt on
pidevalt arvuka tursavaruga Läänemere lõuna- ja edelaosas kilu looduslik suremus 0,4–0,5. Mere põhjapoolsetes osades, kus turska esineb vähem, on see hinnanguliselt 0,2. Tursa arvukuse kõrgperioodil olid tihedad tursakoondised kogu
Läänemere avaosas ja ka Soome ning Liivi lahes tavalised. Varude vähenemise
perioodil taandus tursk Bornholmi ja Gdanski süviku piirkonda, kus ta mõju kiluvarudele on pidevalt väga oluline.
Kiluvarude olukorrale ja liigi suremusele avaldavad mõju ka haigused ja parasiidid ning kala organismi nõrgestavad keskkonnatingimused – talvine madalast temperatuurist tingitud toitumiskatkestus, talvitumisveekihtides võimalik
hapnikuvaegus jne. Nagu teistegi kalade puhul, sõltub nii parasiitide fauna kui ka
haiguste levik vee soolsusest ja muudest keskkonnatingimustest. Kuna Läänemere soolsus on viimastel aastakümnetel vähenenud, siis järgnesid muutused ka
kilu parasiitide koosseisus ja haigustes. Kilu üheks tähtsamaks haiguseks alates
1991. a lõpust on Ichthyophonus hoferi põhjustatud seenhaigus. Kilu kannatab
ka eosloomade Eimeria sardiniae, Glugea hertwigi, ripsloomade Trichodina nigra,
paelussi Proteocephalus exiguous, imiussi Diplostomum spathaceum, ümarussi
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Hysteriothylacium aduncum vastsete, kidakärssete Pomphorhynchus laevis jt parasiteerimise all (Ojaveer jt, 2003).
ICESi Läänemere pelaagiliste kalavarude hindamise töörühma andmetel oli
1–7-aastase kilu looduslik suremus mere kirdeosas väiksem kui edela-, lõunaja idaosas. Kogu Läänemeres hinnati kilu looduslikku suremust suurimaks
(M = 0,60–0,90) tursa maksimaalse arvukuse perioodil, aastail 1978–1984.
Pärast seda kilu looduslik suremus vähenes järk-järgult ja ulatus 1990ndatel 0,2–
0,3-ni. Peale tursa tarvitavad kilu toiduks lõhe, meriforell, tuulekala, hiidräim jt
väiksema arvukusega liigid/rühmad. Võrreldes kadudega suure loodusliku suremuse tõttu on kiluvaru püügist põhjustatud vähenemine üsna tagasihoidlik.
Hinnanguliselt varieerus kilu töönduslik suremus Läänemeres ajavahemikul
1974.–2006. a 0,12–0,47 vahel. 1980.–1990. aastatel, mil kiluvaru oli suhteliselt
väga väike, oli püügi surve varule võrdlemisi nõrk (tööndusliku suremuse koefitsient kõikus vahemikus 0,12–0,30).
Arvukusdünaamika. Kilu põlvkondade variatsiooni ulatus on väga suur, kuid
tugevate põlvkondade arv on suhteliselt väike. Võrreldes teise pelaagilise merekala räimega, on kiluvaru Läänemeres palju ebastabiilsem. Kilu jaotumisele
Läänemeres enne kudemist talvel avaldavad suurt mõju temperatuuritingimused. Sel ajal kilu ei toitu – mõnel aastal võib paast venida poole aasta pikkuseks.
Enam-vähem normaalseks saab kilu talvitumistingimusi pidada siis, kui talvituskohtades on temperatuur 3 °C või rohkem ja hapniku kontsentratsioon 2 cm3
dm-3. Soojadel talvedel, eriti kui hapnikutingimused on soodsad, suureneb
kilule vastuvõetavate tingimustega vee ruumala. See soodustab kilu talvitumist ja
ta sugunäärmete normaalset arengut, aga ka kilu toiduorganismide paljunemist,
mis loob eeldused kilu küllaldaseks toitumiseks enne kudemist ja kudemisperioodil. Läänemere kirdeosas ja Soome lahes korreleerub kilu põlvkondade arvukus 0–40 m veekihi temperatuuriga kevadel ja suvel. Grauman (1969) hindab,
et 50–96% koelmuil olevatest kilu embrüotest hukkub. Tugevad kilupõlvkonnad kujunevad siis, kui kudemiskohas on kevadel suhteliselt kõrge temperatuur
ning kopepoodide naupliuste arvukus suur. Kilu põlvkonna arvukus võib oluliselt muutuda vastse-eas. Sellepärast on tähtis veel, et esimene talv oleks pehme.
Üldiselt oleneb kilu ellujäämine ja kasv varases eas ta peamiste toiduorganismide
(Temora longicornis, Acartia spp.) arvukusest. Mõningatel aastatel on kilu suremus suur ka maimustaadiumis, esimese talvitumise kestel. Järelikult vältab kilul
suure suremuse periood suhteliselt kaua – kudemisest kuni järgmise kevadeni.
On hästi teada, et kiluvarude suuruse kõikumised Läänemeres on alati olnud
võrdlemisi suured. Varude muutused on toimunud äkki, nad on olnud ootamatud ja põhjustatud tagajärjed on peegeldunud majanduses negatiivselt. Uurimine on selgitanud, et kiluvarude äkilised muutused on põhjustatud (1) kujunevate põlvkondade arvukuse suure variatsiooni tõttu ja (2) kilu peamise tarbija –
tursa – arvukuse muutuste tõttu. Grauman ja Yula (1989) ning Uzars (1989)
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on seisukohal, et tursa toitumisest põhjustatud kilu suremus võib töönduslikust
suremusest olla palju suurem ja põhjustada kiluvarude depressiooni. Mõlemat
põhjust reguleerivate Läänemere ökosüsteemide perioodiliste muutuste foonil
on kilu arvukus teiste kalaliikidega võrreldes 1890ndatest 1936. aastani olnud
suhteliselt kõrge, 1937.–1980ndate alguseni tagasihoidlik ning alates 1980ndate
keskpaigast käesoleva ajani Läänemeres domineeriv.
Varude hindamine ja haldamine. Alates 1970ndate lõpust kasutatakse varude hindamiseks ICESi töörühmade poolt VPA tehnikat. Kiluvarude hindamise aluseks on VPA-põhine analüütiline protseduur, mille jaoks alusandmeteks
on saagid vanuserühmade kaupa ning varude akustilistel uuringutel määratud
vanuserühmade (k.a täiendi) arvukus. Loodusliku suremuse määramisel arvestatakse tursa toitumise mõju. Perioodil 1977–1988 hindas ICESi Läänemere
pelaagiliste kalavarude töörühm kilu varusid kolme ühikuna, mis vastasid umbkaudu Läänemere avaosa looduslikele regioonidele: 1) ICESi alamjaotused 24 +
25 (Arkona ja SW regioon, Arkona ja Bornholmi süvikute piirkond), 2) ICESi
alamjaotused 26 + 28 (idaregioon, Gotlandi ja Gdanski süvikute piirkond) ja
3) ICESi alamjaotused 27+29–32 (peamiselt looderegioon + Soome laht, millele lisandub Põhjalahes esinev vähearvukas kiluvaru). Selline varude hindamise skeem kujutas endast bioloogiliste ja praktikas rakenduskõlblike kaalutluste kompromissi, mis võimaldas saada andmeid andmebaasiks ja ka koostada
bioloogiliselt põhjendatud varude hinnanguid (joonis 73).
Alates 1989. aastast hinnatakse Läänemere kiluvarusid ühe ühikuna. See metoodiliselt tähtis otsus tehti ilma asjakohase tagapõhjauuringuta, mis puudub
tänaseni (ICES, 1995). On selge, et kilu kogu Läänemere ulatuses totaalselt ei
segune. Selle seisukoha kõige lihtsamaks tõestuseks on asjaolu, et ICESi Lääne-

Joonis 73. Kilusaagid ICESi andmetel kolme populatsiooni aladel (ICESi alampiirkonnad 24+25; 26+28; 27, 29 ja 32) (ICES, 2011).
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mere pelaagiliste kalavarude hindamise töörühma materjalides on kilu vanuserühmade keskmine kaal pidevalt suurim Arkona+Bornholmi piirkonnas, sellest
väiksem Gotlandi+Gdanski piirkonnas ja kõige madalam looderegioonis koos
Soome lahega (ICES, 1989). Samuti on korduvalt konstateeritud, et kiluvarude
dünaamika mainitud kolmes ühikus on erinev nii tursast oleneva suremuse kui
ka kilupõlvkondade erineva suhtelise arvukuse tõttu. Kiluvarude haldamisel
on peamiseks noore kilu kaitseks kehtestatud püünise silmasuurus (16 mm) ja
Läänemere kohta tervikuna piiratud lubatav kilu üldpüügi maht. Kilu, nagu ka
räime kaadamine on alates 2010. a keelatud.
2.3.5.2. Põhjakalad
2.3.5.2.1. Tursk Gadus morhua callarias ( L.)
Liigisisesed rühmitused. Tursk on
levinud Atlandi ja Vaikse ookeani
põhjaosas ning piirnevates ääremeredes. Läänemeres on liik esindatud
alamliigiga Gadus morhua callarias
L. Arvukad meristiliste tunnuste ja
morfomeetria ning otoliiditüüpide
uuringud, märgistamised rännete
jälgimiseks, vere hemoglobiini ja
seerumi transferriini tüüpide ning
lookusi LDH, IDH ja PGI kodeeTursk ( Jonne Kotta foto).
rivate alleelide sageduste analüüsid
(Sick, 1965; Berner & Vaske, 1968;
Bagge et al., 1994 jt) on näidanud, et Läänemeres esineb kaks tursarühmitust.
Läänepoolne populatsioon asustab Bornholmist lääne pool olevat piirkonda,
idapoolne aga sellest saarest ida poole jäävat mereala. Läänepoolset populatsiooni tuleb nii fenotüüpilisi kui ka genotüüpilisi tunnuseid arvestades käsitleda
Põhjamere tursa ja Läänemere idaosa tursa vahelise üleminekurühmitusena. Ta
areaal ulatub Kattegati lõunapoolseimast osast kuni 14º30´ idapikkuseni. Sellest
joonest ida pool on idapoolse populatsiooni areaal, mis ulatub Läänemeres umbes 63º põhjalaiuseni (Bagge et al., 1994). Olenevalt mainitud populatsioonide suhtelisest arvukusest võib nendevaheline piir mõningal määral varieeruda.
Üleminek populatsioonide vahel on küllalt sujuv. Segunemisi esineb varieeruvas
ulatuses. Peale kummagi populatsiooni suhtelise arvukuse oleneb piiri asukoht
pelaagilises arenguastmes olevate noorturskade triivist idapoolse populatsiooni alale. Tursa läänepopulatsiooni noorjärkude oluline triiv idapopulatsiooni
areaali ja seega idapopulatsiooni arvukuse täienemine saab tõenäoliselt toimuda
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pehmetel talvedel, mil tugevate läänetuulte aetuna liiguvad veemassid läbi Üleminekupiirkonna itta. Jääkatte esinemine võib tuule mõju ja sellega seotud tursa
noorjärkude transporti drastiliselt vähendada. Idapoolsesse populatsiooni kuuluvate turskade ränded Bornholmist lääne poole on harvad. Tursa idapopulatsiooni spermatosoidide aktiivsus ja marjaterade ujuvus võimaldavad paljunemist
ka populatsioonide eraldusjoonest lääne pool. Kuid läänepopulatsiooni marjaterad langevad oma suhteliselt suurema erikaalu tõttu isegi Bornholmi basseinis
(kus soolsus on idapopulatsiooni koelmutest kõige kõrgem) sellisele sügavusele,
kus väikese hapnikusisalduse tõttu on nende ellujäämine enamasti problemaatiline (Hüssy, 2011). Idapopulatsiooni adultsed võivad erinevas ulatuses rännata
läänepopulatsiooni alale.
Levik ja elupaigad. Nii lääne-, kuid eriti idapoolse populatsiooni areaal on
muutlik. Populatsiooni väikese biomassi aegadel on Läänemere idaosa tursk levinud peamiselt mere lõunaosas. Populatsiooni arvukuse suurenedes rändavad
nii noored kui ka adultsed isendid mere ida- ja hiljem ka põhjaosas paiknevatele
toitumisaladele. Embrüod ja vastsed võivad liikuda hoovustega, noor mittesuguküps tursk võib rännata nii passiivselt kui ka aktiivselt toidurikastele rannikualadele. Noor tursk võib pikka aega välja kannatada peaaegu mageveelist keskkonda,
adultsed isendid elavad soolsustel alla 5 promilli Soome lahe idaosas ja Põhjalahe põhjaosas (Aro, 2000). Läänemere idaosa tursapopulatsiooni viimase suure
arvukuse tõusu aastatel (aastad 1977–1978) tungisid suured, peamiselt 16–
28 cm pikkustest turskadest koosnevad parved ka Liivi, Soome ja Botnia lahte.
Oma areaali eri osi asustavate tursakoondiste vahel on leitud teatavaid meristiliste tunnuste ja kehaproportsioonide erinevusi (Berner, Vaske, 1985 jt). Läänemere idapopulatsiooni kuuluv tursk teeb pikki rändeid ega ole seotud kindla
kudukohaga. Selle populatsiooni kudemisränne on suunatud süvikute poole.
Detsembrist märtsini hakkavad Soome, Liivi ja Põhjalahe adultsed tursad liikuma lõuna suunas. Kuid teatav osa Botnia meres toitunud turski jääb paigale
ega rända lõunasse. Populatsiooni suure biomassi ja keskkonna kõrge soolsuse
perioodil võib mingi hulk turski kudeda isegi Soome lahes. Kõige intensiivsem
on tursa ränne mere lõuna- ja edelaosa suunas stagnatsiooniperioodidel.
Paljunemine. Läänemere tursa suguline küpsemine on regiooniti erinev. Läänepopulatsioonis saab tursk suguküpseks alates kolmandast eluaastast. Esmaskudejad on umbes 5 cm pikemad kui idapopulatsioonis. Mõlemas populatsioonis küpsevad isased emaskaladest väiksematena ja saabuvad koelmutele varem
ning viibivad seal kauem kui emaskalad. Teatav osa Läänemere idapopulatsiooni
turski saavutab suguküpsuse juba 2-aastastena, suurem osa 3-aastastena. 7-aastasena on nii lääne- kui ka idapopulatsioonis kõik tursad suguküpsed. Soome
lahes saab tursk suguküpseks 4- või isegi 5-aastasena ja 36–45 cm pikkusena.
Bornholmi basseinis saavad isastursad suguküpseks alates 17 cm ja emastursad
alates 22 cm pikkusest.
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Läänepopulatsiooni tähtsamad koelmud asetsevad Kieli ja Mecklenburgi lahes,
Suures ja Väikeses Beltis, Kattegati lõunaosas ning ka Arkona basseinis, kus
oletatavasti koeb turski nii lääne- kui ka idapopulatsioonist (Bagge et al., 1994;
Hüssy, 2011).
Idapopulatsioonil on kolm peamist kudemisala: Bornholmi süvik, Gotlandi
süvik ja Gdanski süvik (joonis 74 ). Idapopulatsioon koeb ka Slupski vaondis ja
Läänemere kõrge soolsuse perioodidel võib kudeda peamistest koelmutest põhja
pool. Viimastel kümnenditel on kaugelt tähtsaimaks idapopulatsiooni koelmuks
jäänud Bornholmi süviku piirkond, teistes potentsiaalsetes kudemiskohtades on
soolsuse- ja hapnikutingimused edukat paljunemist soosinud harva.
Läänepopulatsiooni kudemine algab jaanuaris. Kudemise kõrgaeg on veebruarist
aprillini ja lõpp mais. Idapopulatsioon alustab kudemist tavaliselt märtsis ja saavutab suurima intensiivsuse mai algusest juuni keskpaigani. Viimastel aastakümnetel on kudemisperiood veninud pikemakski ja ulatunud ka juulisse-augustisse,
tõenäoliselt madalama veetemperatuuri ja esmaskudejate osatähtsuse suurenemise tõttu. Kudemisperioodi alguses koevad vanemad suured emaskalad. Kudemise lõpul suureneb nooremate osatähtsus. Läänepopulatsiooni isasturskade
suuruselist erinevust kudemisaja eri perioodidel ei ole täheldatud, idapopulatsioonis on see olemas, kuid ebaselgelt. Emasturskade kuduperiood kestab 7–11
nädalat. Suurematel emastel on kudeportsjoneid rohkem, seepärast viibivad nad
koelmutel kauem.

Joonis 74. Tursapopulatsioonide peamised koelmud Läänemeres (Bagge et al.,1994;
Hüssy, 2011 ).

163

Idapopulatsioon koeb 3–6 °C temperatuuril. 5 °C juures kooruvad embrüod
umbes 18 päeva pärast. Tursa marja arvukus 1 m2 all idapopulatsiooni kudemisaladel on kõige suurem Bornholmi piirkonnas, millele järgnevad Gotlandi bassein ja Gdanski süvik (Bagge et al., 1994; Hüssy, 2011).
Marja vertikaalne jaotumine oleneb soolsusest. Tursa marjateradele on vees
hõljumiseks tarvilik minimaalselt 10,5–11,0-promilline soolsus. Läänepopulatsiooni mari areneb oma areaalis veepinnast enam kui 20 m sügavusel. Idapopulatsiooni embrüod arenevad Bornholmi basseinis sügavamal kui 55 m veepinnast
(suurim arvukus 60–70 m sügavusel), Gdanski lahes allpool 80 m isobaati (suurim arvukus 80–110 m sügavusel). Gotlandi süviku lõunaosas on maksimaalne
marja tihedus allpool 90–130 m isobaati. Riimveeliste tingimustega kohanemisel on Läänemere tursa idapopulatsiooni marjatera läbimõõt ujuvuse suurendamiseks suurenenud 1,38–1,99 millimeetrini 1,16–1,60 mm vastu Põhjameres
(Bagge et al., 1994).
Välistingimused reguleerivad nii viljastumist kui ka embrüonaalset arengut.
Idapopulatsiooni turskade spermatosoidide aktiveerimiseks on tarvis soolsust
> 11–12 promilli, läänepopulatsioonile > 15–16 promilli. Marjaterade neutraalse ujuvuse soolsuseks on idapopulatsioonil 14,5 promilli ja läänepopulatsioonil
20–22 promilli. Optimaalseks temperatuuriks koorumisel on idapopulatsioonil (Bornholmi bassein) 2–10 °C (temperatuur alla 2 °C või üle 10 °C mõjutab
negatiivselt embrüote ellujäämust ja ka vastsete pikkust koorumisel), läänepopulatsioonil Mecklenburgi lahes 5,5–8,5 °C (Bagge et al., 1994; Nissling &
Westin, 1997; Hüssy, 2011).
Marja suremus oleneb peamiselt vee hapnikusisaldusest selles veekihis, kus
embrüod hõljuvad. Arenguks on tarvilik, et hapniku kontsentratsioon oleks üle
2 cm3 dm-3 (Aro, 2000). Hüssy (2011) andmetel on embrüote keskmiseks suremuseks läänepopulatsioonis 96–99%. Idapopulatsiooni embrüote suremus
Bornholmi, Gdanski ja Gotlandi süvikus on olnud erinev ja uurijate hinnangul on
see ulatunud 91–99,9%-ni, ellujäänute osatähtsus on enamasti varieerunud 0,1
ja 20% vahel. Kui ellu jääb üle 11% embrüotest, saab Läti tursateadlase Plikshsi
(Plikshs et al., 1993) sõnul rääkida rikkaliku põlvkonna tekkimisest. Paremate
soolsus- ja hapnikutingimuste puhul (need esinevad süvavee aeratsiooni perioodidel, mil tursa paljunemiseks soolsus- ja hapnikutingimuste poolest kõlbliku
vee maht on suur) on embrüote ellujäämus suurem kui stagnatsiooniaastatel
(joonis 75).
Tursa vastseid on leitud arenevate embrüotega samast piirkonnast. Nad esinevad tiheduse hüppekihist nii ülal- kui ka allpool. Tiheduse hüppekihi all püütud
vastsed ei olnud toitunud ja sellepärast tõenäoliselt ei saa ellu jääda. Rebukotiga
vastsed tõusevad ülespoole, valgustatud veekihtidesse. Seda peetakse pinnakihtide-suunaliseks toitumisrändeks. Vastseid on leitud ka süvikutest eemal madalamast veest, kuhu nad jõuavad hoovustega. Produktiivsemas rannikuvööndis on
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nende ellujäämus ilmselt suurem kui süvikute kohal. Noored tursad elavad pelagiaalis järgneva aasta mai-juunini ja selle järel kuni 60 m sügavusel vee põhjakihis
(Bagge et al., 1994).
Gdanski süviku piirkonnast püütud 32–87 cm pikkuse tursa viljakus varieerub 150 000 ja 3 500 000 marjatera vahel (Kosior & Strzyzewska, 1979). See
oleneb peamiselt kala kaalust ja pikkusest. On leitud, et Läänemere lääneosa ja
idaosa tursapopulatsioonide viljakuse vahel on reaalne erinevus, kuid see puu-

Joonis 75. Tursa embrüote võimaliku normaalse arengu sügavusvahemik Gotlandi (a)
ja Bornholmi (b) koelmutel (Grauman & Yula,1989).
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dub Läänemere idapopulatsiooni kolmest erinevast kudemispiirkonnast võetud
proovide vahel. Läänemere tursa viljakus on kaks korda suurem kui Põhjamere
või Islandi tursal. 1990ndatel idapopulatsiooni turskade viljakus suurenes, kuid
läänepopulatsioonil jäi endisele tasemele. Samaaegselt muutus ka marjatera
kaal – läänepopulatsioonil see suurenes, kuid idapopulatsioonil vähenes.
Toitumine. Tursa vastsete üleminek välistoitumisele leiab aset siis, kui vastsed
on kasvanud 4–5 mm pikkuseks. Nende toit koosneb eeskätt kopepoodide munadest, naupliustest ja kopepodiitidest, kuid kasutatakse ka Podon sp., Synchaeta
sp. ja fütoplanktonit. Suuremad vastsed (> 6 mm) valivad soolsuse hüppekihi
ülaosas toiduks adultseid ebahormikuid ja toituvad peamiselt ajal, mil on küllaldaselt valgust toiduorganismide püüdmiseks (Zuzarte et al., 1996).
Esimesel eluaastal kasutab idapopulatsiooni tursk müsiide, kes domineerivad
toidus kogu aasta jooksul. Tähtsateks saakloomadeks on ka Harmothoė sp., harjaslabalased (Pontoporeia sp.), müsiidid (Mysidacea sp.) jt selgrootud. 18–20 cm
pikkusena laieneb tursa toidubaas. 20–30 cm pikkuse tursa toiduks on peamiselt
Saduria sp., Harmothoė sp., Mysidacea sp., Pontoporeia sp. jt selgrootud. Kuid kala
(kilu, räim, väike mudil) osa dieedis on suurenenud (Uzars, 1975,1989; Uzars
& Plikshs, 2000 jt). Üle 30 cm pikkused tursad saavad suguküpseks ja hakkavad kasutama peamiselt kalatoitu. Räim, kilu, harvem noor tursk, mudilad, meritint, neljapoiseluts, lest, emakala, väike tobias ja ka teised kalad on tavalisemad
toiduobjektid. Adultse tursa toitumisintensiivsus väheneb tunduvalt kudemise
ajal. Pidevalt esineb kannibalismi. Arvukamalt esineb noori liigikaaslasi adultsete maos rikkaliku põlvkonna tekkimisel. Läti asjatundjate (Uzars, 1975, 1989;
Uzars & Plikshs, 2000 jt) hinnangu kohaselt tuleb kannibalismi mõju tursapõlvkondade arvukusele hinnata siiski tähtsusetuks. Aastatel 1980–1990 kohtas kannibalismi harva, sest adultse ja noore tursa levikualad meres sel perioodil erinesid. Kala jt saakloomade osatähtsus toidus varieerub aastati ja ka piirkonniti.
Selle põhjuseks on toiduobjektide biomassi kõikumised ning saakloomade ja
tursa jaotumise muutused, mille sagedaseks põhjuseks on veekihtide hapnikusisaldus.
Läänemere keskosas toitub suur tursk eeskätt räimest, kilust ja selgrootutest, viimastest on kõige tähtsam merikilk (Chrzan, 1962, joonis 76). Kui räime arvukus
väheneb, hakkab tursk kasutama rohkem kilu, eelistades 6–12 cm pikkusi. Hinnanguliselt ulatus Läänemere tursa idapopulatsiooni toitumisest põhjustatud
suremus 1978–1992 räimevarude puhul suurusteni M = 0,03–0,57 ja kiluvarude
puhul M = 0,22–0,74, kusjuures nii räime kui ka kilu puhul oli suurim üheaastaste kalade suremus. Suurem tursk toitub ka oma liigikaaslastest, põhjustades 0- ja
1-aastaste suhteliselt suure suremuse (M = 0,1–1,0).
Läänepopulatsiooni peamiseks toiduks on koorikloomad ja kalad. 11–35 cm
pikkuste turskade toit Kieli lahes koosneb kaaluliselt 35,6% ulatuses koorikloomadest (suur hulklõpuslane Diastylis rathkei, põhjamere garneel Crangon cran166

Joonis 76. Tursa toitumine elu kestel grammides tursa kilogrammi kohta (Chrzan,
1962).

gon, müsiidide hulka kuuluv Gastrosaccus spinifer), 26,8% hulkharjasussidest
(Harmothoė sarsi, Nephthys spp. ja Pherusa plumosa), 26,8% molluskitest (suures
osas islandi karbist Cyprina islandica) ja 15,3% kaladest (väike mudil Pomatoschistus minutus). 11–15 cm pikkuste isendite toit koosneb kaaluliselt 62,2% ulatuses koorikloomadest, hulkharjasusside osatähtsus on 30,8% ja kalade oma 7,0%,
aga 31–35 cm tursa toidus moodustavad koorikloomad 20,6%, hulkharjasussid
21,3% ja kalade osa on suurenenud 18,1%-ni. Tursk pikkusega üle 35 cm hakkab
üha enam toiduks kasutama kalu ja aina pikemaid, kuna hulkharjasusside ja eriti
koorikloomade tähtsus järjest väheneb. Läänemere läänepopulatsiooni toidus
on kilul suurem tähtsus kui räimel. Tursa toitumisest põhjustatud suremuseks
hinnati 1994. a andmete põhjal kilul M = 0,12–0,30 ja räimel M = 0,01–0,21,
suurim oli see üheaastaste seas. Räime- ja kiluvarude vähenemisel muutuvad
peamiseks toiduallikaks selgrootud. Selgrootutest on tursa idapopulatsiooni toidus tähtis merikilk Saduria entomon, läänepopulatsiooni puhul aga on esmase
tähtsusega Arctica islandica.
Kieli lahes toitub tursk olemasolevast väga rikkalikust hulkharjasusside kooslusest. Samuti on tursa toidus väljapaistval kohal suhteliselt õhukese kojaga islandi
karp Cyprina islandica. See liik muutub tursale kättesaadavaks siis, kui sealse intensiivse traalpüügi tulemusena molluski koda on traallaudade poolt vigastatud.
Aastases tsüklis toitub tursk intensiivsemalt aasta teisel poolel, kuna kudemisperioodil, mis langeb peamiselt aasta esimesele poolele, on adultse tursa toitumine
nõrgem. Noorte toitumisele mõjub aasta esimesel poolel süvavete talvejärgne
madal temperatuur. Päevases toitumisrežiimis paistab silma, et Kieli lahes ta167

vatseb tursk toituda valguse kiire muutumise aegadel – koidu ja videviku ajal.
Üle 20 cm pikal tursal on eespool mainitud selged toitumisperioodid, alla 20 cm
pikkusega tursk toitub enam-vähem pidevalt (Arntz, 1974).
Olenevalt peamiselt toiduorganismide koosseisu ajalistest ja piirkondlikest muutustest esineb tursa toidu koosseisus selge sesoonne varieeruvus. Toitumine on
seotud sugutsükliga: tursa toitumine intensiivistub suguproduktide kiire arengu
ajal ja kohe pärast kudemist. Kudemise ajal on toitumine tagasihoidlik.
Tursa aastaratsioon muutub vanusega oluliselt. See ulatus idapopulatsioonil
1977.–1981. a 1630 grammist üheaastastel kuni 9846 grammini 7-aastastel
ning läänepopulatsioonil 1978.–1984. a 628 grammist üheaastastel kuni 20 544
grammini 7-aastastel. Toidukoefitsient (aastaratsioon/aastane kaalu kasv) suurenes 2–8-aastastel 6,0–14,7 (Zalachowski,1985). Tursa vanuse ja pikkuse suurenedes omandab tema dieedis üha suurema tähtsuse kala. Tursk on pelaagiliste
töönduskalade, k.a räime ja kilu loodusliku suremuse tähtsaim põhjustaja Läänemeres. 1970ndate lõpust kuni 1980ndate keskpaigani, mil tursavarud olid Läänemeres kõrgseisus, tarvitas tursk toiduks kilu ja räime rohkem, kui võeti merest
töönduspüügiga (Aro, 2000).
Kasv ja vanus. Idapopulatsiooni üheaastase tursa pikkuse ja kaalu varieerumine
on heas korrelatsioonis temperatuuri muutustega selle vanuserühma levikualas.
Adultse tursa kasvu uurimine on keeruline, sest (eriti idapopulatsiooni puhul)
vanuse määramine otoliitide abil ei tarvitse anda tõeseid tulemusi. Põhjuseks on
sesoonsete kasvuvööndite väike kontrastsus, toitumisintensiivsuse erinevused
eri merepiirkondades ja seetõttu juurdekasvu ilmumine eri ajal, sugulise küpsemise varieerumine jne. Vanuse ja seetõttu ka kasvukiiruse määramise probleemid ei ole siiani võimaldanud von Bertalanffi mudeli korrektset kasutamist,
et selle alusel populatsioonide piirpikkusi võrrelda. Uurimislaevadel kogutud
materjali alusel arvutatud vanuserühmade 2–7 keskmised pikkused on lääne-

Joonis 77. Tursa pikkuskasv (Bagge et al., 1994).
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populatsioonis (joonisel 77 alampiirkonnad 22 ja 24) märgatavalt suuremad kui
idapopulatsioonis. Toidu (räim, kilu) kättesaadavuse vähenemine on viimastel
aastatel mõjutanud tursa kasvu negatiivselt.
Vaenlased ja parasiidid. Läänemeres kasutavad nii noort kui ka adultset tursapopulatsiooni osa toiduks hülged, noort turska peale hüljeste veel adultne tursk.
Areaali eri osades on mainitud põhjustel kaod varieeruvad (Bagge et al., 1994
jt). Peale selle kannatab tursk mitmete haiguste ja paljude parasiitide all. Tursa
nakatumine parasiitidega varieerub Läänemeres nii ajas kui ka ruumis. Ainuraksetest parasiteerivad tursal Loma morhua lõpustes ja Goussia gadi ujupõies.
Mikroorganismid perekondadest Vibrio, Aeromonas ja Pseudomonas põhjustavad
nahahaavandeid ning veritsust kehal ja lõpuskaanel. Neid saadavad liigveresus,
põrna suurenemine, maksa lipiidide ning vitamiin A sisalduse langus, proteiini
vähenemine lihastes jt haigusnähud. Ohtlikku seenhaigust põhjustavaks liigiks
on Ichthyophonus hoferi, ta tsüste on leitud maksas, kõhunäärmes ja neerudes.
Tursa tähtsate parasiitide hulka kuuluvad veel imiussid Cryptocotyle lingua (mustad tsüstid nahas), Diplostomum spathaceum (silmades), paelussid Bothriocephalus scorpii (soolestikus), ümarussid Hysterothylacium aduncum (soolestikus
ja maos), Contracaecum osculatum (maksas ja kehaõõnes), Cucullanus cirratus
(soolestikus), Anisakis simplex (kehaõõnes), kidakärssed (Echinorhynchus gadi,
Pomphorhynchus laevis, Corynosoma semerme, C. strumosum), kopepoodid (Lernaeocera branchialis, peamiselt Läänemere lääneosas), kaanid jt (Lang, 1988 jt).
Biokeemia. Tursa lihaste valgusisaldus varieerub 15,0–18,0%, rasvasisaldus
0,1–0,4% ja tuhasisaldus 1,0–1,99% vahel. Ovotsüütide arengu jooksul maksa
kaal ja ta rasvasisaldus vähenevad, eriti üleminekul III–IV arengustaadiumi ja V
(kudemisvalmid ovotsüüdid) staadiumi vahel (6-astmelise skaala järgi). Lihaste aminohapete sisaldus suureneb gonaadide II ja IV arengustaadiumi vahel, et
seejärel väheneda. Maksa rasvasisaldus varieerub 3,0–63,9% vahel. Üks gramm
maksa sisaldab kuni 3000 RÜ vitamiini A. Infektsioon nematoodidega vähendab maksa rasvasisaldust tunduvalt (Petšatina, 1972).
Arvukusdünaamika. Nii tursa lääne- kui ka idapopulatsiooni arvukus on oluliselt varieerunud olenevalt põlvkondade arvukusest, aga ka ekspluateerimise
intensiivsusest. Tursa põlvkondade arvukus sõltub seda mõjutavate tingimuste
kompleksist. Enamik asjatundjaid (Plikshs et al., 1993; Bagge et al., 1994 jt) arvab, et tähtsaimateks faktoriteks on vee soolsus, hapnikutingimused ja temperatuur paljunemiskohtades, mis soodustavad elujõuliste embrüote tekkimist ja ka
vastsete ellujäämist. Kuid abiootiliste tingimuste optimaalsed väärtused ei määra ainsatena tekkiva põlvkonna arvukust. Ka teistel faktoritel on mõju. Vanematekarja ja tekkiva põlvkonna arvukuse suhe on eri ajaperioodidel varieerunud.
Tähtis on ka küllaldase toidubaasi olemasolu vastsetele. Kui vastsetele toiduks
sobivate plankterite produktsioon on rikkalik, siis tekivad eeldused tursavastsete
edukaks välistoidule üleminekuks ja tugeva põlvkonna kujunemiseks. Kujuneva
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põlvkonna arvukusele võib negatiivselt mõjuda vanema tursa kannibalism ning
kilu toitumine tursa embrüotest. Tugeva põlvkonna kujunemise järel populatsioon kasvab ning rändab toidu otsingul nii lääne- ja lõunapoolsetesse rannikuvetesse kui ka põhja- ja idapoolsetele merealadele.
Tursapüügid olid Läänemeres suhteliselt madala soolsuse perioodil 1890ndatest
kuni 1930ndate teise pooleni tagasihoidlikud. Siis soolsus tõusis ja tursa paljunemistingimused paranesid. Alates 1930ndate teisest poolest saagid kasvasid.
1940ndatel ja järgmistel aastakümnetel moodustus idapopulatsioonis hulk tugevaid põlvkondi (1941, 1942, 1945, 1947–1950, 1953, 1954, 1957, 1963, 1964 ja
1965). Samal ajal kasvas ka tursa toiduobjektide (kilu, räim) biomass. Pelaagiliste kalade biomassi suurenemise üheks oluliseks põhjuseks oli tõenäoliselt mere
tugev eutrofeerumine, mis algas 1950ndatel ja hoogustus 1960.–1970ndatel.
Kõige arvukamad tursapõlvkonnad moodustusid vahemikus 1975–1981, kõige väljapaistvamad neist tekkisid aastatel 1976, 1979 ja 1980 suurte soolase vee
masside Läänemerre tungimise ajal või kohe pärast seda, kui kudemiseks ja vastsete ellujäämiseks olid tingimused eriti soodsad. Kuna lisaks põlvkondade väga
suurele arvukusele oli ka tursa toidubaas väga heas seisundis, siis tursa biomass
Läänemeres jätkas kasvamist. Läänemere tursa idapopulatsiooni ülikõrget arvukust ja biomassi tuleb pidada nii arvukate põlvkondade moodustumise kui ka
rikkaliku toidubaasi olemasolu tulemuseks. Populatsiooni arvukus ja temast saadavad saagid suurenesid rekordsuuruseni (joonis 78). 1980ndatel vähenes tursa
põlvkondade arvukus soolsuse järsu languse järel. Populatsiooni suure arvukuse
ja heade saakide ajal tõusnud töönduslik suremus ja täiendi järsk vähenemine
langetasid tursapopulatsioonid depressiooni ja nõudsid hiljem varude haldamise parandamiseks rangeid meetmeid (k.a püügikeelud), mille tagajärjel varude
olukord stabiliseerus.

Joonis 78. Tursa idapopulatsiooni põlvkondade arvukuse (mustad tulbad), kudukarja
biomassi (punane) ja saakide (roheline) dünaamika aastatel 1965–2009 (ICES, 2011).
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Varude hindamine ja haldamine. Varude suuruse hindamine algas 1957. a, mil
toimus ICESi Läänemere põhjakalade varude olukorra parandamise eriistung.
Kuid tulemused jäid kesiseks. 1968, 1969 ja 1970. a peetud ICESi Läänemere
põhjakalade hindamise töörühma istungid aitasid kaasa ühikvarude selgitamisele, märgistamisele jne, kuid nii siis kui ka hiljem said ületamatuks takistuseks
vead vanuse määramisel (eriti idapopulatsioonis), mille parandamine on osutunud problemaatiliseks ka hiljem. Esimest korda õnnestus vanusepõhist VPA-d
saakides esinevate vanuserühmadepõhise arvukuse töötlemiseks ja selle alusel
varude hindamiseks kasutada 1978. a. Aastast 1981 hakati varude olukorra hindamisel kasutama ka üheaastaste põlvkonna arvukuse hindamist, mis oli algul
hilisematest hinnangutest siiski suhteliselt kaugel, nagu ka ekspluateeritud
vanuserühmade tööndusliku suremuse näitajad. VPA-põhine analüütiline hindamisviis on kasutusel praeguseni. Hindamisel kasutatakse üldsaagi hinnanguid,
püünisepõhise keskmise aastasaagi muutumist, varude hindamiseks korraldatud
reisidel kogutud andmeid, kaadamisandmeid jne. Püügi- ja kaadamisaruandlus
jätab soovida.
Praegu püütakse turska Läänemere lõunaosas. Peamisteks püügiriistadeks on
traalid, võrgud, õnged jne, tähelepanuväärse osa saagist püüavad asjaarmastajad.
Tursavarude ekspluateerimist Läänemeres reguleeritakse (alates aastast 2004)
ICESi määratud püügikvootidega, mis on arvutatud lubatava kogusaagi alusel
eraldi lääne- ja idapopulatsiooni jaoks, samuti sesoonsete jt püügipiirangute ja
-keeldudega (kehtestatud eelkõige tähtsamatel paljunemisaladel jm), püüniste silmasuuruse jt tehniliste tingimustega. Alates 2007. a lähtutakse haldamisel
Läänemere tursavarude suurendamiseks koostatud spetsiaalsest tursa haldamise
plaanist (ICES, 2011).
2.3.5.2.2. Lest Platichthys flesus trachurus (Duncker)

Lesta saab näha merepõhja lähedal ( Jonne Kotta foto).
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Liigisisesed rühmitused. Lest levib Valgest merest ja Barentsi merest Vahemere, Musta ja Aasovi mereni. Liigi areaalis on moodustunud
rida alamliike. Läänemerd asustab
alamliik Platichthys flesus trachurus
(Duncker). Oma areaali ulatuses on
lest näidanud ennast plastilise liigina, kes jaguneb nii bioloogilisteks
kui ka geograafilisteks rühmitusteks.
Rühmitused on seotud keskkonna
iseärasustega areaali eri paikades,
eriti paljunemisaladel.

Läänemere lestarühmitused jagunevad paljunemisbioloogia, geneetiliste ja ka
paljude teiste tunnuste poolest kaheks: embrüonaaleas pelagiaalis arenev süvikulest ja rannikulest, kes teeb embrüonaalse arengu läbi merepõhjal. Süvikulest
koeb süvikutes, kus suhteliselt väikese erikaaluga mari jääb veekihti hõljuma.
Marjaterade läbimõõt on süvikulestal märgatavalt suurem kui rannikulestal.
Süvikulesta marja läbimõõt on eri koelmutel paljunevatel rühmitustel erinev
ning seda väiksem, mida suurem on kõnesoleval koelmul soolsus: Sundis
1,12 mm, Arkona süviku lestal 1,34 mm, Gotlandi süviku alal kudeval populatsioonil 1,43 mm (Mikelsaar, 1957; Nissling et al, 2002 jt). Ilmselt on süvikulesta
marjatera suurus Läänemere eri koelmutel kohastuslik ja kujunenud selliseks,
et erikaal võimaldaks embrüote hõljumist sellises veekihis, kus nende arenguks
on vastuvõetavad tingimused (eeskätt hapnikutingimused). Süvikulesta spermatosoidid aktiviseeruvad soolsustel 9–12 promilli, kusjuures nende liikuvuse
kestvus soolsuse suurenemisega pikeneb. Võrreldes Sundi ja Arkona lesta populatsioonidega aktiviseeruvad Bornholmi süviku lesta spermatosoidid oluliselt
madalamal soolsusel, kuid viljastatud mari saab neutraalse ujuvuse ikkagi alles
siis, kui soolsused ületavad 10,7–11,7 promilli. Geneetiliste uuringute tulemused, marjaterade neutraalse ujuvuse soolsuste võrdlus (ehk vee soolsuse ühikutes määratud erikaal), märgistamisel saadud rännete andmed ning pikka aega kogutud morfomeetrilised ja bioloogilised materjalid on võimaldanud Läänemeres
eristada viit süvikulesta populatsiooni, kelle peamiseks areaaliks on: 1) Sund; 2)
Belti meri; 3) Arkona ja Bornholmi süvikute piirkond;) 4) Gdanski süvik ja selle
naaberalad; 5) Gotlandi süviku ja sellest põhja pool paiknevad avamere (Läänemere idaregiooni) alad (Strodtman, 1918; Mikelsaar, 1957; Otterlind, 1967,
Voipio, 1981, ICES, 2011, joonis 79).
Rannikulesta populatsioonid elavad peamiselt mere põhjaosas ning Soome ja
Liivi lahes. Rannikulesta mari on süvikulestade marjast mõõdetelt suhteliselt
palju väiksem (diameeter 0,83–1,20 mm, keskmine 1,025 mm), kuid suurema
erikaaluga. Seetõttu langeb ta kudemisel põhja ja areneb seal küllalt madala soolsusega vees. Rannikulesta spermatosoidid aktiviseeruvad juba soolsusel 3–4
promilli, kuid munaraku viljastumine saab toimuda alles soolsustel üle 6 promilli. 6–7 promilli juures on viljastumisprotsent madal ja varieeruv, kuid koorunud
vastsed normaalsed. Soolsustel kuni 10–15 promilli pikeneb nii spermatosoidide
aktiivsuse aeg kui ka suureneb munarakkude viljastumise protsent. Rannikulesta
embrüod arenevad rannikuvööndis madalas vees merepõhjal. Peale iseloomuliku elupaiga ja paljunemiskeskkonna on sellel rühmitusel veel süvikulestadega
võrreldes väiksem selgroolülide keskmine arv ning ka väiksem keskmine uimekiirte arv selja- ja anaaluimes (Mikelsaar, 1984). On eristatud järgmisi rannikulesta populatsioone (joonis 80): 1) Gotlandi; 2) Rootsi idaranniku; 3) Liivi lahe;
4) Soome lahe lõunaranniku; 5) Soome lahe põhjaranniku; 6) Ahvenamere–
Saaristomere. Lisaks nendele ICESi (2011) poolt eristatud populatsioonidele
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Joonis 79. Süvikulesta arvatavad populatsioonid Läänemeres (ICES, 2011).

mainib Strodtman (1918), et ka Odra madalal on olemas 7,5-promillisel soolsusel põhjale kudeva lesta populatsioon marjaterade keskmise läbimõõduga
1,005 mm. Hilisemad autorid Odra madala rannikulesta olemasolu ei maini.
Soome lahe põhja- ja lõunaranniku populatsioonide vahel on isenditevahetus
olemas (peamine rändesuund on põhjast lõunasse), kuid see on suhteliselt tähtsusetu. Ei süvikulesta ega rannikulesta populatsioonilist koosseisu saa veel pidada lõplikuks, sest lesta populatsioonilise koosseisu uurimistöö kestab. Mikelsaar (1984) on avaldanud arvamust, et süvikulest (nimetusega Platichthys flesus
trachurus natio baltica infranatio pelagicus) võiks olla Läänemerre rännanud lääne
suunast, rannikulest (Platichthys flesus trachurus natio baltica infranatio sublitoralis) aga jääaja-järgsel ajal kirde suunast.
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Joonis 80. Rannikulesta arvatavad populatsioonid Läänemeres (ICES, 2011).

Lestapopulatsioonide keskused ja paljunemisalad paiknevad põhjareljeefi ja
hoovuste toimel moodustunud suurema bioloogilise produktiivsusega aladel.
Populatsioonide põhiosad on üksteisest suhteliselt eristunud. Siiski esineb isegi
üksteisest kaugete populatsioonide vahel isenditevahetusi.
Levik ja elupaigad. Välja arvatud Soome lahe idapoolseim osa ja Põhjalahe
põhjaosa, kus lesta kohtab harva, on lest tavaline kogu Läänemeres. Juhuti võib
lest jõesuudmetes siseneda ka magedasse vette. Lest asustab eeskätt liivaseid ja
saviseid põhju, kus nooremad kalad on madalamal ja vanemad sügavamal. 0- ja
1-aastased lestad eelistavad suvel 0–3 meetri sügavusi liivapõhju. Adultse lesta
suurimad parved kogunevad suvise intensiivse toitumise ajal kuni 30–40 m
sügavusse. Tuntumaid lesta suviseid toitumisalasid mere kirdeosas on Kura kurk
ja Hiiu madal. Sügisel ja talvel hoiduvad adultsed lestad 80–100 m sügavusse,
nende elukoht sõltub vee hapnikusisaldusest. Kudemisajaks kogunevad adultse rannikulesta parved rannikunõlva lähedale, süvikulest aga suundub süvikutes
paiknevatele koelmutele. Lest on öise eluviisiga kala.
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Lesta ränded ei ole üldiselt pikad, enamasti ulatuvad need kuni 80–95 kilomeetri kaugusele. Otterlindi (1967) märgistamised näitasid, et lest on võimeline
ka palju pikemateks ränneteks, kaasa arvatud ränded üle süvikute. Lesta pikkade rännete sagedus kasvab vanusega, eriti võtab lest pikki rändeid ette siis, kui
hapnikutingimused või teised ümbruskonna tingimused talvitumis- või toitumisaladel on ebasoodsad. On ka tähelepanekuid, et migratsioone võib mõjutada
vee soolsus. Pikim lesta teada olev ränne on olnud umbes 700 kilomeetrit: Soome lahe idaosas Toilas märgistatud lest püüti taas Gotlandi kaguosas (Mikelsaar,
1984). Siiski hinnatakse lesta pikki rändeid suhteliselt harvaks. Rännete pikkus
varieerub aastati, kuid pikki rändeid on kõigist rännetest keskmiselt ainult 2,7%.
Paljunemine. Idaregiooni süvikulesta populatsiooni koelmud, mille sügavus on
üle 100 m ja soolsus põhjas üle 11‰, paiknevad Gotlandi süviku idaosas ja ulatuvad 59° põhjalaiuseni. See populatsioon koeb aprillis-mais. Idaregiooni isaslestad saavad suguküpseks 2–5-aastasena, emased 3–6-aastasena. Kuid gonaadide
aastases arengutsüklis ilmneb suur individuaalne varieeruvus. Veel juulis ja
augustiski on püütud selle populatsiooni jooksvate suguproduktidega isendeid.
Soome lahe rannikulesta lõunapopulatsiooni koelmud aga paiknevad saarte
ja poolsaarte läheduses hoovustele avatud ja setetest vabal 4–27 m sügavusel
kivipõhjal. Sealse lesta peamine kudemine toimub umbes 10 m sügavuses, kus
soolsus on 6,1–6,6 promilli. Kudemisperiood on mais-juunis, kuid kudemisvalmis isaseid on püütud ka veel juulis. Rannikulestade isased koevad esimest korda
3-aastasena, emased 4-aastasena. Väikseim suguküps emane rannikukudulest oli
18,5 cm pikk, väikseim suguküps isane 15,2 cm. Kudukoondistes on isaste ja
emaste arvuline suhe väga kõikuv.
Lesta viljakus oleneb eeskätt kasvukiirusest ja see võib muutuda nii populatsiooniti kui ka ajaperioodide kaupa. Põhjamere edelaosa, Kattegati, Kieli lahe,
Arkona–Bornholmi ja Gdanski lahe süvikulesta populatsioonide absoluutne
viljakus erineb üksteisest märgatavalt ning on statistiliselt oluliselt sõltuv kehakaalust ning pikkusest.
Üleminekupiirkonna lesta viljakus on Põhjamere liigikaaslastega võrreldes märgatavalt suurem. Läänemerre, Arkona–Bornholmi piirkonda ja veelgi enam itta ja
põhja (Gdanski lahte) liikudes lesta viljakus Üleminekupiirkonna lestaga võrreldes jällegi väheneb. Gotlandi süviku piirkonnas elava idapopulatsiooni keskmine
viljakus ulatub 1970ndate alguses kogutud materjali põhjal 180 000 marjaterast
3-aastastel (keskmine kaal 91 g, keskmine pikkus 20,6 cm) 1 350 000-ni 8-aastastel (keskmine kaal 377 g, keskmine pikkus 31,6 cm). Rannikukudulestade
viljakuse andmeid on vähe. 1940.–1950ndatest pärinevatel andmetel oli Soome
lahe lõunapopulatsiooni 23 lesta (üldpikkus 18,5–34,1 cm) viljakus 220 320–
2 041 000 marjatera (Mikelsaar, 1984).
Embrüonaalne areng vältab 5–10 päeva. Vastsed kooruvad keskmiselt 3–4 mm
pikkusena. 9–10 mm pikkused lestad on juba asümmeetrilised ja nende üks silm
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liigub keha teisele küljele. Silmadega külg tumeneb ja jääb lesta ülemiseks pooleks, kui noor lest läheb põhjaeluviisile. Metamorfoosi ajaks lesta kasv peatub.
Toitumine. Lesta toit muutub ontogeneesi kestel palju. Läänemere kalavastsete
toitu pikki aastaid uurinud G. Grauman (Grauman jt, 1989) leidis, et süvikulesta idapopulatsiooni 4–6 mm pikkustel vastsetel on juba küllalt lai toiduspekter:
fütoplankton, aerjalaliste munad, naupliused ja 1–2 staadiumi kopepodiidid,
keriloomad, adultsed tömbikud ja vesikirbulised. 6–10 mm pikkused vastsed
söövad aerjalaliste mune, naupliusi ja 1–4 staadiumi kopepodiite, nokikut ja
paunikut. 10–15 mm pikad vastsed lähevad üle põhjaeluviisile ja hakkavad kasutama zooplanktoni, esmajoones vesikirbulisi (need moodustavad kaaluliselt kuni
90% lestavastsete toidust). 2–3 cm pikkused lestad kasutavad toiduks peamiselt
nektobentilisi organisme: surusääsklasi, rullikulisi, müsiide ja põhjas olevaid ränivetikaid. 3–10 cm pikkused maimud toituvad surusääsklastest, kirpvähkidest,
rullikulistest, müsiididest, väheharjasussidest jne. Maimude toit varieerub eri
piirkondades märgatavalt. 10–19 cm pikad noorlestad lähevad üle adultse lesta
menüüle, hakates kasutama hulkharjasusse, limuseid jne. Gdanski lahe populatsioonis väheneb lesta kasvades taimede, väheharjasusside, aerjalaliste, karpvähiliste, surusääsklaste vastsete ja põlvikvähi osatähtsus ning üha suurema tähtsuse
toidus omandavad balti lamekarp ja merikilk (Mulicki, 1947). Samasugused
muutused toimuvad ka mere kirdeosa lesta toidus. 1961.–1963. a moodustasid
10–19 cm pikkuste lestade toidus põhilise osa koorikloomad ja molluskid. Võrreldes selle pikkusrühmaga suurenes 25–30 cm pikkuste lestade dieedis enam
kui kahekordseks molluskite tähtsus, tõusis ka merikilgi ja liiva-uurikkarbi osa.
Kuid märgatavalt vähenes harjaslabalaste, koorikloomade, kirpvähiliste, söödava
rannakarbi ja hulkharjasusside hulka kuuluva Pygospio elegans’i osa. Lisaks mainitud toidukomponentidele esines Hiiumaa piirkonnas väiksema lesta maos veel
küürakas harjaslabalane, balti lehtsarv, söödav südakarp, lamekeermene vesitigu, tavaline harjasliimukas ja surusääsklaste vastsed, kuna suurema lesta toidu
moodustasid peamiselt põlvikvähk, harilik silinderkärslane ja taimed. Hiiumaa
piirkonnas on lesta toidus leitud ka kala ja põhjamere garneele (Štšukina, 1970).
Lesta toitumine oleneb nii zoobentose koosseisust kui ka lestapopulatsiooni
pikkuskoosseisust. Liivi lahes koosneb väiksema lesta toidust kolmveerand tavalisest harjaslabalasest, kuna merikilk ja balti lamekarp on nendele vähem olulised. Suure lesta toidu peamiseks osaks on merikilk ja balti lamekarp, tavaline
harjaslabalane on palju väiksema tähtsusega. Pärnu lahes on lesta toiduks eeskätt
merikilk (80% kaalust) ja harilik kootvähk. Kuid maos esinevad ka balti lamekarp, kirpvähid, söödav südakarp ning vetikad. Liivi ja Pärnu lahes on lesta toit
väga sarnane emakala ja angerja toiduga. Läänemere keskosa lest kasutab 4–5 cm
pikkusena kiluga, 4–12 cm pikkusena räimega ja 12–22 cm pikkusena räime ja
tursaga ühesugust toitu. Alates pikkusest 22–24 cm elab lest suurtest limustest.
Saaremaast lääne pool Vilsandi lähedal püüab suur lest lisaks limustele ka ogalikke ja luukaritsaid.
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Läänemere keskosas toitub lest kõige aktiivsemalt juunis. Ta toitumisaktiivsus
väheneb järsult juulist augustini ja järk-järgult veel kuni novembrini. Hiiumaa
ümbruses on väiksema ja keskmise lesta mao täitumus suurim augustis, suuremal lestal aga juba juulis. Lesta toidupalade pikkus ulatub tavaliselt 2–40 millimeetrini. Hinnangute kohaselt võib maos oleva toidu kaal ulatuda kala enda kaalust 8%ni.
Kasv ja vanus. Emas- ja isaslestade kasvukiirus ja selletõttu ka isaste ja emaste
vanuserühmade keskmine pikkus ja kaal ning nende von Bertalanffi valemit
kasutades arvutatud vastavad piirväärtused L∞, W∞ erinevad. Pikkus ja kaal
erinevad ka populatsiooniti. Idaregiooni lestade piirpikkus L∞ on emaslestadel
37,85 cm ja isastel 33,36 cm ning kogu populatsiooni keskmine 37,45 cm.
Emaslestade kaalu piirväärtus W∞ ulatub 765 grammini ja isastel 466 grammini
ning populatsiooni keskmine on 629 g.
Lesta kasv Läänemeres on kooskõlas üldise mereorganismide kasvukiiruse
vähenemisega selles meres põhja ja ida suunas. Samuti on lesta puhul selgelt näha
kasvukiiruse varieerumine periooditi.
Lesta suurim vanus võib ulatuda 16 aastani. Idapopulatsioonist (Hiiumaal
1981) püütud suurima lesta üldpikkus oli 51 cm ja kogukaal 1305 g (Mikelsaar,
1984).
Vaenlased ja parasiidid. Varajaste, pelaagiliste arengustaadiumide kestel on lest
võimalike vaenlaste vastu suhteliselt kaitsetu. Põhjaelule üle minnes ja põhjas varjudes on ta vähe märgatav. Ometi on Saaremaast lääne pool leitud silmu hambajälgedega lesti. Teisest küljest mõjutab pidev kontakt merepõhjaga lesta tõenäoliselt negatiivselt, sest põhjasetted võivad olla varieeruval määral reostatud. Samuti mõjutab ümbruskonna seisund nii soolsuse ja temperatuuri kui ka settinud
naftaproduktide, raskmetallide jt reoainete tõttu kala tervist ning teeb ta vastuvõtlikumaks nii haigustele kui ka parasiitidele (Bylund & Lönnström, 1994).
Väliselt nähtavatest haigustest on Läänemere kirdeosa lestal leitud lümfotsütoosi, akuutset naha haavandumist ja bakteriaalset uimemädanikku. Haavanditest on
isoleeritud mitmeid mikroorganisme: Vibrio anguillarum, Aeromonas hydrophila,
Pseudomonas fluorescens, perekondade Achromobacter, Moraxella, Flavobacterium
ja Planococcus esindajaid. Haavandid paiknevad peamiselt pimedal (vastu põhja
oleval) küljel. Nii nahahaavandeid kui ka lümfotsütoosi esineb isastel rohkem
kui emastel. Haiguste esinemise protsent on suurem reostatud piirkondades.
Soome lahe Eesti vetes on täheldatud kõhunäärmekoe kärbumist maksas. Lisaks
on Läänemere lestal leitud ka küljejoone normist kõrvalekaldumisi, luustiku ja
uimede deformatsioone, maksa, seemnesarja ja munasarja kasvajaid, naha tumedat pigmentatsiooni jt ebanormaalsusi. On kindlaks tehtud, et Eesti vetes esineb
lestal vähemalt 46 liiki parasiite (Bylund & Lönnström, 1994), sealhulgas väikeeosloomadest Glugea stephani, ripsloomadest Trichodina jadranica ja T. tenuidens,
paelussidest Bothriocephalus scorpii. Lestal parasiteerivad veel lameussidest Cryp177

tocotyle concava, Diplostomum spathaceum, D. baeri, ümarussidest Rhapidascaris
acus, Contracaecum osculatum, kidakärssussidest Corynosoma strumosum, C. semerme, Echinorhynchus gadi, Pomphorhynchus laevis, Metechinorchynchus salmonis,
kaanidest Piscicola geometra. Bylund & Lönnströmi (1994) hinnangul on nakatumise ulatuselt lesta peamised parasiidid Trichodina jadranica (lõpustes, nakatumus kuni 100%), Diplostomum spathaceum, D. baeri (silmades), Cryptocotyle
concava (lõpustes), Rhapidascaris acus ja C. osculatum (vastsed, mesenteeris ja
maksas), Pomphorhynchus laevis (nii vastsed kui ka valmikud). Kõige levinumateks lesta parasiidiks on Glugea stephany soole seinas.
Liivi lahes on lesta parasiitidest peale mainitute leitud veel järgmisi liike: Nicolla
skrjabini, Scolex pleuronectis ja Posthodiplostomum brevicaudatum.
Varud, nende kasutamine ja kaitse. Läänemere lestavarusid on pidevalt ja küllalt tõhusalt ekspluateeritud juba vähemalt viimase sajandi kestel. Saagid olid
suhteliselt head möödunud sajandi 20.–30ndatel aastatel ning 1970ndate keskel. Madalamad olid need 1970ndate keskpaigast 1990ndate keskpaigani. Sellest
ajast kuni praeguseni on saagid kõikunud peamiselt 15 000–20 000 tonni vahel
(ICES, 2011; joonis 81). Lestasaagid on suuremad mere lõuna- ja edelaosas.
Hinnanguliselt saadakse suurem osa saakidest pelagiaalis kudevatest populatsioonidest.
Kuna Läänemeres intensiivistus kalapüük enne kui ookeanides ja avameredel,
siis kerkis selles meres ka kalavarude kaitse probleem varakult. Sellepärast oli
Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu loomise algaastatel lesta ja merilesta
varude kaitse (eeskätt noorkalade väljapüük) ICESis korduvalt läbirääkimiste
objektiks. Lestapüük oli arutusel esimesel rahvusvahelisel Läänemere kalan-

Joonis 81. Läänemere lestasaagid ICESi andmetel (ICES, 2011).
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duskongressil Riias 1910. aastal. 1913. a kooskõlastati Taani ja Saksamaa vahel
Läänemere lääneosa lesta ja merilesta varude kaitse kokkulepe. 1934. a tõsteti
sirgete Gedser–Arenshop ja Utlängan–Saksa-Poola piir vahele jääval alal lesta
alammõõt 21 sentimeetrini (Ojaveer, 2002). Juba varem (1925. a) oli Eesti ja
Läti vahel sõlmitud Liivi lahe kalavarude kaitse konventsioon, kus oli ette nähtud
ka lestavarude kaitse.
Praegu saadakse lesta nii kaaspüügina põhjatraaliga tursapüügil kui ka spetsiaalsel
lestapüügil. Kaaspüügina saadud lesta heidetakse üle parda mitu korda rohkem
kui maale tuuakse. Varude kaitseks on ICESi soovituslik üldpüügi suurus ning
piirkonniti kehtestatud varieeruvad meetmed: alammõõt, püüniste väikseim
lubatud silmasuurus ja keeluajad. Läänemere lesta kasutamine loomatoiduks
või tööstuslikul otstarbel on keelatud.
Vanuselise koosseisu, põlvkondade arvukuse, kudukarja pikkuselise koosseisu
ja märgistamise andmete alusel arvutatud 4–8-aastaste Gotlandi süviku idaosa
lestapopulatsiooni isendite keskmine üldsuremus aastatel 1971–1974 oli 0,75,
looduslik suremus 0,30, töönduslik suremus ulatus 0,45-ni, Soome lahe lõunaranniku populatsioonil aga oli looduslik suremus hinnanguliselt 0,35, töönduslik
suremus 0,40.
Lestavarude hindamiseks pole seni kogutud materjal küllalt süstemaatiline ega
ka kvaliteetne. Probleemid on juba vanuse korrektse määramisega. Sellepärast
ei ole varude kvaliteetne analüütiline rahvusvaheline hindamine siiani osutunud
võimalikuks.
2.3.5.2.3. Merilest Pleuronectes platessa L.
Levik, rühmitused. Merilest on levinud Euroopa Atlandi ookeani rannikumeredes Novaja Zemlja läänerannikult Portugalini ja Vahemere lääneosas. Liik esineb Islandi ümbruses, Gröönimaa lõunaranniku lähedal ning Läänemere lääneja lõunaosas. Läänemere merilest erineb mujal liigi areaalis elavatest isenditest
väiksemate mõõtmete ja mõningate teiste tunnuste poolest. Läänemeres ulatub
merilesta peamine areaal põhjas Gdanski laheni. Sporaadiliselt leitakse merilesta
Gotlandi saareni, üksikuid isendeid on saadud Stockholmini. Leide on ka mere
kirdeosast, Soome lahe lääneosast ning Ahvenamaa saarte lähedusest.
Merilesta spermatosoidide aktiivsus ja munarakkude viljastusprotsent on soolsusvahemikus 9–12 promilli suhteliselt madal, kuid suureneb soolsuseni 15 promilli oluliselt. Marjaterade neutraalse ujuvuse soolsus ega ka marjaterade suurus
Arkona, Bornholmi ja Gotlandi basseini merilestade vahel oluliselt ei erine. Eduka kudemise soolsuse alampiir on merilestal 12,6–13,6 promilli. Järelikult võib
merilesta täiendit regulaarselt oodata Arkona ja Bornholmi basseinist, soodsatel
keskkonnatingimustel ka Gdanski ja Gotlandi süvikutest.
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On leitud, et merilesta meristilised tunnused ICESi alampiirkonna 24 idaosa
(Arkona regioon) ja alampiirkonna 25 (Bornholmi regioon) vahel ei erine, kuid
mainitud ühisest rühmast erineb morfomeetriliste tunnuste poolest ICESi alampiirkonda 22 (Kieli ja Mecklenburgi laht) ja alampiirkonna 24 (Arkona regioon)
lääneosa asustav merilest. Morfomeetriliste tunnuste, rännete ning marjaterade
ujuvuse uuringute tulemuste alusel arvatakse Läänemeres olevat kolm merilesta
rühmitust: Belti meres (ICESi alampiirkond 22 ja alampiirkonna 24 lääneosa),
Sundis (alampiirkond 23), Arkona, Bornholmi ning Gdanski süvikus ja Gotlandi basseini idaosas. Neid tuleks ICESi (2011) järgi esialgselt käsitleda populatsioonidena (joonis 82).

Joonis 82. Merilesta arvatavad populatsioonid Läänemeres (ICES, 2011).
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Bioloogia. Merilest on parvedes elav põhjakala, kes eelistab liivapõhja. Noorkalade eluala on eeskätt kuni 10 m sügavuses madalvees. Merilest on tüüpiline
päevase eluviisiga ja päeval toituv kala. Liik teeb regulaarseid toitumisrändeid hiliskevadel kudemispaikadest toitumisaladele ja sügisel/talvel toitumispaikadest
süvavette talvitumis-kudemispaikadesse.
Läänemeres saab merilest suguküpseks 2–3 aastasena, isased nooremana kui
emaskalad. Nagu juba lesta puhul öeldud, on ka Läänemere merilesta individuaalne absoluutne viljakus suurem kui samal liigil Põhjameres, kuid väiksem
kui Üleminekupiirkonnas. Kieli lahes on 35 cm pikkuse merilesta keskmine viljakus 308 000, kuid Arkona–Bornholmi piirkonnas 250 000 marjatera.
Merilesta koelmud paiknevad Arkona ja Bornholmi süvikus, tõenäoliselt ka
Slupski vaondis (Voipio, 1981). Merilesta spermatosoidid aktiveeruvad Läänemere lõunaosas (ICESi alampiirkonnad 25 ja 26) minimaalselt 10-promillise
soolsuse juures, Bornholmi süvikus aga 9 promilli juures. Munaraku neutraalne
ujuvus esineb ICESi 24. alampiirkonnas 15,0–15,7 promillise, 25. alampiirkonnas 14,0–17,7 promillise ja 28. alampiirkonnas 16,3–18,8 promillise soolsusega vees. Spermatosoidid ujusid 9–12 promilli juures (viljastumisprotsent selle
soolsuse juures on madal) ja nende liikuvuse kestus ning viljastumisprotsent
suureneb, kui soolsus tõuseb 15 promillini. Edukat kudemist piirab peamiselt
munaraku võime madalas soolsuses areneda. Merilest saab regulaarselt edukalt
kudeda Arkona ja Bornholmi basseinis ning juhuti Gdanski ja Gotlandi süvikus
(Nissling et al., 2002). Kuduperiood kestab novembrist maini. Arenevatele embrüotele on vees hõljumiseks tarvilik vähemalt 12–13-promilline soolsus. 6–7 °C
juures vältab embrüonaalne areng 20–22 päeva. Merilesta vastne koorub umbes
6 mm pikkusena ning ta metamorfoos algab ligikaudu 10 mm pikkusena. Pärast
metamorfoosi, 12–14 mm pikkusena lähevad noored merilestad üle põhjaeluviisile.
Merilest on bentofaag. Noorkalad toituvad peamiselt koorikloomadest. Suuremana saavad nende põhitoiduks molluskid. Kasutatakse ka hulkharjasusse ja
väikesi põhjas elavaid kalu.
Läänemere merilesta elu pikkus ulatub kümne aastani. Liigi kasvukiirus langeb
läänest ida suunas. Emaskalad kasvavad kiiremini ja elavad kauem kui isased.
Saagid, varude hindamine ja haldamine. Merilest on väga tähtis püügikala
Põhjameres. Selle kala varud on majanduslikult väga tähtsad ka Skagerrakis, Kattegatis ja Läänemere lääneosas. Merilesta varusid on uuritud juba ammu. ICESi
asutamise järel andis see organisatsioon esimesed soovitused kalavarude kohta
1905. aastal, keelates Kattegatis alamõõdulise merilesta püügi. Hiljem, 1920.–
1930. aastatel, sõlmiti mitmeid rahvusvahelisi leppeid, mis puudutasid merilesta
varude kaitset Skagerrakis, Kattegatis, Taani väinades ja Läänemeres.

181

Läänemeres püütakse merilesta peamiselt ICESi alampiirkondades 22, 24 ja
25. Nendest piirkondadest saadakse 95% merilesta saagist Läänemeres. Peamisteks püüdjateks on Taani ja Poola kalurid. Saagid on olnud selgelt perioodilised. 1920.–1930ndatel olid saagid suhteliselt head, suurim (5201 tonni) oli
see 1928. a. Sel perioodil kohati merilesta tihedamini ka Läänemere keskosas.
Liepaja piirkonna lestasaagid sisaldasid 1928. aastal 1% merilesti ja soomuslesti. Merilesta saagid tõusid Läänemeres ka perioodidel 1950ndate teisest poolest
kuni 1960ndateni ja aastatel 1978–1981, mil püügid ulatusid 4000–5000 tonnini. 1980ndate lõpust kuni 1990ndate keskpaigani olid saagid suhteliselt väikesed
(alla 1000 tonni), kuid suurenesid seejärel mõõdukalt. Viimase kümnendi jooksul on aastasaagid püsinud enam-vähem stabiilsena, umbes 2000 tonni tasemel
(ICES, 2011; joonis 83).

Joonis 83. Merilesta saagid Läänemeres ICESi andmetel (ICES, 2011).

Läänemere merilesta kohta siiani kogutud andmed ei ole veel võimaldanud selle
kala varusid regulaarselt analüütiliselt hinnata. Merilest on kaitstud alammõõdu
ning püünise silma suurusega, minevikus olid ka keeluajad.
2.3.5.2.4. Soomuslest Limanda limanda (L.)
Levik, rühmitused. Soomuslest esineb Atlandi ookeani Euroopa-osa ranniku
lähedal Tsoshi lahest Valge mere idarannikul Biskaia laheni, samuti Islandi ja
Teravmägede rannikupiirkondades. Liik asustab Läänemere lääne- ja lõunaosa
Stockholmi arhipelaagini. Soomuslest ei kannata välja nii madalat soolsust kui
lest või merilest. Soomuslesta spermatosoidid aktiveeruvad soolsustel 11–14
promilli, kusjuures soolsuse suurenemisega aktiivsusperiood pikeneb. Selle tunnuse poolest on Sundi ja Arkona soomuslestade vahel oluline erinevus. Marjaterade neutraalse ujuvuse soolsus on Sundi ja Arkona basseini (ICESi alampiir182

Joonis 84. Soomuslesta arvatavad populatsioonid Läänemeres (ICES, 2011).

kond 24) lääneosa lestadel oluliselt suurem kui Arkona piirkonna kesk- ja idaosa
ning Bornholmi süviku lestadel. 1% soomuslesta arenevate marjaterade neutraalse ujuvuse kindlustab soolsus 17,8 promilli. Nii kõrge soolsus esineb Arkona
ja Bornholmi süvikus harva, näiteks 1950ndate algupoolel ja 1970ndate lõpul.
Kuid Gdanski ja Gotlandi süvikus ei saa merilest madala soolsuse pärast paljuneda. Läänemere soomuslesta käsitletakse kolme populatsioonina (joonis 84):
1) ) Sundi populatsioon (ICESi alampiirkond 23); 2)Belti mere (ICESi alampiirkond 22 ja alampiirkonna 24 lääneosa Møni saarest lõuna pool) soomuslest;
3) Arkona ja Bornholmi piirkonna soomuslest (ICESi alampiirkonna 24 idaosa
ning alampiirkond 25).
Läänemere põhjaosas leitakse soomuslesta harva. Seda liiki on leitud Soome
vetest ja 1940ndatel ka Saaremaast lääne pool ning Hiiu madalalt.
Bioloogia. Soomuslest eelistab liivapõhju. Ta rikkalikuma esinemise alad Läänemeres asuvad 20–80 meetri sügavusel. Ränded on lühikesed. Läänemeres on
soomuslesta viljakus suurem kui Põhjameres, kuid väiksem kui Üleminekupiirkonnas. 35 cm pikkuse soomuslesta viljakus Kieli lahes ulatub 765 000, Arkona–Bornholmi piirkonnas aga 675 000 marjaterani. Ta marjaterade neutraalse
ujuvuse soolsuseks ICESi 23. alampiirkonnas (Sundis) on 25,8–27,1 promilli ja
24. alampiirkonnas (Arkona bassein) 19,2–22,6 promilli. Spermatosoidid aktiveeruvad 23. alampiirkonnas 12,9 promillise, 24. alampiirkonnas 11,9 promil183

lise ja 25. alampiirkonnas 11,7 promillise soolsuse juures. Seega näitavad need
populatsioonid head kohastumist oma keskkonnaga. Kuid võrreldes lesta ja
merilestaga on soomuslest paljunemisel halvemini kohastunud Läänemere
madala soolsusega ja hapnikuvaegusega sügavamates veekihtides. Soomuslesta
kõige idapoolsem võimalik kudemisala Läänemeres paikneb Bornholmi basseinis. Gdanski basseinis ja Gotlandi piirkonnas on soolsus selleks liiga madal
(Nissling et al., 2002). Liik koeb Läänemeres aprillist augustini 35–40 meetri
sügavusel. Embrüonaalne areng kestab 7–14 päeva. Vastseid on saadud pelaagiliste püünistega halokliinist sügavamalt juunis-juulis. Põhjaeluviisile, üle 10-meetri
sügavusele mudapõhjale, siirduvad nad tõenäoliselt juulis-augustis.
Soomuslest on põhjatoiduline kala, kes tarvitab eeskätt molluskeid, hulkharjasusse, tobiasi jne. Ta elab üle 13 aasta vanaks. Beltide piirkonnas on püükides
tähtsad veel 7-aastased soomuslestad. Kieli lahes oli 2–6-aastaste soomuslestade
keskmine üldpikkus 17,0; 22,3; 28,0; 31,5; 32,8 cm (Voipio, 1981).
Majanduslik tähtsus. Läänemeres püütakse soomuslesta peamiselt ICESi
alampiirkonnas 22, vähem alampiirkondades 24 ja 25. Liiki on saadud ka ICESi
alampiirkondadest 26–30. Seda liiki püüavad Läänemeres peamiselt Taani ja
Saksa, vähem Rootsi kalurid. Püügid olid kõige suuremad 1920ndate lõpul ja
1930ndatel, kui aastas saadi üle 2000 tonni. Hiljem varu vähenes. Tõenäoliseks
põhjuseks peetakse ebasoodsaid kudemistingimusi – madal soolsus koelmutel
ei võimaldanud embrüonaalset arengut küllaldase hapnikusisaldusega veekihtides. Seega on takistuseks liigi ebaküllaldane kohastumine riimveelise Läänemere
tingimustega, mis võimaldab soomuslestal asustada ainult Üleminekupiirkonda
ja Bornholmi süviku piirkonda ning arvukuse suurenemist ainult suuremate soolase vee sissevoolude järel. Beltides paranes soomuslesta saak jälle 1970ndatel.

Joonis 85. Soomuslesta hinnangulised saagid Läänemeres ICESi andmetel (ICES,
2011).
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Aastatel 1981–1996 kõikusid selle liigi saagid 2000 tonni ümber, suurim oli see
1994. a – 3100 tonni (joonis 85). Siiani ei ole kogutud andmed võimaldanud
Läänemere soomuslesta varude analüütilist hindamist. Läänemere soomuslest
on kaitstud alammõõduga ning püünise minimaalse silmasuurusega.
2.3.5.2.5. Kammeljas Scophthalmus maximus (L.)
Levik, rühmitused. Liik esineb Atlandi ookeani idaosas Finnmarkist idas kuni
Aafrika looderannikuni, kaasa arvatud Vahemeri ja Läänemeri ning piirkond
Briti saartest üle Orkney ja Shetlandi Islandini.
Läänemeres esineb kammeljas mere avaosas, Põhjalahe lõunaosas (kuni Merekurguni), Soome lahes Narva jõeni ning ka Liivi lahes. Geneetiliselt erinevaid
rühmitusi Läänemere kammeljal ei ole siiani leitud. Kuid fenotüüpilised tunnused (spermatosoidide morfomeetria) lubavad eristada kahte lokaalset populatsiooni (ICES, 2011): 1) ICESi alampiirkondades 24 ja 25 (Arkona ja Bornholmi regioon) ning 2) ICESi alampiirkonnas 26 (Gdanski süvik). Kuna kammelja
populatsioonilist koosseisu ei ole küllaldaselt uuritud ning see liik on väljapaistvalt kudupaigatruu (mis soodustab lokaalpopulatsioonide moodustumist), siis
võivad edasised uurimised praegusi seisukohti muuta.
Bioloogia. Noored kammeljad hoiduvad madalasse vette (suvel 0–1,5 meetri
sügavusele), vanemad sügavamale. Talvel on kammelja elukohaks kuni 40 meetri
(harva 50–90 meetri) sügavune vesi. Kammeljas ei moodusta suuri parvi, vaid
on enamasti üksikisenditena esinev paigakala, kellele meeldib liivane, kivine või
mudane põhi.
Kammelja ränded Läänemeres ei ole pikad, eriti koelmuil. Suurem osa rändeid
ulatub tavaliselt kuni 10 kilomeetrini, kuigi ka üle 20 kilomeetri pikkusi migratsioone esineb (hinnanguliselt 3%). Kuid sadakonna kilomeetri pikkused ränded
on harvad. Pikima rändena on teada, et Gotlandi kirderannikul märgistatud lest
leiti Læsø saare lähedalt Kattegatis. Kala liigub harilikult piki rannikut madalvees
ja väldib pikki migratsioone üle süvikute. Ka ta ränded sügavamatest talvitumiskohtadest madalamatele kudemis- ja toitumisaladele ning tagasi ei ole pikad.
Kammeljas on öise aktiivsusega kala.
Kammeljas saab suguküpseks 3–4 aastaselt, Läänemere kirdeosas koevad isaskammeljad esmakordselt 18–20, emased 20–26 sentimeetri pikkuselt. Keskmiseks emaskala toodetavaks marjaterade arvuks on Läänemeres 3–10 miljonit
(Põhjameres kuni 14 miljonit). Kammelja pelaagiliste marjaterade diameetriks
on 0,9–1,2 mm. Läänemere põhjaosas koeb kammeljas mai keskpaigast juuni
lõpuni, Gotlandi idarannikul aga mai algusest augusti lõpuni. Liik on kudemisel väga paigatruu (Florin & Franzen, 2010). Koelmud paiknevad 5–40 meetri
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sügavusel madalikel ja piki rannikut. Liigi paljunemine saab olla edukas, kui
kudemiskohas on vee soolsus vähemalt 6–7 promilli (Voipio, 1981). Embrüonaalne areng kestab 7–9 päeva, vastkoorunud vastne on umbes 2,5 millimeetri
pikkune. 12 millimeetri pikkune kala läbib moonde ja läheb 25–27 millimeetri
pikkuselt üle põhjaeluviisile.
Kammelja toitumist Soome lahes on uurinud Mikelsaar (1984), mere avaosas
kõige üksiasjalisemalt Stankus (2003). Kuni 21 cm pikkused kammeljad Soome
lahes ja kuni 7 cm pikkused mere keskosas toituvad peamiselt videviku ajal põhjaselgrootutest (müsiidid, kirpvähilised, kakandilised). Sellest pikkusest muutub
kammeljas aga röövkalaks, kelle peamiseks toiduks on kalad (räim, kilu, ogalik,
väike tobias, mudil, lest, luukarits, raudkiisk, lepamaim, ahven), aga ka limused
(vesiking, garneel, südakarp) ja lõhkjalalised. Kesk-Läänemere avaosas moodustasid 1998.–1999. a 7–8-aastase kuni 20 cm pikkuse kammelja toidu enamiku
kilu ja mudilad, tähtsad olid ka garneel ja lõhkjalalised. Kõige mitmekesisem oli
4–5-aastaste kammeljate (pikkus 21–30 cm) toit, mis sisaldas räime (kaaluliselt
60–70%), kilu, lesta, mudilaid, teisi kalaliike, garneele ja teisi põhjaselgrootuid.
31–40 cm pikkuse kammelja toit koosneb peamiselt räimest (umbes 74%) meritindist, lestast jt kaladest, üle 40 cm pikkune kammeljas toitub valdavalt räimest,
kuid tarbib ka lesta.
Läänemere keskosa kammelja toidu koosseis oleneb liigi levikualal esinevate
toiteloomade koosseisust. Mõju avaldab ka toiduobjekti suurus, mis varieerub
4 ja 26 cm vahel, eelistatud olid 4–11 cm pikkused toidupalad. Neelatud organismide keskmine pikkus kammelja maos oli järgmine: räimel 15,5 cm, kilul
7,7 cm, meritindil 7,8 cm ja lestal 6,5 cm. Rannikuvööndis kasutab kammeljas
9–16 cm pikkusi räimi, avameres 12–26 cm pikkusi. Avameres on toitumine
kõige intensiivsem septembris-oktoobris. Hulgaliselt sööb kammeljas sel kudemisejärgse taastumise ajal ära umbes kaks kolmandikku aastaratsioonist. Väikseima toiduhulga tarvitab kammeljas ära kudemise ajal maist juulini ning talvel
pärast taastumisperioodi. Toitumisintensiivsus suureneb juunis-juulis paralleelselt vee temperatuuriga, parim toitumisaeg on temperatuurivahemikus 15,5–
19,3 °C. Augustis, kui emased taanduvad sügavamale, jäävad noorkammeljad ja
väiksemad isased rannikuvööndisse ja toituvad seal peamiselt selgrootutest ja
kalade noorjärkudest. Sellel kuul moodustavad rannikuvööndis kammelja toidust 17% koorikloomad, kuid peamiselt süüakse ikka räime (kaaluliselt 38%),
meritinti (15,8%), turska (14,7%) ja mudilaid (10,9%). Avameres on septembris-oktoobris kammelja peamiseks toiduks räim (kaaluliselt 68–81%), kilu (14–
27%) ja noor lest (2–5%). Isaste ja emaste kammeljate toit kattub ainult umbes
79% ulatuses. Suuremaks erinevuseks on see, et alates kehapikkusest 28 cm hakkavad suurema kasvuga emased toituma noortest lestadest, mida aga väiksemad
isased ei tee. Selle asemel söövad isased rohkem väiksemaid toiduobjekte – lõhkjalalisi ja garneele. Kammelja aastaratsioon moodustab ta keha kaalust 327%.
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Üle 75% (1436 g) ta aastaratsioonist moodustab räim, 15% (287 g) ja kilu.
Koorikloomade osa kammelja aastaratsioonis on ainult 1,7% (33 g).
Läänemeres kahaneb kammelja kasvukiirus põhja ja ida suunas. Kammelja kasv
on kõige kiirem esimesel kolmel eluaastal, olles maksimaalne teisel eluaastal.
Kolmandal eluaastal ilmneb seksuaalne dimorfism – emased ületavad suuruses
isaseid. Arvatakse, et kasvukiirus oleneb vee temperatuurist. Kammelja kasv on
hästi kirjeldatav von Bertalanffi võrrandiga. Läänemere lõunaosa (Poola, Leedu
ja Saksa veed) emaskammeljate teoreetiliseks maksimumpikkuseks on arvutatud
mainitud võrrandi asümptoodina L∞ = 51,3–55,0 cm ja maksimumkaaluks W∞
= 2799–3539 g, isaskammeljatel vastavalt L∞ = 33,4–35,0 ja W∞ = 677–778 g.
Mikelsaare (1984) andmetel on Läänemeres (Ahvenamaal) püütud suurima
kammelja kaal ulatunud 5 kiloni, avamere kirdeosas 3,5 kiloni, ookeanis aga ületab see 10 kilo.
Suuruse tõttu ei ole adultsel kammeljal vaenlasi palju, küll võib teiste kalaliikide
kaaspüügina püütava noore kammelja suremus teatavatel perioodidel olla suur.
Kammelja parasiidid kuuluvad peamiselt eumariinses keskkonnas elavate organismide hulka. Peaaegu kõik kammeljad on nakatunud paelussi (Bothriocephalus
scorpii). Ümarussidest parasiteerib kammeljal Rhapidascaris acus ja perekonnad
Hysterothylacium ja Contracaecum. Peale nende kuuluvad kammelja parasiitide
hulka veel Echinorhynchus gadi, Corynosoma strumosum, C. semerme ning Metechinorhynchus salmonis.
Varude kasutamine ja kaitse. Kammeljat püütakse Läänemeres ICESi alamjaotustes 22–29, st Taani väinades ja mere avaosas. Mainimisväärseid saake on saadud ka Poola rannikul 19. sajandil peamiselt Gdanski lahe piirkonnas, käesoleval
ajal ka lääne pool, kuni Pomorze laheni, ning Leedu rannikupiirkondades. Suuremad on saagid mere edela- ja lõunaosas, kus kalastavad Taani, Poola, Rootsi ja
Saksa kalurid. Mere põhja- ja idapoolsetes osades püütakse seda liiki peamiselt
kaaspüügina ja lesta ning kammelja segupüüki käsitleti kuni 1990ndate alguseni
tavaliselt lestasaagina. 1990ndate alguseni ei olnud kammeljas mere idaosas hinnatud. Selle liigi lihased on rasvavaesemad kui lestal. Turumajanduse arenedes
kasvas Läänemere idarannikul alates 1990ndatest kammelja hind ja suurenes
ekspluateerimine. Alampiirkondades 26 ja 28 algas 1990ndate alguses kammelja
võrgupüük. Kuna kammelja hind on kõrgem kui teistel lestlastel, siis hakati hiljem seda liiki teiste püütud kalade hulgast välja korjama. Perioodil 1965–1985
ületasid kammeljasaagid Läänemeres harva 200 tonni piiri. 1986.–1993. a suurenesid need jõudsalt ja perioodil 1993–1997 ületas keskmine aastasaak 1000
tonni piiri. Seejärel saagid vähenesid taas (joonis 86). Viimasel kümnel aastal on
kammelja vähesuse tõttu Leedus ja Lätis selle liigi püük suletud (ICES, 2011).
Poola püükide põhiosas oli aastatel 1997–2000 kammelja pikkus 22–36 cm,
Venemaa püükides (1995–2004) oli see 25–41 cm. Saagis olid esindatud vanuserühmad 2–14. Püükide peamise osa moodustasid 4–7-aastased kalad. Põhja
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Joonis 86. Kammelja saagid Läänemeres (ICES, 2011).

pool (alampiirkond 28) koosnesid kammelja püügid peamiselt 5–8-aastastest
emastest ja 5–11-aastastest isastest. Kammelja varude hindamiseks on kasutatud noorkalade arvukuse indeksit (100 m2 kuni 2 meetri sügavuse traalitud
põhjapindala kohta), millega hinnatakse põlvkondade arvukust. Kammelja kaitseks kasutatakse EU poolt tagatavaid meetmeid. Läänemeres on kehtestatud
alammõõt (30 cm), püüniste väikseim silmasuurus ning keeluajad ja keelupiirkonnad, mis riikide kaupa võivad varieeruda.
2.3.5.3. Siirdekalad
2.3.5.3.1. Lõhe Salmo salar L.
Atlandi lõhe on laia areaaliga
anadroomne liik. Ta koeb Atlandi
ookeani põhjaossa suubuvates jõgedes, Portugalist lõunas Novaja
Zemlja, Valge mere ja Kara mereni
põhjas, Islandi ja Gröönimaa edelaranniku jõgedes ning Põhja-Ameerika idaranniku jõgedes Labradori
poolsaarest Connecticuti jõeni. Järvelõhe Salmo salar m. sebago Girard
esineb suurtes sügavates järvedes
Läänemere lõhe (Martin Kesleri foto).
(Põhja-Euroopas Laadogas, Onegas, Vänernis, Saimaas jm). Järvevorm on poolsiirdekala, ta paljuneb järve voolavates jõgedes, noorjärgud rändavad hiljem järve.
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Joonis 87. Lõhe lokaalpopulatsioonid Läänemerre suubuvates jõgedes. Geneetiline
erinevus on ühe hindamisrühma populatsioonide vahel väiksem kui hindamisrühmade vahel. Peale selle on ühte rühma kuuluvate populatsioonide rändetavad ühesugused
(ICES, 2011).

Levik ja liigisisesed rühmitused. Läänemere lõhe on Atlandi lõhe isoleeritud
populatsioonide rühm. See rühm paljuneb Läänemere basseinis ida pool 13° E.
Lääne pool paiknevates jõgedes paljunevate rühmitustega Läänemere lõhe peaaegu ei segune. Lõhe koloniseeris Läänemere kolme glatsiaalse päritolurüh189

mana, mida praegu nende järglastena esindavad Põhjalahe, Rootsi idaranniku
ja Läänemere lõunaosa (k.a Soome lahe) jõgedes kudevad populatsioonid.
Lõhepopulatsioonide seisundi hindamiseks käsitletakse Läänemere lõhet praegu ühikutena, mis on moodustatud bioloogiliste ja geneetiliste tunnuste põhjal
eri jõgedes paljunevatest lokaalpopulatsioonidest. Selliseid hindamisühikuid on
moodustatud kuus (ICES, 2011; joonis 87): 1) Botnia lahte põhja ja kirde poolt
voolavad jõed (Oulujoki, Simojoki, Tornionjoki jt); 2)Botnia lahte lääne poolt
suubuvad jõed (Abyälven, Vindelälven, Lögdeälven jt); 3) Botnia merre suubuvad jõed (Indalsälven, Ljungan, Kokemäenjoki jt); 4) Rootsi idarannikule suubuvad jõed (Ernån, Mörrumsån jt); 5) Läänemere idaranniku jõed Liivi lahest
Odra jõeni (Gauja, Venta, Daugava, Pärnu jt); 6) Soome lahte suubuvad jõed
(Neeva, Narva, Kunda, Keila jt).
Läänemere lõhe paljuneb praegu vähemalt 43 jõesüsteemis, 29s neist esinevad looduslikud populatsioonid, teiste kohta kindlaid andmeid ei ole. Enamik
Läänemere lõhetoodangust on seotud ta valgala põhjapoolsete jõgedega. Taani
ja Saksamaa jõgedes lõhe ei koe. Poolas on ainsaks lõhe kudujõeks Odra harujõgi
Drawa. Kuid paljud jõed (Kemijoki, Kymijoki, Jägala, Valgejõgi jt) on oma looduslikud lõhepopulatsioonid kaotanud tammide ehitamise, palgiparvetamise,
vee reostamise vm inimtegevuse tõttu.
Paljunemine. Läänemere toitumisaladel eri jõgedest pärinevad lõhed segunevad, kuid kodujõe vee koosseisu teistest eristavad retseptorid juhivad neid praktiliselt eksimatult paljunema oma sünnijõkke (kasvatatud noorlõhede puhul
vettelaskmisjõkke). Kudemisrändeks lahkuvad vanemad isendid toitumisaladelt
juba kevadel, nooremad aga suve jooksul. Jõkke tulekut valmistab kala ette pikka
aega. Suurem jõkkeränne algab tugevate meretuultega ning jõgede veetaseme
tõusuga. Ränne võib olla väga kiire (kuni 100 kilomeetrit päevas), kuid enamasti
vaheldub see puhkepausidega. Rändeid ei takista ei kärestikud ega väiksemad
(kuni 4–5 m) joad – need ületatakse hüpetega. Kudemiseks jõkke rännanud
lõhed ei toitu, nende sooltoru ja seedenäärmed taandarenevad. Kudemisrände
jooksul elavad lõhed toitumisaladel talletatud varuainetest, ka sugunäärmete
areng toimub varuainete arvel. Kudemisrände algul sisaldab lõhe liha rikkalikult
rasva ja on heleroosat värvi. Rasva kuludes muutub lõhe liha järjest punasemaks.
Kala värvus tumeneb, isaskalade külgedele ning lõpuskaantele ilmuvad punased
täpid. Vanade isaste kõht võib olla purpurpunane, pärakuuime tüvi ning sabauime serv punakad. Nahk pakseneb. Pulmarüü hulka kuulub alalõua esiotsa kasvav
konksutaoliselt ülespoole suunatud kõhrjätke. Emaskalade pulmarüü piirdub
tavaliselt värvuse mõningase muutumisega.
Rände sihiks on jaheda hapnikurikka vee ja liiva-kruusa-klibupõhjaga enamasti
0,5–3 m sügavusel asuv koelmupiirkond. Suur osa Läänemerre voolavatest
jõgedest on lühikesed (mõni kuni mõnikümmend kilomeetrit), sellepärast ei ole
jões toimuv sobiva kudemiskoha otsimise ränne tavaliselt kuigi pikk. Kudemis190

ränne toimub üldiselt sügisese kõrge veeseisu tingimustes. Kudemine algab 5–
6 °C temperatuuril, kuid enamik lõhesid koeb 3–4 °C juures. See on kuni mitu
päeva aega nõudev protseduur. Peategelaseks on emaslõhe, keda saadab üks või
mitu isaskala, kelle vahel võivad toimuda ägedad võitlused. Emaskala kaevab
sabaga jõepõhja kruusa/klibusse kuni poole meetri sügavuse pesalohu ja koeb
sinna marja, mille isaskalad viljastavad niisaga. Siis kaetakse arenema hakanud
embrüod jämedateralise jõepõhja materjaliga. Suuremad emaskalad koevad mitmesse pesalohku, seetõttu võib ka ühe emase kudemistoiming venida. Osa koetud marjast viib vool allajõge ja see langeb läheduses olevate kalade (meriforell,
lõhetähnikud jt) saagiks. Pärast kudemist on nii emas- kui ka isaslõhed kurnatud
ja laskuvad merre tagasi. Osa neist hukkub, kuid tavaliselt jääb üle poolte ellu.
Pärast järgnevat toitumisperioodi ja uut kudemisrännet võivad nad kudemisel
jälle osaleda. On leitud ka elu kestel 4–5 korda kudenud lõhesid (Rannak jt,
1983).
Lõhe mari on suur, marjatera läbimõõt varieerub 5,3 ja 6,7 mm vahel. Olenevalt kaalust ja vanusest, aga ka populatsioonist on lõhede viljakus oluliselt erinev. Näiteks on Daugavas kudeva 1–4 talve meres viibinud lõhe absoluutseks
viljakuseks määratud 7100–18 800 marjatera, Kymijoki lõhel aga 13 000–17 600
marjatera. Arvestatakse, et emaslõhe toodab kilogrammi kaalu kohta keskmiselt
1000–1200 marjatera. Viljastumisprotsent ja viljastunud marja ellujäämus pesas
on üldiselt kõrge.
Jõe-elu. Koorumine toimub aprillis-mais, pärast 5–6-kuulist embrüonaalperioodi. Vastkoorunud lõhe eelvastne on 1,6–1,7 cm pikk ja ta suurest rebukotist
piisab poolteise kuu pikkuseks endogeenseks toitumiseks. Enne rebukoti resorbeerumise lõppu (mai lõpul) kaevub valguselembeseks muutunud lõhe eelvastne pesa katva kruusa, klibu jm materjali alt välja ning tõuseb vee pinnale, kus
ta ujupõis täitub õhuga. Endo- ja eksogeense segatoitumise alguses on eelvastse
pikkus 27,2–29 mm, segatoitumise periood kestab paar-kolm nädalat. Esimeseks
välistoiduks on aerjalaliste vastsed. Rebukoti imendumise ja lootelise uimekurru kadumise järel on tekkinud
vastne. Ta toitub aerjalalistest,
vesikirbulistest, putukavastsetest jm. Soomused hakkavad kujunema 41 päeva vanuselt ja see
kestab 60 päeva. Kui soomused
katavad juba kogu keha (kalakese pikkus ulatub 50 millimeetrini), on lõhemaimust saanud
noorlõhe. Siitpeale kutsutakse
teda tähnikuks (ingliskeelne
termin – parr). Kärestikulised
Lõhe tähnik (Martin Kesleri foto).
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jõealad koelmute piirkonnas või nende lähedal on ühtlasi noorlõhede kasvukohtadeks. Tähnikud on territoriaalse käitumisega – elavad jões teatavas piirkonnas,
mida kaitsevad ja kust teevad retki vees triiviva toidu (putukavastsed, väikesed
selgrootud) püüdmiseks. Noorlõhede suremust jõgedes põhjustavad peamiselt
röövkalad (haug, luts jt), linnud, aga ka vee reostamine.
Talve veedavad tähnikud jões kivide vahel, kaljulõhedes jm. Talveperioodil
noorlõhede suremus suureneb, osalt energiaressursside piiratuse, aga ka karmide ümbruskonna tingimuste tõttu. Noorlõhed toituvad jões 1–4 aastat, põhjapoolsetes jõgedes kauem kui lõunas (Mörrumsåni jões Rootsi kaguosas üks
aasta, Daugavas kaks aastat ja Rootsi põhjapoolsetes piirkondades 2–4 aastat).
Liivi lahe lõhejõgedes on suvel põhitoiduks putukavastsed. Hiljem ka limused,
ehmestiivaliste vastsed jne. Tähnikud võivad jões elada mitu aastat. Rannaku jt
(1983) andmetel oli nende vanuseline koosseis Liivi lahe lõhejõgedes 1970ndatel järgmine: samasuviseid 72%, kahesuviseid 27% ja kolme- ning enamasuviseid
1%. Mainitud jõgedest laskusid noorlõhed üheaastaselt 14%, kaheaastaselt 76%
ja kolmeaastaselt umbes 10%.
Tähnikute arvukus samas jões võib olla aastati küllalt ühesugune, kuid eri jõgedes
võib varieeruda väga palju (joonis 88). Noorjärkude ellujäämus arvatakse olenevat kudemisala suurusest, toidu hulgast ja toitumistingimustest, aga ka tähnikute
territooriumi suurusest jões, st laskujate üldhulk oleneb eelkõige jõe suurusest ja
noorkaladele sobivate elupaikade mahust. Põlvkonna arvukus kujuneb esimese

Joonis 88. Lõhetähnikute keskmine tihedus 100 m2 hindamisala kohta Kunda, Keila ja
Vasalemma jões aastatel 1992–2010 (ICES, 2011).
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jõe-elu aasta jooksul ning hea põlvkond moodustub jaheda suve ja kõrge veeseisu tingimustes (Rannak jt, 1983). Botnia lahe lõhepopulatsioonide tähnikute
arvu ja Põhjalahe noorräime arvukuse vahel on leitud positiivne korrelatsioon.
Merre laskumiseks valmistuvate noorlõhede füsioloogias ja morfoloogias toimuvad kevadel olulised muutused, arvatavalt on tagapõhjaks muutuv fotoperiood
ja temperatuur. Tähnik muutub saledamaks, hõbedaste külgede ja hallrohelise
seljaga laskujaks (ingliskeelne termin – smolt). Peale selle toimub organismis
rida ümberkorraldusi: näiteks väheneb maksa glükogeenisisaldus ja leukotsüütide hulk veres, kuid suureneb hapnikutarve, kasvukiirus jm. Mere-eluga lõplik
kohanemine toimub jõgede suudmeis, 2–3-promillise soolsusega vees. Laskujate jõest merre rännak algab Rootsi lõunapoolsetes jõgedes aprilli viimasel või
mai esimesel nädalal ja kestab 4–5 nädalat. Põhja pool algab laskumine hiljem.
Enamik noorlõhesid laskub öösel, kuid kõrgperioodil ei katke laskumine ka
päevaks.
Teatav osa esimestel eluaastatel hästi kasvanud isaslõhedest saab suguküpseks
juba jões (neli aastat jões elanud noorlõhed on Läti jõgedes praktiliselt kõik
suguküpsed) ja nad osalevad nn kääbusisastena kudemisel. Pärast kudemist
ellujäänud kääbusisased talvituvad jões ja laskuvad järgmise aasta kevadel merre.
Mere-elu ning kudemisrände järel võtavad nad paljunemisest uuesti osa.
Mere-elu. Suure osa oma elust rändab lõhe meres. Merre jõudnud noorlõhed
ei suundu kohe avamerre, vaid kohanevad mõne nädala kestel 5–15 kilomeetri
laiuses rannikuvööndis. Seal on lõhe peamiseks toiduks putukad, kuulmiksabad,
kakandilised ja kalamaimud. Mere-elu esimestel kuudel langeb enamik noorlõhesid hüljeste, röövkalade (haug, ahven, luts), kormoranide, kosklate, kajakate,
tiirude jt merelindude saagiks. Arvatakse, et kasvandustest jõkke lastud noorlõhed on vaenlaste eest hoidumisel kaitsetumad kui loodusliku kudemise tulemusena koorunud noorlõhed. Hinnanguliselt on kasvatatud noorlõhede esimese mere-elu aasta suremuseks 85%. Aastail 1987–2009 kogutud andmete töötlemisel selgus, et noorlõhede ellujäämus Läänemeres korreleerus negatiivselt
hüljeste arvuga. Seda mere-elu algusperioodi, kui noorlõhe pikkus on alla 25 cm,
peetakse ta elu üheks kriitiliseks perioodiks, mil suremus on palju suurem kui
hiljem, tugevnenud noorlõhedel. Edaspidi läheb lõhe üle kalatoidule ja hakkab
avavees tarbima eeskätt pelaagilisi liike. Peamiseks toiduks on kilu, sellele järgneb räim. Nende liikide osatähtsus saakloomade hulgas varieerub merealade ja
aastaaegade kaupa. Peale nende esineb lõhe toidus kalaliikidest mainimisväärsel
hulgal veel ogalikke, tobiaid, turski, tuulehauge, lõhesid, särgi, ahvenaid, meritinte ja emakalu. Selgrootud ei ole lõhe toidus kuigi väljapaistval kohal, kuid peamiselt sügistalvel on toidu hulgas leitud koorikloomi (kirpvähke, harjaslabalasi,
lõhkjalalisi, merikilke, põhjamere garneele jt).
Läänemere lõhe elu tavaliseks pikkuseks on 4–6 aastat, vanimate vanuseks on
määratud 10 aastat. Esimese jõe-elu aasta järel on lõhe pikkus 7,5–10,0 cm ning
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kaal 5–11 g, teise aasta lõpuks vastavalt 12–16 cm ja 20–45 g. Meres kiireneb
ellujäänud lõhede kasv oluliselt ja viiendal mere-elu aastal võib nende kaal ületada 20 kg piiri. Eesti kalurite poolt 1960.–1989. a püütud märgistatud lõhede kasv
(sulgudes keskmine) oli järgmine (Ojaveer et al., 2003).
Mere-elu
aastaid

Pikkus, cm

Isendeid

Kaal, kg

Isendeid

1		
2		
3		
4		
5		

30–73 (56)
58–91 (79)
79–102 (90)
75–113 (95)
99–111 (105)

25		
47		
9 		
2		
2		

0,3–4,8 (2,4)
2,0–8,5 (4,0)
5,0–13,0 (8,5)
4,4–16,5 (9,0)
8,0– 23,0 (15,5)

24
61
12
2
2

Pärast merrejõudmist järgib noorlõhe teekond hoovuste suunda, mis Läänemeres on üldiselt tsüklonaalsed. Enamik lõhesid koguneb ja seguneb hiljem lõhe
peamisel toitumisalal Läänemere lõunaosas. Kuid mitte kõik – suur osa Soome
ja ka osa Liivi lahe jõgedest laskunud lõhesid on püütud Soome lahes. Ka osa
Põhjalahe jõgedest laskunud noorlõhesid ei rända nähtavasti Läänemere lõunaossa, vaid toituvad oma kodulahes, kus nende kasvukiirus jääb suhteliselt
tagasihoidlikuks.
Läänemere lõhe haigustest on üheks tähtsaimaks M74/EMS (varajase suremuse
sündroom), mis esmakordselt esines Indalsälveni haudemajas. 1980ndate lõpul
oli see haigus väga laialdaselt levinud. Selle all kannatasid 20. sajandi lõpukümnenditel eriti Läänemere põhjaosas paljunevad lõhelised (Liivi lahe jõgedes
paljunevad populatsioonid vähem) ja rida Suure järvistu lõhelisi (järveforell,
kižutš jt). Kliinilisteks sümptomiteks olid vastsete koordinatsioonihäired, spiraalne ujumisteekond, letargia jne, mis sageli lõppes surmaga juba enne esimest
toitumist. Jõuti otsusele, et M74/EMSi põhjuseks oli tiamiini puudus lõhe marjas. Oletuste kohaselt oli see seotud tiamiini aktiivsusega lõhe ühes peamises toiduobjektis räimes, hiljem seoti haigust ka toksilise merereostusega (HELCOM,
1996, 2002 jt). 21. sajandi alguses puhangud raugesid, olukord paranes ja suremus M74 sündroomi vähenes Põhjalahe jõgedes paljunevatel lõhepopulatsioonidel alla viie protsendi (HELCOM, 2011).
Olulisemateks parasiitideks on adultsel lõhel meres viburloomadest Costia necatrix, limaeoslastest Myxidium oviforme, ripsloomadest Trichodina acuta, T. nigra ja
T. meridionalis, paelussidest Eubothrium crassum ja Bothriocephalus scorpii, imiussidest Hemiurus ocreatus ja perekond Diplostomum, ümarussidest Rhapidascaris acus, kidakärssetest ussidest Echinorhynchus gadi, Acanthocephalus anguillae,
Pomphorhynchus laevis, kaanidest Piscicola geometra, koorikloomadest Lepeoptheirus salmonis ja Argulus coregoni.
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Joonis 89. Lõhesaagid Läänemeres aastatel 1990–2009 (ICES, 2010).

Varude hindamine ja haldamine. Kahel viimasel aastakümnel on lõhesaagid
Läänemeres vähenenud. Saakide langusele 5633 tonnilt 1990. aastal 1103 tonnile 2009. aastal (joonis 89) on arvatavasti kaasa aidanud püügi reguleerimise
karmistamine, hüljeste mõju saakidele, aga ka saagi turustamise raskused seoses
reostunud keskkonnas elavatest teistest kaladest toituva lõhe suure dioksiinisisaldusega. Haldamist raskendab õigeid saaginäitajaid moonutav saagi varjamine/ebaõige deklareerimine.
Kahe aastakümne kestel, kuni aastani 2005, korraldas Läänemere kalavarude
haldamist Rahvusvaheline Läänemere Kalanduskomisjon (IBSFC). IBSFC
määras oma iga-aastaste soovitustega kindlaks lubatud lõhesaagid ja ka varude
ekspluateerimise tehnilised tingimused (keeluajad, alammõõdu, lubatavate püüniste arvu).
See organisatsioon võttis vastu Läänemere lõhevarude majandamise plaani
(Salmon Action Plan – SAP) aastateks 1997–2010. See oli esimene mitmeaastane
Läänemere kalanduse haldamise plaan. Mainitud plaani peamiseks sihiks oli
lõhejõgedes saavutada 50% mainitud jõgedes hinnatud võimalikust looduslike
noorlõhede produktsioonist. Lõhe noorjärkude arvu suurendamisel on viimastel aastakümnetel edu saavutatud eeskätt haudejaamades toodetud isendite arvel, kuigi ka looduslikel koelmutel koorunud laskujate arv on tõusnud. Olukorda
Soome lahes illustreerib joonis 90.
Alates 2005. aastast on kalanduse haldamine Läänemeres Euroopa Liidu ja Vene
Föderatsiooni asi. SAP ei ole kunagi olnud Euroopa Liidu kalanduspoliitika
osa. Kuid arvestades, et lõhesaagid on viimase kahe aastakümne jooksul selgelt vähenenud – 1990. a püüti 5633 tonni, 2009. a ainult 1103 tonni (ICES,
2011)–, on haldamise parandamine aktuaalne. Euroopa Liit arendab Läänemere
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Joonis 90. Looduslikel koelmutel koorunud ning kasvatatud lõhe noorjärkude Soome
lahte lisandumine aastatel 1988–2010 (ICES, 2011).

lõhe paljuaastast haldamisplaani. Siiani on keelustatud triivvõrgud (seega on
lõhepopulatsioonide segu püüki avameres oluliselt vähendatud), lisatud lõhepüügi keelualasid lõhejõgede suudmes. Jõgedes, kus minevikus on olnud lõhepopulatsioon (Eestis Jägala, Vääna, Valgejõgi), on hakatud seda taastama. Edu
on olnud loodetust väiksem, sest introdutseeritavad haudemajadest pärinevad
noorlõhed on produktsiooni tõstnud oodatust vähem, osaliselt ebasobivate
keskkonnatingimuste pärast. Taasintroduktsioon on osutunud ootamatusi sisaldavaks aeganõudvaks protsessiks.
2.3.5.3.2. Meriforell Salmo trutta L.
Meriforelli eristamine lõhest ei ole
alati lihtne ja keerustub selletõttu,
et mõlema liigi isendite väliskuju
elu eri etappidel on pulmarüü tekkimise tõttu silmapaistvalt muutlik.
Toitumispaikadest püütud meriforell on lõhest jässakam, tömbima
ninamikuga ja suuremate uimedega.
Sabauim lõpeb sirgelt või lame-kaarjalt, lõhel aga nõrga väljalõikega.
Levik ja liigisisesed rühmitused.
Meriforell on ökoloogiliselt väga

Meriforell (Martin Kesleri foto).
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plastiline anadroomne liik. Ta on võimeline kohanema nii ookeani rannikuvetega kui ka väikeste jõgede ja järvede ökosüsteemidega. Vahemere, Musta
mere ja Kaspia mere basseinides on teada arvukalt endeemseid vorme. Atlandi
ookeani basseini anadroomne meriforell asustab alasid Põhja-Hispaaniast Valge
mere, Islandi, Briti saarte ja Läänemereni. Sama piirkonda asustavate meriforelli
anadroomsete, järve- ja jõevormide vahel ei ole leitud olulist geneetilist erinevust. Populatsioonid võivad olla ainult osaliselt anadroomsed (st teine osa populatsioonist võib pidevalt jões elada). Sel juhul on merre rändajateks peamiselt
emaskalad.
Läänemerre suubuvates jõgedes elab umbkaudu 1000 meriforelli populatsiooni,
nende kõigi olukorrast täpne info puudub. Nendest paljuneb looduslikult Läänemerre suubuvates jõgedes umbes 500 populatsiooni. Meriforell paljuneb nii
lõhejõgedes kui ka väiksemates jõgedes ja ojades kogu Atlandi ookeani kirderannikul, k.a Läänemeri. Erinevalt lõhest koeb meriforell peamiselt suuremate jõgede lisajõgedes ja väiksemates jõgedes/ojades. Suur enamik populatsioonidest
elab Läänemere avaossa suubuvates jõgedes (ICES, 2011). Ei ole andmeid, kui
palju meriforelli populatsioone on Läänemere basseinis elanud – paljudest jõgedest on looduslikud populatsioonid kadunud kas migratsioonitakistuste (tammid jt vesirajatised), reostamise või liiga intensiivse püügi tõttu. Tänapäeval on
meriforelli jõgesid kõigis Läänemere riikides, kaasa arvatud Saksamaal ja Taanis
(kus looduslikke lõhepopulatsioone ei ole säilinud).
Praegu hinnatakse Läänemere meriforelli populatsioone samal meetodil nagu
lõhepopulatsioone (ICES, 2011). Lõhejõgedes jälgitakse ka kudema tulevate
meriforellide arvu.
Noorforellide jõkkelaskmise arvud on viimase 20 aasta kestel suurenenud palju
rohkem kui lõhe omad, eelkõige mere avaossa suubuvates jõgedes (joonis 91).

Joonis 91. Lõhe ja meriforelli noorjärkude sisselaskmine Läänemerre (v.a Kattegat)
aastatel 1990–2009 (ICES, 2011).
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Paljunemine. Meriforell tõuseb jõkke suvel ja sügisel. Suur enamik meriforelle
leiab kudemisrändel oma kodujõe eksimatult üles, hälbijate protsent jääb 1–2
piiridesse. Põhjalahes saabuvad jõkke mais-juunis esimestena suured kalad, väiksemad tulevad hiljem, isegi veel hilissügisel. Hilised tulijad ei tarvitse sügisel kudeda. Wisla jões on meriforelli populatsioone kaks: üks tuleb jõkke suvel ja koeb
alamjooksul; teine jõuab kohale hilja ja koeb alles järgneval aastal, jõesuudmest
kaugel paiknevais lisajõgedes. Kui lõhe ja meriforelli kudemisalad paiknevad samas jõelõigus, siis koeb lõhe jõe keskpaigale lähemal, meriforell aga kaldapoolsetes paikades, kus voolu kiirus on väiksem. Meriforelli kudemistemperatuur
(massiline kudemine 3–4 °C temperatuuril) ja kudemistoimingud on lõhe omadega sarnased, ainult ta koeb mõningal määral lõhest varem. Meriforelli küpsed
marjaterad (läbimõõt 4,5–5,5 mm) on lõhe marjast väiksemad ja kahvatumad.
Kuid need erinevused ei ole alati selged ega luba nende liikide marja probleemideta üksteisest eristada. Meriforelli viljakus varieerub laiades piirides. 77 cm
pikkuse Vääna jõest püütud kala viljakus oli 12, 8 tuhat marjatera, üle 70 cm
pikkuste kalade keskmine viljakus oli 8,5 tuhat marjatera, 60–69 cm pikkustel
5,8 tuhat ja alla 50 cm pikkustel 2,8 tuhat marjatera. Meriforelli keskmine viljakus (marjaterade arv ühe sisuseta kaalu grammi kohta) on 2,3–3,7, seega suurem
kui lõhel. Lõhe ja meriforelli pesakühmud on enam-vähem ühesuguse kujuga,
kuid lõhe pesakühmud on meriforelli omadest suuremad. Mari paikneb pesakühmus enamasti umbes 20 cm sügavusel ja areneb seal 4–5 kuud.
Jõe-elu. Vastkoorunud meriforelli eelvastne on koorumisel lühem (13–15,7 mm)
kui lõhe eelvastne. Segatoidule üleminevad meriforelli eelvastsed on 21,5–
25,6 mm pikad, st üldiselt samas arengustaadiumis lõhe eelvastsest paar millimeetrit lühemad. Soomuskate hakkab kujunema umbes 30 mm pikkusel meriforellil. Soomustega koos arenevad soomuskotikestes ka pigmendirakud. See
annab maimule võimaluse oma värvust muuta. Meriforelli tähnikud on lõhe
omadest tumedamad, neil on 15–16 tumedat ristvööti, mis hiljem muutuvad
tumedaiks sinihallideks laikudeks. Esimesel eluaastal elavad meriforelli tähnikud kalda lähedastes 20–30 sentimeetri sügavustes puudega varjestatud kärestikulistes kivipõhjaga jõeosades, kus voolu kiirus on 10–50 cm/sek. Suuremaks
kasvades valivad nad elupaiga sügavamal. Nagu noored lõhed, nii kaitsevad jões
oma territooriumi ka meriforelli tähnikud. Ühes jões koos elades on meriforelli
tähnikud agressiivsemad kui lõhe omad ja võivad noorlõhede areaali kitsendada.
Meriforelli tähnikute toidus on tähtsaimad surusääsklaste ja ehmestiivaliste vastsed, tarbitakse ka kahetiivaliste, kevikuliste, liblikaliste, mardikaliste ja kiililiste
vastseid. Jões elavatest limustest esineb toidus punntigu ja jõe napptigu, peale
nende veel kirpvähk, vesikakand, vesikirp, ripsussid, forelli mari ja väikesed
kalad ning maismaa selgrootutest vette kukkunud õhuputukad. Meriforell kasvab jões lõhest kiiremini ja laskub lõhest suuremana (Rannak jt, 1983). Noorte
lõheliste ellujäämus karmidel talvedel võib olla madal nii energiapuuduse kui ka
kiskjate tõttu.
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Parasiitidest on jõe-elu jooksul olulisemad Metechinorhynchus salmonis, Acanthocephalus anguillae (mõlemad sooles), Diplostomum spathaceum (silmas),
Costia necatrix (lõpustes), Trichodina nigra (kehas). Osa neist parasiteerib ka
lõhe tähnikutel.
Mere-elu. Pärast 1–5 aastat kestnud jõe-elu laskub noor meriforell merre. Meres
rändab populatsioonide enamik rannikust ainult kuni umbes 150 kilomeetri kauguseni. Botnia lahe jõgedest pärit meriforelli rännud piirduvad oma kodulahega.
Taani saarestikus ei lähe meriforell rannikust kuigi kaugele. Neid populatsioone
ekspluateerib peamiselt kohalik kalapüük. Kuid osa populatsioonide ränded on
ulatuslikumad ja neid ka püütakse suuremal alal. Soome lahe lõunaranniku jõgedest pärit meriforellil on kalduvus rännata ida ja kirde poole. Kuid Soome lahes
märgistatud meriforelle on leitud peale oma kodulahe ka Läänemere avaosast,
Põhjalahest ja Liivi lahest. Nagu lõhel, nii ka meriforellil on mere-elu kestel peatoiduks räim ja kilu, avameres on ülekaalus räim. Tuulehaug, tobiad, meritint ja
väike mudil on olulised rannikuvees. Lõhe kudemise ajal püüab meriforell kudemise käigus allavoolu triivivaid marjateri ja võtab ka tähnikuid. Meres on meriforelli kasv aeglasem kui lõhel. Soome lahes 1985.–1991. a septembris-oktoobris
oli see järgmine (Ojaveer et al., 2003):
Mere-elu aastaid		
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Pikkus, cm

Kaal, g

42		
50		
56		
64		
64		
71		

780
1550
2300
3150
3650
4100

Mere-elu kestab poolest aastast 5–6 aastani ja siis tuleb meriforell kodujõkke
kudema.
Meres on meriforellil suur osa parasiite ühised lõhega, kuid on ka erinevaid. Eesti
vetes on meriforellil leitud üle 50 parasiidi (Rannak jt, 1983). Levinuimad on
Echinorhynchus gadi (sooles), Hemiurus ocreatus (seedekulglas), Myxidium oviforme (sapipõies, sapiteedes), Bothriocephalus scorpii (soolestikus), Eubothrium
crassum (soolestikus), Tinascaris aduncum (maksas), Piscicola geometra (kehal,
suukoopas) ja Caligus lacustris (kehal).
Varude hindamine ja haldamine. Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu
hindab meriforelli populatsioonide olukorda tähnikute tegeliku ja kõnesolevas
jões potentsiaalselt võimaliku arvukuse vahekorra põhjal. Lisaks kasutatakse
saakide, märgistamiste ja laskujate loendamise andmeid. Meriforelli seisundi
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analüütiliseks hindamiseks veel meetodit ei ole. Sellepärast ei ole praegu võimalik koostada kvantitatiivset püügisoovitust.
Meriforelli püütakse peamiselt ranniku lähedal ja jõgedes, vähem avameres.
Saagist saadakse suurim osa avameres, kuid ka Botnia ja Soome laht on küllalt
tähtsad. Kogusaagid on kahanenud 1563 tonnilt 1990. aastal 756 tonnini 2009.
aastal (joonis 92). Korrektset püügistatistikat harrastuskalastuse ja lõhepüügil
kaaspüügina saadud meriforellide kohta ei ole. Põhjalahes ja Soome lahes (kus
spetsiaalset meriforelli püüki ei ole, kuid on harrastuskalastus) püütakse enamik meriforelle enne suguküpsuse saabumist, sest praegune alammõõt (50 cm)
lubab seda. Tarvilikuks peetakse alammõõdu tõstmist 65 sentimeetrile, keeluaegade ja keelupiirkondade kehtestamist nii meres kui ka jõgedes.

Joonis 92. Läänemere meriforelli saagid ICESi andmetel aastatel 1990–2009 (ICES,
2010).

Meriforelli juurdepääs oma kudujõgedele ja koelmute ning noorkala kasvualade
seisund nendes on Läänemere ulatuses väga varieeruv. Läänemere põhjaosas ja
idaosas hinnatakse meriforelli populatsioonide olukorda selles suhtes halvaks, st
populatsioonide arvukus on potentsiaalsest madalam. Mere edelaosas on selle
liigi populatsioonide seisund parem.
2.3.5.3.3. Merisiig Coregonus lavaretus (L.) s.l.
Väga tõenäoliselt elab Läänemeres mitu liiki siigu, nii meres kudevaid kui ka
siirdesiigu, ent nende taksonoomiline staatus pole päris selge (Ojaveer et al.,
2003 jt). Meres kudevad siiad on Läänemeres laialt levinud, kõige arvukamalt
Botnia lahes ja Norra Kvarkenis, Eestis on merisiia see vorm esindatud paljude
populatsioonidega Liivi lahes, saarte läänerannikul, Väinameres ja Soome lahe
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läänepooses osas. Lõpusepiide arv
on meres kudevatel siigadel väike,
reeglina 22–24. Siirdesiigadel on
tavaliselt üle 30 lõpusepii, erandiks
on Pärnu jões kudev siig (kellel on
tavaliselt 24–26 lõpusepiid). Laialt
on levinud ka vahepealse lõpusepiide arvuga siiad, kes on tõenäoliselt
peamiselt tekitatud inimese poolt
meres kudevate ja siirdesiigade
Merisiig (Martin Kesleri foto).
kontrollimatu ristamise tulemusena
kalakasvatustes. Eesti tänapäevases
tööndus- ja harrastuspüügis domineerivadki vahepealse lõpusepiide arvuga
siiad, seejärel meres kudevad väikese lõpusepiide arvuga siiad.
Merisiig on hapnikulembene ja pigem jahedama vee elanik, kes kudemisjärgsel
perioodil rändab toiduotsinguil meres üsna laialt ringi. Ta toitub peamiselt bentilistest selgrootutest, harvem ka kaladest ja kalamarjast.
Merisiia kasvukiirus on Läänemere eri populatsioonides üpris varieeruv. Emased merisiiad saavad suguküpseks enamasti 4–5-aastastena, isased tavaliselt
aasta varem. Merisiiad koevad sügisel kivisele või kruusasele põhjale, looted arenevad kevadeni. Viljakus võib eri populatsioonides olla erinev ja, nagu teistelgi
kaladel, suureneb kala kasvades; viieaastastel kaladel on see tavaliselt 20 000–
30 000 marjatera ja suurematel isenditel võib ulatuda üle 90 000.
Läänemeres on meres elavaid siigu registreeritud paljudes maades, ent enamasti on varu liiga väike spetsialiseeritud püügiks. Oluliseks teguriks, mis ohjeldab
merisiia varu suurust, on eutrofeerumisest tingitud kudemisalade mudastumine
ja rändetõkked (tammid) siirdesiigade kudemisjõgedes.
2.3.5.3.4. Rääbis Coregonus albula (L.)
Rääbis elab nii magevees (Eestis nt
Peipsi järves) kui ka madalama soolsusega merelahtedes (arvukamalt
Botnia lahes ja Soome lahe idaosas).
Meres elavad rääbised rändavad
sügisel sigimiseks jõgedesse.
Rääbis on pelaagiline hapnikulembene planktonitoiduline kala. Toidu
põhiosa moodustavad vesikirbulised ja aerjalalised. Enamasti ei kas-

Rääbis (Martin Kesleri foto).
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va rääbis pikemaks kui 20 cm, kaal jääb alla 100 g. Ta on üsna lühiealine, Soome
lahes on suurimaks vanuseks registreeritud viis aastat (Smirnov, 1977). Suguküpseks saab rääbis 2–3 aastaselt. Munad on üsna suured ja viljakus seetõttu suhteliselt väike, keskmise pikkusega sugukalal (pikkus sabahargini 15 cm) ligikaudu 4000 marjatera. Rääbis koeb hilissügisel-talve algul kruusasele või liivasele
põhjale; koorumine on kevadel (aprillis), 5–6 kuud peale kudemist.
Rääbisevaru suurenemist pidurdab meil eutrofeerumisest tingitud kudemisalade mudastumine ja rändetõkked (tammid) kudemisjõgedes.
Läänemeres on rääbise populatsioon suurem äärmises põhjas – Botnia lahes.
Rootsi saagid aastatel 1991–2004 varieerusid 200 ja 1400 tonni vahel, Soome
saagid aastatel 2001–2011 aga 77 ja 190 tonni vahel. Läänemere teistes piirkondades on viimasel aastakümnel varu olnud väike või koosnenud ainult üksikutest
tabatud isenditest.
2.3.5.3.5. Angerjas Anguilla anguilla (L.)
Angerjas on katadroomne liik, kes rändab kudemiseks Atlandi ookeani, kus koeb
Sargasso mere suurtes sügavustes. Sargasso meri näib uuemate andmete kohaselt olevat ka teiste angerjaliikide (mitte üksnes euroopa ja ameerika angerja)
kudemiskohaks. Pärast umbes kolmeaastast reisi Golfi hoovusega Euroopa ja
Põhja-Aafrika rannikule kanduvad angerjavastsed (nn klaasangerjad) metamorfeeruvad rannikumeres ja siirduvad enamasti jõgede kaudu sisevetesse toituma,
kuid osa jääb ka rannikumerre. Euroopas hõlmab liigi areaal rannikumerd ja siseveekogusid Petšoora jõest Musta mereni.
Angerjas on soojalembene liik, kes toitub peamiselt põhjaloomadest, ka väiksematest kaladest ja kalamarjast. Intensiivse toitumise ajaks on eeskätt kevad (mai
ja juuni) ning sügis (august-september). Kõrge temperatuur suvel ja madal talvel
pärsivad angerja aktiivsust. Soodsa temperatuuri (üle 8 °C) ja toidukülluse korral
kasvab ta üsna kiiresti. Isasangerjad elavad peamiselt rannikuvees, emased magevees. 7–14-aastasena ja kuni 51 cm pikkusena (isasangerjad) ja 9–19-aastasena
ning kuni 150 cm pikkusena (emased) muutub angerjate selja värvus mustaks
ja alumine pool hõbejaks. Sügisel/talve algul suunduvad nad avamerre, et võtta
ette kudemisränne Sargasso mere suunas. Pärast kudemist angerjad surevad.
Angerjate kudemisrände ja paljunemisega seotud asjaolud nõuavad veel edasisi
uuringuid.
Angerjapüük on rannakaluritele tähtsamaid tuluallikaid. Püütakse võrkude, õngede, mõrdade jt püünistega. Vastseid (klaasangerjaid) püütakse nende rannikuvööndisse ilmumisel järvedesse jt basseinidesse asustamiseks. Angerja väljapüük
Eestis suurenes 20. sajandi lõpus mõnevõrra, ent seda püügikoormuse olulise
tõusu arvel; nüüdseks on saak suuresti langenud. Arvatakse, et selle põhjuseks
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Joonis 93. Angerja täiendi arvukus 1964–2005 (Ask et al., 2005) ja Eesti angerjasaagid
1996–2012.

on euroopa angerja põlvkondade arvukuse pidev vähenemine alates 1960ndatest
aastatest (Ask et al., 2005). Alates 1980ndatest vähenes kiiresti ka saak (joonis
93 ). Seoses angerjavaru drastilise vähenemisega toimub selle haldamine Euroopa Liidus rahvuslike majandamiskavade alusel. Varude mõistlikuks kasutamiseks
on Eesti rannikuvetes keelatud alla 45 cm pikkuste angerjate püüdmine. Võrtsjärves ja Peipsi järves on alammõõt 55 cm, teistes Eesti sisevetes 50 cm.
Siirdekalu (poolsiirdekalu) on ka karpkalalaste hulgas (näiteks vimb), aga neid
käsitletakse mageveekalade peatükis. Mitmed täiskasvanuna meres elavad mageveekalad ei suuda edukalt sigida isegi madala soolsusega riimvees ja rändavad
kudemiseks jõgedesse.
2.3.5.3.6. Jõesilm Lampetra fluviatilis (L.)
Jõesilm on sõõrsuu (muuhulgas puudub tal luustunud skelett), ent tavapäraselt
käsitletakse silmusid koos kaladega.
Jõesilm sigib merre suubuvates jõgedes ja ojades kevadel (maikuus); koorunud
vastsed (liivasonglased) elavad ja toituvad detriidist jõe põhjasetetes mitu (3–6)
aastat ning pärast moonet siirduvad 1–3 aastaks merre toituma. Nad toituvad
parasiitidena kalade (räim jt) pehmetest kudedest, milleks kinnitavad end iminapaga (suulehtriga) ohvri külge. Seejärel rändavad nad tagasi magevette kudema.
Jõesilm on monotsükliline, st sureb pärast kudemist. Ränne jõgedesse kestab
hilissuvest kuni kudemisperioodi alguseni ja sel ajal silmu püütaksegi.
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Silmuvaru prognoosimine on pea
võimatu, kuna sõõrsuudel puuduvad luustruktuurid, mille alusel
saaks nende vanust määrata, vastsed on peitunud põhjasetetesse ja
nii vastseperiood kui ka parasiitne
täiskasvanuperiood on varieeruva
pikkusega. Saak (ja varu) kõiguvad
aastati laiades piirides. Arvatakse,
et silmupõlvkondade tugevus on
seotud vee temperatuuri ja jõe veeJõesilm (Heli Shpilevi foto).
tasemega sigimisperioodil ja vastsete esimesel eluaastal. Põlvkondade
tugevus sõltub ka päikese aktiivsusest (positiivne korrelatsioon) ja röövkalade/
saakloomade arvukusest (silmusaakide ja lõhe ning tursa arvukuse vahel on
negatiivne korrelatsioon).
Jõesilm on ELi elupaikade direktiivi lisas 2 nimetatud liik, ent Eesti, Soome,
Rootsi ja Läti on taotlenud ja saanud erandina loa silmupüügiks, sest neis riikides on jõesilm tavaline, sigib paljudes jõgedes ja selle püügitraditsioonid ulatuvad keskaega.
Kõige arvukamalt püütakse jõesilmu Lätis, praegusel aastasajal ca 100 t aastas;
1970ndatel ulatus väljapüük 400 tonnini aastas. Jõesilmu arvukus (ja saak)
kahanes kiiresti 1970ndatel, paralleelselt tursavaru suurenemisega Liivi lahes ja
mujal Läänemere idaosas, arvukus hakkas taastuma pärast tursavaru hääbumist.
Seetõttu arvatakse, et silmusaake mõjutas oluliselt jõesilmu ja tursa toidukonkurents (Bizarks et al., 2011).
Eesti töönduspüügi silmusaak on viimastel aastatel (2010–2012) olnud 38–45 t
aastas ja suurem osa sellest (23–32 t aastas) on saadud Narva jõest. Maksimumsaagid (41–102 t, keskmiselt 67 t aastas) olid perioodil 1928–1938. Kudejõgedes püütakse jõesilmu nn silmutorbikutega ja peenesilmaliste mõrdadega.
Mõnikord satub meres toituv jõesilm ka traali või peenesilmalisse mõrda. Püük
on keelatud kevadisel sigimisperioodil (aprillist juunini).
Soomes püütakse tänapäeval jõesilmu töönduslikult vähemalt 33 jões, silmupüük on lubatud ajavahemikul 16. augustist 31. märtsini, ent praktikas lõpeb
püük oktoobriga. Aastas (2003–2004) püütakse kuni 1 miljonit isendit, mida on
kolm korda vähem kui 1970ndatel ja kaks korda vähem kui 1980ndatel; samas
on püügikoormus suurenenud (Lehtonen, 2014). Kui arvestada ühe isendi kaaluks keskmiselt 80 g, on Soome praegune silmusaak kuni 80 t aastas.
Rootsi kalurite püükides on jõesilm tavaline, ent aastane töönduspüügi saak on
võrdlemisi tagasihoidlik, 1–15 t.
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Teine Läänemeres esinev silmuliik merisutt Petromyzon marinus L. on haruldasem
(Eesti vetes juhukülaline) ja enamikus Läänemere maadest kaitse all; erandina
kajastub vahel ka meie püügistatistikas (nt 2010. aastal püüti Liivi lahest 31 kg).

2.3.5.4. Mageveekalad
Mageveekalad on arvukamad Läänemere väiksema soolsusega piirkondades, eelkõige mere ida- ja põhjaosas, mujal peamiselt jõgede suudmealadel ja rannikulõugastes, kus soolsuse piirav mõju madala soolsusega kohanenud elustikule on
väiksem. Eestis on peaaegu kõik siin elavad mageveekalade liigid esindatud ka
meres, mõned küll üsna juhuslikult ja peamiselt jõesuudmete piirkonnas. Kohati
on mõne liigi varu nii suur, et neid püütakse töönduslikult. Eriti läänepoolsemates maades vaadeldakse neid peamiselt harrastuspüügi objektidena. Enamasti on mageveekalad soojalembesed (erandiks on luts) ja seetõttu edenevad nad
paremini soojemates madalaveelistes mereosades. Eesti rannikumere piirides on
mageveekaladele parimad elutingimused Liivi lahes ja Väinameres.
Mageveekalade töönduspüügi saak on tähelepanuväärselt suur Soomes, ent oluline ka Eestis, Lätis ja Leedus (peamiselt Kura lahes). Lisaks töönduspüügile on
paljud mageveekalad ka olulised harrastuspüügi objektid ja harrastuspüügi osakaal kogu väljapüügis on suurenemas, eriti endistes idabloki maades, kus see on
viimase ajani olnud tagasihoidlikum kui muudes Läänemere maades.
Mageveekalade varude haldamine Euroopa Liidus on liikmesriikide pädevuses.
Lokaalsete populatsioonide (ühesuunalise arvukuse kõikumisega varuühikute)
eristamine varude suuruse ja seisundi hindamiseks ei ole veel kaugeltki tehtud.
See töö on liikide võrdlemisi suure arvu tõttu keeruline ning nõuab ressursse,
aega ja tegijaid. Seega puudub praegu veel tarvilik bioloogiline põhiandmestik
varude hindamiseks. Ka puudub regulaarne rahvusvaheline koostöö varude hindamise ja haldamise eesmärgil. Kuna suurem osa mageveekaladest on üsna „odavad“, siis enamasti püütakse saada indikatsioone nende varu muutuste kohta,
hinnates (tööndus- või katsepüükide põhjal) põlvkondade (suhtelist) tugevust.
Eestis, aga ka Soomes ja Rootsis saadakse põhiandmed mitme liigi põlvkondade
arvukuse ja üldsuremuse kohta katsepüükidest nakkevõrkudega püsiuurimisaladel. Endastmõistetavalt ei ole sellise tasemega töö tulemused küllaldased varude
analüütiliseks hindamiseks ja tarviliku tasemega haldamiseks.
Läänemere rannikuvööndit asustavatest mageveelise tagapõhjaga kalaliikidest
on rakenduslikult olulisemad ahven, koha, haug ja mõningad karpkalalased.
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2.3.5.4.1. Ahven Perca fluviatilis L.
Ahven on laialdaselt levinud nii
kogu Euroopa mageveekogudes kui
ka riimvees (välja arvatud Pürenee,
Apenniini ja Balkani poolsaar), k.a
Šotimaa põhjaosa, suurem osa Norrast ja Aasia põhjaosa kuni Kolõma
jõeni. Läänemere rannikuvööndi
ahvena ühikvarude piiritlemist varude hindamise ja haldamise eesmärgil ei ole siiani tehtud, kuigi mõned sellesuunalised ettevalmistused
Ahven (Toomas Saadi foto).
on käigus.
Ahven on väga hästi kohastunud
elamiseks ja sigimiseks riimvees. Ta suudab sigida ka sellistes piirkondades, kus
teistel mageveekaladel see ei õnnestu, näiteks Soome lahe keskel Vaindloo saare
ümbruses. Siiski kujunevad enam-vähem regulaarselt tugevad ahvenapõlvkonnad merealadel, kus on kudemiseks ja noorkalade kasvuks soodsad temperatuuritingimused (Eestis nt Pärnu lahes ja Väinameres).
Meres on ahvenal toitu piisavalt. Noorem ahven toitub aerjalalistest (eriti tömbikutest ja rullikulistest), kakandilistest, kuulmiksabadest, kirpvähilistest, kootvähkidest, surusääsklaste vastsetest jm. Ahven pikkusega 12–15 cm läheb üle
peamiselt kaladest toitumisele, ta püüab eeskätt mudilaid, räimi, väikesi ahvenaid, särgi, ogalikke ja luukaritsaid. Soojadel suvedel kasvab ta kiiresti, saades
sageli suguküpseks juba 3-aastaselt (täispikkus võib selleks ajaks juba ületada
20 cm). Ahven sigib kevadel (mais), heites omapärase marjalindi veetaimedele ja
merepõhjas olevatele esemetele, ka kalapüünistele. Üle 30 cm pikkuste ahvenate
absoluutne viljakus ületab 100 000 marjatera. Loodete arenguks on sobivaim
temperatuurivahemik 8–18 °C. Kasv ja põlvkondade arvukus varieerub piirkondade kaupa.
Ahvenat kui arvukat ja suhteliselt väikesemõõtmelist rannikukala kasutavad
toiduks mitmed röövkalad (haug, luts, koha, ahven jt) ja ka merelinnud ning
-imetajad. Kindlaks on tehtud ka, et ahvenal parasiteerib mitukümmend liiki
parasiite. Peamiselt on tegu ussnugilistega (imiussid, paelussid jne), kuid arvukad on ka ainuraksed, kidakärssed jt. Ahvenal on leitud ka seenhaigust (Ichthyophonus hoferi).
Ahven on väga oluline töönduspüügi objekt ennekõike Eestis ja Soomes, kus
aastane keskmine saak on kokku ca 1500–1600 tonni. Eesti rannikuvetes kuulub
ahven kõige sagedamini kohatavate kalaliikide hulka (joonis 94, näidatud on
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Eesti ja Läti saagid Liivi lahes, milles nii koha kui ka ahvena puhul ülekaalukalt
domineerivad Eesti saagid). Aastatel 2001–2012 varieerus aastane ahvenasaak
Eesti rannikuvetes 386 ja 1117,2 tonni vahel, Soome rannakalanduses kõikus
see arv samal perioodil 633 ja 1020 tonni vahel. Rootsis püütakse ahvenat kõige
enam Botnia lahe põhjapoolseimas osas, Norra Kvarkenis, Botnia mere lõunapoolsemates rannikupiirkondades, Rootsi Läänemere avaosa rannikul Stockholmi arhipelaagis ja lõuna pool kuni Kalmarini (Ask & Westerberg, 2005). Rootsis
ulatus elukutseliste kalurite aastasaak 1995. a kuni 160 tonnini ja vähenes 2003.
aastaks umbes 100 tonnini. Kuid hinnangute (Thoresson, 1996) kohaselt ei
moodusta elukutseliste kalurite saagid kogusaakidest üle poole, ennem on nad
harrastuskalastajate saakidest väiksemad. Ahven kuulub töönduskalade hulka ka
Soome lahe Vene Föderatsiooni aladel, samuti Lätis ja Leedus. Lätis moodustasid ahvena aastasaagid käesoleva sajandi viiel esimesel aastal keskmiselt poolsada
tonni, mis valdavalt püüti Liivi lahes. Leedus püütakse ahvenat peamiselt Kura
lahes, kus aastasaagid 2002–2012 kõikusid 30 ja 67 tonni vahel. Poola rannikul
kuulub ahven tavaliste kalade hulka. Winkleri (1996) teatel on ahven arvukas ja

Joonis 94. Koha- ja ahvenasaagid Liivi lahes 1930–2012.
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teda püütakse ka Darss–Zingsti alal Saksa rannikul, eriti jõesuudmete piirkonnas, kus esineb nii oligo- kui ka mesohaliinseid piirkondi.
Ahvenat püütakse nakkevõrkude ja mõrdadega, kõige enam kevadisel sigimisperioodil.
2.3.5.4.2. Koha Sander lucioperca (L.)
Arvatakse, et koha on Läänemere
vesikonda tulnud Musta mere–Kaspia mere piirkonnast, tõenäoliselt
Antsüluse perioodil. Tänapäeval
ulatub selle liigi looduslik areaal
Uuralitest ja Araali merest idas Elbe
jõe ja Norra edelarannikuni läänes.
Põhjas küünib ta areaal polaarjooneni, lõunas Kaspia ja Musta mereni. Liigi areaal on viimasel ajal
laienenud Inglismaale, PrantsusKoha (Aimar Rakko foto).
maale, Türki, Taani, Kesk-Aasiasse ja
Lääne-Siberisse. Koha on mageveekala, kuid esineb ka riimvees. Läänemeres asustab koha rannikualasid eeskätt
madalama soolsusega lahtedes. Rootsi rannikumeres püütakse koha peamiselt
Botnia mere lõunaosas, Ahvenamere rannikutel ja mere avaosa saarestikes lõunas Kalmarini. Koha püütakse ka Põhjalahe idarannikul, Soome ja Liivi lahes.
Liigil on töönduslik tähtsus samuti mere lõunaosas Darss–Zingsti piirkonnas,
Szczecini ja Wisla lahes, Kura lahes jne. Nendel aladel, eelkõige jõesuudmete
lähedal, on võimalik leida oligohaliinseid kudemispaiku, kus koorunud noorkalad kasutavad produktsiooni tõusu eutrofeerunud aladel liigi arvukuse ja
biomassi suurendamiseks.
Isaskohad saavutavad suguküpsuse 3–4 aasta ja emaskohad 4–5 aasta vanusena.
Suuremate (üle 60 cm pikkuste) kohade viljakus võib ületada 1 miljoni munaraku. Isaskalad valvavad koetud marja. Kudemine algab, kui vesi on soojenenud
12–14 kraadini. Tugeva kohapõlvkonna tekkimise eelduseks on ühtlaselt soe
sigimisperiood ja järgnevad suvekuud, samuti koha noorjärkude peamiseks toiduks olevate mudillaste rikkalik esinemine. Koha on soojalembesem kui ahven,
ta suudab edukalt sigida ainult väga madala soolsusega vees suhteliselt soojal
ajal. Kudemine algab mai lõpus-juunis 12–15 °C temperatuuril ja lõpeb 20–
21 °C juures. Sigimiseks eelistab koha puhta liivase või kruusase põhjaga
madalaid (2–4 m) merealasid. Sobiva kudemissubstraadi puudumisel kasutab
ta meelsasti taimedest, mõrralinast vm materjalist tehiskoelmuid. Arenevatele
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embrüotele võib ohtlikuks saada nende pinnal arenev seeneniidistik. Eelvastsed
on pigmenteerumata, kooruvad 3,9–4,5 mm pikkusena.
Vastsed alustavad välistoitumist 3–4 päeva pärast koorumist. Esimesteks toiduorganismideks on aerjalaliste naupliused ja väikesed vesikirbulised. Vastsete
toiduspekter on lai. Peamisteks toiduobjektideks olevatele ahaskoodikutele,
tömbikutele ja nende kopepodiitidele lisaks ei põlga noor koha ka paunikuid jt
selgrootuid ning alustab juba umbes ühe kuu vanuselt teiste kalade vastsete ja ka
oma liigikaaslaste püüdmist. 2–3 sentimeetri pikkuselt hakkab ta toituma eeskätt
pisimudila vastsetest, kuulmiksabadest ja kootvähkidest ning laiendab pidevalt
oma toidusedelit. Suurem koha kasutab räimi, meritinte, viidikaid, ogalikke,
mudilaid, emakalu, ahvenaid, kiisku, särgi jt karpkalalasi. Soodsates oludes kasvab koha kiiresti, saavutades 40 cm täispikkuse 5. eluaastal. 1986.–1991. a oli
Pärnu lahes kohade keskmiseks pikkuseks (sabahargini) 43,6 cm ja keskmiseks
kaaluks 1,25 kg. Sellest lahest on püütud kuni 15-aastaseid kohasid.
Koha sagedasteks parasiitideks Eesti rannikumeres on Ancyrocephalus paradoxus
lõpustes, Camallanus lacustris ja Achtheres percarum suus ning lõpustes.
Koha on väga hinnaline tööndus- ja harrastuspüügi objekt. Suurim kohasaak
(aastatel 2001–2012 keskmiselt 450 tonni aastas) saadakse käesoleval ajal Soomes. Koha moodustab koguseliselt 11% Soome rannapüügist (ilma räimeta),
andes samal ajal 23% rannapüügi väärtusest. Eesti rannakalandus püüdis aastatel 2001–2012 keskmiselt umbes 100 tonni koha aastas, enamiku sellest Pärnu
lahest. Pärnu lahe kohasaagid olid suurimad selle populatsiooni intensiivse
ekspluateerimise algul, 1930ndatel (joonis 94). Rootsi töönduslik kohasaak
rannikumeres ulatus veel 1994. a 65 tonnini, kuid langes aastaks 2004 umbes
30 tonnile.
2.3.5.4.3. Haug Esox lucius L.
Haugi areaal hõlmab magevett ja rannikualade riimvett Euroopas (v.a enamik
Norrast ja Euroopa lõunaosa), Põhja-Aasias ja Põhja-Ameerikas. Liik on tavaline, kohati arvukas ka Läänemere rannavetes. Nii Põhjalahe ida- kui ka lääneosas
on haug tähtsaks püügikalaks (Müller, 1982). Rootsis saadakse häid haugisaake
ka kogu avamere rannikul Ahvenamaa piirkonnast Hanö laheni. Ometi vähenes
Aski ja Westerbergi (2005) andmetel merest töönduslikul püügil saadud haugisaak 1990ndate keskpaigast 2004. aastani ümmarguselt 120 tonnilt 40 tonnini.
Aastatel 2001–2012 kõikusid Soome rannakalanduse töönduspüügil saagid 220
tonni ümber, Eestis olid need umbes 25 tonni ning Leedus (Kura lahes) umbes
10 tonni. Läti rannikul olid haugisaagid suhteliselt väiksemad.
20. sajandi algul oli haug arvukas Darss–Zingsti madalveelises piirkonnas Läänemere lõunaosas. Olukord on järjest muutunud seoses tingimuste halvenemisega
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haugi paljunemis- ja toitumisaladel (kudemis- ja varjumisvõimaluste vähenemine). Siiski moodustas ka möödunud sajandi lõpus haug Darss–Zingsti piirkonnas Winkleri (1996) andmetel töönduspüügi saagist mõne protsendi. Kuid
Gdanski lahe kalastikus on haugi tähtsus väike, samuti ka Poola läänepoolsetes
rannikupiirkondades.
Haugi kudemine algab tavaliselt jää lagunemise ajal aprillis 4–6 °C juures ja kestab 3–4 nädalat. Sigima läheb ta üleujutatud luhtadele, kus koeb taimestikule
madalas (enamasti alla 0,5 m) vees. Sigimine õnnestub paremini veerohkel kevadel. Haug ei ole võimeline sigima soolases vees (meres). Munarakud on suhteliselt suured, üle 70 cm pikkuste haugide viljakus võib küündida 200 000 marjaterani. 12–25 päevase embrüonaalse arengu järel koorub 6,0–9,2 mm pikkune
eelvastne. Haugi vastsed alustavad toitumist juba 13–17 mm pikkusena, toiduks
on putukate vastsed, selgrootud, särje jt kalade vastsed jm. Metamorfoos toimub
25–40 mm pikkusena. Hiljem tarbib haug kõiki mõõtmetelt sobivaid kalu.
Haug on kiirekasvuline röövkala, kes saavutab 50-sentimeetrise pikkuse juba
4–5 aastaselt. Parasiitidest on rannikumeres ja ka magevees tähtsamad Myxidium lieberkuehni (neerudes, kusepõies), Henneguya psorospermica (lõpustes),
Diphyllobothrium latum (siseelundites), Rhapidascaris acus (soolestikus) jt. Parasiitide koosseis muutub haugi vanusega. Eesti rannikumeres on haugidel tavaline
nahavähi esinemine
Haug on ülipopulaarne harrastuskalapüügi objekt kõikjal Läänemere maades.
1990ndatel püüti 40–45% harrastuskalapüüdjate haugisaagist Eestis Väinamerest. Nagu teistegi palju suhteliselt vähearvukaid rühmitusi moodustavate
rannikukalade puhul ei ole siiani haugivarude seisundi regulaarset hindamist
praktiseeritud. Eestis kaitstakse haugivarusid alammõõdu, keeluaja ja püügilimiidi kehtestamisega.
2.3.5.4.4. Karpkalalased
Tööndus- ja harrastuspüügi saagis on mageveekaladest olulisel kohal karpkalalased, kellest suure osa majanduslik väärtus ei ole kuigi kõrge. Suurtes kogustes
püütakse särge, nurgu ja latikat, eelkõige eutrofeerunud soojaveelistes merelahtedes. Särg ja latikas on tavalised rannikukalad Põhjalahest Leedu ja Poola
rannikuni, aga ka lõuna pool Darss–Zingsti alal (Müller, 1982; Ask & Westerberg, 2005 jt). Eesti särje + nuru + latika rannapüügi saagiks aastatel 2001–2012
oli keskmiselt 150 tonni aastas. Soomes oli mainitud perioodil keskmiseks särje
+ latika saagiks 615 tonni aastas. Karpkalalastest on rohkem hinnatud liikideks
latikas, säinas ja (pool)siirdekalad vimb ning tõugjas.
Peale eespool mainitud liikide püütakse suhteliselt väikestes kogustes veel lutsu,
vinträime (siirdekala) jm liike.
210

Särg (üleval), latikas (all) – tähtsad rannikumere kalad Läänemeres (Toomas Saadi
ja Aimar Rakko fotod).

Rannakalanduse saakides on väljapaistva
tähtsusega särg, haug, latikas jt mageveekalad (Toomas Saadi foto).

2.3.5.5. Reliktliigid
Külmalembesed organismid asustasid Läänemerd alates selle mere esimestest
arengustaadiumidest. Mõningad neist kadusid hilisemate staadiumide kestel,
teised suutsid vastu panna soolsuse, temperatuuri jt tingimuste muutustele ja
hilisemate Läänemere asustajate survele ning jätkavad Läänemere ökosüsteemide koosseisus tänaseni. Peale püsimajäämise on vähestel õnnestunud suurendada
oma arvukust niipalju, et nad ka tänapäeval kuuluvad teatavate ökosüsteemide
põhiliste mõjutajate hulka ja pakuvad huvi majanduslikust seisukohast. Kaladest
on sellisteks suhteliselt suurema arvukusega liikideks meritint ja emakala, kelle
varude haldamiseks on mõningates mere osades nende seisundit hinnatud ning
kehtestatud rahvuslikke haldamisnõudeid. Väiksem on olnud huvi merivarblase,
merihärja ja teiste reliktliikide vastu, kes siiski on oma areaali piirides tähtsad
toiduahela lülina.
2.3.5.5.1. Meritint Osmerus eperlanus eperlanus L.
Liigisisesed rühmitused. Eesti vete meritindipopulatsioone on uuritud alates
1950ndate lõpust. Toetume selle Läänemeres varasematest arengustaadiumidest
säilinud reliktliigi tutvustamisel peamiselt praeguse meritindi asjatundja Heli
Shpilevi kokkuvõttele (Shpilev et al., 2005).
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Meritint on morfoloogiliselt varieeruv polümorfne liik. Euroopa meritint (Osmerus eperlanus eperlanus L.)
esineb Atlandi ookeani rannikuvetes
Lõuna-Norrast Hispaania loodeosani. Eri keskkonnatingimustega kohanedes on Läänemeres jääaja reliktina säilinud meritint moodustanud
lokaalpopulatsioone, mille morfomeetrilised tunnused, kasvukiirus
ja sugulise küpsemise aeg üksteisest
Meritint (Heli Shpilevi foto).
erinevad (joonis 95).
Läänemeres on suuremad meritindi populatsioonid Põhjalahes, Soome lahe idaosas, Liivi lahes ja Kura lahes. Kuid meritinti esineb ka Gdanski lahes, Pomorze
lahes ja Darss–Zingsti madalaveelises väikese soolsusega jõesuudmete piirkonnas. Kääbustunud mageveevormi Osmerus eperlanus morpha spirinchus Pallas
esineb järvedes jt veekogudes Läänemere piirkonnas ning Petšora ja Volga jõe

Joonis 95. Meritindi populatsioonid Läänemeres (Shpilev et al., 2005).
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vesikonnas. Soome lahe idaosas on eristatud rannikuvööndis elavat nn madalvee
vormi ja pärast kudemist sügavamasse vette suunduvat süvaveetinti. Madalvee
ja süvavee vormid erinevad üksteisest sugulise küpsemise vanuse, elu pikkuse ja
kasvukiiruse poolest, sest madalvee vormi toitumistingimused on selgelt halvemad kui süvaveetintidel. Kura lahes rändab üks meritindi rühmitus pärast kudemist avamerre ja toitub seal rannikuvööndis. Teine rühmitus elab pidevalt lahes.
On väidetud, et pidevalt lahes elav rühm kujutab endast mageveetinti (Osmerus
eperlanus eperlanus morpha spirinchus Pallas) ning vaadeldavad vormid on morfoloogiliselt erinevad.
Levik ja elupaik. Meritint on riimvees elav jahedaveeline kala, kes koeb jõgedes,
kuid ka madala soolsusega lahekestes ja väinades.
Paljunemine. Meritint saab suguküpseks 2–3-aastasena, mõningane osa juba
üheaastasena. Kudupopulatsioon koosneb peamiselt 3–6-aastastest kaladest.
Kura lahes on kudupopulatsioonis 2–6-aastased meritindid, Liivi lahes 2–10-aastased ja Soome lahe idaosas 1–9-aastased.
Meritint koeb jõgedes, jõesuudmetes ja lahtede magestunud siseosades. Tammide ehitamine, jõgede voolurežiimi reguleerimine, eutrofeerumine jms keskkonna muutused on põhjustanud meritindi kudemispaikade muutumisi. 20. sajandi
esimesel poolel paiknesid Liivi lahe meritindi tähtsaimad kudemispaigad Daugava jões. Pärast mainitud jõele tammi ehitamist kaotasid need paigad paljunemiskohana tähtsuse ja Liivi lahe meritindi peamised koelmud on nüüd Pärnu
jões ja selle lisajõgedes ning Pärnu lahe põhjapoolseimas osas. Kura lahe meritindi saagid suurenesid märgatavalt (mõnede teiste siirdekalade saagid samal ajal
vähenesid) pärast sealse meritindi peamise kudujõe voolu reguleerimist.
Kudemise algus oleneb vee temperatuurist. Kudemiseks valmistuv meritint
koguneb kudemisparvedesse tavaliselt novembris. Novembri lõpus ja detsembri
algul algab ränne lahe siseossa, koelmutele lähemale, kus kuduparved talvituvad.
Kevadel, temperatuuri tõustes 1–2 °C-ni, liiguvad kuduparved koelmutele. Kudemine kestab 1–6 nädalat. Kuna Läänemere meritindi kudemine oleneb temperatuurist, siis algab ja lõpeb kudemine lõunapoolsete populatsioonide koelmutel
varem kui põhjapoolsetel populatsioonidel. Kura lahes algab meritindi kudemine
märtsi teisel dekaadil ja kestab tavaliselt aprilli esimese dekaadini. Temperatuuri
optimum kudemiseks on 2,5–5,6 °C. Pärnu lahe meritindi kudemisränne algab
vee temperatuuri tõustes üle 1 °C. Kudemine hakkab peale 1–2 °C temperatuuril,
tavaliselt märtsi lõpus või aprilli algul. Mõnikord on sel ajal kudemispaigad veel
jääga kaetud. Kõige intensiivsem kudemine toimub siis, kui vee temperatuur on
tõusnud 3–6 °C-ni. Kudemine kestab mai alguseni ja lõpeb, kui vee temperatuur
kudemispaikades on tõusnud 9–10 °C-ni. Pärnu jões koeb meritint varem kui
Pärnu lahes. Kõrge veetase ja tugev vool soodustavad meritindi kudemisrännet
ja paljunemist jões. Jõgedes koeb meritint 1–2 m sügavuses liiva- või kivipõhjalistel kärestikel. Mari heidetakse substraadile, milleks on peale liiva ka eelmise
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aasta pilliroo ja kõrkjate varretüükad, vetikad jms. Pärnu lahes koeb meritint
tavaliselt taimestikuvabale vähem kui 4 m sügavusele liivapõhjale, kus soolsus on
1–4 promilli. Soome lahes algab meritindi kudemine üldiselt hiljem ja kõrgemal
temperatuuril (5–6 °C) kui Pärnu lahes. Kudemine kestab mai lõpuni või juuni
keskpaigani. Madalveetindi optimaalne kudemistemperatuur on 4–7 °C, süvaveetindil 8–11 °C. Botnia lahe meritint koeb aprilli lõpust kuni mai-juunini. Selle
populatsiooni optimaalseks kudemistemperatuuriks on 3–4 °C. Pärast kudemist
suundub meritint rannikust eemale sügavamasse vette toituma.
Pärnu lahe koelmutel koevad suuremad kalad (nii isas- kui ka emastindid) väiksematest varem. Väikseim kudemisel osalev meritint Pärnu lahes kaalus 3,0
grammi. Kuid Soome lahes see nii ei ole, siin saabuvad väiksemad meritindid
koelmutele suurtest varem ja heidavad marja külmemas vees kui suuremad
meritindid. Meritindi mari on kahvatukollane, tal on kleepuv välismembraan,
mis kinnitab lühikese „varre“ otsa jääva marjatera substraadile, milleks on liivaterad, taimeosad vms. Marjatera hukkumisel kaotab ta välismembraan kleepuvuse ning surnud marjatera kandub vooluga eemale.
Pärnu lahes kestab meritindi embrüonaalne areng temperatuurivahemikus
1,2–11,4 °C 30–40 päeva. Temperatuuri järsk muutus vähendab oluliselt embrüote ellujäämust. Embrüo koorub 5–6 mm pikkusena. Rebukott resorbeerub
7–9 päeva järel. Eelvastsed elavad liivapõhjaga madalvees. Juuliks on nad kasvanud 2–2,5 cm pikkuseks.
Toitumine. Pärnu lahes toituvad meritindi vastsed peamiselt varajastes arengustaadiumides olevatest kopepoodidest. Kuni 6-sentimeetrise meritindi peamiseks toiduks on tiib-ahaskoodik, tavaline tömbik ja merinokik. 6–7 cm pikkune meritint läheb üle toitumisele zoobentosest. Tema peamiseks toiduks saavad
kuulmiksabad ja kirpvähilised (tavaline harjaslabalane, küürakas harjaslabalane
jt). Soome lahes on meritindi toidu väga tähtsaks koostisosaks meri-järvehormik. Adultne meritint kasutab toiduks ka kalavastseid ja kalamarja ning räimi,
väikemudilaid, emakalu, meritinte jt väiksemamõõtmelisi liike. Liivi lahe meritint toitub ka tulnukvesikirbulisest Cercopagis pengoi. Päevane hinnanguline
meritindi toiduratsioon moodustab kala enda kogukaalust kevadel 0,82%, suvel
0,49% ja sügisel 1,71%.
Kasv ja vanus. Kasv on seotud toitumistingimustega ja varieerub nii aastati kui
ka individuaalselt. Meritint kasvab kõige kiiremini sügisel, septembrist novembrini. Esimese eluaasta novembriks ulatub meritindi üldpikkus 5–9 cm-ni ja kaal
1–3 grammini. Temperatuuri langedes detsembris kasv aeglustub või lõpeb.
Läänemere meritindi kasvukiirus väheneb lõunast põhja poole. Esimese eluaasta
lõpuks ulatub meritindi üldpikkus Põhjalahes 5,5–6,5 cm-ni, Liivi lahes 5–
9 cm-ni. Kura lahe 3–5-aastaste meritintide keskmine pikkus ja kaal on märgatavalt suuremad kui Liivi lahes. Ei Kura lahes ega ka Liivi lahes ole isas- ja emasmeritintide kasvukiirusel vahet. Põhjalahe meritindi asümptootiliseks pikkuseks
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määras Hudd (1985) 220,9 mm ja kaaluks 68 g (mõõtmiste teel on ta on selle populatsiooni isendi suurimaks üldpikkuseks mõõtnud 247 mm ja üldkaaluks 87 grammi). Soome lahest püütud
pikim meritint oli 40,0 cm pikkune.
Liivi lahest püütud meritintidest oli
pikim 31,3-sentimeetrine, raskeim
kaalus 195,9 g, Wisla lahest 1991–
2001 püütud meritintidel olid vastavad arvud 27 sentimeetrit ja 153 g.
Joonis 96. 3–6 aasta vanuste meritinKasvu pikaaegne jälgimine on näidatide keskmine kaal Liivi lahes 1957.–
nud, et meritindi nooremate vanuse2002. a (Shpilev et al., 2005).
rühmade kasv ajavahemikul 1969–
2002 on kiirenenud. Samas on alates
1990ndate algusest vanemate vanuserühmade keskmine pikkus ja kaal vähenenud nii Liivi lahes kui ka Soome lahes (joonis 96). Tõenäoliselt on meritindi
vanuserühmade pikaaegseid kasvu muutusi esile kutsunud toiduahela perioodilised muutused kliima mõjutusel. Tähendatud ajavahemikul on Liivi lahes
suurenenud noore meritindi peamisteks saakloomadeks olevate euribiontide
(tavaline ahaskoodik, kuulmiksabad) osatähtsus planktonis. Võrreldes 1960ndate aastatega on samal ajal oluliselt vähenenud külmaveeliste reliktliikide merijärvehormiku, reliktkuulmiksaba ja tavalise harjaslabalase tähtsus meritindi
toidus. Kui 1960ndatel oli eeskätt vanema meritindi hinnatud toiduobjektiks
küürakas harjaslabalane, kes moodustas mao sisust 20–25%, siis juba 1980ndateks oli ta tähtsus meritindi toidus langenud 0,3%-ni ja ta esines ainult sügavamal kui 30 meetrit. Kuid viimastel kümnenditel on meritindi saakloomade hulka
lisandunud invasiooniliik vesikirp (Cercopagis pengoi), keda on leitud 1–3-aastaste meritintide toidus kaaluliselt keskmiselt kuni 6%.
Meritindi elu pikkus väheneb Läänemeres põhjast lõunasse. Põhjalahe põhjaosas
on vanim leitud meritint olnud 14-aastane, Liivi lahes 11-aastane ja Kura lahes
on meritindi elu veelgi lühem (Hudd, 1985; Shpilev et al., 2005).
Vaenlased ja parasiidid. Koelmutel söövad meritindi marja põhjatoidulised
kalad – vimb, ogalik jne, vastseid kasutavad toiduks ranniku lähedal toituvad
kalad. Adultne ja noor meritint on koha, tursa, ahvena, emakala, merihärja jt
kalade toidu tavaline koostisosa. Meritint esineb arvukamalt lahtedes ja ranniku
lähedal, sellepärast kuulub ta ka toiduobjektina mainitud piirkondade röövkalade menüüsse.
Meritindi parasiite on uuritud peamiselt Liivi ja Soome lahes. Siiani on mainitud lahtedes leitud meritindil 38 parasiitliiki. Neist 71% kuuluvad helmintide e
ussnugiliste hulka. Neist on olulisemad Cystidicola farionis (peamiselt ujupõies),
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Rhapidascaris acus (siseelundites), Hysteriothylacium aduncum (vastsed maksas,
valmikud sooltes), Pomphorhynchus laevis (siseelundites) jt. Mainitud parasiitidega nakatumus ületab harilikult 15%, kuna teised parasiidiliigid esinevad märksa harvem. Ainult mõnedes suhteliselt suletud lahesoppides võib teiste parasiitidega nakatumus olla suur. Koorikloomadest ektoparasiite (nt Caligus rapax ja
Lepeophtheirus salmonis) võib esineda ühel meritindil paarkümmend või enamgi ja see võib esile kutsuda haigusnähte. Ohtlik on Ichthyophonus hoferi (eosed
maksas, põrnas ja neerudes) poolt põhjustatud seenhaigus, millesse nakatunud
meritinte leiti aastail 1992–1993. Saaremaa vetes on leitud ka naha all lihastes
parasiteerivat ümarussi Pseudoterranova decipiens.
Varude hindamine ja haldamine. Läänemere meritindi populatsioonide
arvukus ja nendelt saadav saak varieeruvad. See oleneb põlvkondade arvukusest,
mille kujunemise tagapõhjaks on perioodiline ökosüsteemsete tingimuste muutlikkus kliimaperioodide mõjul. Meritint ei ole üldtunnustatud kvaliteetne toidukala. Tal on oma tarbijaskond (Eestis, Venemaal jm), kes meritindist valmistatud
saadusi hindab. Kuid enamasti püütakse seda liiki loomasöödaks. Püügivahenditeks on spetsiaalsed meritindi mõrrad, noodad, võrgud ja traalid.
Nii Põhjalahes kui ka Soome ja
Liivi lahes püütakse meritinti
räime/kilu traalpüügil kaaspüügina. Tavaliselt saadakse
traalpüügil ja ka teiste püünistega kaaspüügina meritinti
koos mitut liiki rannikukaladega (ogalik, merihärg, särg jt)
ning alati ei viida kaaspüüki
maale. Seetõttu ei peegelda
meritindi püügistatistika tegelikult püütud meritindi kaalu
kuigi täpselt ning saakide järgi
meritindi varu hindamine ei
tarvitse olla kuigi korrektne.
Mõningates riikides on kehtestatud meritindi püügiks alammõõt (Eestis on alammõõduks
10 cm ninamikust sabauime
alguseni). Põhjalahe meritindi
üldsuremuseks arvutas Hudd
(1985) Z = 0,70, looduslikuks
suremuseks M = 0,15 ja püügist
Meritindi talipüük (Heli Shpilevi foto).
põhjustatud suremuseks 0,55.
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2.3.5.5.2. Emakala Zoarces viviparus (L.)
Liigisisesed rühmitused. Emakala
on Põhja-Euroopa rannikuvetes üsna
tavaline liik. Selle areaal ulatub Valgest merest Inglise kanalini, Iiri mereni ja Shetlandi saarteni. Ta esineb
ka Läänemere rannikuvööndis, peamiselt kivistes elupaikades vetikavööndis, kuid eelkõige vanemad ja
suuremad isendid ka sügavamatel
muda- ja liivapõhjadel. Liik on arvukas peamiselt saarestikes ja Liivi,
Liivi lahe emakala (Heli Shpilevi foto).
Soome ning Botnia lahes. Levikut
mõjutab temperatuur – emakala
asustab toitumisperioodil eeskätt sügavamaid ja külmemaid (1–3 °C) veekihte,
kuid ei ole siiski arvukas allpool 60 m isobaati. Toitumisperioodil leitakse liiki
peamiselt 5–6 promillistel soolsustel. Suhteliselt paikne emakala moodustab
oma areaalis regionaalseid rühmitusi (Ojaveer & Lankov, 1997; joonis 97 ja 98).
Eri vanuserühmades/piirkondades võib emaste ja isaste emakalade arvuline osatähtsus populatsioonis varieeruda.

Joonis 97. Liivi lahe süvikutüüpi (a) ja rannikutüüpi (b) emakala otoliit (H. Ojaveer &
Lankov, 1997).
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Paljunemine. Suguline küpsus
saabub teisel eluaastal, 13–15 cm
pikkusena. Kuduparved koosnevad
peamiselt 3–4-aastastest kaladest.
Liivi lahes on väikseim suguküps
emakala olnud 9,2 cm pikkune ja
kaalunud ainult 3,2 grammi. Emakala sünnitab elusaid järglasi.
Viljastamine toimub juulist septembrini ja embrüod esinevad
emaskala ovaarides alates septembrist. Kandeperioodi pikkus on 4–5
Joonis 98. Emakala kasv Liivi lahes
kuud. Embrüote areng toimub pea(süvikutüüp) ja Pärnu lahes (rannikutüüp)
miselt rebu arvel. Koorumise järel
(H. Ojaveer & Lankov, 1997).
hakkavad rebukotiga embrüod
ema kehas kasutama madala molekulkaaluga ühendeid (glükoos jt). Rebu resorbeerumise järel, 2–3 kuud pärast
koorumist sõltub vastsete elu ainult emalt saadavast toidust. Embrüote pikkus/
kaal ei olene emaskala pikkusest. Ovaaris on teatav protsent resorbeeruvaid
marjateri ning ebanormaalseid embrüoid (surnud, ebanormaalselt väikesed jne).
Nähtust on seotud hapnikutingimustega ja antropogeense reostuse mõjuga.
3,5–5,5 cm pikkused noorkalad kooruvad talvel, detsembrist märtsini. Järglaste
gonaadist väljumiseks võib emaskala ette võtta mõõdukaid ümberpaiknemisi
areaali piirides.
Toitumine. Kuna emakala elab kogu elu vältel vee põhjakihis, on ka ta toiduks
nektobentilised ja põhjal elavad organismid. Liivi lahes toituvad vähem kui
11 cm pikad emakalad madalamas vees peamiselt bentosorganismidest – tavalisest harjaslabalasest, merikilgist ja kirpvähilistest. Vanemate emakalade toidusedel on pikem, eelkõige jõesuudmete lähedal ning madalas vees, kus nad püüavad
merikilke, balti lamekarpe, tavalisi harjasliimukaid, söödavaid südakarpe, harilikke kootvähke jt. Sügavamal vees on toidulaud liigiliselt lühem, sisaldades peamiselt harjaslabalasi, merikilke jt. Liivi lahes on emakala maost leitud ka räime
marja, räimi, mudilaid, teisi emakalu, lõhkjalalisi, söödavaid rannakarpe, kakandilisi, vesitigusid, vesikingi, rohelisi lehtsarvi, karpvähilisi ja hulkharjasusse.
Emakala toitumisaktiivsus on suurim kevadel ja varasuvel, kui ta mao sisuks on
peamiselt kirpvähid, tavalised harjasliimukad, balti lamekarbid ja merikilgid.
Sügiseks väheneb toiteloomade valik, jääb peamiselt merikilk. Pärast septembrit
toitumisaktiivsus suureneb jällegi, et langeda miinimumini detsembris-jaanuaris.
Rootsi ranniku pehmepõhjalistes piirkondades on emakala toidus leitud kevadel
harjaslabalasi, söödavat rannakarpi ja balti lamekarpi.
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Kasv ja vanus. On leitud, et Liivi lahe eri sügavustes erineb emakala pikkuse ja
kaalu kasv oluliselt. Selle põhjal on eristatud ökoloogilisi rühmitusi: rannikurühmitus, vahepealne ja süvikurühmitus (joonis 98).
Parasiidid. Liivi lahe emakalal on leitud 30 parasiitliiki. Neist kümme peamiselt eumariinse või riimveelise päritoluga liiki moodustavad emakala parasiitide
põhiosa. Ainuraksetest kuulub sinna Pleistophora typicalis tabandumisprotsendiga üle 10. Teistest parasiitidest esinevad sagedamini helmindid. Emakala on
mitmete parasiitide – Diplostoma baeri, Contracaecum osculatum’i, Corynosoma
strumosum’i, C. semerme, Hysteriothylacium aduncum’i, Rhapidascaris acus Echinorchynchus gadi ja Pomphorhynchus laevis’e – vahe- või lõpp-peremeheks. Ichthyophonus hoferi püsispoore ja selle parasiitseene põhjustatud granuloome (kuni
318 ühes kalas), on leitud emakala maksas, neerudes, gonaadides jt elundites.
Liivi lahe emakala levinuimaks parasiidiks on Hysteriothylacium spp. 48–100%
aastail 1978–1995 uuritud emakaladest olid sellest nakatatud. Soome lahe
lõunaosas oli 1983.–1988. a uuritud emakaladel peamiseks parasiidiks R. acus
ning 1990ndate algul Corynosoma ja Contracaecum spp.
Kieli fjordi emakalast on leitud kümmekond parasiiditaksonit (Echinorhynchus
gadi, Podocotyle atomon, Contracaecum aduncum, perekonnad Contracaecum,
Cryptocotyle ja Ascarophis ning perekonna Rhapidascaris vastsed) varieeruva
infektsiooniprotsendiga. On leitud, et nende peamine parasiteerimisaeg oli suve
algul ja nad ei põhjustanud oma peremeesliigile märkimisväärset kahju.
Keskkonna reostuse indikaatorliik. Emakala on suhteliselt paigalise eluviisi,
küllaldase arvukuse, sobiva suuruse, laia leviku ja eluea pikkuse poolest sobiv
indikaatorliik keskkonna reostamise tagajärgede hindamiseks. Selle liigi omapärane paljunemisviis on emakala indikaatorliigina kasutamisel positiivse tähtsusega. On hinnatud polütsükliliste aromaatsete süsivesinike, püsivate ohtlike
ühendite (PCB), mitmesuguse kontsentratsiooniga tsingi, plii, vase, kaadmiumi
jt akumuleerumist emakala eri organitesse (k.a embrüod) ning nende mõju kala
elutegevusele.
Varude kasutamine ja kaitse. Emakala on ökosüsteemides tavaline Botnia
lahest mere lõunaosani. Selle liigi töönduslikke kontsentratsioone esineb peamiselt lahtedes. Rannikulähedastel aladel esineb emakala põhjatraalides kaaspüügina. Selle liigi varude kasutamise pikk traditsioon on Liivi lahes. Liiki hinnatakse
kõrgelt eeskätt Läti elanikkonna hulgas. Suuremad emakala koondised moodustusid 1960ndatel lahe loode- ja kaguranniku lähedal, kus liigi toiduvarud ja hüdroloogilised tingimused soodustasid seda peamiselt 11–30 m sügavusvööndis.
Perioodil 1964–1978 moodustas emakala saak 54% Liivi lahes püütud põhjakaladest. Püügid koosnesid 8–9 vanuserühmast, lahe loodeosas ja idaosas domineerisid 2–5-aastased, lahe keskosas madalike servadel vanemad vanuserühmad.
1960. aastate keskelt kuni 1970ndate teise pooleni moodustasid Läti ja Eesti
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aastased emakalasaagid Liivi lahes pidevalt üle 5000 tonni ja ulatusid 1974. a.
koos kaaspüügiga üle 20 000tonni. Tagajärjeks oli liigi suremuse väga suur
kasv. Lisaks mõjus varudele laastavalt merekeskkonna reostuse suurenemine
ja 1970ndatel loodusliku suremuse tõenäoline kasv arvukate tursaparvede
Liivi lahte toitumatuleku tõttu. Tulemusena suleti Liivi lahes emakala töönduslik
püük 1980. kuni 1989. aastani. Varud said võimaluse taastuda ja 1990. aastast
avati Liivi lahes emakala püük uuesti, kusjuures aastane saak piirati suhteliselt
madala kvoodiga.
2.3.5.5.3.Merivarblane Cyclopterus lumpus L.
Merivarblane on Läänemeres laialt
levinud, kuid esineb ka Põhjameres ja Atlandi ookeani idaosas
Kara merest Biskaia laheni, LääneTeravmägede ja Islandi rannikuvööndis, aga ka Atlandi ookeani
lääneosas. Läänemeres käsitletakse
liiki jääaja reliktvormina.
Läänemere loodeosas ja suurtes lahtedes on merivarblase kehaproportsioonid, viljakus jne teistsugused
Merivarblane (Olavi Kaljuste foto).
kui Läänemere ja Põhjamere Üleminekupiirkonnas ja ookeani rannikuvööndis elavatel isenditel. Tõenäoliselt on tegemist sealsetes tingimustes
kohastunud jääaja jäänukpopulatsiooniga, kel on aeglasem kasv ja väiksemad
mõõdud (Ojaveer et al., 2003). Merivarblane on suhteliselt aeglane põhjakala,
kes veedab tõenäoliselt suure osa ajast substraadile kinnitununa. Nooremaid
võib kohata ka avavees, kuni 70–100 m sügavuste kohal. Läänemere kirdeosas
koeb merivarblane aprillis-mais kahe portsjonina liivapõhjasse kaevatud lohku.
Isaskala valvab pesa, koorunud vastsed on kullesekujulised. Koorumise järel
kinnituvad nad isas- või emaskala, aga ka ujuvate esemete külge meres liikumiseks. Merivarblased toituvad peamiselt koorikloomadest. Mere kirdeosas on nad
peamiselt kuni 18 cm pikad ja 80–230 g rasked. Läänemere edelaosas ja Üleminekupiirkonnas, kus isendite kaal ulatub 1–5 kiloni, on merivarblased püügiobjektideks, muuhulgas ka selleks, et saada marja kunstliku kaaviari valmistamiseks.
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2.3.6. Merelinnud
Arvukamalt on veelinde kõrgematel laiuskraadidel paiknevates meredes, kus vesi
on külmem ja toidurikkam. Seal on rohkem planktonit ja ka planktonist toituvaid loomi, kes võivad omakorda olla lindudele toiduks. Linnud on koos mereimetajate ja suuremate röövkaladega meres toiduahela lõpplülideks. Veelinnuliikide poolest rikkal Läänemerel, tema mitmekesisel rannajoonel ja saartel võib
aastaringselt kohata palju linnuliike, kelleta me oma merd isegi ette kujutada ei
oskaks.

Läänemere tavalisemaid merelinde on kajakad – vasakul kalakajakad, paremal hõbekajakad (Lauri Saksa fotod).

Eelmise sjandi lõpul ja käesoleva alguses on Läänemere lindude arvukusdünaamikas olnud nii tõuse kui ka langusi. Eutrofeerumisele järgnenud rannikuvete produktiivsuse suurenemine parandas vee-elustikust, eriti kaladest toituvate veelindude toidubaasi. Kuid hiljem alanud Läänemere ökosüsteemi liigne
rikastamine inimese loodud ühenditega mõjus ahistavalt ka merelindudele.
DDT laguprodukti DDE kõrge kontsentratsiooni jt reoainete mõjul hakkasid
1950.–1960ndatel õhemaks muutuma mitmete linnuliikide munakoored ja tekkisid teised paljunemisega seotud probleemid. Põhjuseks leiti olevat peamiselt
hormonaalsüsteemi kõrvalekalded, mis linnuliikidel avaldusid mitmeti. Viimastel aastakümnetel on organismidele ohtliku reostamise piiramine ning sellega saavutatud veelindude hukkumise tagajärjekas vähendamine merelindude
arvukust üldiselt suurendanud. Siiski on jäänud nende hukkumine naftareostuse
tagajärjel, kalapüünistes jm põhjustel (HELCOM, 1996).
Läänemere õhuruum on lindudele ülitähtis olnud massilise rände perioodil. Üle
Schleswig-Holsteini, Rügeni, Poola suurte jõesuudmete, Ölandi idaranniku ja
Liivi ning Matsalu lahe lendab sel ajal miljoneid linde, kelle pesitsusalad paiknevad Läänemere põhjapoolsetel aladel ja Põhja-Jäämere randadel. Veelindude
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Joonis 99. Merelindude tähtsad talvitumispiirkonnad Läänemeres (HELCOM, 2007).

talvitumiskohtadena (joonis 99) on tähtsad kümmekond laialdast piirkonda,
eriti mere edela- ja kirdeosas. Veelindudest on nuhtluseks saanud kalatoiduline
kormoran, kelle arvukus viimasel 10–15 aastal on järsult suurenenud.
Linnuliigid on Läänemerega seotud eri määral ja eri põhjustel, mistõttu jagatakse nad tinglikult haudelindudeks, läbirändajateks ja eksikülalisteks. Lisaks eelnenud ja süstemaatilisele jaotusele liigitatakse Läänemere linde veel paljudeks
ökoloogilisteks rühmadeks, näiteks mere- ja mageveelindudeks. Merelinnud
moodustavad Läänemeres haudelindudest väiksema osa. Need on sellised liigid, kes sisemaal enamasti ei pesitse. Enamik mereliike eelistab Läänemere piirkonnas pesitseda ja tegutseda rannikul. Mujal võib nende elupaigaline levik olla
teistsugune. Selliseid linde on nimetatud ka tinglikeks merelindudeks. Läänemere linnustikus, eriti aga selle põhja- ja idaosas, on tähtis koht mageveelindudel. Need on liigid, kes üldiselt pesitsevad sisemaa veekogudel, kuid asustavad ka
Läänemere rannikualasid ja saari, eriti sealseid roostikke, madalamaid lahesoppe
ja skääre. Seda asjaolu seostatakse mainitud mere eraldatusega teistest meredest
ja vee madala soolsusega. Ometi ei ole siinne liigirikkus sugugi väike, kuna merelindude vähesust kompenseerivad arvukad selles piirkonnas tegutsevad mageveeliigid.
Läänemeri on Põhjamere ja Waddeni merega tähtsuselt võrreldav merelindude
talvitumisala.Siin talvitub umbes 9 miljonit partlaste, kosklate, kauride, luikede,
kajakate, alkide ja teiste süstemaatiliste ühikute hulka kuuluvat lindu. Piirkonna
222

Randtiir (vasakul) ja punajalg-tilder (paremal) on Läänemere haudelinnud (Lauri
Saksa fotod).

tähtsust rõhutab see, et pehmetel talvedel talvitub Läänemeres oluline osa mitmete liikide lääne-palearktilisest populatsioonist. Talvitumisalad jäävad peamiselt Läänemere lõuna- ja edelaosa madalaveelistele ja jäävabadele rannikualadele, mis on madalamad kui 30 meetrit. See on eriti iseloomulik põhjatoidulistele
liikidele, kes moodustavad vähemalt kolm neljandikku Läänemerel talvituvatest
liikidest. Tähtsamad talvitumisalad on Szczecini, Pomorze ja Liivi laht, Taani
väinad, Hiiumaa ja Saaremaa läänerannik, Hoburgi madalik jt Läänemere madalamaveelised piirkonnad. Talvituvate lindude arvukus neil aladel sõltub talve
karmusest. Jääkatte olemasolu põhjapoolsetel aladel sunnib linde lendama põhja
poolt Läänemere lõunaossa. Soojematel talvedel on linnud Läänemere talvitumisaladel jaotunud ühtlasemalt.
Läänemere ida- ja lääneosa läbivad kaks peamist rändlindude marsruuti, mis
moodustavad osa Lääne-Palearktise rändeteest, ühendades Euraasiat Aafrikaga.
Linnud lendavad üle Läänemere idaosa, rännates Põhja-Venemaalt ja Skandinaaviast tuhandeid kilomeetreid lõuna poole soojematesse talvitumispaikadesse
ning kevadel tagasi. Veelindude ränne kulgeb enamasti piki veekogusid vaba vee
kohal, et nad vajadusel saaksid toituda ja puhata. Kevadine ränne kulmineerub
mai lõpupoole ja juuni alguses. Paljude liikide ränne koondub suhteliselt kitsasse
koridori Soome lahe piirkonnas, kus parimatel päevadel võib näha sadu tuhandeid rändureid. Igal aastal läbib selle marsruudi üle poolteise miljoni veelinnu:
üle poole miljoni kurvitsalise (alpi- ja suurrislad, plüüd, vöötsaba-vigled), valgepõsk-lagled, aulid, mustvaerad, tõmmuvaerad jne. Mitmed liigid teevad rändel
Läänemere ääres puhkepeatusi. Näiteks puhkavad valgepõsk-lagled peamiselt
Põhja-Saksamaal, Gotlandil ja Lääne Eestis. Viimati mainitud liik on asunud
Läänemere ääres ka pesitsema.
Läänemere haudelinnustikul on teiste merealadega võrreldes sarnasusi kalastiku eripäraga: ohtralt esineb mageveeliike ja mereliikide seas leidub reliktseid
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endeemilisi populatsioone. Kuid selle mere piires on haudelindude levikus ka
suuri erinevusi. Lõuna pool pesitsevad liigid on koondunud suhteliselt kitsale
alale ning suurtesse populatsioonidesse, põhja pool on linnud jaotunud ühtlasemalt. Seda fakti seletab põhjapoolsemate rannikualade mitmekesisus ja pesitsemiseks sobivate saarestike rohkus.

Kormoranide seltskond on Läänemerel silmanähtavalt täienemas (Kristiina Jürgensi
foto).

Läänemere piirkond on paljudele veelinnuliikidele tähtsaks areaaliks, kus paljuneb üle 30 linnuliigi. Tänapäeval on esiplaanil järgmiste populatsioonide arenguga seotud küsimused.
Kormorani (Phalacrocorax carbo sinensis) asurkond hävitati intensiivse jahipidamise tulemusena Läänemere ruumis peaaegu täiesti 19. saj lõpul–20. saj
algul. Ajavahemikul 1930–1950 tuli liik Läänemere rannikule tagasi, algul mere
edelaossa. 1980. aastast alates on kormorani areaal Läänemeres plahvatuslikult
laienenud. HELCOMi (2010) hinnangul kahekordistus arvukus 1990ndatel.
Soomes leiti esimene haudepaar 1996. a, varsti oli pesitsejaid üle 10 000. Kormoranide arvu silmanähtav suurenemine langes kokku mõningate kalaliikide
(eriti karplaste) arvukuse tõusuga pärast Läänemere vee toksilise reostuse vähenemist. Mainitud liigid moodustavad kormoranide peamise toidu, sellepärast
on arvukuse suurenemine arusaadav. Kormoranid ei konkureeri püügimeestega
esmajärguliste töönduskalade kasutamisel – nende toidu moodustavad peaasjalikult sellised kalaliigid, mida peetakse inimtoidu jaoks teisejärgulisteks. Ometi
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on kormoranide suur arv nii kaluritele kui ka puhkajatele nuhtluseks ja selle liigi
piiramiseks on tarvitusele võetud abinõusid.
Merikotkas (Haliaёёtus albicella) toitub kalast. Minevikus mõjutas liigi populatsioone (eriti paljunemist) tugevalt DDT, polüklooritud bifenüülide jt reoainete
merrelase, aga ka salaküttimine. Mere lõunapoolsetel aladel (nt Taani, Kaliningradi ja Leedu veed) ei kohatud seda liiki mitme kümnendi vältel, 1950ndate
keskpaigast 1980ndateni. 1990ndatel oli populatsiooni arvukuse suurenemine
väga kiire. Liik asustas uuesti mere lõunaosa alad, kust ta oli mitu kümnendit
tagasi välja tõrjutud ja saavutas suure arvukuse. Nagu mitmete teistegi reostuse
tagajärjel allasurutud liikide puhul, nii tuleb ka merikotka edasist saatust Läänemere piirkonnas tähelepanuga jälgida (HELCOM, 1996).
Alpi risla (Calidris alpine shinzii) oli eelmise sajandi algul rannikul üsna tavaline.
Hiljem hakkas ta arvukus järjest kahanema, erandlikult võib-olla ainult Taanis
mitte.
Valgepõsk-lagled (Branta leucopsis) pesitsevad Gröönimaa idaosa, Teravmägede saarestiku ja Venemaa põhjaalade rannikumadalikel ja orgudes. Sinna jõudmiseks tuleb neil kevadel lennata üle Läänemere. Läänemere ääres on leitud selle
liigi kolooniaid alates 1975. aastast ja nende arv on sellest peale mainimisväärselt
kasvanud, sest tõenäoliselt on osa varasemaid ülelendajaid hiljem siia pesitsema jäänud. 1993. a hinnati valgepõsk-lagle haudepaaride arvuks Taanis, Rootsis,
Soomes ja Eestis kokku umbes 2000. Eestis on selle liigi arvukus silmanähtavalt
kasvanud 1960. a alates. Selle liigi arvukuse kasvu aluseks Läänemere alal on
küttimise lõpetamine seoses EL linnudirektiivi kehtestamisega.

Üle lendab valgepõsk-laglede parv (Lauri Saksa foto).
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Hahk (Somateria mollissima) paljuneb peamiselt rannikul. Populatsiooni arvukus kasvas alates 1949. aastast kuni 1985. aastani ligi kümnekordseks. Peamise
tõuke selleks andsid munade korjamise keelu kehtestamine kõigis Läänemere
riikides, jahipidamise kitsendused, aga ka mere eutrofeerumise tagajärjel toimunud toiduhulga suurenemine. Praegu on mere eri osades haha populatsioonide
olukord erinev. Eestis on 15–20 tuhat haudepaari. Haha arvukus Põhjalahes suureneb, kuid peamisel paljunemisalal Saaristomeres selget tendentsi ei ole. Venemaa, Läti, Leedu, Poola ja Saksamaa rannikul on liik harv, kuid päriselt ei puudu.
Taanis suurenes haudepaaride arv 20. sajandil kuni 1990. aastani, kuid siis
hävis suur hulk hahkasid Kattegatis epideemia ja järglaste arvu vähenemise tõttu.
Massiline hahapoegade suremus parasiitidesse nakatumise ja haiguste tagajärjel
leidis aset 1996. aastal Läänemere põhjapiirkondades.
Läänemeres on HELCOMi (2007) hinnangul ohustatud, kahjuliku inimtegevuse tõttu selgelt väheneva arvukusega 61 loomaliiki, nendest on asjatundjate
arvates linnuliike 13:
Liigi nimi			

Seotus Läänemerega Kaitsealade arv, kus esineb

Järvekaur Gavia arctica		
talvitub			
Punakurk-kaur Gavia stellata
talvitub			
Sarvikpütt Podiceps auritus
talvitub			
Ristpart Tadorna tadorna
pesitseb			
Rohukoskel Mergus serrator
pesitseb			
Tõmmuvaeras Melanitta fusca
pesitseb			
Kirjuhahk Polysticta stelleri
talvitub			
Tõmmukajakas Larus fuscus fuscus pesitseb			
Väiketiir Sterna albifrons		
pesitseb			
Räusktiir Sterna caspia		
pesitseb			
Tutt-tiir Sterna sandvicensis					
Krüüsel Cepphus grylle		
pesitseb, talvitub		
Alpi risla Calidris alpina schinzii pesitseb			

12
15
19
10
9
23
5
15
22
28
14
14
6

Läänemere elustiku, k.a rikkaliku linnustiku kaitseks on merele ja rannikule
moodustatud arvukalt erineva režiimiga kaitsealasid (vt allpool). Kaitsestaatus
on antud aladele, millele koondub oluline osa mõne linnuliigi populatsioonist,
arvesse on võetud nii pesitsevaid kui ka talvituvaid ja rändel olevaid liike, eelkõige aga ohustatud väikesi, kahanevaid ning lokaalseid populatsioone. HELCOMi
(HELCOM, 2010) sihiks on lindude hukkumine inimtegevuse tagajärjel viia
aastaks 2015 nullini.
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2.3.7. Mereimetajad
Läänemere imetajatest kuuluvad hülglased (Phocidae) loivaliste (Pinnipedia)
seltsi, delfiinlased (Delphinidae) aga vaalaliste (Cetacea) seltsi. Oletatakse, et
hülged immigreerusid Läänemerre kõige hiljem Litoriina perioodi alguses. Tõenäoliselt oli hüljestest esimene tulija viigerhüljes (Phoca hispida), kuid ka hallhüljes (Halichoerus grypus) ning randalhüljes (Phoca vitulina) elasid Läänemeres
juba Litoriina perioodi alguses (joonis 100). Läänemerre immigreerus ka neljas
hülgeliik grööni hüljes (Phoca groenlandica). Ta ilmus Läänemerre umbes 5000
aastat tagasi, paljunes ja elas siin püsivalt Litoriina perioodil. Kuid mõni tuhat
aastat pärast immigreerumist ta kadus Läänemerest, põhjust ei ole seni leitud.

Joonis 100.Viigerhülge, hallhülge ja randalhülge areaal Läänemeres Kattegatis ja Skagerrakis (Kautzky, 1991).
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Läänemere viigerhüljest on käsitletud arktilise areaaliga liigi Phoca hispida
hispida alamliigina Phoca hispida botnica (Gmelin, 1785). Läänemeres elavate
viigerhüljeste hulgas rühmitusi ei ole leitud.
Täiskasvanud viigerhülge pikkus on kuni 1,3–1,5 meetrit ja kaal 50–60 (harva
üle 90) kg. Ta selg ja küljed on tumepruuni värvi, piklike heledate rõngaslaikudega. Kõhupool on heledam, üksikute tumedamate rõngaslaikudega. Viigerhüljeste
paljunemisala piir on Läänemere arengu kestel nihkunud põhja poole. Neoliitikumi keskel paljunes see liik Gotlandi piirkonnas. Praegu on viigerhülged seotud
kinnisjää piirkonnaga, kus neil on jääs hingamisavad ja lumes käigud. Seepärast
on neile oluline, et jääkatte ajaline kestus võimaldaks paljunemist. Viigerhülged
elavad Läänemere põhjaosas ja on moodustanud kolm paljunemispopulatsiooni: Soome lahes, Liivi lahes ja Põhjalahes. On eristatud veel neljandatki arvatavat
paljunemispopulatsiooni Saaristomeres – viigerhüljeste traditsioonilises paljunemiskohas. Lõuna pool on viigerhülgeid harva, seal paljunemispopulatsioone
leitud ei ole. Viigerhülged asustavad enamasti rannikulähedasi piirkondi. Sügisel
rändavad nad jääd otsides lahtedesse. Talvel ja varakevadel elavad nad enamasti
Liivi või Soome lahes, kus paarituvad, poegivad ja vahetavad karva. Viigerhülgel sünnib 1–2 pika valge karvaga poega, kes on võimelised ujuma juba mõned
päevad pärast sündi. Jää lagunedes eemalduvad viigerhülged rannikust, suvel
elavad nad kaugemal. Populatsiooni enamiku moodustasid 1960.–1970ndatel
8–12-aastased isendid, kuid vanimad isendid olid 25-aastased. 80–90% loomadest karjas on suguküpsed. Peamine osa (4/5) Soome lahe viigerhüljeste toidust
koosneb ogalikest, räimedest ja meritindist. Ülejäänud 1/5 koosneb emakalast,
kilust, merikilgist (Saduria entomon), merihärjast ja jõesilmust. Keskmine päevane toidutarve ühe viigerhülge kohta on hinnanguliselt 1,7 kg kala.
Hallhüljes (Halichoerus grypus) on praegu Läänemeres kõige arvukam hülgeliik. Ta on ka kõige suurem. Täiskasvanud isaste pikkus ulatub 2,5–2,7, harvem
kuni 3 meetrini ning kaal 250–300 kiloni. Emased on väiksemad ja kaaluvad
180–250 kilo. Isased on selja poolt pruunikashallid tumedate laikudega, emased
on heledamad. Geneetiline uuring näitas, et Läänemeres on tegemist hallhülge
isoleeritud populatsiooniga. Liigi elualaks on mere kesk- ja põhjaosa, peamine
populatsiooni osa elab põhja pool 58. põhjalaiuskraadi. Hallhülge tavaline elupaik on avameres, saarte ja laidude ümbruses. Liivi lahte tuleb ta hilissügisel, kui
hakkab tekkima jää. Talvel on hallhüljes kinnisjää lähedal jäätükkidel. Poegi on
1–2, need sünnivad veebruaris-märsis. Ujuma hakkavad nad umbes kuu vanuselt.
Hallhülge eelajaloolised ja ka ajaloolisel ajal kasutatud paljunemisalad paiknesid
Läänemere lõunaosas, Taani väinades ja Kattegatis. Läänemere põhjaosast on
vastavaid subfossiilseid leide vähe. Arvatakse, et populatsiooni asustusala Läänemeres on nihkunud põhja poole. Selle protsessi käigus tuli hallhülgel kohaneda
jääl poegimisega ja see võis võtta aega. Praegu käsitatakse hallhülgeid tüüpiliste
jääl paljunejatena. Kuid 1990ndatel nähti, et hallhülged paljunesid ka rannikul –
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Liivi lahe põhjaosa, Stockholmi arhipelaagi ja Edela-Soome laidudel ja skääridel.
Rannikul paljunemist on mainitud koguni etnograafilistes allikates, seega ei ole
see hallhülge bioloogias uus joon. Hallhülge jääl paljunemine toimub peamiselt
Läänemere kesk- ja põhjaosas triivjääl. Jääl paljunemine on hallhülgele eelistatum kui rannikul poegimine – järelpõlve suremus on jääl paljunemise korral selgelt väiksem. Karmide talvede järel (aastatel 1952, 1969, 1971 jne) leiti arvukalt
paljunemiskooslusi Kura kurgu ja Saaremaa piirkonnas. Soome lahes hinnati
neid kooslusi väiksemateks. Kui jääolud on halvemad, moodustuvad lesilad eelistatult kivisel rannikul. Liivi lahe hüljeste suvised ja sügisesed kogunemiskohad
on Hiiumaa ümbruses, hilissügisel Saaremaast lõunas. Hallhüljeste toit koosneb
umbes kolmandiku ulatuses räimest, umbes sama palju tarbitakse turska, jõesilmu ja emakala. Kolmandiku toidust moodustab lest, ahven, särg, kilu, nurg jt
liigid. Keskmine päevane toidutarve ühe hallhülge kohta on hinnanguliselt
3,2 kg kala.
Randalhüljes (Phoca vitulina) on jässaka kehaga, täiskasvanuna 1,6–1,8 meetri
pikkune ja 60–80 (harva kuni 115) kg raskune jäävabas vees elav kollakashalli
karvaga mereloom. Ta elupaigaks on rannikulähedased merealad, puhkama
tuleb ta rannikule. Poegib suve alguses. Tavaliselt sünnib üks poeg, kes on kohe
võimeline ujuma. Randalhülge järglastele on tähtis vee temperatuur (piirav
madalaim väärtus on 3 °C) ja see võib olla üks tingimusi, mis piirab Läänemeres
liigi areaali.
Suhteliselt suur randalhülge populatsioon asustab Kattegatti (1990ndatel hinnanguliselt 4000 isendit). Naabruses Läänemere edelaosas paiknevaid Taani
ja Rootsi merealasid asustavas populatsioonis oli samal ajal umbes 600 looma.
1998. a puhkenud viirushaigus põhjustas populatsiooni Läänemere osas umbes
60% isendite surma. Pärast seda on nii Kattegatis kui ka Läänemere edelaosas
randalhülge arvukus hakanud suurenema. Kõige põhjapoolsem populatsioon
elab tänapäeval Kalmari väinas, mis lahutab Ölandi saart Rootsi rannikust.
Arheo-osteoloogilised materjalid näitavad, et see liik ei ole kunagi kuulunud
Läänemere põhjaosa fauna hulka. Kalmari väina väikesearvuline populatsioon
on geneetiliselt erinev palju arvukamast Kattegati–Skagerraki populatsioonist.
Ei ole selge, kas Kattegati populatsiooni kimbutanud haigus levis ka Kalmari
väina populatsioonile. Kuid viimasel sajandivahetusel alanud randalhülge arvukuse suurenemine toimus ka Kalmari väina populatsioonis (umbes 7% aastas).
Randalhüljes on kalatoiduline nagu teisedki hülged, keskmine tarve ühe isendi
kohta on hinnanguliselt 2,1 kg päevas.
19. sajandi algul olid Läänemere ökosüsteemid suhteliselt looduslähedases olekus – varude ekspluateerimine oli üldiselt väheintensiivne ja inimtegevusest
põhjustatud keskkonnamuutusedki olid nähtavamad eeskätt rannikuvööndis
ja suuremate jõgede suudmealal. Mereimetajad kasutasid kalavarusid koos inimesega, kes püüdis ka kala ja küttis hülgeid, kuid merekeskkonda veel oluliselt
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ei mõjutanud. Umbkaudsete hinnangute kohaselt (ICES, 2007) oli Läänemeres (Taani väinadega koos) 1900. aasta paiku hallhülgeid 100 000 isendit,
viigerhülgeid 200 000–300 000, randalhülgeid 2000–5000 ja pringleid 10 000–
15 000. Loomulikult läks selliste populatsiooni suuruste juures hüljeste ja pringlite toitmiseks Läänemere kalatoodangust suur osa. Lisaks konkurentsile kalavarude ekspluateerimisel kahjustasid hülged kalapüügiriistu. Sellepärast peeti hülgeid kalavarude ja kalurite vaenlaseks. Mõned riigid maksid juba sajand tagasi
hüljeste küttimise eest preemiaid. Kalapüügi reguleerimise ja saakide suurendamise teede otsinguil tõsteti hüljeste küsimus üles ka Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogus. Nõukogu istungil 1909. a arutati asja ja soovitati, et Läänemere
riigid peaksid sisse seadma preemiate maksmise hüljeste hävitamise eest, et saada nende arvukus kontrolli alla. Moodustati alamkomitee, mis järgmisel aastal
kinnitas, et kaebused hüljeste poolt kalavarudele ja püügiriistadele tehtud kahjude kohta olid õigustatud, ning soovitas hüljeste tapmise eest määrata hüvitus.
Mereuurimise Nõukogu 1912. aasta istungil, kui Taani, Saksamaa ja Rootsi olid
Nõukogu eelmiste resolutsioonidega nõustunud ja Venemaa oli samalaadse tegevusega alustanud, võttis Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu vastu resolutsiooni, mis nõudis hüljeste tapmise eest preemia kehtestamist mitte hiljem kui
alates 1. jaanuarist 1914. a (Ojaveer, 2002). Selle otsuse kohest täitmist segas alanud Esimene maailmasõda ja mõningates Läänemere riikides toimunud poliitilised muutused. Asi jäi venima. Edaspidi selgus, et eeskätt küttimise tulemusena
oli 1920.–1930. aastateks hüljeste arvukus oluliselt vähenenud ja seega probleemi teravus vähenenud. Hüljeste küsimus kergitati veel kord üles Rahvusvahelise
Mereuurimise Nõukogu Läänemere ja Üleminekupiirkonna komitees 1931. aastal. Ka seekord peeti kalanduse seisukohalt soovitavaks reguleerida Läänemeres
hüljeste arvukust. Kuid konkreetseid ettepanekuid ei tehtud.
Hiljem hüljeste ja kalurite vastasseisu teravus vähenes. Selle tingis hüljeste arvukuse pidev langus. Nähtavaks põhjuseks oli eeskätt tulemuslik küttimine. Selle
peamiseks eesmärgiks oli hülgerasva saamine, mida kasutati seebi, värvide jm
tootmiseks. Hallhülge küttimine Taani ja Saksamaa vetes lõppes selle liigi kadumisega Läänemere lõunaosast – kümneid aastaid võis seal hallhülgeid kohata
ainult eksikülalisena. Kuid selgus ka, et 1960ndatel alanud merekeskkonna reostamine kloororgaaniliste ühenditega (eeskätt DDT ja PCB), raskmetallidega
(elavhõbe, kaadmium jm) jt elustikule ohtlike ühenditega mürgitas merekeskkonda ja muutis selle mereimetajate jaoks üha vähem talutavaks. Leiti, et paljud mereimetajate elundid (sooled, neerud, veresoonkond, paljunemiselundid,
nahk jne) on tõsiselt kahjustatud. Selle väljendusena ilmnesid ainevahetuse, hormonaal- ja immuunsüsteemi häired, samuti vähenes paljunemise tulemuslikkus.
Märgatavalt suurenes steriilsete emashüljeste protsent. Oluliselt oli vähenenud
ka pringlite arv, peamiselt epizootilise viirushaiguse tõttu. Hüljeste arvukuse
miinimum Läänemeres oli 1970ndatel, kui näiteks Läänemere randalhüljeste
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arvuks hinnati ainult mõningal määral üle 100 isendi ja hallhülgeid arvati olevat
umbes 2000. Hüljeste probleemi teravik pöördus vastassuunda – kaluritega kala
pärast konkureerimine muutus peaaegu olematuks ja esiplaanile kerkis nende
tähtsus normaalselt toimiva ökosüsteemi osana. 1970ndatel keelati Läänemere
maades hüljeste hävitamine ja piirati merekeskkonna reostamist. 1980ndatel
hakkasid Läänemere hüljeste populatsioonid taastuma. See on tulemuseks andnud hüljeste arvukuse teatava suurenemise (joonis 101). HELCOM (2002) hindas viigerhüljeste arvuks Läänemeres 5600 ja hallhüljeste arvuks 7640 isendit.

Joonis 101. Hallhülge arvukus Rootsi rannikuvetes iga-aastaste loenduste andmetel a) põhja pool 590 N; b) lõuna pool 590 N; c) viigerhüljeste arvukus Botnia lahes
(HELCOM, 2002).
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Joonis 102. Randalhüljeste arvukus Läänemeres iga-aastaste loenduste andmetel
(HELCOM, 2002).

Suurenes koguni randalhüljeste arvukus Kalmari väina populatsioonis (joonis
102), mida mõned teadlased peavad väljasurevaks. 1990ndatel alustasid Saksamaa asjatundjad hallhülge taasasustamist Läänemere lõunaossa.
Hüljeste arvu suurenemine on mõningates piirkondades jällegi teravdanud
hüljeste ja kalurite iidset vastasseisu. Peamised probleemid on seotud hüljeste
rünnakutega kalapüügiriistade vastu – nad söövad või muudavad kõlbmatuks
püünises olevad kalad ja lõhuvad võrgud/mõrrad. Peamine laastamistöö tehakse
Eesti läänerannikul ja ka Soome ning Rootsi vetes. Loomulikult takerdub osa
hüljestest püünistesse ning hukkub. Püünistes hukkumine on tähtsamaid noorhüljeste suremuse põhjusi. Kalurite ja hüljeste vastasseisu leevendamiseks on
välja mõeldud peletusvahendeid, mis mereimetajaid püünistest eemal hoiaksid.
Ometi ei ole siiani vastuvõetavat lahendust leitud. Tänapäeval ahistab hülgeid
jätkuvalt merekeskkonna reostamine ohtlike ühenditega ja suur kalapüünistesse
takerdumisest põhjustatud suremus, samuti häirivad hülgepopulatsioone mereliiklus ja puhkuseveetjad. Teiselt poolt ei saa kalurid arvuka hülgepopulatsiooni
piirkonnas oma tööd teha. Sellepärast on nende taotlused hülgekahjustuse kompenseerimiseks või hüljeste küttimiseks põhjendatud ning see on leidnud ka
arvestamist. 2007. aastaks lubati küttida hallhülgeid Rootsis 210 ja Soomes 685,
kuid viigerhülgeid ainult eriloal (HELCOM, 2010) .
Viigerhülge, hallhülge ja randalhülge arvukus on viimasel sajandil (peamiselt
inimtegevuse tõttu) väga palju vähenenud, kuid viimastel kümnenditel siiski
mõningal määral tõusnud, mis annab lootust, et nad on muutunud ökosüsteemi liikmetena jätkusuutlikuks. Hüljeste kui kalavarude hävitajate arvukuse
vähendamise soodustamiselt sajand tagasi on enamik Läänemere riike praeguseks muutnud oma hülgepoliitikat tasakaalukamaks. Tehakse jõupingutusi hüljeste ja kalurite terava vastasseisu pehmendamiseks, et ka hüljestele oleks ökosüsteemis koht. See lubaks tulevikus Läänemeres ökosüsteemidepõhist haldamist süvendada.
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Vaalalistest elab püsivalt Läänemeres delfiinlaste sugukonda kuuluv pringel e
seakala (Phocoena phocoena). Pringli keha on eesosas ümardunud, tagaosas külgedelt kokku litsutud. Ta loivad on lühikesed, selg ja küljed mustad, kõhupool
valge. Pringli elupaik on ranniku lähedal, ta tungib lahtedesse ja ka suuremate
jõgede suudmesse. Ta järgneb laevadele ja mängleb nende ümber. Toiduks on
räim, lõhe jt kalad, kuid pringli ja kalurite vahelisi suhteid pingeliseks ei peeta.
Poeg sünnib kevadel, ta pikkuseks on 60–80 cm, kaaluks 6–8 kg. Pringel elab
peamiselt Läänemere lõunaosas, kus vesi on talviti jäävaba. Karmidel talvedel
hukkub madala temperatuuri ja jää tõttu palju pringleid. Üksikuid pringlitest
eksikülalisi on leitud Soome lahes Kunda ja Narva laheni, Liivi lahes Ruhnuni ja
Suure väinani, Põhjalahes Vaasani.
Selle liigi Kattegatis ja Belti meres elava populatsiooni üldarvukuseks arvatakse olevat umbkaudu 40 000 looma. Teine populatsioon on palju väiksem, selle
keskus on Kalmari väinas. Läänemere piiridesse jääva osa arvukust on viimasel
kümnendil hinnatud 600–1000 isendile.
Nagu hülgeid, ohustavad ka pringleid Läänemeres reostus, kalavõrgud, laevasõit,
merepõhjas paiknevate elektrijuhtmete mõju. Nii hülgeid kui ka pringleid kaitsevad rahvusvahelised konventsioonid (EL elupaikade direktiiv, Berni ja Bonni
konventsioon, ASCOBANS).
Eksikülalistena on Läänemerre tulnud ka teisi vaalalisi: möödunud sajandi algul tuli delfiinlaste sugukonda kuuluvate valgevaalade (Delphinapterus leucas)
parv, mille isendeid leiti mitmel pool – Soome ja Liivi lahes, Leedu rannikul jm.
Läänemeres (mere lõunaosas, Soome ja Liivi lahes) on leitud ka põhjakaladest
toituvaid laiksilm-vaalu (Tursiops truncatus). Harva, kuid koguni Soome lahe
idaosas on kohatud valgekoon-delfiine (Langenorchynchus albirostris). Läänemere lõunaosast on leitud delfiinlastest veel valgekülg-delfiine (Langenorchynchus acutus), musti vaalu (Globicephalus melas), ebamõõkvaalu (Pseudorca crassidens), mõõkvaalu (Orcinus orca) jne.
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III. Keskkonna ja elustiku dünaamika
3. 1. Looduslikest tingimustest põhjustatud keskkonna
ja elustiku muutused
Elustiku struktuuri ja arvukust reguleerib keskkond, mille muutumine on isendite arvukuse ja biomassi loodusliku dünaamika aluseks. Peamiselt jõgede toodava
magevee ja Põhjamerest sissetungiva soolase vee kujundatav soolsus ning kliimast, eeskätt atmosfääriprotsessidest sõltuv tuulte- ja temperatuurirežiim, aga ka
veekihtide hapnikusisalduse vastavus organismide vajadustele loovad peamise
tagapõhja elustiku struktuurile, levikule ja arvukusdünaamikale. Mainitud keskkonnafaktorite kliimatingimustest olenevuse mehhanismid on keerukad. Selles
seoses on veel palju küsimusi, millele vastamiseks tuleb oodata maaväliste ja
globaalsete protsesside mõju mehhanismi uurimise tulemusi. Vaatleme allpool
soolsus-, temperatuuri- ja hapnikutingimuste varieerumist Läänemere peamistes süvikupiirkondades, mis moodustab tähtsaima fooni merelise fauna levikule,
arvukusele ja biomassile. Mainitud keskkonnaparameetrite muutlikkus lahtedes,
jõesuudmetes ja rannikumeres määrab eeskätt riimveelise ja mageveelise tagapõhjaga elustiku dünaamika.

3.1.1. Soolsus
Soolsuse muutuste ja nende mõju iseloomustamiseks tänapäeval kasutame
peamiselt autori, aga ka teisi andmeid (Anon, 1921–1959; Hela,1966 jt). Soolsuse varieerumine ei peegeldu ökosüsteemide seisundis alati momentaanselt,
vaid elustiku koosseis näitab seda enamasti teatava aja möödudes. Et selgitada
soolsuse varieerumise mõju elustikule viimase sajandi jooksul, kasutame hindamise alusena soolsuse muutusi Läänemere keskse süviku (Gotlandi süviku)
sellise sügavusega veekihis, kus mõõtmistega tuvastati kõrgemate organismide
elu võimaldava hapnikusisalduse läviväärtuse 2 cm3 dm-3 esinemine aastatel
1953–1996. See võimaldab näidata kogu Läänemere peamise keskkonnaparameetri mõju kõige piltlikumalt. Selline veekiht paiknes nimetatud süvikus sel
perioodil keskmiselt 91 m sügavusel. Soolsuse varieerumine mainitud veekihis
lubab viimase sajandi kestel Läänemere organisme mõjutanud soolsuse ajalises
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käigus ja selle taustal kujunenud kalavarude seisundis eristada järgmisi perioode
(joonis 103).

Joonis 103. Keskmine jõevool Soome ja Liivi lahte (km3a-1) perioodidel 1892–2010,
1892–1936, 1937–1980 ja 1981–2010 ning keskmise soolsuse muutused Gotlandi
süvikus 91 m sügavusel ajavahemikel 1902–1936, 1937–1980 ja 1981–1998 (Ojaveer
& Kalejs, 2012).

(1) Perioodil 1902–1936 oli soolsus 91 m sügavusel Gotlandi süvikus suhteliselt
madal – keskmiselt 9,85 promilli. Sellise võrdlemisi madala soolsuse tõenäoliseks tagapõhjaks oli keskmisest oluliselt suurem jõevool ajavahemikul 1890–
1930 Soome ja Liivi lahe vesikonnast. Keskkonna selline soolsus peegeldus
elustikus, k.a kalavarude seisundis. Selle perioodi kestel oli Eero jt (2007)
uuringu kohaselt tursapüük Läänemeres tagasihoidlik, kuid kilusaagid olid
Elwertowski (1957) hinnangul head.
(2) 1930ndate keskel vähenes magevee vool Läänemerre. Läänemere ja Põhjamere veevahetus intensiivistus ning Läänemere soolsus suurenes. Soolsus oli kõrge
1930ndate keskpaigast kuni 1970ndate lõpuaastateni (Matthäus, 1993). Perioodil 1937–1980 oli 91 m sügavusel Gotlandi süvikus keskmine soolsus 10,65 promilli. Soolsuse tõusu tagapõhjal suurenesid tursavarud alates 1930ndate teisest
poolest ja püsisid heal tasemel 1980ndate teise pooleni. Pelaagiliste kalade (kilu
ja räime) varud selle perioodi algul vähenesid järsult (Elwertowski,1957), kuid
hiljem seoses merekeskkonna eutrofeerumisega ja toitumisolude paranemisega
tõusid. Siiski langesid kiluvarud 1980ndate alguseks depressiooni. Ka osa räimepopulatsioonide (peamiselt laheräime) arvukus vähenes (ICES, 2010). Nii kilu
kui ka räimepopulatsioone hõrendas oluliselt üha suureneva tursapopulatsiooni
toitumisest põhjustatud suremus (Ojaveer & Kalejs, 2010; ICES, 2010 jt)
235

(3) Kasinate sademete ja vähese jõevoolu periood lõppes 1970ndate lõpul.
Pärast tugevat Põhjamere vee sissetungi 1977. a katkesid mainimisväärsed soolase vee sissevoolud Läänemerre pooleteiseks aastakümneks. 91 m sügavusel
Gotlandi süvikus langes keskmine soolsus 1981.–1998. a 9,36 promillini. Reaktsioonina soolsuse sellisele järsule ulatuslikule langusele vähenesid sel perioodil
katastroofiliselt nii Läänemere tursa ida- kui ka läänepopulatsiooni varu ja saagid, järjest kahanesid ka Läänemere kesk- ja lõunaosa mereräime varud. Kuid
suurenesid kilupopulatsioonide ning laheräime populatsioonide varud ja saagid
(ICES 2010, 2011 jt).
Tähelepanuväärne on see, et soolsuse muutused ei muuda keskkonnatingimusi
kogu Läänemeres ühtlaselt, vaid mõjutavad looduslikke regioone erinevalt. Meil
on olemas suhteliselt üksikasjalised Läänemere keskkonnatingimuste varieerumise andmed, et võrrelda soolsuse taset enne ja pärast 1980. aastat Läänemere
eri piirkondades – Bornholmi, Gotlandi ja Põhja süviku alal. Selleks keskendame
tähelepanu nendele keskkonnaparameetritele, millest kilu ja tursa kui mereliste
boreaalsete suure arvukusega liikide arvukusdünaamika kõige rohkem Läänemeres oleneb. Bornholmi (a), Gotlandi (b) ja Põhja (c) süviku piirkonnas perioo-

Joonis 104. Keskmise soolsuse muutus 85 m sügavusel (hapnikusisalduse 2 cm3 dm-3
sügavus) Bornholmi (a), Gotlandi (b) ja Põhja (c) süvikus perioodide 1951–1980 ja
1981–1998 vahel (autori andmed).
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dide 1951–1980 ja 1981–1998 vahel toimunud keskkonnatingimuste muutuste
hindamise aluseks võtame soolsustingimused (mis on tursa puhul otsustavad,
kuna määravad paljunemise edukuse, kuid mõjutavad tursa kui kilu loodusliku
suremuse peamise põhjustaja arvukuse muutuste kaudu ka kilu arvukusdünaamikat). Soolsuse muutuste võrdlemiseks valime kõigis süvikutes ühesugusel sügavusel paikneva veekihi 2 cm3 dm-3 hapnikusisaldusega veekihi lähedal.
Selliseks on kõigis kolmes süvikus ligikaudu 85 meetri sügavusel paiknev veekiht
(vt joonis 25). Joonis 104 lubab võrdlusest teha järgmised järeldused: 1) perioodiga 1951–1980 võrreldes oli 1981–1998. a soolsus kõigis vaadeldavates süvikutes väiksem, kuid soolsuse vähenemine oli kõige tagasihoidlikum Bornholmi
süvikus. Bornholmi piirkonnas oli keskmine soolsus 85 m sügavusel võrreldud
perioodidel suhteliselt vähe erinev ja jäi tunduvalt kõrgemale 11 promilli piirist,
millest madalamal tursa edukat paljunemist Läänemeres ei peeta võimalikuks
(Aro, 2000). Gotlandi ja Põhja süvikus oli soolsuse langus oluline ja suuruselt
peaaegu võrdne. 85 meetri sügavusel ei ulatunud keskmise soolsuse piir Gotlandi
ja Põhja süvikus tursa kudemiseks minimaalselt vajaliku 11 promillini kummalgi
võrreldud perioodil, hilisemal ajal oli sellest kaugemal kui varasemal.
Soolsuse varieerumine Läänemere avaosa kolmes olulisimas süvikus näitab, et
Läänemere avaosas on soolsus pidevalt ülekaalukalt suurim Bornholmi süviku
piirkonnas. Stabiilne merelise tagapõhjaga organismide levik ja ka tursapopulatsioonide paljunemine Läänemeres on võimalik eeskätt selles piirkonnas. Gotlandi ja Põhja süvikutes tõuseb soolsus mingil määral ainult jõevoolu madalseisu
ja soolase vee intensiivsete sissevoolude tingimustes.
Soolsuse varieerumine mõjub elustiku (nii selgroogsete kui ka selgrootute)
koosseisule ja olelustingimustele loomulikult ka väljaspool süvikuid, ka halokliinist ja termokliinist ülevalpool ning lahtedes ja madalveelises rannikuvööndis.
Sellepärast muutub soolsuse suurenemise või vähenemise tagajärjel iseloomulikult ja vastavalt asukohale kõigi Läänemere looduslike regioonide keskkond ja
organismide koosseis.

3.1.2. Temperatuur
Väga tähtsaks keskkonnafaktoriks on temperatuur, mis on tihedalt seotud õhumasside ümberpaiknemise ja tuulte suunaga. Temperatuuritingimused limiteerivad eeskätt mereliste boreaalsete (seega Läänemeres enamasti ebatäielikult
kohanenud) liikide elu, eriti paljunemist ja talvitumist. Kuid loomulikult avaldavad nad väga suurt mõju ka riimveelisele ja mageveelisele elustikule. Karmidel
talvedel elab suur osa Läänemere elustikust (eriti merelise tagapõhjaga elustik)
mitu kuud temperatuuri stressi tingimustes. Elustiku talvise olukorra hindami237

Joonis 105. Pelaagiliste kalade (kilu ja räim) talvitumisruumala (veekiht, mida ülevaltpoolt piirab temperatuur 3 °C ja altpoolt hapnikusisaldus 2 cm3 dm-3) keskmise suuruse
muutumine Bornholmi, Gotlandi ja Põhja süvikus ajavahemikust 1951–1980 aastateni 1981–1998 (a); pelaagiliste kalade võimalik talvine jaotumine Põhja süviku piirkonnas perioodidel 1951–1980 ja 1981–1998 (b).
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seks tuleb peale temperatuuritingimuste arvesse võtta ka vee liikumistest olenevat veekihtide hapnikukontsentratsiooni. Mereliste boreaalsete organismide
(k.a näiteks kilu) talvitumistingimuste võrdlemiseks tuleb hinnata talvitumiseks
sobivate veekihtide (mida piirab ülalt temperatuur 3 °C ja alt veekiht, mille
hapnikukontsentratsioon on alla 2 cm3 dm-3) paksust meid huvitavatel perioodidel. Võrreldes perioode 1951–1980 ja 1981–1998 (joonis 105) selgub, et kilu
talvitumiseks sobiva veekihi paksus suurenes 1981.–1998. a kõigi käsitletud
süvikute piirkonnas.
Ka selle võrdluse puhul jäävad meid huvitavad tingimused Bornholmi piirkonnas
kõige konstantsemaks. Kilu talvitumiseks soodsate tingimustega veekihi paksus
Bornholmi basseinis perioodil 1981–1998 küll suurenes, kuid perioodiga 1951–
1980 võrreldes ainult keskmiselt 47 meetrilt 58 meetrini ehk 11 m. Gotlandi
süvikus oli suurenemine 38 meetrilt 64 meetrini ehk 26 m ja Põhja süvikus 26
meetrilt 67 meetrini ehk 41 m. See näitab elusvarude olelustingimuste muutuste suurust võrreldud piirkondades perioodide 1951–1980 ja 1981–1998 vahel.
Joonisel 105 kujutatud elustiku talviste keskkonnatingimuste muutus Põhja süvikus võrreldud perioodidel ei jäta kahtlust selles suhtes, et perioodil 1981–1998
olid keskkonnatingimused eelmisest perioodist oluliselt soodsamad. Joonised
104 ja 105 iseloomustavad Bornholmi süviku ala Läänemeres peamiselt merelise
kliima kujundada oleva alana. Vee temperatuuri ja veekihtide hapnikusisalduse
varieerumise iseloom osutab sellele, et Gotlandi ja Põhja süviku keskkond on
palju tugevamini kontinentaalse kliima mõju all kui Bornholmi piirkond.
Kliimaindeksid. Läänemere elustikule avaldavad temperatuuritingimused mõju
kõige rohkem talvel. Läänemere piirkonnas võib talvisel (jaanuarist märtsini)
kliimaskaalal eristada kahte peamist ilmastikuolukorda: mandrilist tüüpi, mida
iseloomustab kuivade ja talvel suhteliselt jahedate õhumasside vool Euraasia
mandrilt Läänemere ruumi, ja merelist, mida iseloomustab pehmete läänetuultega niiskete õhumasside sissetung Atlandi põhjaosast ja nende domineerimine.
Põhja-Atlandi ja ka piirnevate Läänemere osade ilmastiku iseloom oleneb suurel
määral õhurõhkude erinevusest merepinnal Islandi madalrõhusüsteemi ja Assooride kõrgrõhusüsteemi vahel ning tuulte suunast. Õhurõhk reageerib tundlikult ookeani ja atmosfääri soojusevahetusele. Aasta-aastalt muutuvat ilmastikuolukorda kirjeldab perioodilise nn Põhja-Atlandi võnkumise (North Atlantic
Oscillation, NAO) üks või teine, positiivseks või negatiivseks nimetatud tüübi
hulka kuuluv näitaja (Feistel et al., 2008).
Positiivse NAO tüübi puhul on Islandil merepinna tasemel rõhk suhteliselt
madal ja rõhkude vahe Assooridega suur. Põhja-Atlandil esinevad tugevad meridionaalsed rõhugradiendid ja intensiivsed läänetuuled. Seda NAO tüüpi saadab külmade õhumasside vool Alaskast ja Gröönimaalt, mis soojenevad Atlandi
loodeosa kohal. Gröönimaa ja Euroopa loodeosa vahel on talvine õhutemperatuur vastasfaasis, seega on karm talv kas Gröönimaal või Loode-Euroopas.
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Tugevad läänetuuled transpordivad nimetatud soojenenud õhumassid LääneEuroopa poole. See tähendab Läänemere piirkonnas jahedat suve ning pehmet
ja vesist talve (joonis 106).

Joonis 106. Merepinnal mõõdetud Islandi madalrõhkkonna ja Assooride kõrgrõhkkonna õhurõhu muutuste toimel Põhja Atlandil tekkivate ilmastikumuutuste (NAO) kaks
peamist tüüpi: a (+ Δ r) tähendab läänetuulte ja nende toodud niiske ja sooja õhumassi
tungimist Lääne-Euroopasse; b (– Δ r) tähendab külmade õhumasside domineerimist
Euroopas (Feistel et al., 2008).

Negatiivne NAO tüüp esindab kontinentaalset tüüpi: see tähendab läänetuulte
allasurutust. Need on surutud lõuna poole. Valitsevad idatuuled on seotud
madala temperatuuriga ja tähendavad elustikule karme talvitumistingimusi..
Läänemere piirkonna läänepoolsetel aladel on merelise kliima mõju domineeriv
ja NAO indeks kirjeldab ootuspäraselt bioloogiliste protsesside olenevust ülalkirjeldatud kliimatingimustest. Ida suunas kasvab üha kontinendi mõju, mida
NAO indeksis ei ole võimalik arvestada. Sellepärast väheneb idapoolsetes piirkondades korrelatsioon vaatlustega määratud bioloogiliste väärtuste ning Islandi
ja Assooride õhurõhusüsteemide dünaamika alusel arvutatud NAO indeksite
vahel.
Et bioloogiliste protsesside kliimast sõltuvuse uurimisel paremini arvesse võtta
Läänemere piirkonna iseärasusi, lõid Hagen ja Feistel Läänemere talveindeksi –
WIBIX (Winter Baltic Climate Index, Feistel et al., 2008). See indeksite süsteem
põhineb nii NAO tähtsamatel elementidel kui ka Läänemere veetaseme ja jääkatte ulatuse aastatevahelise varieerumise arvestamisel. On leitud, et Läänemere
talveindeksis esinevad 2,2-; 3-; 6-; 8- ja 14-aastased kvaasitsüklid ja ka umbes
40- ja 100-aastased perioodid. Läänemere avaosas toimuvate bioloogiliste protsesside olenevust kliimast saab paremini selgitada Läänemere talveindeksi kui
NAO alusel.
Kuid kontinentaalse kliima suure mõju all olevate lahtede keskkonnatingimuste ja elustiku sõltuvuse uurimisel kliimaprotsessidest ei anna ka võrdlemine
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WIBIXiga alati loodetud tulemusi. Põhjus on tõenäoliselt selles, et kliimaprotsesside muutumise reeglipärasust Läänemere keskosas ei saa täielikult üle kanda
Läänemere kirde- ja põhjaosa suurtele lahtedele (näiteks Liivi ja Soome lahele),
sest nendes piirkondades on Euraasia hiigelkontinendi mõju väga suur, palju
suurem kui mere avaosas.
Talvise (jaanuarist märtsini) temperatuurirežiimi varieerumise mõju riimveefaunale käsitleme Läänemere tingimustega hästi kohastunud (kuigi algselt merelise
päritoluga) laheräime näitel. Ühtlasi lubab see kirjeldada Läänemere suurte lahtede elustiku olelustingimuste varieerumist talve karmust näitavate parameetrite
tagapõhjal.
Hüdrobioloogiliste ja ihtüoloogiliste uurimiste algusest peale Liivi ja Soome
lahes on tähele pandud, kuidas õhu ja merevee temperatuur, tuulte suund ja
tugevus, vee hapnikusisaldus jt peamised keskkonnategurid mõjuvad algproduktsiooni kevadise maksimumi aja varieerumisele ja produktsiooni suurusele,
kalade paljunemisele, kalavastsete ellujäämusele, nende toitumistingimustele ja
põlvkondade arvukuse kujunemisele ning liikide arvukuse pikaaegsele dünaamikale (nt Ojaveer,1988; vt ka 2.3.5.1.1.). On selgunud, et erilise tähtsuse poolest
paistavad produktiivsuse mõjutajatena ja põlvkondade arvukuse kujundajatena
silma tuulte suund ja temperatuur talvel, seega ilmastikutingimused.
Käesolevaks ajaks on kogunenud pikad andmeread, mis lubavad näidata, et Liivi
lahes eksisteerib oluline seos räime põlvkondade arvukuse ja mainitud põlvkondade kujunemise ajal eksisteerinud tuulte ja temperatuuritingimuste vahel.
Läänepoolsete rumbide tuulte tugevus ja kõrgem temperatuur talvel on olulises
positiivses korrelatsioonis eelmisel aastal koorunud sügiskuduräime põlvkonna
ja sama aasta kuduperioodil koorunud kevadkuduräime põlvkonna arvukusega.
Läänekaarte tuuled on seotud atlantilise tsirkulatsiooni tüübiga, mis tähendab
suhteliselt sooje õhumasse ja pehmet talve Läänemere alal, varajast algproduktsiooni maksimumi, räimevastsetele esimest toitu (naupliusi) tootvate kopepoodide vanematekarja ja ka räime kudukarja soodsat talvitumist, naupliuste suhteliselt varajast ja arvukat ilmumist, läänetuulte mõjul koorunud räimevastsetele
soodsa temperatuuri jm tingimustega avara eluruumi moodustumist jne. Kokkuvõttes tähendab see eelmisel aastal koorunud sügiskuduräime ja samal aastal
kooruva kevadkuduräime põlvkonnale soodsaid arengutingimusi ja kujunevate
põlvkondade suurt arvukust. Oluline positiivne korrelatsioon esineb veel kudemisaegse (aprillist juunini) läänekaarte tuulte tugevuse ja kevadkuduräime põlvkondade arvukuse ning sügiskuduräime kudemisaja (augusti-septembri) läänekaarte tuulte tugevuse ning sügiskuduräime põlvkondade arvukuse vahel.
Madal temperatuur ja tugevad idapoolsete rumbide tuuled talvel on eelmise aasta
paljunemisperioodil koorunud sügiskuduräime ja samal aastal koorunud kevadkuduräime põlvkonna arvukusega olulises negatiivses korrelatsioonis. Idatuulte
domineerimine jaanuarist märtsini tähendab külma talve ja ulatusliku jääkatte
241

tekkimist, räime ja aerjalaliste vanematekarja kehvi talvitustingimusi, kevadise
algproduktsiooni maksimumi hilinemist ja väiksemat biomassi, kevadel kudevate kalade vastsete jaoks soodsate tingimustega eluruumi piiratust meres, vastsete keskmisest suuremat suremust ja moodustuva põlvkonna suhteliselt vähest
arvukust.
Atmosfääri tsirkulatsiooni tüüp, millest sõltub talve karmus, avaldab väga tugevat mõju kogu merelise tagapõhjaga räime paljunemisprotsessile. Kui merelise
kliima valitsemise perioodil kudukarja biomassil on tähtis mõju kujuneva põlvkonna arvukusele, siis idatuulte domineerimise perioodidel on keskkonnatingimustel nii suur mõju põlvkonna arvukusele, et kudukarja biomassi mõju ei ole
nähtav ja jääb statistiliselt ebaoluliseks (Ojaveer et al., 2011).
Läänemere keskkond ja elusvarud, k.a kalavarud, muutuvad paikkonnast paikkonda ja olenevad konkreetses piirkonnas valitsevast kliimast. Liivi lahes jt
Läänemere suurtes põhjapoolsetes lahtedes oleneb talvel õhutemperatuuride ja
tuulte mõjul kujunev vee termiline olukord mere kirdeosa kliimast, mis erineb
nii mere kesk- ja lõunaosas kui ka Atlandi ookeanis Islandi ja Assooride piirkonnas valitsevast olukorrast. Temperatuuritingimused muutuvad periooditi. Liivi,
Soome ja Botnia lahes ning Läänemere põhja- ja keskosas on viimase aastasaja jooksul esinenud viis 7–8 aasta pikkust suhteliselt külmade talvede perioodi
(1893–1900, 1916–1924, 1940–1948, 1963–1970 ja 1985–1992), mis on üksteisest lahutatud olnud 14–16-aastaste mahedamate talvede perioodidega. Seega
võib siiani tehtud uurimiste põhjal teha üldise järelduse, et Läänemere peamiste
keskkonnatingimuste muutumistest on mitmed perioodilise iseloomuga.

3.1.3. Teised tingimused
Peale käsitletud tähtsaimate keskkonnatingimuste avaldavad Läänemere ökosüsteemidele mõju ka teised, vähem märgatavad, kuid siiski väga olulised looduslikud faktorid. Sellistena tuleb käsitleda organismide omavahelisi suhteid
ökosüsteemis, eriti toitumissuhteid. Tähtsad on konkurents elupaiga või paljunemiskeskkonna pärast ja parasiidi-peremeeslooma suhted. Räime ja tõenäoliselt ka teiste liikide paljunemisel avaldavad negatiivset mõju teatavate mikroorganismide liigid nii nende poolt eritatavate kui ka nende lagunemisel tekkivate
ühendite kaudu. Juba ammu on teada, et pelaagilised kalad väldivad sinivetikate
ja mõnede teiste vetikaliikide kogumikke.
Soolsuse, temperatuuri, hapnikuolukorra jt tingimuste varieerumine aga
ka elustiku ökosüsteemidesisesed suhted (eriti toitumissuhted) on kaasa toonud
nii ökosüsteemide kui ka ekspluateeritavate varude suuri muutusi. Majandusli242

kult on otsese tähtsusega olnud tursa-, kilu- ja räimevarude suuruse, kvaliteedi ja
jaotumise aastatevahelised erinevused.
Tähendatud mõju mastaapide selgitamiseks vaatleme eeskätt Läänemere avaosa
produktiivseimate kalavarude – tursa, kilu ja räime populatsioonidelt saadud
saakide dünaamikat (ICESi andmed), mis on näidatud joonistel 45 ja 107.

Joonis 107. Tursa- ja kilusaakide dünaamika kliima ja liikidevaheliste suhete koosmõjul (ICESi andmed).

Jõgede poolt Läänemerre toodavate mageveekoguste vähenemine, soolase vee
sissevoolude sagenemine ja mere soolsuse tõus alates 1930ndate teisest poolest
muutis merekeskkonna omadusi, eriti tõstis soolsust ja põhjakihtide hapnikusisaldust. Suhteliselt kõrget soolsust ja häid hapnikutingimusi süvikutes peetakse
tugevate tursapõlvkondade kujunemise tähtsaimaks eelduseks. Peale selle tähendas soolsuse tõus merelise päritoluga selgrootute (k.a. tursa noorjärkude ja ka
teiste kalade väärtusliku toiduobjekti ebahormiku) elutingimuste paranemist
ning nende arvukuse ja biomassi tõusu. Eelmise sajandi 50ndatel aastatel algas
tähelepandav mere eutrofeerumine, mida jõuti piirama hakata paar-kolmkümmend aastat hiljem. See tähendas protsessi alguses üha suurenevat algproduktsiooni ja bioloogilist produktiivsust, mille üheks tagajärjeks peetakse pelaagiliste kalavarude (peamiselt kilu ja räime) varude suurenemist. Tõusis ka kalade
(sh räime) keskmine kaal. Olukord soosis erakordselt turska, nii ta arvukuse kui
ka soodsate toitumisolude foonil biomassi suurenemist. Heade paljunemistingimuste najal kujunenud suured tursaparved sõid kogu mere avaosast ja ka lahtedest ära mitte ainult suure hulga räimi ja kilu, vaid ka rannakalu, sealhulgas
relikt- ja mageveeliike: ahvenaid, kohasid, viidikaid, särgi, emakalu, meritinte
jne. Eutrofeerumise tagajärjel suurenenud pelaagiliste ja rannikukalade biomass
oli võimeline ülal pidama väga suurt tursavaru. 1970ndate lõpus–1980ndate
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alguses moodustunud erakordselt võimsate tursapõlvkondade üleminek kalast
toitumisele viis kiluvarud alates 1980. aastate algusest depressiooni, tursavarud
ja -saagid tõusid aga rekordkõrgusele. See toimus umbes 44 aastat pärast eespool mainitud jõgede toodava mageveehulga vähenemist (1936. a) , seega seisis ees järjekordne keskkonnatingimuste režiiminihe Läänemeres. Pärast suurt
soolaste vete sissetungi Läänemerre 1977. a katkesid sellised sissevoolud pooleteiseks aastakümneks. Abiootilised protsessid (jõevoolu suurenemine, soolase
vee Läänemerre tungimiste vähenemine) ja sellest põhjustatud soolsuse- ja
hapnikutingimuste halvenemine süvavees põhjustasid moodustuvate tursapõlvkondade arvukuse järsu vähenemise 1980ndate algusest alates. Tursapopulatsiooni arvukuse vähenemisele aitas kaasa üliintensiivne püük. Pika aja kestel
saadud suured tursasaagid vähenesid. Tursk ja teised kõrget soolsust vajavad
organismid taandusid soolsuse vähenemise tõttu mere lõuna- ja edelaossa. Tursa
söödud kiluhulgad vähenesid. Kilu arvukust aitasid tõsta temperatuuri tõus jt
paranenud paljunemis- ja talvitumistingimused. Kõigi kolme kilupopulatsiooni
arvukus ja neist saadavad saagid suurenesid pärast tursavarude depressiooni langemist (joonis 71). Sel perioodil kujunenud kilupõlvkonnad olid soodsa hüdroloogilise režiimi tõttu rikkalikud. Kilupopulatsioonid ja kilusaagid suurenesid,
pelaagiliste kalade arvukus kasvas jõudsalt. Riimvee- ja magevee-elustik laiendas
oma areaali, merelised liigid (k.a väärtuslikud kalade toiduorganismid) taandusid lõunasse-edelasse ning nende arvukus ja biomass vähenes. Sellega seoses
toimunud kalade toidu koosseisu halvenemine ja toidukonkurentsi teravnemine
muutis nende (k.a räime ja kilu) toitumistingimused nigelamaks. See aeglustas
nende kasvu, mis väljendus nii populatsioonide biomassi kui ka püügikalade
pikkuse ja kaalu languses. Kuid pärast tursapopulatsioonide järkjärgulist taastumist alates 1990ndate keskpaigast sattusid edelaregiooni kiluvarud uuesti suurema loodusliku suremuse olukorda, mis tõi kaasa nende vähenemise. 1980ndate
alguses alanud kilule soodsa rohke jõevoolu periood kestab praegugi ja jätkub
hinnanguliselt veel mõned aastad.

3.1.4. Immigratsioon tänapäeva Läänemerre
Läänemeri on geoloogilisel ajaskaalal küll väga noor meri, kuid ikkagi on ka
praeguses Läänemeres organismirühmade vahel eluruumid üldiselt ära jaotatud.
Aga see ei tee võimatuks ei ümberjagamisi ega juurdetulijatel areaali saamist või
kadujate konkurentsist lahkumist. Atlandi tuura kadumise ning hülge- ja lõhepopulatsioonide markantse hõrenemisega on nii nende koht toiduahelas kui
ka eluruum ümber jagatud teiste populatsioonide vahel. Läänemerre on juurde
tulnud liike nii mageveest kui ka teistest meredest.
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Kattegatist põhja ja ida poole liikudes väheneb Läänemeres merelise tagapõhjaga elustiku osatähtsus ja samaaegselt suureneb mageveest pärit organismide olulisus. Mageveeliste organismide osatähtsus ökosüsteemides on suur veel ka siis,
kui vee soolsus on 7 promilli ja nad kaovad alles 10-promillistel soolsustel. Väga
iseloomulik on mageveelise tagapõhjaga vetikate, putukavastsete, molluskite
(Theodoxus fluviatilis, Viviparus viviparus, Lymnea stagnalis, L. ovata, L. peregra,
Anodonta, Unio spp. jt), kalade jt mageveevormide esinemine rannikulähedastes
lahekestes ning mere ida- ja põhjaosas kuni avaveeni. Teiselt poolt merelised liigid, kelle areaal on Läänemere lääneosas, kohanevad Läänemere tingimustega
pidevalt järjest paremini. Pikas perspektiivis avaneb neil üha parem võimalus
laiendada oma areaali kirde suunas ja muutuda selle mere põlisteks asukateks.
Inimtegevus on viimastel kümnenditel Läänemerre toonud selliseid liike, mida
varem siin nähtud ei ole. Üks tähtsamaid seda soodustavaid asjaolusid on olnud
selle mere bioloogilise produktiivsuse suurenemine, mis otseselt või kaudselt on
kalade jt organismide toitumistingimusi parendanud. Selle üheks oluliseks põhjuseks on inimtegevus – eelkõige primaarproduktsiooni tõstvate lämmastikuja fosforiühendite merrelaskmine. Samuti on inimtegevus ka meretranspordi
vahendusel parandanud uute, seni Läänemere elustikku mitte kuulunud liikide sellesse merre tuleku võimalusi. Arvukamalt on invasioonimmigrante mikroskoopiliste liikide hulgast, kuid on ka suuremaid oleseid, kaasa arvatud kalu.
Tulnukaid on ka mere rannikuvööndisse, kuhu viimastel kümnenditel on saabunud kaladest ümarmudil (Neogobius melanostomus), kanalisäga (Ictalurus punctatus), jämepea (Aristarchys nobilis) jt.
Kuid Läänemere ökosüsteemide täiustumine ei ole sugugi ainult antropogeense
tagapõhjaga protsess. Nii mageveeliste kui ka mereliste liikide liitumist Läänemere ökosüsteemidega soodustab looduslike tingimuste perioodiline või aperioodiline muutumine, eelkõige kliimatingimuste kapitaalne suuremastaabiline
teisenemine. Soolsuse suurenemise perioodidel laiendavad oma kohalolekut
Läänemeres paljud merelised selgrootud, aga ka neid tarbivad anšoovis, neljapoiseline meriluts, tuulehaug, merilest, soomuslest, kammeljas, tursk jt madalat
soolsust vältivad liigid. Sellepärast järgneb soolsuse suurenemisele mereliikide
suurem tung Läänemerre ja temperatuuri tõusule boreaalsete mereliikide ja
lõunapoolsete mageveeliikide kergem imbumine Läänemere ökosüsteemidesse.
Läänemere ökosüsteemi täienemine uute liikidega on olnud pidev. Toimuvat
tuleb käsitleda geoloogiliselt noore Läänemere ökosüsteemide kujunemise ühe,
tugeva antropogeense mõju tingimustes läbitava etapina, mis tänapäeva Läänemere süsteeme võib oluliselt muuta. Oluline on see, et ei juba Läänemeres olemasolevatel liikidel/populatsioonidel ega immigrantidel ole võimalik olla võrdsel määral kohastunud kõigi Läänemere ökosüsteemidega. Iga ökosüsteem on
teistest erinev ja nõuab vastavat kohastumist. Käesoleval ajal on nende kalade
hulgas, kelle populatsioonid on võimelised järglasi jätma kõigis Läänemere
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osades, 12 kalaliiki. Nende hulka kuuluvad kevadkuduräim, sügiskuduräim,
meritint, ogalik, väike mudil, merihärg, nolgus, merinõel, madunõel, emakala,
väike tobias ja suttlimusk. Mitmete teiste liikide populatsioonid on sinna poole
teel. Jääaja järel alanud ja praegusajal jätkuvat Läänemere nõo vees kujunenud
unikaalsete riimveeliste ökosüsteemide muutumise protsessi tuleb vaadelda tervikuna, võttes arvesse nii neid vormivate võimsate looduslike kui ka inimtekkeliste põhjuste iseloomu.

3.2. Inimtegevuse mõjul toimunud muutused
Üle kümne tuhande aasta tagasi arktilises kliimas algselt peamiselt jääsulamisvetest tekkinud Läänemeri säilitas oma oligotroofse puhtaveelise ilme kuni eelmise
sajandi alguseni. Läänemeri oli siis veel suhteliselt vähetoiteline veekogu, mille
keskkonna looduslähedast olukorda kontrollis isepuhastusvõime. Veekogude
isepuhastumises on juhtiv osa veeorganismidel. Nad koguvad veest orgaanilisi
ühendeid, mineraliseerivad neid oma kehas ning soodustavad hägu settimist.
Arvatakse, et kuni 19. sajandi lõpuni mõjutas inimeste ja loomadega seotud reostus (see hõlmas ka tuletegemist) merd ainult mõne tollal olemas olnud suurema
linna lähedal. Enne 1940ndaid oli toitesoolade lisandumine Läänemerre ainult
veidi suurem kui 20. saj alguses. 20. sajandi keskpaigaks olid Läänemere eri osades välja kujunenud oma iseloomulike tunnuste poolest üksteisest ja mere eelnevatest arengustaadiumidest erinevad ja juba küllalt keerulised ökosüsteemid.
Majandustegevuse arenguga seotud keskkonnaprobleemid suurenesid HELCOMi (1996, 2002) jt hinnangute kohaselt eriti silmanähtavalt möödunud
sajandi viiekümnendatest peale. Keskkonnaprobleemid tekivad seoses tooraine
võtmisega loodusest, selle ümbertöötamisega, toote kasutamisega ja kasutamisjärgse saatusega. Tänapäeva Läänemere arengu peamisteks inimtekkelisteks liikumapanevateks jõududeks loetakse neid, mille mõjul toimub ökosüsteemide
suuremastaabiline oleku muutus: antropogeenset eutrofeerumist, toksilist reostust, elusvarude ülepüüki ja nende depressiooni ning võõrliikide invasiooni
(Forsberg, 1991; HELCOM, 2002; 2013 jt). Läänemere areng kriipsutab alla
selle mere olukorra erakordsust. See on paljuski seotud Läänemere põhiliste
tunnustega (vt ptk 2.1.), eelkõige ta kuju ja põhja profiiliga, ookeaniühenduse
kitsusega ning sellest tuleneva riimveelisusega ja veevahetuse piiratusega/reoainete kogunemisega, aga ka kliimatingimustega ning mere valgala asustavate
inimeste tegevuse ning majandusliku arenguga.
Võrreldes suhteliselt suurte ja püsivate ökosüsteemidega normaalse soolsusega meredes on Läänemere võrdlemisi piiratud suurusega ja muutlike, pidevalt
soolsuse ning temperatuuri stressi all kannatavate ökosüsteemide reostumise jt
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loodusvõõraste mõjude taluvus teistsugune ja ökosüsteemiti heterogeenne. See
oleneb peamiselt Läänemere ökosüsteemide koosseisu kuuluvate organismide
heterogeensest päritolust ja üldiselt puudulikust kohastumisest praeguse areaali
tingimustega.

3.2.1. Eutrofeerumine
Ajalooliselt arenes eutrofeerumine esimesena järvedes. Oligotroofsed järved
muutuvad eutroofseteks paljude aastate jooksul, mil jõed kannavad maismaalt
järve toitesooli. Enamik järvi on tänapäeval toitainerikkad e eutroofsed. Ka
merre voolavate jõgede suudmealad on eutroofsed. Toitesoolade mõju uurimine vee ökosüsteemidele algas möödunud sajandi esimesel poolel. Fosfori ja
lämmastiku kui bioloogilist produktsiooni piiravate toitesoolade veekogudesse
transpordi ja selle tulemusena kujuneva vee kvaliteedi seose uuringuid tehti
haldamise otstarbel juba möödunud sajandi 70.–80ndatel aastatel.
Nii looduslikul teel kui ka inimtegevuse tulemusena merre lisandunud toitained põhjustavad nende kontsentratsiooni tõusu merevees, mille tagajärjeks on
algproduktsiooni (ja ka fütoplanktoni ning niitvetikate biomassi) suurenemine.
Protsessi edenedes järgnevad veekeskkonna füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste omaduste muutused: valguse leviku tõkestumine, hapniku kontsentratsiooni suurenemine eufootilistes veekihtides, kuid hapnikutingimuste halvenemine
ning sellega seotud organismide leviku ahenemine või nende hukkumine süvakihtides.
Kui eutrofeerumine hakkas muutuma Läänemere elustiku probleemiks, oli algul
selle allikaks põllumajandus – põldudelt kraavide ja jõgede kaudu merre voolavad lämmastiku- ja fosforihulgad, mis pärinesid laudasõnnikust ja kunstväetistest. Põllumajanduse, tööstuse, kaevandamiste, transpordist pärineva ja munitsipaalreostuse arenguga suurenes ja mitmekesistus vette sattunud toitesoolade jt
reoainete koosseis. Mitmekesistusid ka tagajärjed. Mere looduslik isepuhastusvõime – merre sattunud ainete füüsikalisel, keemilisel ja bioloogilisel teel (k.a
taimede, bakterite, selgrootute ja selgroogsete poolt toiduna jm teel) eemaldamine – ei suutnud uues olukorras mere seisundi tasakaalustamisega toime tulla.
Läänemeres muutus järjest pidevamaks bioproduktsiooni limiteerivate lämmastiku- ja fosforihulkade pikaaegne suhteliselt kõrge tase ka vegetatsiooniperioodil
(see oli varem, biogeenide väiksema kontsentratsiooni puhul ajavahemik, mil
lämmastiku- ja fosforisisaldus langes nullini). Algproduktsioon üha kasvas ja selle kõrge tase muutus enam-vähem pidevaks suuri alasid hõlmavaks tavaolekuks.
Selle käigus tekib hapnik, kuid ka orgaaniline aine, mis nõuab palju hapnikku nii
elusana kui ka pärast hukkumist lagunedes nii vee pinna- kui ka süvakihtides.
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Joonis 108. Eutrofeerumisega seotud protsessid Läänemeres (Forsberg, 1991).
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Kuna suurem osa toitesooli lisandub maismaalt, siis avaldusid ka tagajärjed kõige
varem ja selgemini rannikumeres. Peamised eutrofeerumise põhjustatud muutused rannikualadel olid (joonis 108): 1) algproduktsiooni suurenemine; 2) vetikate kasvu hoogustumine; 3) klorofüll a kontsentratsiooni tõus; 4) üha suurenev
orgaanilise aine merepõhjale settimine; 5) makrobentose biomassi tõus halokliinist ülevalpool; 5) hapnikupuuduse perioodide sagenemine ja nende perioodide teravnemine vee põhjakihtides; 6) vee läbipaistvuse vähenemine; 7) adru
(Fucus vesiculosus) esinemissügavuse vähenemine; 8) makrobentose biomassi
langus halokliinist allpool.
Rikkaliku toitesoolade sisaldusega Taani fjordides on algproduktsiooni hinnatud
mitu korda suuremaks kui Kattegati avaosas. Probleemid kerkisid ka seoses niitvetikate domineerimisega toitaineterikastes vetes. Epifüütvetikad lämmatavad ja
sunnivad peremeestaimi (Zostera marina, Fucus vesiculosus) känguma. Seetõttu
muutub makrovetikate liigiline koosseis, pidurdub nende kasv jne. Massiline
Nodularia spumigena jt sinivetikate areng toob kaasa vee läbipaistvuse vähenemise, merepinna kattumise vetikavaibaga, halvasti lõhnavate vetikakoondiste
tekkimise. Neid on tõlgendatud kui toitesoolade jõgede ja rannikuvee kaudu
merre juhtimise tagajärge. Kuid ka Läänemere avaosast on ulatuslikke vetikate
(k.a Nodularia spumigena ja Aphanizomenon flos-aquae) vohanguid (ehk nn õitsenguid) teada juba alates 1800ndate lõpust. Toitesoolade külluse olukorras on
need muutunud suhteliselt tavaliseks. Käesoleval ajal moodustavad nad satelliitide poolt registreeritavaid vetikakogumikke. Kuna nii A. flos-aquae kui ka N. spumigena on võimelised omastama lämmastikku atmosfäärist, on neil teiste vetikate ees see eelis, st nad arenevad edukalt ka siis, kui mineraalset lämmastikku on
vähe, kuid fosforit on küllalt. Nodularia toodab hepatoksiini, mis võib degenereerida maksarakke, põhjustada kasvajaid jne. Selle jt mürgiseid ühendeid eritavate liikide vohangud on Taanis, Rootsis jt rannikuriikides põhjustanud koerte,
veiste jt selgroogsete, k.a inimeste haigestumisi, ka surma. Ilmselt on toitesoolade kontsentratsioon Läänemeres sellisteks vetikate vohanguteks küllaldane ja
samataolisi vohanguid võib oodata edaspidigi.
Toitesoolade pidev lisandumine on suurendanud nende kontsentratsiooni
Läänemere kõigis osades, kuid mere eri osades ei ole kontsentratsioonid võrdsed (joonis 109).
Lämmastiku kontsentratsioon on suurenenud kõigis piirkondades alates
1960ndate lõpust. Sama saab tõdeda fosfaatide kohta, välja arvatud Botnia ja
Liivi laht.
Forsbergi (1991) andmetel on 20. sajandi jooksul lämmastiku lisandumine
Läänemerre suurenenud neli ja fosfori lisandumine kaheksa korda. See on tõstnud mainitud toitesoolade taseme selles meres kõrgele, välja arvatud Botnia laht,
kus vee fosforisisalduse tõusu ei ole täheldatud. Botnia lahes mängib limiteeriva
toitesoolana tähtsaimat osa fosfor. Lämmastiku suur ülekaal fosforiga võrreldes
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Joonis 109. Nitraatide + nitritite (NO) ja fosfaatide (P) kontsentratsioon Läänemere
pinnakihis talvel (μmol dm-3) 1989.–1993. a (HELCOM, 1996 ).

on seletatav sellega, et sellesse lahte suubuvates metsajõgedes seob raud fosfaate.
Algproduktsioon on seal väike, mis tähendab, et ainult väike osa anorgaanilist
lämmastikku seotakse põhja settivas orgaanilises aines.
Orgaanilise süsinikuna väljendatud energiavoogu aluseks võttes on Forsbergi
(1991) hinnangul 20. sajandil inimtegevus Läänemeres suurendanud: 1) pelaagilist algproduktsiooni 30–70%; 2) zooplanktoni produktsiooni 25%; 3) orgaanilise süsiniku settimist 70–190%; 4) makrobentose produktsiooni halokliinist
ülevalpool umbes kahekordseks; 5) väga tugevasti on tõusnud kalasaagid (see
on ainult osaliselt seotud kalaproduktiivsuse suurenemisega, tähtis osa on olnud
püügiintensiivsuse kasvul).
Üks Läänemere majandamise kõige raskem keerdküsimus on hapnikutingimuste
pingelisus süvavees. Pinnakihtides, vastupidi, on hapnikutingimused atmosfäärist lahustumise ja fotosünteesil tekkinud hapniku kättesaadavuse tõttu lähedal
küllastatusele. Kuid juba 20 m sügavusel võib fotosünteesi teel moodustunud
hapnikku olla vähem, kui on vaja organismide hingamiseks ja põhja langenud
orgaanilise materjali bakteriaalseks degradatsiooniks. Hapniku tarbimine süvavees võib lõppeda hapniku tõsise defitsiidiga, kui ei toimu hapnikurikaste pinnavete segunemist süvavetega. Selline segunemine saab toimuda näiteks Botnia
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lahes, kus sügistormid põhjustavad vee segunemist. Kuid mere avaosas ei saa sellist segunemist toimuda, sest seal esinev halokliin on segunemisele ületamatuks
barjääriks. Kuna süvaveed saavad suurel hulgal orgaanilist materjali (kõrgematest veekihtidest langevad surnud organismid), siis on hapnikukulu põhjakihtides suurem, kui hapnikku reaalselt on olemas. Kui hapnik on peaaegu otsas,
hakkavad bakterid hingamiseks kasutama teisi ühendeid. Nitraadid muudetakse
atmosfäärilämmastikuks ja selle järel muudetakse sulfaadid kõrgemate eluvormide suhtes mürgiseks väävelvesinikuks (H2S). Tekkinud nn surnud põhjad
Läänemere sügavamates piirkondades on juba võrdlemisi pikkadeks perioodideks haaranud Läänemere süvikualadest suure osa. See tähendab, et hapniku
defitsiit on süvakihtides kuni järgmise soolase ja hapnikurikka Põhjamere vee
sissetungini muutunud püsivaks.
Arvutused on näidanud, et Läänemere kalaproduktsioon oleks 20. saj keskpaiku,
enne selle mere eutrofeerumise silmanähtavat tõusu, lubanud saada kalasaake
kuni 400 000 tonni aastas, praegu on kogusaagid üle kahe korra suuremad.
Kuigi Läänemere ülemiste veekihtide produktiivsus (ja ka saadavate kalasaakide
suurus) on paralleelselt eutrofeerumisega suurenenud ning suurimad aastasaagid ületasid 1990ndate lõpul miljoni tonni piiri (joonis 46), on Läänemere saakide suurus muutunud minevikuga võrreldes kõikuvamaks. Eutrofeerumispõhine kalasaakide suurenemine saadi mitmete väärtuslike liikide (eeskätt vee kõrget
hapnikukontsentratsiooni vajavate lõheliste ja siiglaste) elutingimuste olulise
halvenemise hinnaga, mis tõi kaasa nende liikide kadumise paljudest piirkondadest ning mere ökosüsteemide vaesestamise.
Enamik tähtsatest ekspluateeritavatest varudest kannatab eutrofeerumise negatiivse mõju all. Masskaladest on haavatavamad kiluvarud, eelkõige talvitumise
ajal, sest temperatuuri suhtes tundlik kilu ei saa hapniku defitsiidi pärast kasutada talvitumiseks sügavamaid veekihte. Arvukad kalapopulatsioonid kannatavad
toiduvarude vähenemise all, kuna osa potentsiaalselt toitu produtseerivast mere
ruumalast ei saa oma ülesandeid täita hapnikupuuduse tõttu. Eutrofeerumine
piirab kõigi peamiste töönduskalade paljunemist: tursal ja lestlastel lõigatakse
ära osa koelmuid, kus vastuvõetav soolsus jääb hapniku defitsiidi piirkonda,
sügiskuduräime koelmuil on kogu areaalis tõenäolised lühiajalised hapniku
defitsiidi perioodid, millest piisab demersaalse marja/embrüote hävitamiseks
ning tervete põlvkondade ebaõnnestumiseks.
Reostumisega seotud sinivetikate vohamine mõjub kalade embrüonaalsele
arengule negatiivselt. Sinivetikate eritiste mõju uurimiseks korraldatud spetsiaalse katse tulemused näitavad nii Nodularia spumigena eritise nodulariini kui
ka Läänemerest võetud Microcystis aeruginosa ja laboratooriumis kultiveeritud
Microcystis’e eritiste oluliselt negatiivset mõju Läänemere kirdeosa kevadkudu
mereräime embrüonaalsele arengule (joonis 110). Samuti surevad sinivetikate eritiste mõjul mõne päeva kestel räime vastsete toiduks olevad plankterid.
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Sealjuures surevad Eurytemora hirundoides’e isased enne kui emasloomad
(joonis 111). Sinivetikate jt mürke tootvate oleste tõttu kannatavad muud organismid – muutuvad ebanormaalseks räime embrüod, tõenäoliselt toimub sama
teiste kalaliikide embrüote/noorjärkudega.
Praegu on Läänemere loodusliku arengu ajajärk jäänud kaugesse minevikku.
Mere isepuhastusvõime ei suuda juba ammu oma ülesandeid täita. Merd kasu-

Joonis 110. Kevadkudu mereräime embrüote kumulatiivne kõrvalekalle normaalsest
(kontrollkatsest) embrüonaalse arengu kestel Nodularia spumigena, Microcystis aeruginosa ja Microcystis’e eritiste mõjul (Ojaveer et al., 2003).

Joonis 111. Eurytemora hirundoides’e isas- ja emasloomade suremus Nodularia spumigena eritiste mõjul (Ojaveer et al., 2003).
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tatakse heitmete mahutina, ta on muutunud üheks kõige reostunumaks maailmamere piirkonnaks. Vee põhjakihtide reostumine ja hapniku vähesus stagnatsiooni tingimustes on muutunud tähtsaks ökoloogiliseks faktoriks, mis avaldab
suurt ja aeg-ajalt otsustavat mõju merepõhja elustiku koosseisule ja biomassile.
Seetõttu muutuvad elutingimused põhjalähedastes veekihtides oluliselt: halveneb gaasirežiim, kasvab sette hulk; moodustuvad roiskuvad põhjasetted jne. See
piirab paljude liikide arvukust kuni elimineerimiseni. Tavaliseks on muutunud
olukord, kus H2S mürgitab laialdasi süvikualasid ja paljudele organismidele
mürgiseid ühendeid tootvad planktilised mikrovetikad teevad sedasama pelagiaaliga.
Selline olukord mõjutab varieeruval määral nii Läänemere ökosüsteeme ja elusvarusid, aga ka inimest. Peamised probleemid on: 1. Vee kvaliteedi halvenemine – värvus, lõhn/hais, maitse, sete jne; hapniku vähenemine vee põhjakihtides, pH muutumine, H2S kontsentratsiooni suurenemine, toksilisus. 2. Vee
esteetilise kvaliteedi ja rekreatsiooniliste omaduste halvenemine, turbulents,
kõrgendatud ohtlikkus tervisele, ei ole soovitav ujumiseks. 3. Ohud kalandusele: kalade haigestumine, ebanormaalseks muutumine ja suremus, püütud kalade
halb maitse ja lõhn/hais, väärtuslike kalade varude vähenemine ja väheväärtuslike arvukuse suurenemine, mis on mere haldamise edukuse väga tähtis näitaja.

3.2.2. Toksiline reostamine
Igal aastal arendatakse inimese elu hõlbustamiseks sadadesse tuhandetesse ulatuv hulk keemilisi ühendeid. Suur osa nendest ja ka mere elustikku mõjutavatest
looduslikest ühenditest satub lõpuks merre. Kaugeltki kõik neist ei ole loodusele ohutud. Ohtlikkusega paistavad silma anorgaanilised happed, tsüaniidid,
elavhõbeda, kaadmiumi, vase ja seatina ühendid, toksilised orgaanilised ained:
kloororgaanilised pestitsiidid, kresool, fenoolid ja nende derivaadid, nafteenhapped ja naftoolid, paljud sünteetilised pesemisvahendid. Ühendi teeb loodusele
ohtlikuks: 1) püsivus keskkonnas, kuna siis ta mõjutab ümbruskonda pidevalt
pika aja vältel, temast on raske lahti saada ja ta võib levida valmistamiskohast
kaugele; 2) lipofiilsus ehk rasvas lahustuvus, sest sel juhul võib ühend kergesti
läbida rakumembraane ja koguneda ning püsida organismides, eriti rasvkoes.
Vees lahustuvad ühendid lahkuvad organismist kergesti; 3) mürgisus e toksilisus
teeb ühendi teatavast kontsentratsioonist alates keskkonnale mürgiseks. Akuutne toksilisus tähendab enamasti letaalset, surmaga lõppevat mürgisust. Krooniline mürgisus esineb ühendi madalamal kontsentratsioonil ja toob kaasa füsioloogilisi või käitumuslikke muutusi ning sigimishäireid. Eriti ohtlikud on geenides muutusi tekitavad ja ka tuleviku organisme mõjutavad genotoksilised ühen253

did, mis võivad viia ka vähi tekkeni. Keemilise ühendi mõju keskkonnale sõltub
ühendi kontsentratsioonist, mõju kestvusest, aga ka ühendi saatusest (milleks ta
muutub). Madala lipofiilsusega ühendid jäävad enamasti lahustunud kujul veekeskkonda, kuid lipofiilsed ühendid absorbeeritakse elusate või anorgaaniliste
osakeste poolt ja nad settivad. Lipofiilsed lenduvad ühendid väljuvad enamasti veekeskkonnast õhku. Ühendi toksilisus oleneb ka ökosüsteemi omadustest
(soolsus, temperatuur, pH, teiste reoainete sisaldus, organismide omadused
jne). Läänemeri koosneb varieeruvate omadustega alamsüsteemidest, seetõttu
võib sama ühendi mõju eri kohtades olla erinev. Teadmised ohtlike reoainete
jaotumise ja mõju kohta ei ole kaugeltki täielikud. Ei ole kõike olulist teada ka
ohtlike ainete kompleksse mõju kohta.
Suur enamik reoainetest kuulub ühte järgmistest rühmadest: 1) metallid (eriti
raskmetallid, näiteks elavhõbe, kaadmium, seatina jt) ja nende metallorgaanilised ühendid; 2) orgaanilised ained, milles üks või rohkem vesinikuaatomit on
asendatud kloori (või mingi teise halogeeni) aatomiga ning seepärast nimetatakse neid vastavalt klooritud või halogeenitud süsivesinikeks (joonis 112);
3) polüaromaatsed süsivesinikud (PAH), mille molekulid koosnevad paljudest
ühinenud benseenituumadest. Teatav osa nendest ühenditest võib pärineda looduslikest protsessidest, näiteks osa kloreeritud süsivesinike hulka kuuluvatest

Joonis 112. Klooritud süsivesinikud on tüüpiliselt püsivad ja bioloogiliselt kättesaadavad mürgised orgaanilised ühendid, mis sisaldavad üht või mitut benseenituuma ja
mitut klooriaatomit (Kihlström, 1992).
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dioksiinidest. Kuid rõhuv enamik neist on inimese toodetud ja neid kasutatakse
tööstuses (PCB, DDT jne).
Raskmetallid (kaadmium, vask, seatina, elavhõbe, tsink) võivad olla kahjulikud
mereorganismidele ning pärast toiduahelas kogunemist ja muundumist võivad
kujutada endast ohtu ka inimesele. Kaadmiumi, seatina ja elavhõbeda antropogeenne Läänemerre sisestamine on 5–7 korda suurem kui looduslik ning vase ja
tsingi Läänemere avaossa laskmine kaks korda suurem kui looduslik. Backlundi
jt (1992) andmetel sisaldavad Läänemere avaosa hiljuti moodustunud setted
kuni 10 korda rohkem kaadmiumi ja elavhõbedat kui setete süvakihid. Seatina
ja tsingi vastavad suhted on 3–5 korda ning arseeni, vase ja koobalti puhul 1,5–2
korda suuremad. Hästi on täheldatav, et mõnedes piiratud ulatusega rannikupiirkondades on metallide sisaldus kohalike punktreostusallikate tõttu suur. Läänemere avaosa setted näitavad, et metallide kontsentratsioon tõusis 1950ndatel ja
saavutas tipptaseme 1960.–1970. aastatel. Kuigi alates 1980ndatest on metallide
kontsentratsioon langenud, on see ikka oluliselt kõrgem kui 1940ndatel. Tuleb
arvestada, et setete kontsentratsioon oleneb eutrofeerumisprotsessi käigus settivast orgaanilisest ainest ja seetõttu võib raskmetallide kontsentratsioon setetes
olla maskeeritud.
Metallid esinevad merevees ioonsel kujul, anorgaaniliste ja orgaaniliste kompleksidena või aineosakestega seotult. Kompleksides osaledes võivad neil olla
väga erinevad toksilised omadused. Paljud metallid on organismide bioloogiliste
funktsioonide täitmiseks mikroelementidena olulised (mangaan, koobalt, vask,
tsink, molübdeen). Kuid kõrged metallide kontsentratsioonid on igal juhul negatiivsed. On leitud, et kaadmium, elavhõbe ja seatina ei täida elusorganismides
mingit olulist funktsiooni.
Elavhõbedat kantakse merre atmosfääri kaudu nii lahustumatul kui ka vees
lahustuval kujul ning ta esineb ka koos teiste metallidega amalgaamidena. Nende
elavhõbeda vormide lahustuvus ja toksilisus on väga erinev. Keskkonda satub
elavhõbe fossiilse kütuse põletamisel, elavhõbedat sisaldavate jäätmete põletamisel, kaevandamisel, naatriumleelise ja kloori tootmisel jne. Suurem osa elavhõbedast esineb atmosfääris elementaarsel kujul, mis võib kergesti üle minna
ka ioonseks ning absorbeeruda osakestesse (ka veetilgakestesse), sellisel kujul
tuhandeid kilomeetreid rännata ja sademetega atmosfäärist lahkuda. Läänemere
eri piirkondades on kontsentratsioon vee ülemistes kihtides erinev (joonis 113).
Vee põhja suunas kontsentratsioon langeb. Põhjasetetes võib elavhõbe transformeeruda toksilisemaks ja püsivamaks metüülelavhõbedaks. Läänemere avaosas
on elavhõbedasisaldus tavaliselt madal, kuid mõnedes paikkondades võib see
röövkalades olla suhteliselt suurem.
Kaadmium satub mere ökosüsteemidesse mitmetel tööstuslikel protsessidel:
metallide kaevandamisel ja tootmisel, fossiilse kütuse (eriti kivisöe) põletamisel, sortimata jäätmete (elektripatareide) põletamisel, kaadmiumi sisaldavast
255

Joonis 113. Elavhõbedasisaldus räime lihastes (μg/toorkaalu kg kohta, HELCOM,
1990).

fosforhappest väetiste tootmisel, pigmentide koosseisus jne. Mitmetes maades
on kaadmium asendatud teiste metallidega, mis võimaldab toksilise kaadmiumi
kasutamist piirata. Kaadmiumi merrelaskmine on Botnia lahes väiksem kui mere
avaosas, kuid selle metalli kontsentratsioon organismides on mere põhjaosas
kõrgem kui lõunas. Läänemere lõunaosas on setetes kaadmiumi kontsentratsioon kõrgem kui põhjas. Eelmise sajandi algul näitas kontsentratsioon Läänemeres tõusutendentsi. Üle poole kaadmiumist satub Läänemerre atmosfäärist.
Regionaalsed erinevused kaadmiumi kontsentratsioonis on väikesed. Kõrgemaid kontsentratsioone on leitud Poola rannikupiirkondadest. Eri organismides
võivad kaadmiumi kontsentratsioonid kordades erineda, räimes on nad palju
väiksemad kui rannakarbis.
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Seatina kontsentratsioon on kõrgem tööstuskeskuste lähedal paiknevates
rannikupiirkondades, kus liiklus on elav. Kalas ja molluskites on seatinasisaldus
varajastest 1980ndatest peale langenud. Põhjuseks on tõenäoliselt edukas tegevus tööstuses seatinaemissiooni vähendamiseks. Teiseks põhjuseks võiks olla
võimude poolt kehtestatud nõue kasutada autodes seatinavaba kütust. Sellele
viitavad eelkõige Gröönimaa jää puurimissüdamike analüüsil saadud andmed
(Kihlström, 1992; joonis 114). Seatina kontsentratsioon kasvab Botnia lahest
lõuna suunas. See on peamiselt seotud lõunas suurema seatina merresattumisega
atmosfäärist. Teiselt poolt väheneb seatina kontsentratsioon planktonis põhjast

Joonis 114. Seatina tase Gröönimaa jääst võetud puursüdamikes Kihlströmi (1992)
andmetel.

lõunasse. Seda võib siduda seatina suurema settimistendentsiga. Seatina kontsentratsioon (märgkaalus) räimes ja tursas ulatus 50 kuni 1300 ng/kg.
Orgaanilised püsiühendid. Backlund et al., (1992) käsitlevad halogeniseeritud
orgaanilisi ühendeid Läänemerd reostavate ühendite ühe olulisima rühmana.
Enamiku neist moodustavad kloororgaanilised ühendid, mis on lipofiilsed, püsivad ja mürgised. Rusikareegel on: mida rohkem orgaaniline molekul sisaldab
halogeeni aatomeid, seda püsivam ta on. Lisaks sellele avaldab ühendi püsivusele mõju halogeeniaatomi asukoht molekulis ja molekuli struktuur. Üle nelja
klooriaatomi sisaldavad süsivesinikud ja eetrid on keskkonnale eriti ohtlikud.
Tähelepanu all on olnud polükloorpestitsiidid (DDT, toksafeen, lindaan),
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kloreeritud tehnilised ühendid (PCB-d) ja kloreeritud kaassaadused tselluloosi
ja paberitööstusest (kloreeritud fenoolid, dioksiinid, furanoonid jne). Kuid ka
looduslikud protsessid (maismaataimed, mikroorganismid, mereelustik ja vulkaanide aktiivsus) toodavad suure hulga halogeniseeritud ühendeid. Siiski koguneb organismides ainult osa looduslikult tekkinud organohalogeenidest.
Läänemere vees, setetes ja organismides teada olevatest orgaanilistest püsikemikaalidest on paljud tunnistatud reoaineteks. Kuid nende olemus ei ole hästi
teada. Nende hulka kuuluvad polübromeeritud bifenüülid, polükloreeritud
terpenüülid, polükloreeritud naftaliinid, kloreeritud parafiinid, ftalaadid jne.
Tselluloosi- ja paberitööstus heidab Läänemerre suure hulga reoaineid. Soome
ja Rootsi kuuluvad maailma suurimate paberi- ja tselluloositootjate hulka. Sellest
tööstusest tulevad reoained on suunatud Põhjalahte ja lõuna pool nende tähtsus
väheneb. Mainitud tööstuse tootmisprotsessi muutmine (kloori ja kloreeritud orgaanika vähendamine) on reoainete paiskamist merre mitu korda vähendanud.
Pestitsiidid: DDT, toksafeen, lindaan. Pestitsiide kasutatakse kahjurite tõrjeks
põllumajanduses ja metsanduses. Läänemerre jõuavad nad jõgede ja atmosfääri
kaudu. Pestitsiidid on kavandatudki mürkideks, kuid kui ühendi toksilisusele
lisandub püsivus ja lipofiilsus, siis tekivad probleemid. Pestitsiide toodetakse
teatavate putukate, seente, vetikate jne hävitamiseks. Kuid kõigi organismide
põhilised elutegevuse funktsioonid on sarnased. Sellepärast on spetsialiseeritud
pestitsiidid ohtlikud ka nendele organismidele, keda ei taheta hävitada.
DDT on pestitsiid, mis on püsiv, lipofiilne ja toksiline. Tal on selge tendents
elusorganismides koguneda. Tavaliselt ei põhjusta loodusele peamist kahju mitte DDT, vaid seda teevad tema degradatsiooni saadused, eeskätt DDE ja DDD.
Nagu ka DDT, ei ole ta degradatsiooniproduktid vees lahustuvad. DDT-d kasutati
laialdaselt 1950.–1960ndatel, kuid nüüd on see ühend enamikus tööstusriikides
keelustatud. Keelu tulemusena on elustikus DDT tase oluliselt langenud ning
1990ndatel stabiliseerunud. Kuid DDT-d leitakse Läänemerest ikka veel, sest ta
satub siia dispersiooni tõttu kaugetest piirkondadest, kus seda ühendit veel kasutatakse (arengumaades võitluses malaaria ja tüüfuse vastu). Teiseks põhjuseks
võib olla see, et käiku on läinud DDT hulgad omal ajal DDT kõrgseisu perioodil
moodustunud varudest. Kuna Läänemere kalas on DDT tase lubamatult kõrge,
on mõnes riigis Läänemerest püütud tursa maksa toiduks tarvitamine keelatud.
Kui 1970ndatel DDT kasutamine keelati, hakati mitmetes maades selle asendajana kasutama toksafeeni. Toksafeen on keeruline, kuni 8500 koostisosast
(klooritud kamfeenid) koosnev segu. On selgunud, et ka toksafeen (nagu
DDT-gi) kujutab elustikule ohtu. Toksafeen levib kergesti atmosfääri kaudu
ning tema kontsentratsioon lindudes ja hüljestes on Teravmägede lähistel enamvähem sama nagu samadel liikidel Läänemeres.
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Lindaan (y-heksaklorotsükloheksaan – y-HCH) võeti pärast DDT ärakeelamist mitmel maal kasutusele DDT asemel. Nüüd võib seda ühendit leida kõigist
Läänemere ökosüsteemidest. Lindaan ei ole nii püsiv kui DDT. Kuid lindaan on
vähki tekitav ja ta koguneb elusorganismides. Lindaani kontsentratsioon Läänemere avaosas (eriti mere edelaosas) on suurem kui Põhjalahes.
Polüklooritud bifenüülid (PCB-d) kuuluvad tehniliste toodete hulka, mis reostasid Läänemerd tõsiselt minevikus. Ühendi tööstuslik tootmine algas 1930ndatel. PCB-del on palju tähtsaid kasutamisalasid (transformaatorites, lisandina
teatavates plastmassides, värvides jne). Ühendil on vähemalt 209 isomeeri, kõigi
nende mõju hindamine on keeruline. PCB-de tootmine ja kasutamine on alates 1970ndatest märgatavalt vähenenud ja selle ühendi asendusmaterjalid on
olemas. Seepärast on PCB kontsentratsioon langenud ja stabiliseerunud umbes
1970ndate tasemest kolmandiku kõrgusel. PCB-d esinevad nii vees kui õhus.
Nad on elustikule erakordselt kahjulikud oma püsivuse, mürgisuse ja bioloogilistes objektides kogunemise tõttu. DDT ja PCB probleemi on püütud lahendada
seaduste abil. Alates HELCOMi ministrite deklaratsiooni jõustumisest 1988. a
on ohtlike ainete esinemine Läänemeres vähenenud 20–50%.
Kuid iga päevaga suureneb Läänemerre lastavate uute kemikaalide hulk, millest
paljud võivad põhjustada probleeme lähemas või kauges tulevikus (sisesekretsioonielunditele mõjuvad ühendid, paberi- ja tselluloositööstuses kasutatavad
kemikaalid, dioksiinid jpt). Nimetatud kemikaalid on põhjustanud organismide (nt kalade) haigusi ja ebanormaalsust. Ei ole kindel, kuidas ja kui pika
aja pärast selgub nende mõju toiduahela kaudu kõrgemal paiknevaile olestele,
k.a inimesele. Halogeensüsivesikuid nagu polükloorbifenüülid (PCB-d), pestitsiidid, DDT ja lindaan (koos isomeeride ja metaboliitidega) ning põlemise
lisaprodukte klassifitseeritakse ksenobiootikutena (st nad olid keskkonnas
tundmatud enne inimese poolt sisselaskmist). Enamik neist võib potentsiaalselt
koguneda organismi rasvkoes ja paljud neist ühenditest on kahjulikud isegi
madalal kontsentratsioonil. Nende pideva merre lisandumise ning aeglase degradeerumise pärast nimetatakse neid püsivateks orgaanilisteks reoaineteks (Persistent Organic Pollutants – POPs). PCB-de laialdane tootmine algas 1930ndatel ning intensiivistus 1960ndatel ja 1970ndatel. Nende kasutamine algas pärast
Teist maailmasõda ning kulmineerus Läänemere piirkonnas 1960.–1970ndatel.
Intensiivse kasutamise tõttu suurenes nende kontsentratsioon Läänemere organismides 1950.–1960ndatel. Suurenes ka mainitud ühendite kontsentratsioon
räimes jt Läänemerest püütud kalades. 1970ndate lõpust alates, pärast rahvusvaheliste abinõude rakendamist nende ühendite keelustamiseks, on PCB ja DDT
kontsentratsioonid järjest vähenenud ning on käesoleval ajal stabiilsed ja võrdlemisi madalad. Muuseas on seda registreeritud ka Läänemere organismides ning
see peegeldub mitmete organismide suurenenud paljunemisedukuses (hallhülged, merikotkas, pikknokk-tirk).
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Dioksiinid – ülimürgised ühendid. Tavaliselt nimetatakse dioksiinideks struktuurselt lähedalt seotud dibenso-paradioksiine (PCDD) ja dibensofuraane
(PCDF), mida on Backlundi et al.(1992) andmetel kokku 210 komponenti.
Nad on püsivad ja kogunevad bioloogilistes objektides. Mõned neist on elustikule (k.a kaladele) erakordselt mürgised. Tetraklooritud koostisosad 2,3,7,8TCDD ja 2,3,7,8-TCDF kuuluvad kõige võimsamate dioksiinide perekonna
liikmete hulka. Võrreldes näiteks klorofenoolidega, mida ka peetakse kaladele
väga mürgiseks, annab 2,3,7,8-TCDD sama tulemuse juba miljon korda madalamal kontsentratsioonil.
Dioksiine on väikestes kogustes leitud pestitsiidides, puukaitse vahendites, jäätmetööstuses, metallitööstuses, tselluloosi pleegitamise ühendites, autokütuses
jne. Nad levivad üle maailma atmosfääri kaudu. Dioksiinide kontsentratsioon
keskkonnast võetud proovides on väiksem kui teistel tuntud orgaanilistel reoainetel, kuid erakordse mürgisuse pärast on tähtis nende tootmist ja levitamist
vältida. Läänemere töönduskaladest sisaldab dioksiine kõige rohkem lõhe, tursaga võrreldes umbes 100 korda enam. Dioksiinide tase on kõrge tselluloosi- ja
paberitööstuse setete piirkonnas.
Naftareostus. Nafta sisaldab tuhatkond ühendit. Seepärast on naftaproduktidega seotud väga lai ring mitmesuguseid mõjusid ja keskkonnaprobleeme. Need
probleemid on muutunud väga tähtsaks seoses nafta ammutamisega Läänemeres, aga ka nii laevadega kui ka teistel viisidel toimuva naftasaaduste transpordi pideva kasvamisega. Transpordivahendite ebaadekvaatsus, hooletus, personali kvalifikatsiooni madal tase, rahvusvaheliste nõuete vilets täitmine ja kontrolli keerulisus halvendavad olukorda. Bioloogiliselt on üks kõige ohtlikumaid
ühendite rühmi nn polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH). Neid on
väikeste hulkadena naftas ja ka nafta või kivisöe põlemissaadustes. Sellised ühendid satuvad Läänemerre peamiselt atmosfäärist. Läänemere vees on neid ligemale kolm korda rohkem kui näiteks Põhjameres.
Nafta süsivesinikke tuleb Läänemerre paljudest allikatest: maalt voolavate vetega, otse linnadest ja tehastest, atmosfääri kaudu, naftatankerite mahutite puhastamisel, tankerite vigastustel ja uppumisel, nafta ammutamisel merepõhjast.
Nafta süsivesinike hulka Läänemeres on väga keeruline hinnata, sest eri viisil
merre lastud nafta hulk ei ole teada. Helsingi komisjoni hinnangus 1986. a oletati, et üle poole Läänemerre sattunud naftast on merre sattunud maismaavetega ja
atmosfäärist. Arvati, et naftatankerite vigastuste, puhastamise ja põhjaminekuga
seoses tuleb naftat merre vähem. Aasta jooksul Läänemerre lisanduvaks nafta
hulgaks hinnati 21 000–66 000 tonni. Tõenäoliselt on Läänemere kõigis osades
naftasisaldus pinnavetes enam-vähem ühesugune. Kuid võrreldes Põhjamere ja
Atlandi ookeani kirdeosaga on Läänemeres kontsentratsioon vastavalt kaks ja
kolm korda kõrgem. Nafta süsivesinikud absorbeeruvad setetesse, seetõttu on
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sadamate ja linnade lähikonnas nende kontsentratsioon setetes kõrge. Kuid ei
ole selge, mis selletõttu võiks juhtuda.
Reostuse allikad. Läänemerre satuvad reoained teadaolevatest punktreostuse
allikatest (tehased, jõujaamad, reovete käitlemise tehased jne, joonis 115) või
difuusse hajareostusena (põllumajandusreostus, liiklus- ja munitsipaalreostus).
Reostus tuleb Läänemerre ka kaugetest kohtadest õhu kaudu.
Läänemere põhjaosas on kõige tähtsamateks reostusallikateks metallitööstus
(mis laseb merre titaani dioksiide, vaske jt metalle ning anorgaanilisi happeid),
tselluloosi- ja paberitööstus, jõujaamad, liiklus jne (joonis 115). Suuri metallikoguseid saadab merre pinnas. See metallikogus võib oluliselt suureneda hapendumisprotsessi puhul ja ka soode kuivendamisel. Mitmekesise reoainete
sisselaskjana on tuntud Peterburi. Atmosfääri saadetakse keemilisi ühendeid

Joonis 115. Tähtsamad Läänemerd reostavad linnad ja tööstuspiirkonnad (Backlund
et al., 1992).
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ligi pool miljonit tonni aastas. Atmosfääri kaudu tuleb merre metallidest üle
poole. Enamik neist pärineb liiklusest ja mitmesugustest tootmisharudest.
Neeva kaudu saadetakse merre ligikaudu 4,4 miljonit kuupmeetrit reovett, mis
viib iga päev merre keemilisi ühendeid umbes 2000 tonni.
Eesti põlevkivikaevandused reostasid pikka aega Läänemerd lendtuhaga, mis
sisaldas seatina, tsinki, vaske, kaadmiumi ja elavhõbedat. Vase, kaadmiumi, nikli
ja tsingi sisaldus on Läänemere vetes silmanähtavalt suurem kui Atlandi ookeanis või Põhjameres.
Levikuviisid. Õhku paisatud reoained levivad tuultega. Raskemad osakesed
langevad maha reoallika lähedal, kuid gaasid ja aur viiakse kaugele. Kihlströmi
(1992) andmetel leiti 1966. a DDT-d Antarktikat ümbritsevates vetes elavates
pingviinides ja hüljestes ning kolm aastat hiljem ka Antarktika jääs. Loomulikult
ei ole olnud mingit põhjust kasutada insektitsiide Antarktikas. Ainus viis selle
ühendi sattumiseks Antarktika jäässe saab olla tuule abil. Läänemere piirkonnas on valitsevaks tuule suunaks lõuna ja lääs. Tugeva tuulega segatakse reoained ja nende kontsentratsioon õhus langeb. Reoainetel on atmosfääris erinev
säilimisaeg. Lõpuks sadestuvad nad õhust ikkagi maha. Suuremad ja raskemad
osakesed langevad maha suhteliselt nende õhku sattumise koha lähedal. Kuiva
settimise puhul (kuivdepositsioon) võtavad pinnas, taimed või loomad väikesed
õhus kanduvad osakesed vahetult enda külge. Märjal teel õhust eemaldumine
(märgdepositsioon) tähendab, et reoained lahustatakse pilvest tulevates sademetes ja nad langevad hiljem maha koos lume või vihmaga. Märg viis eemaldab
atmosfäärist efektiivselt väävlit ja lämmastikku sisaldavad reoained. Valitsevate
tuule suundade puhul kanduvad Läänemere ruumi mitte ainult selles regioonis
emiteeritud reoained, vaid ka Euroopa industrialiseeritud regioonidest (Suurbritannia, Ruhri bassein jt) pärinevaid. Reoainete levik Ruhri piirkonnast või
Suurbritanniast Läänemerre oleneb tuule kiirusest ja reoaine atmosfääris viibimise ajast, st reoaine enne mahalangemist läbitud tee pikkus on nende tegurite
suurusega võrdeline.
Atmosfääri kantava reoaine levimiskaugus oleneb ka sellest, kui kõrgel maapinnast toimub reoaine emissioon õhku. Kõrgest korstnast õhku paisatav suits levib
kaugemale kui madalast korstnast. Reoaine õhku paiskamist ja rännet mõjutab
oluliselt veel üldine meteoroloogiline situatsioon (temperatuur eri kõrgustel,
kõrg- või madalrõhkkonna ning inversioonikihi esinemine). Lisaks tuleb arvestustel tähelepanu pöörata sellele, et suitsupilv ei levi õhus esinevate keeriste tõttu
ainult valitseva tuule suunas.
Vees on keemiliste reoainete jaotumine ja transport keerulisem kui õhus. Enamik
mürgiseid aineid lahustub vees halvasti, kuid rasvas ja rasva lahustavates ühendites hästi. Suurim hulk rasvas lahustuvaid ühendeid esineb setetes, mis toimivad
paljude reoainete püüdjatena. Toksikante leidub kõrges kontsentratsioonis õhu
ja vee vahelises piiriruumis. Kõigis looduslikes vetes on bioloogiliselt tekkinud
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nii vees lahustuvate kui ka rasvas lahustuvate osadega ained, näiteks rasvhapped. Sellised molekulid on kontsentreeritud õhu ja vee vahelises piirikihis, vees
lahustuv osa vees ja lipiide lahustav osa õhus. Sellepärast on vee pinnal moodustunud õhuke lipiididest koosnev kiht. Selles kihis on kõrge lipiidides lahustuvate
ühendite kontsentratsioon. Näiteks on mõningatel juhtudel mainitud kihis PCB
kontsentratsioon üle 1000 korra kõrgem kui vee põhimassis.
Sellepärast võime järves leida neli eri reoainete sisaldusega osa: 1) vesi; 2) organismid ja lahustunud orgaaniline aine; 3) setted; 4) pindkile (surface film).
Need osad töötavad koos mitmel viisil. Näiteks setetes kaevavad loomad põhjustavad setetes ja surnud organismides sisalduvate reoainete transporti ülespoole.
Kõrgetel kontsentratsioonidel on mainitud õhukeses pinnakihis tähtsad bioloogilised tagajärjed, kuna paljud loomad elavad veepinnaga tihedas kontaktis. Moskiito vastsed ripuvad pika perioodi jooksul veepinna all, kuid nende abdoomeni
selg on õhus, paljud taimed kasvavad läbi veepinna ja lehed ujuvad pinnal jne.
Vees paikneb reoainete põhiosa setetes. Vee liikumistega madalas vees (nt kevadise suurvee ajal) transporditakse need reoained koos setetega osaliselt vee peamassi. Lisaks sellisele reoainete vertikaalsele liikumisele leiab aset endastmõistetavalt nii järvedes, jõgedes kui meres ka horisontaalne transport.
Keskkonnast elusorganismidesse. Toksikandina toimimiseks peab keemiline
ühend abiootilisest keskkonnast minema taimedesse või loomadesse. Abiootilisest keskkonnast elusorganismidesse minek näitab nii mürgist toimet kui ka
bioloogilist transporti. Bioloogiline kättesaadavus on väga tähtis omadus ja see
suureneb lipiidide lahustumisega. Toksikantide kõige olulisem viis taimedesse
sisenemiseks on taime juurte ja lehtede kaudu.
Loomad saavad reoaineid mao, soolte, kopsude, lõpuste, naha ja mõningatel
juhtudel veresoonte kaudu. Õhku hingavad loomad saavad enamiku reoainetest
toidust ja veest, st kõhu ja soolestiku kaudu. Kuid see ei tähenda siiski, et toidus sisalduvad mitmekesised mürgid absorbeeritaks soolestikus täiesti. Osa jääb
absorbeerimata ja lahkub kehast väljaheitega. Teatava osa hävitavad keemiliselt
seedevedelikud. Õhu kaudu levivad reoained absorbeeritakse kopsudes, kuid
ainult siis, kui osakeste läbimõõt on mitu mikromeetrit. Sellepärast on õhku
hingavatel loomadel domineeriv reoainete vastuvõtt mao ja soole kaudu. Inimesel on nahk eksponeeritud keskkonnale ning mõningad mürgid on võimelised
nahka läbima. Enamik loomi on kaetud karvade, sulgede, soomuste jm katetega.
See tähendab, et keskkonnamürgid ulatuvad harva selle rakukihini, kus toimub
absorbeerimine. Erandiks on mõningad niiskes keskkonnas elavad loomad, nagu
konnad, ussid jt, kelle nahk meenutab limamembraani.
Lõpustega veeloomade, k.a kalade olukord on teistsugune. Lõpused on spetsialiseeritud hapniku võtmiseks veest ja ioonide ning teiste lahustunud ainete transpordiks. Seepärast on neil veega suur kontaktala. Lõpustega hingavad loomad
saavad oma reostuskoormuse lõpuste kaudu.
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Bioakumulatsioon ja biomagnifikatsioon organismis. Enamik tõsiseid reoaineid on keemiliselt väga stabiilsed ja vees hästi ei lahustu. Järelikult ei saa neid
uriini koosseisus suuremal hulgal eritada. Süües purustavad loomad toidu ja
kasutavad seda energia saamiseks või oma keha osade ehitamiseks. Kuna toidus
sisalduvaid stabiilseid reoaineid ei ole võimalik purustada, siis kasvab toituva
looma reoainete sisaldus iga toidupalaga natuke. Vanemaks saades on loomal
juba kehas oluline reoainete hulk. Sellist vananemisega suurenevat reoainete sisaldust kehas nimetatakse bioakumulatsiooniks. Võrreldes tuule ja vee tehtavate
muutustega reoainete ümberpaigutamises on organismide osa reoainete rändes
väike. See piirdub pikki rändeid tegevate isenditega – rändlinnud, lõhe, meriforell, angerjas jne. Kuid reoainete transpordil organismide koosseisus on teinegi
iseärasus. Taimetoidulised loomad ei lagunda oma toidus reoaineid kuigi oluliselt. Kui röövloomad söövad taimetoidulisi, siis satuvad reoained toiduahela
järgmisse lülisse. Röövlooma kehas toimub isendi vananemisel samuti reoainete
kogunemine, sest neid on raske ka röövloomal välja heita või lagundada. Seda
kutsutakse biomagnifikatsiooniks. Karnivooride keha võib sisaldada palju rohkem reoaineid kui lepistoiduliste keha. Vee ökosüsteemides hinnatakse iga sammu suurust toiduahelas 3–5-kordse biomagnifikatsiooniga (joonis 116).
Bioloogiline transport hõlmab ka reoainete üleminekut ühelt põlvkonnalt teisele. Imetajatel on selleks kaks võimalust. Tiinete emasloomade veri on loote
omast ühe või mitme membraaniga eraldatud. Loode saab läbi membraanide
emalt toitaineid ja hapnikku. Kuid ka teatavad kemikaalid on võimelised neid
membraane läbima ning emalt loote kehasse minema. Sellepärast võib vastsündinud loomal olla mõnede reoainete kontsentratsioon emaga ühesugune. Teine
moodus on kemikaalide/reoainete transport emalt järglasele imetamise kaudu.
Hülge piim sisaldab umbes 30% rasva ning rasvas lahustuvad kemikaalid lähevad
selle kaudu emalt järglasele. Mõningatel liikidel läheb emalt järglasele imetamisperioodil rohkem reoaineid kui tiinuse kestel. Põhimõtteliselt samamoodi toimub ema kehas sisalduvate kemikaalide/reoainete üleandmine generatsioonide
vahel ka kalade, lindude ja roomajate puhul. Sellepärast ei ole üldjuhul järgmisel generatsioonil võimalik oma elu puhtalt alustada, kui eelmise põlvkonna elu
möödus reostatud ökosüsteemis.
Asjatundjad (nt Kihlström,1992) rõhutavad, et veeorganismide paljunemine
ja kasv on mürkide suhtes äärmiselt tundlikud. Paljunemine võib olla häiritud
juba nii madalatel kontsentratsioonidel, mil teisi negatiivseid toksikantide mõju
sümptomeid veel ei ilmne. Vastavad katsed on keerulised, sellepärast on kindlaid tulemusigi vähe. Mürkide söötmine katsealustele võib lõppeda nii organismi
viidud võõrühendite kui ka seksuaalseid funktsioone reguleerivate hormoonide
hävitamisega organismi kaitseorganite (peamiselt maksa) aktiivse tegevuse tulemusena.
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Joonis 116. Mürgise ühendi polüklooritud bifenüüli kontsentratsiooni suurenemine
Läänemere ökosüsteemis. Kihlströmi (1992) joonisel näidatakse polüklooritud bifenüüli sisaldus milligrammides iga toiduvõrgu lüli rasvkoe grammis.

Spetsiaalsete katsetega tegime 1970ndate teisel poolel kindlaks, et juba väga
madalad vase, kaadmiumi ja tsingi kontsentratsioonid (vask 0,01 mg dm-3, kaadmium 0,005 mg dm-3, tsink 0,005 mg dm-3) vähendavad räime marja viljastumisprotsenti, mõjutavad negatiivselt embrüonaalset arengut ja ka vastse kooru265

mist (Ojaveer, 1988). Toksikantide kontsentratsiooni suurenemisel muutub
mõju väga ilmseks, eriti kui ka viljastamine toimub mitte looduslikus merevees,
vaid katsekeskkonnas (kui mereveele on lisatud tähendatud kontsentratsioonis
mürkainet). Mõju vastkoorunute pikkusele oli 1978. a kaadmiumiga korraldatud katses järgmine: puhtas vees oli vastkoorunute pikkus 8,2 mm; kaadmiumi
kontsentratsioonil 0,003 mg dm-3 7,3 mm; kontsentratsioonil 0,005 mg dm-3
7,3 mm; kontsentratsioonil 0,05 mg dm-3 6,5 mm; kontsentratsioonil 0,5 mg
dm-3 6,2 mm. Mainitud metallide mõju räime viljastumisele ja embrüonaalsele arengule varieerub mõningal määral aastati. Lahustes arenevad embrüod ei
jää puhtas vees arenevatest embrüotest ainult lühemaks, vaid nende elundid
kalduvad normaalsest arengust kõrvale ja seda rohkem, mida kõrgemal reoaine
kontsentratsioonil nad arenevad (joonis 117). Kontsentratsiooni suurenemisel
ebanormaalselt arenenud embrüote protsent üha tõuseb ja teatav osa neist hukkub enne koorumist ning veel suurem osa peale koorumist ja välistoidule üleminekul.

Joonis 117. Vase, kaadmiumi ja tsingi lahustes eri arengustaadiumides ebanormaalseks
muutunud ja hukkunud kevadkuduräime embrüod: a – plasma kogunemise staadium
(väljasopistised plasma ja rebu pinnal); b – blastula staadium (blastula liiga kõrge, rakud
rebust eemaldunud); c – ebanormaalne gastrula; d – kehasegmentide moodustumine
(kehasegmendid ebaühtlase suurusega, rebu kõvastunud); e – kehasegmentide moodustumine (kõrvakapsel puudub, keha pinnal eraldi seisvad rakud, sabapung arenemata); f – ebanormaalsena koorunud eelvastne (süda, kõrvakapsel ja haistmiskapsel ebanormaalsed, rebu kõvastunud, keha kõver, sekundaarsed hordarakud ebanormaaalsed
jne) (autori andmed).
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Ka naftaproduktid, nafta dispersandid jt ühendid avaldavad olulist negatiivset
mõju marja viljastumisele, embrüonaalsele arengule (suurendades ebanormaalsete isendite osatähtsust ja suremust), normaalsele koorumisele (suurendavad
ebanormaalsete protsenti ning vähendavad koorunute pikkust) ning vastsestaadiumi läbimisele.
Paljunemisvõimaluste pidev allasurumine võib kogu mõjutatava populatsiooni
reaalselt hävitada. Sellisele olukorrale jõudsid võrdlemisi lähedale Läänemere
hülgepopulatsioonid. On arvatud, et möödunud sajandi alguskümnenditel oli
Läänemeres hallhülgeid ümmarguselt 100 000 looma. 1970ndatel aastatel oli
nende arv kokku kuivanud 2000–3000-le. Olukord oli alarmeeriv – kultuurrahvaste vahel paiknev Läänemeri ähvardas ilma jääda oma loodusliku ökosüsteemi
tipploomadest. Uurimine näitas, et süüdi oli inimese loodud ühendite (DDT,
PCB jt) liiga kõrge kontsentratsioon Läänemeres. See põhjustas suurel osal
emastest viljatuse ning arenevatel loodetel väärarengud. Hüljeste siseorganites
(k.a suguelundites) esinevaid ebanormaalsusi ja hüljeste väljasuremise ohtu
aitas siiski vähendada hilisem peamiselt HELCOMi initsiatiivil toimunud ohtlike ainete Läänemerre laskmise oluline piiramine. Praegu on kõigi kolme Läänemeres elava hülgeliigi arvukus vahepealse kriisiolukorra seljataha jätnud.
Peale paljunemisfunktsiooni ohustavad mürkained mereloomade normaalset
elu ka närvisüsteemile ja lihastele avaldatava mõjuga. Organismi normaalne elu
pole mõeldav ilma närvisüsteemi kohanemisel saavutatud täpse reageerimiseta
keskkonnatingimustele ja toitumisel, varjumisel, rännetel jm tarviliku eduka
lihastööta.
Läänemeri on Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooni poolt kuulutatud eriti
tundlikuks merepiirkonnaks, mis nõuab erilist kaitset ökoloogilise tähtsuse ning
tundlikkuse tõttu ka laevasõidust põhjustatud ohtude suhtes.
HELCOMi andmed näitavad, et aastakümneid kestnud töö Läänemere keskkonna ja ökosüsteemide normaalsema funktsioneerimise nimel on andnud eutrofeerumise ja toksilise reostuse piiramise näol tulemusi. Jõupingutuste jätkumise korral võivad tulemused edaspidi anda põhjust rahuloluks. Käesoleval ajal
tuleb siiski rõhutada, et: 1) keskkonna ja ökosüsteemide (ka inimese) reaktsiooni suhtes veel kontrollimata uute tehisühendite juurdevool Läänemerre jätkub.
Sellega seotud ökosüsteemide kaitseks tarvilik teave on väga ulatuslik ja selle
läbitöötamine võtab palju aega; 2) juba kasutuses olevate ühendite mõju kohta
on teave puudulik, eelkõige pikaaegse mõju kohta organismide sisekeskkonna
regulatsioonile, k.a geneetilistele teguritele. Lisaks tuleb tähelepanu juhtida siiani varju jäänud asjaolule, millel on Läänemere ökosüsteemide seisukohalt põhimõtteliselt suur tähtsus: Läänemere ökosüsteemide reostusolukorra võrdlemisel
teiste merede olukorraga tuleb tingimata lähtuda võrreldavate alade ökofüsioloogilisest seisundist normaalsetes tingimustes, st arvesse tuleb võtta võrrelda267

vate ökosüsteemide soolsus ja ka temperatuur (nii pikaaegne keskmine kui ka
kõikumiste iseloom). Sama tuleb silmas pidada ka reostusolukorra hindamisel
Läänemere eri osades/ökosüsteemides.

3.2.3. Ohtlike ainete ladustamisega seotud mõjud
Radioaktiivne reostus. Läänemere merekeskkonna kaitse komisjon on korduvalt arutanud ja hinnanud radioaktiivse reostuse ja Teise maailmasõja järel Kattegatti, Väikese Belti, Bornholmi ja Gotlandi süviku piirkonda uputatud keemilise
relva ja tavarelvastuse mõju (HELCOM, 1996, 2002, 2013 jne). Läänemeres esineb antropogeense päritoluga radioaktiivseid isotoope, peamiselt 137Cs ja 90Sr.
Kuni 1991. aastani võttis Läänemeri vastu hinnanguliselt 4850–5750 TBq 137Cs
ja 720 TBq 90Sr, millest peamise osa moodustas 90Sr sade Tšernobõli katastroofi
järel, millele lisandus tuumapommide atmosfäärikatsetuste järel 1960ndatel
Läänemerre langenud radioaktiivne sade ning mingi osa ka Sellafieldi (Iiri mere
rannikul) ja La Hague (Inglise kanali rannikul) töötlemisjaamade poolt Põhjamerre lastud ja soolase vee sissevooludega Läänemerre tulnud 137Cs ja 90Sr hulgast. Tšernobõli katastroofi järel tõusis radioaktiivsete ainete tase Läänemeres
kuni 1990ndate alguseni. Siis hakkas see radioaktiivsete ainete lagunemise ja
osalt merest lahkumise tõttu vähenema. Läänemere ja ookeani suhteliselt piiratud veevahetuse tõttu on lõhustuvate ainete kontsentratsioon Läänemeres ikkagi
kõrgem kui ookeanis. Kuid maksimaalne võimalik radiatsioonidoos Läänemere
piirkonnas perioodil 1950–2000 jäi Euroopa Liidu kehtestatud ohutuspiirist
allapoole. Setetes on 137Cs kõige rohkem Botnia meres (1370–1560 TBq) Liivi
lahe 23 TBq vastu. Läänemere vesikonnas tegutsevatest tuumaseadeldistest on
Läänemerre tulnud ainult sajandikprotsendilised hulgad selles meres praegu
olemasolevatest radioaktiivsetest ainetest. Kuid tulevikku arvestades on selles
suhtes tõsise kartuse allikaks endise NLi üha vananevad tuumajaamad.
Sõjavarustus. Keemiarelva kasutati Esimeses maailmasõjas, aga Teises maailmasõjas Euroopas mitte. Ometi olid varud kasutamisvalmis. Nende likvideerimine algas tegelikult juba enne sõja lõppu. Peamiselt 1945. ja 1948. a vahel uputati Skagerrakis Norra nõkku üle 30 laeva, mille pardal oli suur hulk keemiarelvi
Saksa armee säilinud varudest ja lisaks ka tavarelvi. Läänemerre uputati HELCOMi (1996, 2013 jne) andmetel kokku umbes 40 000 tonni keemilist relvastust, mis sisaldas hinnanguliselt 15 000 tonni toimeainet. Uputamine toimus
mitmes järgus aastatel 1945–1965 ja suhteliselt laial alal, Bornholmi saarest ida
ja Gotlandist kagu pool ning Väikese Belti lõunapoolse sissepääsu lähedal. Peamised uputamispiirkonnad on näidatud joonisel 118, kuid uputatavaid keemiarelva sisaldavaid konteinereid, mürske, lennukipomme ning lisaks hävitatavat
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Joonis 118. Keemiarelva uputamiskoht ja marsruut uputamiskohale (HELCOM,
1996).

tavarelvastust visati merre ka marsruudil Saksa linnadest Wolgastist ja Flensburgist joonisel näidatud uputamispiirkondadeni. Läänemeres oli peamiseks
uputamispiirkonnaks Bornholmi saarest ida pool paiknev süvik. Sinna visati
peamiselt pipragaasi, vähem adamsiiti jt ühendeid ning muud relvastust. Teiseks
suuremaks keemiarelva uputamise alaks sai Gotlandi saarest kagu pool paiknev
laialdane 93–137 meetri sügavune põhi. Ka sinna visati peamiselt sinepigaasi,
adamsiiti jt mürke sisaldavaid konteinereid, pomme, mürske ja lisaks miine ning
muud tavarelvastust. Peamiselt Wolgastist toodud närvigaasi tabuni ja fosgeeni
sisaldavat keemiarelvastust visati 1940ndate keskel merre 25–31 meetri sügavusele põhjale Väikesest Beltist lõuna pool. Lisaks ka muud lahingumoona. Samalaadseid uputamisi oli tõenäoliselt ka teistes kohtades Läänemeres. Üks neist
paikneb HELCOMi (2013) andmeil Gdanski süvikus 80–110 meetri sügavusel.
Täpne ülevaade uputatud keemia- ja tavarelvastusest puudub. Kontrollimine on
näidanud, et selle varustuse praegune seisund on varieeruv. Hoovuste, vee turbulentsi jt looduslike protsesside, aga ka inimtegevuse (kalapüük jm tegevus) tõttu
on osa uputatud relvastusest merepõhjas oma algsest asukohast teisaldatud.
Lisaks on pommid, mürsud ja mahutid korrodeerunud ning nende sees paiknevad ühendid merevee, vees sisalduva hapniku, väävelvesiniku, bakterite jm mõjurite toimel mitmesugusel määral muutnud oma esialgset olekut. Nende mõju
põhjasetete omadustele ning organismidele on uuritud vähe. Siiani ei ole tehtud omal ajal uputatud keemia- ja tavarelvastuse merepõhjalt koristamise otsust,
sest seda on väga keeruline täita ja täideviimine on seotud ohtudega. Praeguses
seisundis olevast sõjavarustusest hinnatakse reaalselt kõige ohtlikumaks sinepigaasi, kuna see võib paljale nahale ka nüüd põhjustada vigastusi. Siiani on teatatud sadadest kalurite vigastustest, peamiselt mere lõunaosas 1990ndate alguses,
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kuid sellised juhused ei ole praeguseni lakanud. Aastate eest esines Läänemere
lõunaosast püütud kalade söömisel mürgistusi ja see põhjustas kalade toiduks
kasutamise piiranguid. On tõestatud, et uputatud keemiarelvas sisalduvad ühendid mõjuvad kahjulikult mitte ainult kaladele, vaid ka mõningatele planktonvetikatele, mikroskoopilistele vähilaadsetele (näiteks Artemia salina) jt organismidele. Lisaks on põhjustanud vigastusi keemiarelva hävitamise piirkonnast ranniku
(ka plaažide) lähedale triivinud valge fosfori kamakad. Üldiselt lahustuvad keemiarelva koostises olevad kemikaalid vees vähe. Võimalike elustiku kahjustuste
ulatuse (k.a uurimisvajaduse) kohta on teave ebaküllaldane. Kuid nii varem kui
ka tänapäeval on Läänemere põhjas korrodeeruv keemiarelv elustikule ohtlik.
Samuti võib ta merepõhja kasutamisel torujuhtmete ja elektrijuhtmete paigaldamiseks, tuuleparkide rajamisel, vaba aja veetmisel (kalapüük, sukeldumine) jne
osutuda tõsiseks piiravaks teguriks.
Teised mõjurid. Peale käsitletud ohtlike ainete mõjutab inimtegevus mere
ökosüsteeme veel mittetoksiliste või vähetoksiliste orgaaniliste ja anorgaaniliste
ainetega, mis mõjutavad veeorganisme peamiselt üldisi ökoloogilisi tingimusi
muutes (näiteks fekaalid, ligniin, tselluloosikiud, toiduainetetööstuse mõningad jäägid jne). Samuti võib anorgaaniliste mittetoksiliste reoainete kasutamine
avaldada organismidele mehaanilist mõju (vigastavad neid, matavad enda alla),
muuta vee läbipaistvust jne. Nende hulka kuuluvad tahked inertsed ained, näiteks savi, liiv ja suuremad pinnasetükid.
Läänemere elusvarude olukorda ja ökosüsteeme mõjutavad peale merre lastavate
ühendite/materjalide ka inimtegevuse teised tahud – juba mitu sajandit kestnud
metsade raiumine, tammide jt hüdroehituste püstitamine, laevasõit jne. Pideva
peamiste keskkonnatingimuste (soolsus, temperatuur) pessimumi surve all elamine suurendab üldiselt Läänemere väikese geneetilise variatsiooniga liikide/
organismide haavatavust inimmõju tagajärjel, eeskätt eutrofeerumise tekitatud
või suurendatud hapniku defitsiidi ja toksilise reostuse suhtes.
Vilka, üha intensiivistuva meretranspordi mõju ökosüsteemidele tugevdab see,
et majandustegevuse ja puhkajate ning vaba aja veetjate päralt on peaaegu kogu
akvatoorium. Keskkonna reostamise kõrval on ka organismide häirimine oma
juuresolekuga ja laevamüra ning muu vibratsiooniga stressi põhjustav tingimus
ja see on Läänemere ökosüsteemidele harjumatult suur.

3.2.4. Läänemere elusvarude ekspluateerimine
Inimkond on looduslike veeökosüsteemide produktsiooni kasutanud mäletamatutest aegadest. Need kas ühte või mitmesse liiki kuuluvad varud on ökosüsteemi
koostisosaks, nende suurus oleneb ökosüsteemi seisundist. Mainitud eksplua270

teerimise tulemus – saagi suurus – oleneb lühikeses perspektiivis nii ökosüsteemi seisundist kui ka ekspluatatsiooni intensiivsusest. Pikas perspektiivis ei ole
püügiintensiivsuse järkjärguline tõstmine siiski saake pidevalt suurendanud,
vaid esialgsele tõusule on suure enamiku varude puhul järgnenud kas saagi
samale tasemele jäämine või paljude varude puhul koguni langus, mis tõsisematel juhtudel on arenenud varude depressiooniks. Käesolevaks ajaks on suur osa
maailmaookeani väärtuslikest ekspluateeritavatest populatsioonidest jõudnud
sellisesse staadiumi, kus nende ekspluateerimisastme tõstmine saaki ei tõsta,
vaid võib varu tõugata (või on juba tõuganud) langusse. Pikas perspektiivis (kui
tahame asjakohaseid varusid/ökosüsteeme ekspluateerida pika aja kestel ja saada häid saake) tuleb silmas pidada seda, et soovitavat saaki toodab ökosüsteem
looduslike tingimuste poolt määratud ulatuses. Kõigepealt tähendab see, et kogu
varu/looduslikku populatsiooni ei või välja püüda, vaid varu arvukuse taastumiseks/populatsioonide paljunemiseks tuleb ökosüsteemi jätta teatav hulk isendeid (vanematekari), mille suurus peab olema küllaldane vajaliku suurusega
varu/noorkalade tekkimiseks. Seega tuleb varude õige ekspluateerimisastme
määramiseks kõigepealt hinnata varu olukorda ja võimalikke arenguvariante.
Merepopulatsioonide puhul on tavaline, et peale ökosüsteemsete sidemete (looduslik populatsioon saab ümbritsevast ökosüsteemist toitu ja tema isendite arvel
toituvad toiduahelas kõrgemal asuvad organismid, kalade puhul näiteks mereimetajad, linnud, parasiidid jne) võivad populatsiooni ekspluateerida mitmed
riigid. Selline varu on ühine varu, mille haldamisel tuleb arvestada kõiki sellega
seotud mõjureid. Uue põlvkonna küllaldaseks arvukuseks tarviliku vanematekarja jätmisel tuleb arvesse võtta kõigi ekspluateerijate poolt populatsioonile
põhjustatud suremus. Pikaaegse soovitud tulu saamiseks tuleb seega populatsiooni käsitleda üldise huvi objektina ja seda asjaolu arvestades varu kasutamiseks korraldada nii ta hindamine kui ka haldamine.
3.2.4.1. Mere ökosüsteemide ja varude hindamise ja
haldamise aluspõhimõtted
Ökosüsteeme ja elusvarusid tuleb hallata nende looduslikes piirides. Haldamiseesmärkide saavutamiseks peab keskenduma nendele keskkonnatingimustele,
mis mõjutavad ökosüsteemi struktuuri, piiravad selle funktsioneerimist ja mitmekesisust ning ta looduslikku produktiivsust. Ökosüsteemse käsitluse skaalad
võivad olla erinevad. Haldamise piire määravad operatiivselt kasutajad, haldajad,
teadlased ja kohalik ühiskond.
Mere ökosüsteemide hindamine ja haldamise aluspõhimõtted on fikseeritud
ICESi dokumendis (ICES, 2000a). Nendeks on jätkusuutlikkus, säästlikkus ja
regionaalsete ökosüsteemide eraldi käsitlemine.
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1. Arengu põhitingimusena on rõhutatud jätkusuutlikkust kui tarvidust rahuldada tänapäevaseid vajadusi, kitsendamata tulevaste generatsioonide võimalusi
rahuldada nende vajadusi. Tervisliku ja produktiivse keskkonna säilitamise nõue
ei rõhuta looduse kaitsmist ühiskonnast lahus, vaid inimelu tingimusena. Seda
mõtteviisi on kinnitatud Rio deklaratsiooni esimese printsiibina – jätkusuutliku
arengu põhimõtete keskpunktis on inimene. Looduse osana väärib inimene tervislikku ja produktiivset elu. Ökoloogiline jätkusuutlikkus on sotsiaalse ja majandusliku jätkusuutlikkuse tingimuseks.
Kalanduse jätkusuutlikkust tuleb käsitleda kolmest vaatekohast:
1) kalavaru seisukohalt, kus peamiseks on populatsiooni reproduktsioonivõime;
2) ökosüsteemi seisukohalt, kus peamiseks on ökosüsteemi jätkuv produktiivsena ja normaalses olekus funktsioneerimine;
3) produktsiooniahela seisukohalt, k.a sotsiaalne ja majanduslik jätkusuutlikkus
ja heitmete tekkimise mõju.
Selle üldise poliitilise kontseptsiooniga on kooskõlas juba 1920. aastatel kalanduse haldamise teooria koostisosaks olnud maksimaalne jätkusuutlik saak, mis
sai kalanduse haldamise sihiks 1950ndatel. Seega on jätkusuutlikkuse kontseptsioon kalanduses arenenud 1920ndatest alates ja seda peetakse haldamise juhtivaks printsiibiks.
2. Säästev ja ettevaatlik lähenemine varude ekspluateerimisel on samuti juhtivaks põhimõtteks. Säästva meetodi rakendamine on mõeldud selleks, et minimeerida teadmiste piiratusest tulenevaid inimtegevuse negatiivsete tahkudega
seotud riske. See peab silmas varu võimet ennast reprodutseerida, mis on ekspluateerimise aluseks. Samuti suhtumist mitte- töönduskaladesse ja ökosüsteemi teistesse komponentidesse. Nende käsitlemine on seotud andmete ja nendega kaasnevate mudelite keerukusega. On olemas piirid, milleni saame aru mere
ökosüsteemidest ja milleni saame prognoosida inimmõjude toimet.
3. Ökosüsteemne käsitlus. Kalanduse haldamine peab garanteerima mitte
ainult kalavaru, vaid kogu ökosüsteemi jätkusuutlikkuse. See põhineb arusaamal,
et kalavaru aluseks on elujõuline ökosüsteem. Kalanduse haldamist ja ökosüsteemi kaitset tuleb käsitleda koos.
Tähtsaks ökosüsteemse käsitluse põhimõtteks on keskkonnatingimuste alusel
eristatud regionaalsete ökosüsteemide eraldi käsitlemine. See põhimõte on
seotud bioloogiliste süsteemide lahus käsitlemise nõudega. Läänemere kui riimveekogu eri osades valitsevate erinevate soolsus-, temperatuuri- jt keskkonnatingimuste tõttu on ajaloolise arengu kestel kohastuslikult kujunenud üksteisest
oluliste parameetrite (k.a arvukusdünaamika, kasv jne) poolest erinevad lokaalsed kalade jt organismide populatsioonid. Mainitud populatsioonidel on igaühel
oma areaal, st Läänemere ulatuses ei ole nende suhtes võimalik kohaldada panmiktilise segunemise kontseptsiooni. Korrektsete tulemuste saamiseks tuleb nii
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eri populatsioone kui ka nende populatsioonide aluseks olevaid ökosüsteeme
käsitleda eraldi. Seega tuleb hindamiseks iga regionaalse ökosüsteemi ja selles
esinevate populatsioonide kohta koguda eraldi materjal (st tuleb eristada populatsioonid ja iga populatsiooni käsitleda eraldi), see töödelda, igaühe kohta teha
eraldi järeldused ning anda hinnangud.
Ökosüsteemne käsitlus ei tähenda ainult populatsioonide/ökosüsteemide üksteisest eraldi käsitlemist. Iga ökosüsteemi ja populatsiooni käsitlus tuleb siduda
kõnesoleva ühiku konkreetsete keskkonnatingimustega ja nende dünaamikaga,
eriti juba toimunud ja järgnevatel aastatel oodatavate muutustega. Seega saame
defineerida ökosüsteemide ja kalanduse haldamise peamised eesmärgid (ICES,
2000a):
1) Kindlustada jätkusuutlik, tugev ja terve ökosüsteem, tugevdada ta iseloomulikku struktuuri ja toimimist, produktiivsust ja bioloogilist mitmekesisust.
2) Saavutada mere elusressursside jätkusuutlik ekspluateerimine, st kvaliteetse
toidu suur saak.
3) Kindlustada majanduslikult elujõuline kalandus.
Kalanduse jätkusuutlikkuse otsene alus on kalavaru. Kuna kalavaru saame käsitleda ainult ökosüsteemi koosseisus, siis põhineb varu ekspluateerimine ökosüsteemi ekspluateerimisel.
Ühe varuühiku ekspluateerimise jätkusuutlikkus. Ühe varuühiku (populatsiooni) tase on käesoleval ajal peamiseks rakendatavaks meetodiks. Sel puhul
tahetakse kindlustada tähtsaima varu jätkusuutlikku produktiivsust. Selleks määratakse kalapüügi mõju sellele varule/populatsioonile. Otsene ekspluateerimise
mõju võib olla:
1) suuremate isendite arvukuse vähenemine populatsioonis. Kalade keskmine
pikkus/kaal populatsioonis väheneb;
2) populatsiooni suguküpse osa biomassi vähenemine, kuna suuremate isendite
arvukus on langenud. Säilinud suguküpse populatsiooni osa on noorenenud.
Populatsiooni paljunemisvõime on vähenenud;
3) populatsiooni kogubiomassi vähenemine.
Ülalmainitud mõjud saadavad ekspluateerimist alati. Kuid nad iseenesest ei näita
veel ülepüüki ega seda, kas käsitletav kalapüük on jätkusuutlik või mitte.
Kalanduse haldamist saab juhtida varu seisundit ja ekspluateerimise intensiivsust iseloomustavate seisundinäitajate (seisundi indikaatorite) abil. Need näitavad varu olukorda ja seda, kuivõrd otstarbekalt seda haldamise eesmärkidega
võrreldes ekspluateeritakse.
Läänemere olulisimad ekspluateeritavad elusvarud on kalavarud. Peamise majandusliku tähtsusega on Läänemeres kohanenud merekalad (räim, kilu, tursk,
lest, merilest, soomuslest, kammeljas), siirdekalad (lõhe, meriforell), glatsiaal273

reliktide hulka kuuluv meritint ja rannikuvööndis mageveekalad. Kalandus
kasutab looduslikke elusvarusid, st nende varude moodustumine ja muutused
olenevad looduslikest tingimustest. Inimtegevus võib mõjutada looduslike varude olukorda nende ekspluateerimise või nende elukeskkonna muutmisega.
Kalavarud kuuluvad ühisvarude hulka ning nendega seotud probleemid on
lahendatavad ühise haldamise alusel.
Kalanduse haldamiseks tehtavaid hinnanguid ja prognoose võib nende koostamise eesmärgi ja meetodite põhjal jagada kolmeks:
1) Peamiselt temperatuuri, hoovuste jt keskkonnatingimuste mõjul esinevad lühiajalised kala jaotumise muutuste hinnangud ja nendel põhinevad prognoosid.
Keskkonnatingimuste lühiajaliste muutuste või kala bioloogilise või sesoonse
tsükli tõttu toimuvate kalade ümberpaiknemise ja käitumise muutumise hinnangud puudutavad kala jaotuse või aktiivsuse muutusi (kudemisränne, toitumis- ning talvitusränne jne) ega ole tingimata seotud ökosüsteemide parema
haldamise või elusvarude ratsionaalse ekspluateerimise põhimõtete kehtestamisega. Selliseid hinnanguid tehakse eeskätt püügi ratsionaalsemaks organiseerimiseks.
2) Olemasolevate varude ekspluateerimiseks tarvilikud peamiselt 1–2 aastat ette
tehtavad ökosüsteemide seisundi hinnangud ja kalavarude suuruse, koosseisu
ning võimalike saakide kvantitatiivsed prognoosid. Selle töö eesmärgiks on
varude kvantitatiivne hindamine kehtestatud varuühikute kaupa. Selliseid
prognoose tehakse varude ekspluateerimist ja seisundit iseloomustavate andmete (saakide suurus, liigiline ja vanuseline koosseis, vanuserühmade keskmine kaal, kalade suguküpsus, püügi intensiivsust näitavad materjalid jne) alusel.
Järgmiste aastate saakides suurt tähtsust omava kujuneva põlvkonna arvukus
sisestatakse mudelisse vastavalt kasutatavale meetodile kas mingi perioodi
põlvkondade arvukuse keskmisena või vaadeldava põlvkonna arvukuse kohta
eraldi tehtud uuringu tulemusi kasutades. Näiteks tehakse selliseid uuringuid
Liivi lahe kevadkuduräime kujunevate põlvkondade arvukuse hindamiseks
alates aastast 1947. Selleks määratakse igal aastal populatsiooni paljunemisalal
kindlates punktides 17 mm pikkuste ja pikemate räimevastsete keskmine arv
10-minutilises püügis. Meetodi tagapõhjaks on asjaolu, et pikaaegsete uurimuste kohaselt on kevadkuduräime ≥17 mm vastsete keskmine arv matemaatiliselt olulises korrelatsioonis kujuneva põlvkonna arvukusega ning seega
esindab kõnesoleva aasta mainitud pikkusega vastsete keskmise arvu suhe
pikaaegse vastsete arvu keskmisse kujuneva põlvkonna suhtelist arvukust.
Olemasolevate varude hindamine ja haldamisotsuste tegemine põhineb seisukohal, et kalanduse haldamise kui kalandusoperatsioone reguleeriva süsteemi
peamiseks eesmärgiks on ära hoida veekogu kalaproduktiivsust ületavate ekspluateerimismahtude kehtestamine.
274

3) Läänemere ökosüsteemide perioodilistel kõikumistel põhinevad pikaperioodilised (10 aastat ja rohkem) kalasaakide kvalitatiivsete muutuste prognoosid,
mis on hädavajalikud ökosüsteemide ja varudega seotud strateegiliste otsuste
langetamiseks.
Allpool vaatleme lähemalt hindamise ajal meres olemasolevate varude suuruse
ja koosseisu hinnangute (peamiselt 1–2 aastat ette tehtavate prognooside) ning
pikaaegsete, vähemalt 10–20 aastat ette tehtavate prognooside koostamise peamisi põhimõtteid. Nende materjalideta ei ole ökosüsteemide ja kalavarude jätkusuutlik ekspluateerimine võimalik.

3.2.4.2. Läänemere ökosüsteemide ja
olemasolevate kalavarude hindamine
Olemasolevate kalavarude hindamise ja jätkusuutliku haldamise aluseks olevad
hindamistoimingud teeb tänapäeval Läänemereriikide tarbeks Rahvusvahelise
Mereuurimise Nõukogu Läänemere kalade hindamise töörühm. Töörühm saab
oma alusmaterjali regulaarselt kõigilt Läänemere riikidelt. Töörühma liikmed
esindavad Läänemere rannikuriike ja võimalikke lisaliikmeid. Kasutatakse
ICESi poolt kontrollitud meetodeid. Kalanduse haldamine reguleerib inimtegevust ja puudutab ainult kalapüügioperatsioone, seega mõjutab varude elujõulisust kaudselt. Pikas perspektiivis on varude jätkusuutlikkus sotsiaalsete ja majanduslike eesmärkide saavutamisel põhilise tähtsusega. Kalanduse ressursi baas
on mitmene. Kalapopulatsioonid on üksteisega ja nende aluseks oleva ökosüsteemiga paljude vastasmõjudega seotud. Sellepärast on jätkusuutlikkus seotud
nii kalandusega kui ka ökosüsteemiga.
Kalapopulatsioonii varude hindamisel kasutatakse tänapäeval laialdaselt virtuaalpopulatsiooni analüüsi meetodit ning seda täiendavaid lisameetodeid
(ICES, 2000a, 2011). Tarvilikeks sisendmaterjalideks on püügiandmed, saakide
vanuseline koosseis, vanuserühmade kaupa esitatud kala keskmine kaal ja suguküpsete isendite protsent. Täiendi hinnang saadakse eriuurimiste (vastsete/
noorkalade arvukuse või vastsete toiduorganismide arvukuse hindamise) materjalidest. Loodusliku suremuse hinnang pärineb varude mitmeliigilise hindamise töörühma tulemustest (kus arvestatakse ka toitumissuhteid, st tursa/hüljeste toitumise mõju). Tööndusliku suremuse suurus hinnatakse püügi iseloomu
põhjal või kasutatakse mitmete aastate keskmisi väärtusi. Iga varuühiku kohta
arvutavad ICESi töörühmad järgnevaks aastaks soovitatava haldamisrežiimi, mis
hõlmab ka lubatavat püügikogust. See jagatakse hiljem riikide ja püügiorganisatsioonide vahel.
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Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu poolt väljatöötatud bioloogilised
ohupiirid ja seisundinäitajad. ÜRO laia levila ja ülimigreerivate kalavarude
lepe sätestab, et varude haldamine peab „ rakendama meetmeid, et kindlustada
kalavarude pikaaegset jätkusuutlikku säilimist“ ja „kindlustama, et need meetmed põhineks parimatel teadusandmetel ning on kavandatud varude hoidmiseks/viimiseks sellisele tasemele, mis võimaldaks neil toota maksimaalset jätkusuutlikku saaki“. Selle saavutamiseks sätestas lepe seisundinäitajate kasutamise,
mille eesmärgiks on piirata ekspluateerimist bioloogiliselt ohutute piiridega, mis
võimaldaks varudel toota maksimaalset jätkusuutlikku saaki ning riski ja ebakindluse korral kasutada parimat tehnikat.
Bioloogiliselt ohutud piirid on võtmetähtsusega kontseptsioon kalavaru ja kalanduse suhtes: varu asub bioloogiliselt ohututes piirides, kui ta meie parimate
teadmiste põhjal on võimeline kõnesolevates ekspluateerimistingimustes oma
produktiivsustaset jätkama. Täitevtasandil määratakse kalavarude bioloogiliselt
ohutud piirid seisundinäitajate (varu seisundi ja teda ekspluateeriva kalanduse
kvantitatiivsete näitajate) alusel. Seisundinäitaja on seotud haldamiseesmärgiga,
näiteks maksimumsaagi saamise või varu paljunemisvõime säilitamisega. Seega
on seisundinäitaja tähiseks, mis lubab hinnata olemasolevat olukorda haldamiseesmärgi suhtes ning saada tegevusjuhendeid – kas oleme saavutanud haldamiseesmärgi või mis suunas peame selle saavutamiseks liikuma.
Praegu kasutatavad peamised seisundinäitajad on kudukarja biomass ja kalandussuremus.
Kui seisundinäitajate määramiseks on informatsioon puudulik või puudub, siis
võib esialgseks kasutamiseks määrata ajutised seisundinäitajad. Nende aluseks
võib võtta analoogsete, kuid tuntumate varude vastavad näitajad.
Maksimaalsele jätkusuutlikule saagile vastavaks haldamiseesmärgiks on pikaaegse saagi maksimeerimine, st selle saavutamiseks tarvilike kalandussuremuse
väärtuste rakendamine. Vajalikeks määramisteks arvutatakse antud populatsiooni põhitunnuseid kasutades saagikõver, mis peegeldab sellele populatsioonile rakendatud kalandussuremuste tulemusena saadud saagi suurusi. Saagikõvera
kõrgeim punkt näitab maksimumsaagi saamiseks tarvilikku kalandussuremust.
Võrreldes teatava aasta kohta määratud kalandussuremust sellise kalandussuremusega, mis lubaks saada maksimaalset jätkusuutlikku saaki, saame saagikõveralt aru, kas peame kalandussuremust suurendama või vähendama ja kui palju, et
saavutada varu jätkusuutlik ekspluateerimine maksimaalse saagi tasemel.
Klassikalise maksimaalse saagi tasemel ekspluateerimise mudel ei anna vastust
kahele tähtsale küsimusele, mis tekivad seoses varude säästliku käsitlemisega
jätkusuutlikkuse tagamiseks:
1) Mudel ei hõlma tarvidust arvestada varu paljunemisvõimet. Kalandussuremuse suurenedes väheneb kudukarja biomass ja ei ole kindel, et see maksi276

maalse saagi tasemel kindlustaks varu suuruse taset säilitava paljunemisvõime.
2) Mudel esindab pikaaegseid keskmisi. See ei hõlma looduslikku varieeruvust
ning kalanduse haldamisega seotud ebakindlust. Vaatamata mõistega seotud
terminile „jätkusuutlik“ ei ole see mudel küllaldane arvestama varu jätkusuutlikkust ja ekspluateerimisel nõutavat ettevaatlikkust. Sellepärast on tarvilik
lisaks määrata sellised seisundinäitajad, mis hõlmaksid varu jätkusuutlikkust ja
ekspluateerimisel vajalikku ettevaatlikkust.
Varu taastootmissuutlikkus ja selle arvestamine varude hindamisel. Varu
võime enda taastootmiseks oleneb vanematepopulatsiooni suurusest ja merekeskkonna seisundist. Vaadeldava aasta kalavarude hinnangutes mõõdetakse
vanematepopulatsiooni sel aastal kudemisest osavõtvate suguküpsete kalade
biomassiga. Kudukarja biomassi kasutatakse taastootmisvõime iseloomustamiseks. Siiski on kogunenud palju tõendeid, et mitte ainult kudukarja suurus,
vaid ka koosseis on tähtis, kuna vanemad kudejad panustavad täiendisse rohkem
kui nooremad esmaskudejad. Suur kalastussurve ei vähenda ainult kudukarja
biomassi, vaid ühtlasi vähendab säilinud biomassis vanemate ja suurendab nooremate osatähtsust.
Kujuneva täiendi olenevus kudukarja biomassist sõltub väga palju ka mitmetest
keskkonnatingimustest, mis võivad oluliselt mõjutada suremust embrüonaal- ja
vastsestaadiumis. Enamiku kalaliikide paljunemisstrateegiaks on keskkonna täitmine järglastega, et soodsate keskkonnatingimuste korral populatsiooni suurus
kasvaks. Küllaldaselt suure populatsiooni korral piiravad täiendi suurust peamiselt keskkonnatingimused ja võib näida, et kudukarjal mõju ei ole. Kuid viljastatud marja hulk on proportsionaalne kudukarjaga. Soodsate keskkonnatingimuste korral, kuid ka väikese kudukarja puhul võib kudukarja biomass olla tähtsaks
täiendi arvukuse mõjutajaks. Tähtis on teada, kui väike kudukarja arvukus võib
olla, et tema suurus negatiivselt ei mõjutaks kujuneva täiendi arvukust. Et meie
praegused arusaamad täiendi kujunemise protsessidest on puudulikud, siis tuleb
seda probleemi selgitada kudukarja suuruse ja täiendi suhte analüüsimisega pika
aja jooksul. Sellekohased pikaaegsed materjalid on tüüpiliselt küllalt lühikesed
(20–30 vaatlust) ega võimalda kindlaid järeldusi, sest täiendi variatsioon on looduslikel põhjustel lai.
Kudukarja biomassi taset, millest allpool on esinenud täiendi arvukuse langus,
on ICES kasutanud hindamisel bioloogilise varu jätkusuutlikkuse näitajana.
Säästlik ja ettevaatlik käsitlus hindamisel. Selle termini all peetakse silmas
haldamisel ettetulevate riskide ja ebakindluse käsitlemist. Kalanduse haldamine
sisaldab riski, et haldamistegevus ei kindlusta haldamisotsuste täitmist. Risk
mitte täita haldamisotsuseid on seotud haldamistegevuse puuduliku tundmise
ja kalapopulatsioonide suure loodusliku variatsiooniga. Kalanduse haldamine
põhineb varude hindamisel ja saakide prognoosimisel. See tegevus on seotud
järgmiste ebakindlustega:
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1) Varude seisund ei ole täpselt teada, sest varude hindamiseks ja prognoosimiseks tarvilikud andmed on kas ebakindlad või neid ei ole olemaski. Saakide
andmed on tihti ebakindlad (ebatõesed). Andmed heitmete kohta kas puuduvad või ei ole varuhinnanguks tarvilikul viisil esitatud. Püüki tuleva põlvkonna
suuruse kohta on andmed tavaliselt ebatäielikud. Hinnatava populatsiooni loodusliku suremuse suuruse ja dünaamika kohta rahuldavaid andmeid enamasti
ei ole.
2) Ka prognoosiga kaasneb ebakindlus, kuna varude hinnangus võivad olla ülalnäidatud ebatäpsused. Lisaks sellele ei ole ette teada püügilaevastiku tegevus ja
haldustegevuse mõju.
Varude produktiivsuse looduslik varieeruvus oleneb peamiselt täiendi varieeruvusest. Tähtsad on samuti keskkonna, loodusliku suremuse ja kasvu muutused,
ka nende kohta võivad andmed olla puudulikud. Säästlik käsitlus nõuab, et haldamine peab haldamisotsuste tegemisel tekkinud riske arvestama.
Säästlik jätkusuutlik haldamine – ICESi poolt hindamiseks rakendatud
seisundinäitajad (ICES, 2000a).
Juhul, kui soovime vältida populatsiooni/kudukarja biomassi langemist alla kriitilise suuruse, bioloogiliselt minimaalse vastuvõetava taseme, peame haldamisskeemi nii kavandama, et sellise olukorra võimalus oleks väike. Ei ole küllaldane
rakendada sellist haldamisstrateegiat, mis kudukarja biomassi määrab paljuaastasele keskmisele tasemele. Säästlik haldustegevus peab kudukarja biomassi langemist bioloogiliselt minimaalsele vastuvõetavale tasemele vältima. Sellepärast
tuleb rakendada kudukarja nii madalale tasemele langemist ennetavat haldamisstrateegiat.
ICES on välja töötanud lisakriteeriumid, mis näitavad, missuguses varude seisundis tuleb rakendada varu ekspluateerimist karmistavaid piiranguid. Praegu
on ICESi nõuande aluseks põhimõte: „Varu ja seda ekspluateeriv kalandus on
bioloogiliselt ohututes piirides, kui on suur tõenäosus, et 1) populatsiooni kudukarja biomass on kõrgemal sellest tasemest, mis täiendit nõrgendab, ja 2) populatsiooni kalandussuremus on väiksem sellest läviväärtusest, mida tuleb vältida.“
Seda bioloogiliselt minimaalset vastuvõetavat kudukarja biomassi taset (MBAL)
nimetatakse nõustamisel kudukarja biomassi limiteerivaks seisundinäitajaks
Blim. Kudukarja biomassi hoidmist bioloogiliselt minimaalsest vastuvõetavast
tasemest ülevalpool peetakse varu produktiivsuse säilitamise tingimuseks.
Kudukarja biomassi taseme hoidmiseks ülevalpool Blim lisati limiteeriv seisundinäitaja ka kalandussuremuse suhtes (Flim). Kalandussuremuse hoidmisega
sellest väärtusest allpool võib vältida hädaolukordi, mil on tarvis peatada kudukarja kiire vähenemine.
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ICES on kalavarude limiteerivatele seisundinäitajatele lähenemise puhuks ette
valmistanud limiteerivad „pa“ (precautionary approach) seisundinäitajad Fpa ja
Bpa. See „pa“ seisundinäitaja on punkt, milles tuleb rakendada haldamistegevust,
kui limiteerivast seisundinäitajast ülemineku võimalus peab jääma väikeseks.
„pa“ seisundinäitaja tegelik väärtus on limiteeriva seisundinäitaja funktsioon,
mis näitab riski, mida haldamine on valmis võtma, samuti varu hindamise ning
prognoosi ebakindlust.
„pa“ seisundinäitajaid võib seostada ennetava haldamisstrateegiaga, mis nõuab
spetsiifilist tegevust juhul, kui varu liigub „pa“ seisundinäitaja taha. Kui varu on
depressioonis või üle püütud, siis rahuldab hoidliku haldamise tingimusi kalandussuremuse vähendamine vähemalt Fpa- ni, kudukarja biomassi teatava perioodi jooksul taastamine Bpa väärtusest kõrgemale.
Mitmeliigiline käsitlus. Kalandus ekspluateerib paljusid kalapopulatsioone.
Nii bioloogilistel kui ka tehnilistel põhjustel peaks kalanduse haldamine haarama
mitmeid varusid. Kalandusteadus ja haldamine on teinud edusamme jätkusuutlikkuse ja hoidlikkuse põhimõtete rakendamisel haldamisse ainsa populatsiooni
tasandil, st tingimustes, kus käsitletakse ühteainust süsteemi, mille piirides ei
esine erineva varude dünaamikaga rühmitusi. Palju keerulisem on sama tulemuse saavutamine mitut populatsiooni koos käsitledes. Peamiseks takistuseks on
ülesande komplekssus ja keerulisus nii teaduslikul kui ka haldamise tasandil. Üks
suuremaid takistusi on populatsioonidevaheliste, aga ka keskkonnatingimuste ja
eri populatsioonide vaheliste seoste kooskäsitlemise keerukus.
Vastastikuste mõjude arvestamine. Populatsioonide vastastikune bioloogiline
mõju realiseerub ökosüsteemis bioloogiliste protsesside kaudu. Üks peamistest
mõjudest on ärasöömine. Peale kalapüügi on röövkalade, lindude, hüljeste jt
mereimetajate ohvriks langemine vanemate kalade suremuse kõige tähtsam põhjus. Läänemere peamiste töönduskalaliikide tursa, heeringa/räime ja kilu vastastikust mõju on hinnatud paljude kogutud maosisu proovide alusel. Hinnangud on modelleeritud ja mudelite põhjal on hinnatud tursa toitumisest tulenev
räime ja kilu suremus aastate ja piirkondade kaupa. Andmeid on kasutatud ühe
populatsiooni põhistes varude hinnangutes. Populatsioonide ja isendite vaheline
võitlus toidu ja elualade pärast on samuti liikide- ja isenditevaheliste suhete
tähtis lõik.
Vastastikune tehniline mõju kerkib esile peamiselt kalapüügil. Enamik töönduspüüke kujutab endast segakala püüki, st mitmete kalaliikide/populatsioonide
koospüüki. Kui sihiks on ühe liigi püüdmine, siis räägitakse tavaliselt teiste püügis esinevate liikide kohta, et nad on püütud kaaspüügina.
Tehniline mõju kalaliikidele esineb mitme kalaliigi/populatsiooni koospüüdmisel, st kalandussuremus langeb mitmele samal alal esinevale varuühikule. Praeguse haldussüsteemi nurgakiviks on iga kalaliigi haldamine eraldi. Varuühikute
segunemise iseloom (nende protsent teatava laeva püügis) mingis püügikohas ei
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tarvitse olla seotud nende suhtelise arvukusega selles ökosüsteemis/regioonis
ega ka nende ühikute püügiks eraldatud kvootidega. Kasutatavad püügiriistad ei
tarvitse sobida eri varuühikute legaalseks püügiks. See viib teatava hulga püütud
kalade merreheitmisele. Kuid heitmed ei olene ainult haldamisega seotud otsustustest. Turustamiskaalutluste tõttu võidakse merre heita odavamaid kalaliike
või odavamaid suurusrühmi.
Tavaliselt esitavad püüdjad enam-vähem korrektselt tööstuslikuks ümbertöötamiseks (kalajahuks) mineva kala liigilise koosseisu. Heitmete statistika on ikka
veel ebarahuldav ja aegrida lühike (algab enamasti 1990ndatest). Rahuldava
kvaliteediga andmete kogumine on suhteliselt kallis.
Kalanduse jätkusuutlikkuse hindamine. Ökosüsteemid avaldavad mõju kalapopulatsioonidele ja kalandus mõjutab ökosüsteeme. Vastavalt rahvusvahelistele
lepetele tuleb kalanduse mõju ökosüsteemidele arvestada kalanduse haldamisel.
Kalanduse mõju ökosüsteemidele on uuritud peamiselt viimase aastakümne
jooksul. On leitud, kuidas kalapüük mõjutab ökosüsteeme:
1) inimtoiduks ökosüsteemist võetava biomassiga. Seega eemaldatakse ökosüsteemist teatav biomass, mis muidu oleks jäänud selle süsteemi toiduahelasse;
2) röövkalade biomassi eemaldamise tõttu väheneb surve väiksematele kaladele;
3) püütavate liikide eemaldamine muudab nende liikide arvukust ja populatsiooni struktuuri ning sellega ka ökosüsteemi struktuuri;
4) mittepüütavate liikide eemaldamine muudab ökosüsteemi struktuuri, eriti
juhul, kui mainitud liigid on harva esinevad ja nende tähtsus ökosüsteemis on
oluline;
5) soovimatute saakide merreheitmine on toiduvaru moodustamine, mida muul
puhul ei oleks eksisteerinud. See võib avaldada mõju teatavate kalade, lindude
vms arvukuse muutustele;
6) traallaudade jt püügivahendite poolt merepõhjale ja põhjaelustikule avaldatav
mõju;
7) ökosüsteemile avaldatav mitmene mõju võib tulemuseks anda liigilise/populatsioonilise mitmekesisuse muutumise, samuti süsteemi kuuluvate organismide suuruselise/vanuselise koosseisu muutumise.
Seega on kalanduse ökoloogilised mõjud mitmekesised ja varieeruvad. Paljudel
juhtudel ei ole võimalik täpselt näidata kalanduse mõju ökosüsteemidele. Kuigi
üldjuhul on tähtis säilitada mere ökosüsteemide elujõulisust, ei ole konkreetsetel
juhtudel alati võimalik näidata ühe või teise tegevuse negatiivset mõju ökosüsteemide jätkusuutlikkusele.
On olnud võimalik luua kontseptsioonid ja kvantitatiivne raamistik seisundinäitajatele, mudelitele, ühe liigi jätkusuutlikule ekspluateerimisele ning säästlikule suhtumisele. Ökosüsteemi jätkusuutlikkuse suhtes on olukord väga erinev.
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Ei ole veel selge mere ökosüsteemidega seotud komplekssuse ja loodusliku
varieeruvuse kontseptsioonid. Ka inimese vahelesegamise mõju ning pöördumatuid või jätkusuutmatust põhjustavaid häiringuid tekitavad nähtused on praegu
veel vähe arusaadavad. Ei ole kindel, et selline arusaamine kunagi tuleb. Järelikult
on veel vara teha sellel süsteemil põhinevaid kvantitatiivseid seisundinäitajaid.
Edu konkreetsete küsimuste lahendamisel oleneb arengutest vastavas teadusharus.
Seega on ökosüsteemne lähenemine kalanduse haldamisele suhteliselt lapsekingades. See ei tähenda, et ökosüsteemsed seisukohad kalanduse haldamisel
puuduvad. Siiani on haldamine orienteerunud üldisele säästlikkusele ning sekkunud juhtudel, kui ilmsiks on tulnud ökosüsteemi puudutavad vastuvõtmatud
tagajärjed.
Jätkusuutliku ressursikasutuse ja sotsiaalse heaolu vahel on tugev side. Vastavalt
jätkusuutliku arengu mõistele on ökoloogiline jätkusuutlikkus kalanduse sotsiaalse ja majandusliku jätkusuutlikkuse tingimus.

3.2.4.3. Pikaperioodilised hinnangud ja prognoosid
Teataval ajal meres olevate varude arvukuse, biomassi, vanuselise struktuuri ning
ekspluateerimisparameetrite põhjal on tänapäevaste meetoditega võimalik koostada hinnanguid ja haldamissoovitusi tavaliselt lähemaks 2–3 aastaks. Sellised
hinnangud ja prognoosid on enamasti kvantitatiivsed, st nad esitatakse kaaluühikutes. Nende alusel otsustatakse ökosüsteemi ja varude haldamine lähitulevikus.
Kuid ökosüsteemide ja varude õigeks haldamiseks on väga tähtis teada nende
võimalikku käitumist pikemaks ajaks ette. Sama on tarvilik ka ühiskondlike ja
majanduslike otsuste langetamiseks – elanike tööhõive planeerimiseks, kalalaevade ja püüniste tellimiseks, toodangu turgude ettenägemiseks jne. Nende vajaduste rahuldamiseks on tarvilik ette näha ökosüsteemi ja kalavarude seisund
ja nende arvatavad muutused võimalikult pikal ajavahemikul tulevikus. Selleks
tuleb koostada pikaperioodiline ökosüsteemi ja varude seisundi prognoos, mis
peab andma teavet põhimõtteliste muutuste kohta. Seega erineb pikaperioodiliste ökosüsteemi ja elusvarude hinnangute ja prognooside kasutusala eesmärgilt oluliselt meres juba olemasolevate varude hinnangute ja prognooside omast.
Ökosüsteemi seisundi ja kalaliikide varude suuruse pikaperioodiline hinnang
10–20 aastaks ette on eriti tähtis lühikese elueaga ja järsu arvukuse muutustega
liikide puhul, nagu on kilu ja ka laheräim. Erinev on ka tavaliste ja pikaperioodiliste varuhinnangute koostamise metoodika ja selleks tarvilikud andmed. Pikaperioodilisi ökosüsteemide ja kalavarude hinnanguid ning prognoose on võimalik koostada ainult siis, kui on teada, missugused on peamised ökosüsteemide ja
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varude dünaamikat mõjutavad keskkonnatingimused ning suure tõenäosusega
teada ka see, missugusteks kujunevad need keskkonnatingimused meid huvitava
perioodi kestel.
Seni on õigeks osutunud pikaperioodilisi ökosüsteemi ja kalavarude hinnanguid
tehtud ainult üks – Kalejsi ja Ojaveere (1989) esitatud Läänemere tursa, kilu,
mere- ja laheräime varude muutuse hinnang aastani 2008. Esimeses pikaaegses
prognoosis sisalduv ennustus oli lühike ja kõlas: „Peamiste režiimi-kujundavate
faktorite prognoosi alusel võib eeldada, et periood kuni aastani 1992 tuleb rikaste tursa, sügiskuduräime ja Läänemere lõunaosa kevadkuduräime põlvkondade
moodustumiseks ebasoodne. Kuid soojemate talvede järel, eriti kui kevadel ja
suvel on kõrge temperatuur, võib kujuneda hea kiluvarude täiend ning pehmematel talvedel keskmine sügiskuduräime põlvkond. Keskkond limiteerib vähem
nende populatsioonide arvukust, mis on paremini kohastunud madala soolsuse
ja karmide talvedega (näiteks Läänemere põhjaosa räimepopulatsioonid).
Periood aastast 1993 kuni 2008 soodustab eelmisest perioodist rohkem merelist
boreaalset faunat. Võivad kujuneda head tursa ja sügiskuduräime põlvkonnad
ning atlantilist tüüpi atmosfääri tsirkulatsiooni järel on võimalik ka arvukate kilu
ja kevadkuduräime põlvkondade tekkimine.“
Kuna prognoositud periood on läbi, siis saame prognoosi vastavust tegelikkuses
kujunenud olukorrale hinnata. Jooniselt 119 võib näha histogrammina kujutatud Läänemere tursa idapopulatsiooni (a), kilu (b), mereräime (c), Liivi lahe
räime (d) ja Põhjalahe räime (e) põlvkondade arvukuse hinnang perioodidel
1973–1987 ja 1988–2008 ICESi andmete põhjal (ICES, 2011). Mustad tulbad
näitavad põlvkondade arvukust Kalejsi ja Ojaveere (1989) ennustusperioodi
kestel. Horisontaalne sinine joon näitab põlvkondade keskmist arvukust perioodil 1973–1987, horisontaalne punane joon perioodil 1988–2008. Jooniselt on
näha, et võrreldes 1973.–1987. a perioodiga vähenes prognoositud perioodil
1988–2008 oluliselt tursa ja Läänemere lõunapoolsete piirkondade (avaosa)
räime põlvkondade arvukus. Seevastu kilu ja mere põhjapiirkondade (Põhjalaht, Liivi laht) räimepõlvkondade arvukus suurenes märgatavalt. Pärast 1993. a
toimunud suuremat Põhjamere vete sissevoolu (vt. joon. 7) soolsus Läänemeres
tõusis. ICESi töörühma andmetel on mõnedel aastatel pärast 1990ndate keskpaika tursapõlvkondade arvukus olnud küllalt hea. Seega on õigustunud kõik
esimeses pikaperioodilises prognoosis oodatud ökosüsteemi ja varude suuremad muutused.
Arutlusaluse pikaperioodilise prognoosi koostamise metoodika põhineb eeskätt
tõsiasjal, et Liivi ja Soome lahte suubuvate jõgede vooluhulk on viimase sajandi
kestel muutunud perioodiliselt (joonis 120). Jõgede vooluhulga suurenemise
perioodidel on mere soolsus vähenenud, tursa paljunemistingimused halvenenud ja selle liigi arvukus langenud ning seetõttu kilu ja räim hakanud domineerima. Jõevoolu vähenemise perioodidel on soolsuse suurenemise tõttu haaranud
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Joonis 119. Läänemere tursa idapopulatsiooni, kilu, mereräime, Liivi ja Põhjalahe räime põlvkondade arvukuse hinnang perioodidel 1973–1987 ja 1988–2008 ICESi andmete põhjal (ICES, 2011). Mustad tulbad näitavad Kalejsi ja Ojaveere (1989) ennustatud põlvkondade arvukust. Horisontaalne sinine joon näitab põlvkondade keskmist
arvukust perioodil 1973–1987, horisontaalne punane joon perioodil 1988–2008.
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Joonis 120. Läänemere jääkatte pindala (a) ja Liivi ning Soome lahte suubuvate jõgede
vooluhulkade perioodilisus 1890–2009 (b). Märgitud on ka jõevoolu ja jääkatte arvatav
ulatus ettenähtavas tulevikus, mis on aluseks autori metoodika järgi tehtavatele prognoosidele.

Läänemeres juhtiva osa tursk. Tursaperioodidel on kilu- ja räimevarud tursa
kilust ja räimest toitumise tõttu olnud oluliselt väiksemad kui tursa väikese arvukuse ajal. Sellest lähtudes on senised kalavarude pikaperioodilised prognoosid
koostatud eeskätt Soome ja Liivi lahte suubuvate jõgede oodatavate vooluhulkade alusel. Meie kogemus näitab, et mainitud jõgede vooluhulgad muutuvad
perioodiliselt. Need perioodid olenevad sademete ohtrusest, seega kliimast.
Kliima aga on teada olevalt maaväliste tegurite kontrolli all. Merekeskkonna soolsusepõhise muutlikkuse perioodide pikkus on mitmesugune (peamiselt 11-aastastest päikese aktiivsuse perioodidest kuni 89-aaastaste Gleissbergi perioodideni), kuid ökosüsteemide ja kalavarude hindamiseks on kasutatud peamiselt
poole Gleissbergi perioodi pikkusi ajavahemikke, mis ligikaudu vastavad Hela
(1966) poolt leitud Läänemere põhjaosa kliimaperioodidele.Teiseks väga oluliseks keskkonnateguriks on samuti kliimatingimustest sõltuv talvede karmus, mis
ei mõjuta palju tursavarusid, kuid on väga tähtis laheräime ja kiluvarude seisundi
kujunemisel.
Kuna prognoositud ja tegelikkuses esinenud tursa-, kilu- ja räimepõlvkondade
arvukus langes hästi kokku, siis võib kasutatud meetodit lugeda arendamist
väärivaks.
Seda silmas pidades jätkati Läänemere ökosüsteemide ning tursa, kilu, laheräime
ja mereräime varude muutumise pikaaegsete prognooside koostamist. Järgmine
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prognoos koostati aastal 2009 Eesti kalanduse haldamise tarbeks aastani 2030.
On üsna tõenäoline, et kliimamuutustega muutuva jõevoolu mahu kasutamine
pikaaegsete keskkonnamuutuste indikaatorina on ainult üks võimalus selliste
muutuste ettenägemiseks. Meetodi tuum seisneb selles, et merekeskkonna
(ühtlasi ka mere ökosüsteemide ja elusvarude) seisundi suuremaid muutusi on
üldjoontes võimalik ette näha meresüsteeme mõjutatavatte maaväliste faktorite
perioodiliste kõikumiste alusel. Tulevikus, kui kõnealuste faktorite kohta on
andmeid kogutud rohkem, on tõenäoliselt võimalik nende mere ökosüsteemidele avaldatavat mõju diferentseeritumalt kasutada.

3.2.5. Läänemere elusvarude üleekspluateerimine
Mere elusvarude üleekspluateerimisest rääkides tuleb eristada kahte perioodi:
aega, mil puudusid meetodid populatsioonide varude olukorra ja püügiintensiivsuse analüütiliseks hindamiseks, ja Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu
töörühmades tehtud hinnangute aega. Enne, kui leiti meetodid ja viisid kalavarude suuruse ja nende ekspluateerimise taseme analüütiliseks hindamiseks, oli
Läänemeres ja temasse suubuvate jõgede suudmetes juba tegelikult hävitatud
omal ajal seda ala asustanud üliväärtuslik atlandi tuura (Acipenser sturio) populatsioon. Ka oli paljude lõhe ja meriforelli populatsioonide arvukust juba kärbitud niipalju, et neid võis lugeda depressioonis olevaiks. Veel enne analüütiliste
hindamismeetodite kasutuselevõttu olid teadaolevalt ülepüügi järel depressioonis ka mitmed masskalade populatsioonid, näiteks Liivi lahe kevadkuduräime
populatsioon (1950ndate esimesel poolel ja keskel). O. Rechlini (1971) tööd
näitasid, et 1966–1969 langes liiga intensiivsele püügile viitava ülisuure tööndusliku suremuse (F = 1,2–1,5) tõttu depressiooni ka Läänemere lõuna- ja edelaosa
sügiskuduräim. Alates 1970ndate teisest poolest esitasid Läänemere peamiste
kalavarude (tursk, räim, kilu lõhe) suuruse, koosseisu ja ekspluateerimisastme hinnanguid ICESi Läänemere pelaagiliste ja põhjakalade töörühmad. See
vähendas ebakompetentsuse tõttu tekkinud tähtsaimate varude ülepüügi võimalusi, kuid siiski ei välistanud neid. ICESi hinnanguid kasutades määras alates
1970ndate lõpust kuni 2000ndate alguseni lubatava püügi suuruse Rahvusvaheline Läänemere Kalanduskomisjon. Mainitud komisjon määras püügiks enamasti suuremad lubatavad püügid, kui oli soovitanud ICES, ega diferentseerinud
lubatavaid püüke populatsioonide kaupa. Sellepärast ei peetud silmas püügiintensiivsuse populatsiooniti rakendamise põhimõtet, kuigi ICES esitas püügi soovitused populatsiooniti nii räime- kui ka tursavarude ekspluateerimiseks. Alates
1991. a püügiks koostatud soovitusest aga eksis populatsiooniti hindamise ja
haldamise põhimõtete vastu ka ICESi töörühm.
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ICESi töörühm Läänemere pelaagiliste kalavarude (räime ja kilu) hindamiseks
alustas iga-aastaseid istungeid aastal 1974. Kuni 1988. aastani arendati välja
varude looduslike süsteemide kaupa hindamine (eraldi hinnati Rügeni ja Taani
väinade piirkonna räime, Rootsi idaranniku räime, Läänemere lõunaosa rannikupiirkondade räime, mere kirdeosa mereräime, Liivi lahe räime, Soome lahe räime, Botnia mere räime ning Botnia lahe räime varusid). See nõudis hindajatelt
väga kõrget kvalifikatsiooni, sest populatsioonipõhise VPA alusmaterjaliks tuli
püükidest võetud proovides eristada populatsioonid. Kuid reaalselt langetatud
hinnangud peegeldasid eristatud populatsioonide biomassi muutusi adekvaatselt ja võimaldasid varusid vastuvõetavalt hallata.
1990. a korraldati ICESi Läänemere pelaagiliste kalavarude hindamise töörühma töö ümber. Populatsioonidepõhise meetodi kasutamine räimevarude hindamiseks avamerepiirkondades ja Soome lahes lõpetati. Räimevarude hindamisel
jätkati küll Botnia mere ja Botnia lahe (hiljem ka Liivi lahe) populatsioonide
eraldi käsitlemist, kuid ühe suure ühikuna hakati hindama ja hinnatakse siiani
mere avaosa ja Soome lahte asustavaid räimerühmi, mille olulist erinevust üksteisest on näidanud Popiel (1958), Otterlind (1962) jt ning mis koguni vanuserühmade keskmiste kaalude poolest üksteisest pidevalt erinevad kuni 3–4 korda.
Uue skeemi järgi tehtud hinnangud lõid esimestel aastatel pärast ümberkorraldusi mulje, et räimevarud on heas seisus ja nende ekspluateerimise intensiivsust
võib tõsta. Seda tehtigi mitu aastat järjest (1991–1996) . Töörühm ennustas sellelt ühikult ennenägematuid saake (kuni 317 000–463 000 tonni aastas). Rahvusvaheline Läänemere Kalanduskomisjon lisas omalt poolt ICESi töörühma
poolt lubatud saagile tonne juurde. Räime aastasaagiks loodeti aastatel 1993–
1998 saada 550 000 tonni. Tegelikkuses kujunes asi vastupidiseks – ajavahemikul 1989–1999 langesid saagid 270 000 tonnilt 149 000 tonnini (joonis 121)
ja Läänemere keskosa populatsioonid langesid ülepüügi tagajärjel depressiooni
(Ojaveer, 2002).Varude seisundi vale hinnang põhjustas kõnesoleva piirkonna
räime ülepüügi, mida Läänemere avaosa populatsioonid on põdenud hulk aastaid. Varude hindamise ebaõnnestumise põhjuseks oli looduslike ökosüsteemide ignoreerimine. Kuna ei ole taastatud varude populatsioonipõhist käsitlemist,
siis ei saa ICESi Läänemere pelaagiliste varude töörühma töö mere keskosa
räimevarude hindamisel põhimõtteliselt õigeid tulemusi anda.
Ka mõlemat Läänemere tursapopulatsiooni on tõsiselt mõjutanud varude liiga
intensiivne ekspluateerimine. Idapopulatsiooni varude rekordilise suuruse ajal,
aastatel 1982–1985, ICES püügi piiramist ei soovitanud. Varude hea seisundi
puhul jäeti saagi suurus püügi organiseerijate otsustada. Rahvusvaheline Läänemere Kalanduskomisjon hakkas saake limiteerima aastast 1989. Saagid suurenesid varsti rekordsuurusteni (joonis 77). Tursa töönduslik suremus oli aastateks 1980–1985 kerkinud juba väga kõrgeks (keskmine F = 0,8). Kuid perioodil
1987–1991 tõusis see 1,0–1,5-ni, mis on mitu korda suurem, kui on sellest tursa286

Joonis 121. ICESi ennustatud ja Rahvusvahelise Läänemere Kalanduskomisjoni poolt
heakskiidetud lubatud räimesaagid Läänemere alampiirkondades 25–29 + 32 ning räime tegelik saak nimetatud alampiirkondades (periood 1987–2001). ICESi soovitus
1994. a räimepüügi suuruse kohta mainitud alampiirkondades oli 317–465 tuhat tonni,
1997. ja 1998. a kohta püügi suuruse soovitusi ei antud (ICES, 2000b).

populatsioonist maksimumsaake võimaldav Fmax (= 0,25). Idapopulatsioon
langes ülisuure tööndusliku surve alla ja ta arvukus ning biomass vähenesid
kiiresti. SSB ja saagid langesid alates 1985. a järsult. 1970ndate lõpust hakkas
Läänemere soolsus vähenema, mis tursa paljunemise edukust järsult vähendas.
Alates 1980ndate teisest poolest idapopulatsioonis viljakaid põlvkondi ei moodustunud. Varude olulise vähenemise tõttu hakati ekspluateerimist üha tugevamini piirama, kuni ICESi soovitatud püügikeeluni 1993. a. Saagid jäid madalale
tasemele (umbes 50 000 t aastas) ka veel 21. sajandi teise kümnendi alguses, kuid
töönduslik suremus on vähenenud rekordiliselt madala tasemeni ning populatsiooni biomass on viimastel aastatel hakanud tõusma (ICES, 2011) .
Tursa läänepopulatsiooni ekspluateeritakse segakalapüügil peamiselt traalide,
võrkude ja õngedega. Läänepopulatsiooni (mille SSB moodustas umbes 5%
idapopulatsiooni biomassist selle rekordsuuruse ajal) hallati idapopulatsiooniga
koos, kuigi ICES on ekspluateerimise mõistlikkuse seisukohalt alati rõhutanud
mainitud populatsioonide erinevust ja eraldi haldamise tähtsust. Idapopulatsioo287

niga võrreldavat rekordilist varude ja saakide suurenemist läänepopulatsioonis ei
olnud. Saagid moodustasid 1965.–1985.a 45 000–54 000 tonni, 1986.–1988. a
27 000–29 000 tonni ja 1989.–1992. a 17 000–19 000 tonni. Läänepopulatsiooni ekspluateeriti veelgi tugevamalt kui idapopulatsiooni ja selle varud langesid
väga madalale tasemele juba alates 1980ndate keskpaigast. Põlvkondade arvukus vähenes märgatavalt alates 1983. a (mõned arvukamad põlvkonnad tekkisid
1990ndate keskpaiku ja aastal 2003) ja on jäänud madalale tasemele siiani. Nii
ida- kui ka läänepopulatsiooni varude depressiivne vähenemine toimus enamvähem samal ajal põhjakalade teiste naaberpopulatsioonidega (Põhjamere
tursk, kõik Läänemere põhjakalade populatsioonid, välja arvatud kammeljas ja
taldkala).

3.2.6. Vesiviljelus
Veeorganismide, sh kalade kasvatamist inimese loodud ja reguleeritud kunstlikes tingimustes nimetatakse vesiviljeluseks e akvakultuuriks. Vesiviljelus tähendab veeorganismide pidamist või kasvatamist tehnoloogia abil, mis on mõeldud
nende toodangu saamiseks suuremas mahus, kui seda võimaldaksid looduslikud
keskkonnatingimused. Organismid on neid kasvatava füüsilise või juriidilise
isiku omand kogu tootmistsükli vältel, kaasa arvatud väljapüük.
Vesiviljelus on inimese iidne tegevusala. Hiinas tunti karpkala kasvatamist juba
2000 aastat enne meie ajaarvamise algust ja 475 a. eKr oli seal olemas tiigikalakasvatuse põhitõdesid tutvustav kirjalik ürik (Paaver jt 2006). Järk-järgult haarati kasvatatavate liikide hulka ka teisi kalaliike, k.a taimtoidulised kalad. Neid
kasvatati jõgedes, tiikides, hiljem ka riimvees ja merevees. Kasvatamist soodustasid veekogude olemasolu, soe kliima, tihe asustus ning veeorganismide toiduks
kasutamise traditsioonid. Ka tänapäeval on peamiseks vesiviljeluse piirkonnaks
maailmas India ja Vaikse ookeani alad, peamiselt Hiina, India, Jaapan, Indoneesia, Tai, Filipiinid jt. Nüüdisajal on vesiviljelus haaranud nii mageveed, riimveed
kui ka mereveed. Kasvatatavate organismide arv on kogu aeg suurenenud. Iidsetest aegadest kuuluvad viljeldavate liikide hulka kalade (nii magevee-, mere- kui
ka siirdekalade) kõrval molluskid, vähilised ja veetaimed.
Euroopas olid esimesed vesiviljelejad tõenäoliselt roomlased, kes kasvatasid
enam kui 2000 aastat tagasi Vahemere piirkonnas austreid, ka olid neil karpkalatiigid. Keskajal kasvatati kloostrites peamiselt karpkala (muuseas toidulaua rikastamiseks paastu ajal, mil lihatoit oli keelatud), eeskätt Saksamaal, Poolas, Tšehhis
jm. Hiljem hakati kasvatama vikerforelli (pärineb Californiast), jõeforelli jt liike.
1990ndatel kerkis maailmas lõhekasvatusmaadest produktsiooni poolest esikohale Norra, paljuski tänu lõhe meresumpades kasvatamise tehnoloogia aren288

damisele. Inglismaal kasvatatakse merilesta, merikeelt jt liike, Soomes arendati
siia kasvatamist. Angerjat kultiveeritakse Ungaris, Hispaanias jm, vähki kasvatatakse Skandinaavias, Austrias, Poolas jm.
Tohverti & Paaveri (1999) andmetel rajasid Eestis esimesed kalatiigid kloostrite
juurde mungad 13. sajandil, laiemalt need siiski ei levinud. Kalakasvatus aktiviseerus Keiserliku Vene Kalakasvatuse ja Kalapüügi Seltsi Liivi- ja Eestimaa osakondade moodustamisega 1885. a. 19. saj lõpul selgitati võimalusi kalakasvatuse
arendamiseks tiikides ja järvedes ning haudemajade ehitamiseks, katsetati peipsi siia ja jõeforelli marja hautamist, loodi esimesed forellitiigid. Eestisse toodi
vikerforell, mõningatesse järvedesse ja tiikidesse asustati lõuna poolt toodud
karpkala. 20. sajandi alguses kasvatati tiikides forelli ja karpkala ning vähemal
määral teisi liike, toodang oli väike. Eesti Vabariigi ajal oli kalakasvatuse peasuunaks noorjärkude hautamine Peipsi järve ja mujale magevetesse laskmiseks,
aga ka merre asustamise tarbeks. Hautati eeskätt peipsi siia, forelli, lõhe, rääbise,
vähemal määral teiste kalaliikide marja.
Looduslikud varud on lõpliku suurusega. Mere-, magevete ja riimvete looduslikke populatsioone on ekspluateeritud paljudel juhtudel vastutustundetult. Looduslike ökosüsteemide ebaratsionaalne üleekspluateerimine on üks tähtsamaid
põhjusi, miks tuleb teha suuri kulutusi veeorganismide kultiveerimiseks. Tänapäeval on meretoidu osatähtsus maakera inimmassi ülalpidamises väga oluline.
Kaladest, veeselgrootutest ja veetaimedest saadava valgu osatähtsus maakera üha
kasvava inimhulga toitumises moodustab umbes 18%. Maailma kalatarve suurenes aastate 1961 ja 1991 vahel kolm korda, 28–96,3 miljoni tonnini (Berggren,
2007). Maailma vesiviljeluse kogutoodang ulatus 2003. a 51,4 miljoni tonnini
väärtusega 59,9 miljardit USD (Paaver jt, 2006).
Akvakultuur annab viimasel ajal maailma kalatoodangust umbes poole. See ei
anna mitte ainult toodangut, vaid ka tööd ja sissetulekut. Piiravaks probleemiks
on veekasutus ja mõju veekeskkonnale.
Euroopa Liit on maailma kalaturgudest suurim, samuti suurim kala importija.
Kalakasvatuse toodang (1999. a üle 1 400 000 tonni) moodustab EL kalatoodangust umbes ühe viiendiku. 2006. aastal oli ta väärtuseks umbes kolm miljardit
eurot. Siiski on see maailma vesiviljeluse toodangust ainult umbes 3%. Euroopa
Liidu tulevikustrateegiaks on tugevdada uurimistööd, haarata vesiviljelusse kaasa uusi alasid, arendada keskkonnasõbralikku, kasvatusobjektide ja inimsõbralikku vesiviljelust, parandada haldamist ja asjaajamist.
Läänemere-äärsete riikide vesiviljeluse areng viimasel kümnendil on põhimõtteliselt erinev nii kogu maailma kui ka Euroopa tendentsist. FAO statistika kohaselt suurenes aastatel 2000–2009 maailmas akvakultuuri toodang 8%, Euroopas
2,3%, Läänemere regioonis aga vähenes 2%. Põhjuseks on Läänemere riikide
väga silmapaistev heterogeensus majanduslikus ja kultuurilises arengus. Kuna
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mereressursid on nimetatud riikiderühmal ühised, siis tähendab see seda, et üks
või teine tegevus annab eri riikidele erisuguse tähendusega tagajärje.
Läänemere piirkonna vesiviljeluse toodangut on statistilise aruandluse eripärade tõttu siinkohal võimalik hinnata ainult ligikaudselt. Saksamaa ja Taani akvakultuur kasutab Läänemere vesikonna veeressursse ja avaldab mõju Läänemere
veekeskkonnale ainult osaliselt, sest suur osa mainitud riikide toodangust tuleb
Põhjamere vesikonnast. Et anda akvakultuuri arengust Läänemere piirkonnas
ligikaudset pilti, iseloomustame allpool lühidalt vesiviljelust Läänemere-äärsete
riikide kaupa, niipalju kui olemasolevad andmed võimaldavad (kahjuks puuduvad andmed Venemaa kohta).
Rootsi kuulub peamiselt Läänemere vesikonda. Selle riigi kalakasvatus tootis
2005. a kokku 7320 tonni: 4783 t toidukala, 1462 t asustusmaterjali,1069 t molluskeid, 6 t vähke, kokku 239 mln SEKi väärtuses. Vesiviljelus on tähtis elatusallikas maapiirkondades, eriti saartel. Vesiviljeluse produktsioon oli suurim aastatel
1987–1989, praeguseks on toidukala farmid vähenenud. Suurt tähelepanu pööratakse keskkonnasõbraliku akvakultuuri arendamisele.
Soome vesiviljelus tootis 2005. a kokku 14 400 tonni produktsiooni 44,1 mln
euro väärtuses. 2012. a toodangust moodustas FAO andmetel 12 700 t toidukala: vikerforelli umbes 11 300 t, siiga 1200 t, teisi kalu umbes 100 t. Veekogudesse asustamiseks toodeti 2,2 mln lõhe, umbes 20 mln siia ja lisaks veel mitmete
liikide (koha, forell, harjus jt) noorjärke. Soome akvakultuuri toodang oli suurim
1991. a, ligi 19 000 t, sellest peaaegu kolm neljandikku meres.
Poolas on akvakultuuri käsutuses kõige suurem pindala Euroopas – umbes
70 000 hektarit. 2010. a toodeti tiikides 18 000 t karpkala, lisaks kasvatatakse
teisi karplasi (rohusööjat Ctenopharyngodon idella’t jt), haugi, kokre, linaskit, säga
jne. Vikerforelli toodang kasvas alates 1980ndatest, 2003. a toodeti 12 600 t.
Pikkade traditsioonidega Taani ja Saksamaa vesiviljelus kuulub Läänemere vesikonda ainult osaliselt. Taani kalakasvatuse peamiseks toodanguks on juba terve
sajandi kultiveeritud vikerforell, nii mageveetiikides kui ka meres. Aastal 2003
oli kogu akvakultuuri produktsioon Taanis umbes 36 000 tonni (sh vikerforelli
33 440 t), selle rahaliseks väärtuseks umbes 114 mln USD. Toodangust eksporditakse umbes 90%. Otseselt on hõivatud umbes 800 inimest, peale selle töötajad haakuvatel erialadel. Tähtis on angerjakasvatus, mida tehakse magevee läbivoolusüsteemides. 1990ndatel oli angerja toodang umbes 3000 t aastas, 2003. a
toodeti 2000 t. Väiksema tähtsusega on molluskite ja austrite tootmine (2003. a
toodeti 11 t), kuigi kasvatustingimused Taani fjordides ja madalvees on head.
Kõrgel tasemel on uurimistöö, mida teeb DIFRESi mereökoloogia ja akvakultuuri osakond. Erakordselt suurt tähelepanu pööratakse keskkonnaprobleemidele. Kogu kalaviljelust reguleerivad keskkonnatingimused – igale farmile on
määratud fikseeritud toidukvoot. Keskkonna halvenemist ei aktsepteerita, sule290

tud on palju mageveetiikidega farme. Keskkonna halvenemise kompensatsiooniks ja harrastuskalapüügi tarbeks toodetakse veekogude asustamiseks mitmete
kalaliikide noorjärke.
Saksamaal on vesiviljelus arenenud ainult selleks eriti soodsates piirkondades.
Kogutoodang oli aastal 2005 umbes 44 685 tonni. Kõige rohkem toodeti forelli
magevee läbivoolusüsteemides – umbes 24 000 tonni (113 mln eurot). Karpkalakasvatus mageveetiikides (nii muldtiikides kui ka läbivoolusüsteemides) andis
16 711 tonni (52 mln eurot). Produktsioon oli suurim aastatel 1984 ja 1993,
mil akvakultuur andis 97 000–98 000 tonni. Aastaks 2010 langes kogutoodang
41 000 tonnile. Saksa turul domineerivad imporditud akvakultuuri produktid.
2005. a imporditi neid 172 264 tonni, sellest lõhet 116 000 tonni.
Vesiviljeluse kogutoodang langeb, v.a turul väga nõutavate molluskite kasvatus.
Praegu kasvatatakse peamiselt vikerforelli ja harilikku karpkala.
Leedus algas kalakasvatus 15.–16. sajandil. Praegu tegeleb kalakasvatusega kuni
poolsada inimest. 13–15 aastat tagasi oli kalakasvatuse aastatoodang 7600–7800
tonni karpkala. Aastatel 2007–2010 toodeti ligikaudu 3100 tonni aastas, peamiselt karpkala, lisaks suletud süsteemides lõhelasi. Toodetakse ka mitmesuguste
kalade asustusmaterjali looduslikesse veekogudesse laskmiseks.
Lätis kasvatatakse turustamiseks peaaegu ainult karpkala. Saagid kõikusid
1998.–2004. a 324 ja 608 tonni vahel. 2004. a toodeti kokku 545 tonni, sellest
526 t karpkala. Kasvatatakse ka looduslikesse veekogudesse asustamiseks lõhe,
forelli, silmu jt liikide noorjärke.
Eesti kalakasvatuse saagid olid kõige suuremad üle 20 aasta tagasi.1989. a kasvatati kokku 1743 tonni, sellest vikerforelli 846 t ja karpkala 897 t. 2003. a kasvatati
Eestis 372 t kala (vikerforelli 304 t, karpkala 51 t ja angerjat 15 tonni). Paaveri jt
(2006) hinnangu kohaselt on tegelik vesiviljeluse aastatoodang Eestis siiski üle
500 tonni.
Läänemere riikide majanduse ja mere- ning kalavarude uurimise poliitika erineb
riigiti. Kala tarbimine inimese kohta varieerub olenevalt riigist, moodustades
13–60 kilo aastas. Inimmõjude all kannatavas Läänemeres on tähtis kalanduses
peamist saaki andvate varude taastamine. Mõningates piirkondades on kala inimtoidu valgu allikana väga tähtis. Esiplaanil on veel kliima muutumise tõttu toimuvate ökosüsteemide ja varude ümberkorraldumine ning võõrliikide invasioon.
Mis puutub vesiviljelusse, siis piirdub kultiveeritavate kalaliikide arv peamiselt
forelli, vikerforelli ja karpkalaga, lisaks veel mõned liigid, näiteks Soomel siig.
Kuid pika aja jooksul on kogunenud väärtuslikke teatavate liikide kultiveerimise
kogemusi (näiteks Rootsis lõhelaste kasvatamisel).
Läänemere riikide vesiviljeluse kompetentsuse ja konkurentsivõime tõstmiseks
loevad Saksa teadlased H. Rosenthal ja V. Hilge (2006) erakordselt tähtsaks
riikidevahelise teaduse, töönduse ja tegutsejate strateegilist koostööd, et jätku291

suutlikult toota ökosüsteemide-sõbralikku, bioloogilist mitmekesisust soosivat,
tervislikku, kvaliteetset inimtoitu. Tarvilikuks peetakse ka vesiviljelust puudutavate õigusaktide mõningat ühtlustamist Läänemere riikides.
Nagu paljud teisedki inimtegevuse tahud, mõjutab ka akvakultuur veekeskkonna
kvaliteeti. Läänemerre saadab oma reovee üle 350 kalakasvatuse. Samuti on teada, et kalakasvatus mõjutab Läänemere ökosüsteeme peale reovee sisselaskmise
veel täiendava võõrliikide sissetoomise ning kultiveeritavate liikide juhusliku
looduskeskkonda pääsemise võimalusega. Need asjaolud on Läänemere ökosüsteemidele ja eriti looduslikele kalapopulatsioonidele ökoloogilise ja geneetilise
ohu allikaks. Lisaks on Läänemeres kohanenud looduslikele liikidele võimaliku
ohu allikaks kasvatatavate kalade võimalik nakatumine parasiitidega ja nende
kalade ravimisel kasutatavate keemiliste ühendite mõju.

3.2.7. Võõrliigid
Võõr- ehk tulnukorganismideks nimetatakse liike, alamliike või madalamaid
taksoneid, kes on inimese kaasabil levinud elupaikadesse, kuhu nad looduslike
tõkete tõttu ise ei ole levinud. See hõlmab uues keskkonnas ellu jääda ja paljuneda võiva organismi mis tahes osa või mis tahes elustaadiumi (nt ka gameete
ehk sugurakke). Mingi liigi või populatsiooni levila laienemist looduslikul moel
(nt kliimast põhjustatud muutuste tõttu või hoovustest kantuna) ei peeta võõrliigi invasiooniks. Kuigi võõrliigi teisene sisseränne esmase saabumise alalt võib
sageli toimuda looduslikul teel – ilma inimese vahenduseta –, peetakse seda
ikkagi võõrliigi invasiooniks, mitte liigi levila laienemiseks looduslikul teel
(Olenin jt, 2010).
Võõrliigid võivad olla sisse toodud juhuslikult või tahtlikult. Juhuslik invasioon
toimub inimese teadmatul kaasabil. Tahtlik invasioon tähendab võõrliigi eesmärgipärast toomist väljapoole liigi looduslikku levilat. Veekeskkonnas tehakse seda
enamasti sooviga suurendada kohalikke elusvarusid, kuid sellega võib kaasneda
ka juhuslik invasioon: tahtlikult teisaldatava liigiga tulevad kaasa temaga eri moel
seonduvad ja kaasnevad organismid.
Krüptogeenseks nimetatakse teadmata päritoluga liiki, mida ei saa pidada ei
kohalikuks ega ka võõraks. Invasiivsed võõrliigid on sellised võõr- või krüptogeensed liigid, mis on levinud, levivad või on mujal näidanud võimet levida uude
keskkonda ning mõjutavad või võivad mõjutada kohalikku elurikkust, ökosüsteemi toimimist, sotsiaal-majanduslikke väärtusi ja/või inimese tervist. Üks ja
seesama võõrliik võib erisugustes elupaikades/ökosüsteemides ja ka eri aegadel
olla nii invasiivne kui ka mitteinvasiivne (Olenin jt, 2010).
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Iga konkreetse liigi ellujäämise ja paljunemise edukus uues piirkonnas on seda
suurem, mida sarnasemad on tema loodusliku levila ja uue piirkonna hüdroklimaatilised tingimused. Seetõttu pärinebki näiteks enamik Vahemere võõrliike troopilistest piirkondadest, aga umbes pooled Läänemere võõrliigid PõhjaAmeerikast või Ponto-Kaspia piirkonnast.
Loetleme olulisemaid eeldusi ja tingimusi, aga ka liigi enda omadusi, mis aitavad
sissetungijat invasioonil ning tagavad tema edukuse uues elupaigas (Olenin jt,
2010, täiendatud):
• võõrliikide ellujäämus ballastvees on suurem, kui kaugus ballastvee pealevõtmise ja väljalaskmise vahel on lühem. Lühema aja jooksul jõuab laeva kere
külge kinnituda vähem organisme, kes elavad lühemat aega valitsevaid äärmuslikke tingimusi kergemini üle. Sama ilmneb ka kiiremate ja suuremate
aluste puhul;
• sissetungijaina on edukad need liigid, kes mingis elustaadiumis on suure liikumisvõimega, st planktilise ehk hõljumi-staadiumiga liigid;
• juba eelnev võõrliigi staatus ning arvukas asurkond inimtegevusega seonduvatel aladel (enamasti rannikumeres);
• suur vastupanuvõime eluta keskkonna tingimuste muutlikkusele, eriti temperatuuri ja soolsuse muutustele nii reisi ajal kui ka uues elupaigas;
• lai bioloogiline/ökoloogiline amplituud;
• resistentsete (vastupidavate) puhkefaaside olemasolu;
• võime paljuneda vegetatiivselt või hermafrodiitselt;
• vähenõudlikkus toidu suhtes;
• suur viljakus;
• lühike paljunemistsükkel;
• kiire kasv;
• lühike ja lihtne elutsükkel;
• suur geneetiline varieeruvus;
• sarnase ökoloogilise niši, elupaiga ja/või talitluse (ehk funktsionaalse rolli)
võimalus uues keskkonnas;
• suur kohanemis- ja konkurentsivõime;
• konkurentide, kiskjate, parasiitide ja haiguste puudumine uues keskkonnas.
Võõrliikide invasiooni teed ja edasikande viisid. Invasiooni tee on inimtegevuse valdkond, mis aitab liigi ühest geograafiliselt kaugest regioonist teise, nt
laevandus. Igal invasiooni teel võib olla mitu edasikande viisi. Edasikande viis on
mehhanism ja/või füüsiline vahend, mille abil organism transporditakse ühest
geograafilisest regioonist teise, nt ballastvesi või laeva korpuse välispind. Aga ka
inimtegevuses kasutatavad või sellega kaasnevad elusorganismid.
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Olulisemad invasiooni teed koos edasikande viisidega on näidatud Olenini jt
(2010) täiendatud esituse põhjal (tabel 6).
Tabel 6. Võõrliikide invasiooni teed ja edasikande viisid.
Invasiooni tee		

Võõrliigi edasikande viis

Veealused ujuvstruktuurid
(laevad, paadid, poid jms)

Vesi, põhjasetted; laeva korpus, selle õõnsused, praod,
laevapõhi, mahutid; pilsivesi; ankur, ankrukett, vender,
kinnitustrossid, kairõngad
Veevool; tõus-mõõn jt veetaseme muutused; pontoonid, ujuvpuit jms; kohapeal hävinud asurkonna taastamine võõrsilt toodud isendite abil; elusorganismidega
seonduv vesi, mis lastakse loodusesse; soovimatult või
illegaalselt vabastatud vesiviljeluse objektid; ühest kohast teise viidud võrgud, lõksud, puurid ja veepumpamise varustus; äravisatud või kaotatud võrgud, lõksud,
mahutid, pakkematerjalid või nende sees olev vedelik
(vesi); vabanenud geneetiliselt muundatud veeorganismid
Juhuslikult ja/või tahtlikult tühjendatud akvaariumide
sisu; kivide, kruusa ja setetega kaasnevad organismid,
töötlemata heitmed, illegaalselt vabastatud elus importtoit, elusorganismide pakkematerjali heitmed, elusorganismide transpordiks kasutatud vesi
Transporditav elussööt ja pakendiheitmed; juhuslikult/
tahtlikult vabastatud õngesaak; veespordivarustus (sukeldumis- ja õngitsemisvarustus); elus-suveniirid; looduslike elusvarude täiendamiseks vette lastud organismid
Haigustekitajatest ja parasiitidest vabanemise eesmärgil sissetoodavad looduslikud vaenlased ning nendega
kaasnevad haigusetekitajad ja parasiidid

Kanalid ja kanalikesed
Kalandus, vesiviljelus

Akvaariumi ja eluskala
kaubandus

Puhkemajandus

Biotõrje

Juhuslik invasioon toimub veekeskkonnas enamasti aluste abil (peamised edasikande viisid on ballastvee mahutid ning laeva korpuse välispind), aga oluline
on ka võõrliikide levik inimese rajatud kanalite kaudu, nende pääs vabasse
loodusesse teaduslike katsete käigus või kasvandustest, aga järjest enam ka seoses akvaariumi- ja muu eluskala kaubandusega.
Veetranspordiga kaasnev võõrliikide ränne uutesse piirkondadesse on kestnud
sajandeid ja jätkub ka edaspidi. Viimastel aastakümnetel on laevandus kiiresti
arenenud. Ehitatakse järjest suuremaid laevu, ballastvee mahutid on muutunud
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suuremaks ja ka puhtamaks, vähenenud on laeva sõiduaeg, laevaliiklus on muutunud tihedamaks ning rajatud on palju uusi sadamaid maailma eri paigus. Seega
suureneb pidevalt oht, et järjest uued liigid satuvad uutele, oma päritolupiirkonnast kaugel asuvatele aladele. Võõrliikide invasioonirisk on suurim, kui ballastvee
pealevõtmis- ja mahalaadimiskoht on samas bioregioonis või kliimavöötmes,
sarnastes temperatuuri- ja soolsustingimustes.
Kogu maakeral liigub pidevalt umbes 30 000–40 000 laeva, kusjuures 10% neist
kannab ballastvett. Kokku transporditakse aastas ühest paigast teise umbes 12
miljardit tonni ballastvett. Ballastvesi iseenesest ei ole probleem, pigem selles
leiduv rikkalik elustik: igal ajahetkel reisib ballastvees organisme enam kui 4500
liigist. Ballastvee mahutites suudavad organismid suurepäraselt üle elada mitu
kuud kestvaid reise. Ühest kuupmeetrist sadamasse sissesõitva laeva ballastveest
võib leida üle 50 000 zooplanktoni isendi ning 10 miljonit fütoplanktoni rakku.
Seega võib üks laev kanda teise kohta miljardeid planktilisi organisme. On juhtunud, et kaubalaev on võtnud teadmata kaasa neli miljonit põhjalooma ning
laevakere küljes on kuni 50 cm paksune elustiku kiht.
Teine olulisim invasiooni tee kulgeb mööda kanaleid, neist maailma olulisim
võõrliikide rännutee on olnud Suessi kanal. Sealt kaudu on Vahemerre jõudnud
sadu võõrliike. Euroopas on olulised ka teised kanalid, mis ühendavad eri jõestikke. Mitu neist (rajatud aastatel 1768–1952) ühendavad Ponto-Kaspia piirkonna (Must meri, Kaspia meri, Aasovi meri) jõgesid (nt Dnepr, Volga, Bug)
Läänemerre suubuvate jõgedega (Wisla, Neemen, Neeva). See on viimasel ajal
olnud oluline invasioonitee mõnelegi Läänemerre tulnud võõrliigile.

Joonis 122. Metazoa hulka kuuluvate võõrliikide kumulatiivne arv Euroopa meredes ja
kõigi võõrliikide kumulatiivne arv Läänemeres aastakümnete kaupa 20. sajandi algusest
alates (Narščius, 2013).
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Ülejäänud invasiooniteed on Läänemerele vähem olulised, kuid teatavates piirkondades ja/või mingil ajal võib nende osakaal olla märgatav. Näiteks vesiviljelus ning akvaariumi- ja eluskala kaubandus. Kuigi ülepüügi all kannatavate
töönduskalavarude seisundi parandamisel tuleks uute liikide sissetoomisele
eelistada püügimahtude reguleerimist, rikastatakse siiski vahel madalseisus olevate töönduskalade varusid ettekasvatatud materjali vabasse loodusesse lastes,
seda nii Eestis kui ka Läänemeres laiemalt (eelkõige tehakse seda lõhega).
Läänemere võõrliigid. Läänemeres on alates 20. sajandi algusest registreeritud 119 võõrliiki, kogu Euroopa meredes on see arv 662 (joonis 122; Narščius,
2013). Kogu Euroopa meredes on võõrliikide arv suur eelkõige läbi Suessi kanali
Vahemere idaossa immigreeruvate võõrliikide tõttu. Läänemeres leitud võõr- ja
krüptogeensete liikide nimestik on toodud tabelis 7 (AquaNIS, 2013).
Tabel 7. Läämeres registreeritud võõr- ja krüptogeensed liigid, nende invasiooni aeg
ja levila (mõõdetuna riikide arvuga, kust liiki leitud). Tärniga on tähistatud liigid, kes
moodustavad Läänemeres elujõulisi asurkondi (AquaNIS 2013-06-23).
Liik				

Invasiooni aeg

Acartia (Acanthacartia) tonsa*
Acipenser baeri 		
Acipenser gueldenstaedtii
Acipenser oxyrhynchus 		
Acipenser ruthenus		
Acipenser stellatus			
Alitta succinea			
Alkmaria romijni 			
Ameira divagans divagans		
Amphibalanus improvisus*		
Anguillicoloides crassus*		
Boccardiella ligerica* 		
Bonnemaisonia hamifera
Bougainvillia rugosa 		
Branchiura sowerbyi		
Branta canadensis*		
Callinectes sapidus 		
Carassius gibelio*			
Catostomus catostomus		
Cercopagis (Cercopagis) pengoi*

1924				
1962				
1962				
2009				
1885				
1999				
1940 				
1972				
1970ndad			
19. sajandi esimene pool 		
1980ndad			
1960ndad			
1907				
1960ndad			
1976				
1950.–1960ndad		
1951				
17. sajand			
1980-1984 			
1992				
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Riikide arv, kust liik leitud
9
7
6
1
6
1
1
3
1
9
9
3
1
2
1
1
2
6
2
8

Chaetogammarus ischnus
Chaetogammarus warpachowskyi*
Chara connivens*			
Chelicorophium curvispinum*
Codium fragile fragile		
Colpomenia peregrina		
Cordylophora caspia*		
Coregonus autumnalis		
Coregonus muksun		
Coregonus nasus 		
Coregonus peled 		
Cornigerius maeoticus 		
Coscinodiscus wailesii 		
Crassotrea gigas 		
Crassotrea virginica		
Crepidula fornicata		
Ctenopharyngodon idella		
Cyprinus carpio*			
Dasya baillouviana 		
Dikerogammarus haemobaphes
Dikerogammarus villosus		
Dreissena bugensis 		
Dreissena polymorpha*		
Elodea canadensis*		
Ensis directus*			
Eriocheir sinensis			
Evadne anonyx*			
Ficopomatus enigmaticus 		
Fucus evanescens			
Gammarus tigrinus*		
Gmelinoides fasciatus*		
Gonionemus vertens		
Gracilaria vermiculophylla 		
Hemimysis anomala*		
Homarus americanus		
Huso huso			
Hypophthalmichthys molitrix
Hypophthalmichthys nobilis

1928				
1960				
1858				
20. sajandi algus 		
1919				
1939				
19. sajandi esimene pool		
1950				
1966				
1960				
1954				
2003				
1977				
1970ndad			
1880				
1948				
1970ndad			
13. sajand			
1940ndad			
1997				
1999				
2004				
1800ndad			
1867				
1984				
1926				
1999				
1953				
1924				
1975				
1972				
1960				
2003				
1960ndad			
2007				
1962				
1960				
2002				
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3
2
7
5
1
1
9
2
2
1
7
1
1
2
2
1
1
6
3
2
1
1
6
6
2
9
5
1
1
7
1
1
2
6
1
2
3
2

Karenia mikimotoi		
Lennoxia faveolata		
Lepomis gibbosus			
Limnomysis benedeni*		
Limulus polyphemus		
Lithoglyphus naticoides		
Maeotias marginata 		
Marenzelleria arctica		
Marenzelleria neglecta*		
Marenzelleria viridis		
Micropterus dolomieu 		
Micropterus salmoides		
Mnemiopsis leidyi*		
Mya arenaria*			
Mytilopsis leucophaeta		
Neogobius melanostomus*		
Obesogammarus crassus*
Odontella sinensis			
Oncorhynchus gorbuscha		
Oncorhynchus keta		
Oncorhynchus kisutch		
Oncorhynchus mykiss*		
Oncorhynchus nerka 		
Oncorhynchus tshawytscha		
Orchestia cavimana*		
Orconectes limosus		
Pachycordyle navis		
Palaemon elegans*		
Paramysis (Mesomysis) intermedia*
Paramysis (Serrapalpisis) lacustris*
Paranais frici*			
Percottus glenii			
Petricolaria pholadiformis
Platorchestia platensis		
Pontogammarus robustoides*
Potamopyrgus antipodarum*
Potamothrix bedoti		
Potamothrix heuscheri		

1966				
2009				
1927				
1962				
1968 				
19. sajandi esimene pool 		
1999				
2005				
1985				
2004				
1966				
1924				
1926				
12. sajand 			
2003				
1990 				
1962				
1904				
1970ndad			
1970				
1980 				
1880ndad			
1960ndad			
1930 				
1950ndad 			
1890				
1960				
2003				
2008				
1962				
1990				
1993				
1926				
1860ndad			
1960ndad			
19. sajandi teine pool		
1915				
1915 				
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1
1
1
2
2
2
2
1
8
3
1
1
4
9
2
9
1
3
4
2
2
9
2
2
2
2
1
3
3
2
2
2
2
2
5
7
1
3

Potamothrix vejdovskyi		
Prorocentrum minimum*		
Protomonostroma undulatum
Pseudocuma (Stenocuma) graciloides
Pseudodactylogyrus anguillae
Pseudodactylogyrus bini		
Rangia cuneata*			
Rhithropanopeus harrisii* 		
Salvelinus fontinalis		
Salvelinus namaycush		
Sargassum muticum 		
Spartina townsendii		
Styela clava			
Telmatogeton japonica		
Teredo navalis 			
Thalassiosira punctigera		
Tubificoides pseudogaster
Victorella pavida*		

20. sajandi esimene pool 		
1982				
1981				
2004				
1985				
1995 				
2010				
1936				
1965				
1955				
1984				
1931				
1991 				
1962 				
1800 				
1979				
20. sajandi lõpp 			
20. sajandi esimene pool 		

2
5
1
1
3
1
1
7
1
1
1
1
1
4
2
2
2
2

Selgub, et üksnes osa Läänemerre toodud/sattunud võõrliikidest on siin kohanenud ja võimelised looma elujõulisi asurkondi (märgitud tabelis 7 tärniga). Samas,
mitmete liikide staatus on teadmata. Kõige laiemalt levinud liigid on aerjalaline
Acartia (Acanthacartia) tonsa, vesikirp Cercopagis pengoi, tavaline tõruvähk Amphibalanus improvisus, muutlik rändkarp Dreissena polymorpha, järvetõlvik Cordylophora caspia, vööt-kirpvähk Gammarus tigrinus, liiva-uurikkarp Mya arenaria,

Ümarmudil jõudis Pucki lahte Läänemeres Balanus improvisus laeva küljel (Henn Oja1990. aastal (Heli Shpilevi foto).
veere foto).
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Gammarus tigrinus ( Jonne Kotta foto).

Mudakrabi elab praegu ka Pärnu lahes
(Heli Shpilevi foto).

Virgiinia keeritsuss Marenzelleria neglecta, rändtigu Potamopyrgus antipodarum, mudakrabi Rhithropanopeus harrisii, Hiina villkäppkrabi Eriocheir sinensis,
ümarmudil Neogobius melanostomus, vikerforell Oncorhynchus mykiss ja ümaruss
(angerja parasiit) Anguillicoloides crassus. Valdav enamik neist moodustab käesoleval ajal Läänemeres ka elujõulisi asurkondi (tabel 7). Varasematel aastatel
toodi töönduslike kalavarude rikastamise eesmärgil Läänemerre mitmeid kalu
(tuurad ja Vaikse ookeani lõhelised), kuid enamik neist ei suutnud kohaneda
Läänemere tingimustega. Aga me ei tea, kas nendega kaasa tulnud parasiidid
suutsid kohaneda ja võib-olla leida siin uued peremehed.
Tavapäraste taksonoomiliste meetodite kõrval kasutatakse võõrliike uurides järjest rohkem ka molekulaarseid ja geneetilisi meetodeid. Nende abil on tõestatud nii võõrliikide päritolu piirkond kui ka liigi taksonoomiline kuuluvus. Näiteks arvatakse geneetiliste uuringute tulemustele toetudes, et Põhja-Ameerika
Suures järvistus võõrliigina elav vesikirp Cercopagis pengoi pärineb tema esmase
invasiooni piirkonnast – Läänemerest, mitte looduslikust levilast Ponto-Kaspia
piirkonnas. Molekulaarsete meetodite abil on suudetud kindlaks määrata kolme
võõr-hulkharjasussi liigi – Marenzelleria viridis, M. neglecta ja M. arctica olemasolu ja levik Läänemere eri osades. Just geneetiliste meetodite abil tõestati, et seni
väga arvukaks peetud kammloom Mnemiopsis leidyi Läänemere põhjaosas on
tegelikult hoopis teine liik – arktilist päritolu kammloom Mertensia ovum
(nt Blank et al., 2008; Gorokhova et al., 2009).
Mõju. Peaaegu kõigil võõrliikidel on mingi mõju keskkonnale. Kui seda pole
märgatud, siis ilmselt pole uuritud. Pealegi haakuvad võõrliikide invasioon ja
selle mõjud muude keskkonnas toimuvate muutustega, nagu kliimamuutused,
eutrofeerumine/reostus ja elusvarude ülepüük. Bioinvasioone peetakse üheks
neljast suuremast ohust maailmameredele (ülejäänud kolm: mere elusvarude
ülepüük, maismaalt tulev reostus ja elupaikade hävimine).
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Võõrliikide invasioone on nimetatud ka bioloogiliseks reostuseks. Bioloogiline
reostus (sünonüümid: bioreostus, bioloogilise invasiooni mõju, bioinvasiooni
mõju) on invasiivse võõrliigi mõju, mis muudab keskkonna ökoloogilist kvaliteeti indiviidi (nt nakatumine parasiitide ja patogeenidega), populatsiooni
(nt selle struktuuri geneetiline muutus, st hübridiseerimine), koosluse (ehituslik
nihe), elupaiga (füüsikalis-keemiliste näitajate muutus) ja ökosüsteemi (energiaja orgaanilise aine voogude muutused) kaudu (Olenin et al., 2007).
Võõrliigid võivad olla ohtlikud oma uue elupaiga elusloodusele, majandusele ja ka
otseselt inimese tervisele. Näiteks laeva ballastveest on leitud inimesele ohtlikke
patogeene (teiste seas ka eriti ohtlikku koolerabakterit). Pealegi võib võõrliikide
seas olla kohalikele organismidele mürgiseid liike. Näiteks inimesele on otseselt
mürgine Vahemeres ja Põhjameres levinud fütoplankter Alexandrium catanella,
kes toodab PSP toksiini, mere-elustikule aga näiteks fütoplankter Chattonella
cf. erruculosa (elab Põhjameres) ja rohevetikas Caulerpa taxifolia (Vahemeres).
Läänemeres ei ole käesoleva ajani ühtegi mürgist võõrliiki registreeritud.
Võõrliikide mõju loodusele on üsna põhjalikult uuritud. Seda on kirjeldatud nii
geeni, liigi, koosluse, biotoobi kui ka ökosüsteemi tasandil. Kohalike liikidega
hübridiseerudes võivad võõrliigid muuta kohalike liikide geneetilist mitmekesisust ning nõrgendada populatsioonide kohastumisvõimet. Elupaiga- ja toidukonkurentsi kaudu võivad võõrliigid muuta kohalike liikide paljunemist ja kasvukiirust, nende levila suurust ja paiknemist ning arvukust populatsioonis.
Võõrliikide seas võib olla ka haigusetekitajaid ja parasiite, kelle vastu kohalikel
kaitsemehhanismid puuduvad. Koosluses võivad nad põhjustada muutusi liigilises ja talitluslikus mitmekesisuses ning seeläbi muuta toiduvõrgustike struktuuri ja toimimist. Biotoobi tasemel võivad võõrliikidest lähtuvad muutused
põhjustada põhja väikevormide ja põhjasetete lõimise muutust, põhjasetete
kuhjumist, muutusi vee läbipaistvuses ja hoovuste suunas, veealuste suuremate
objektide massilist kattumist ning seeläbi tekitada väga ulatuslikke muutusi elupaikades (nn elupaiga insenerid). Ökosüsteemis toimuvad muutused mõjutavad
laiemalt elurikkust, mille tagajärjed peegelduvad kogu süsteemi aine- ja energiavoogudel ning ka eluta keskkonna omadustel (Olenin et al., 2010).
Võõrliigid võivad põhjustada ka olulist majanduslikku kahju, eelkõige kahandades inimest huvitavaid looduslikke elusvarusid. Kannatada võivad kõik veega
seotud tegevusalad, nagu laevandus (laevu ja sadamarajatiste veealuseid osi tuleb
võõrliikidest puhastada ning seejärel parandada ja värvida), kalandus (töönduslikud kalavarud kahanevad, vohavad võõrliigid ummistavad kalavõrgud), aga ka
turismimajandus (nt võõrliikide levitamist vältiv keeld ja/või piirang jahtide/
kaatrite/paatide viimisel ühest veekogust teise; vajadus puhastada paate võõrliikidest, harrastuskalastajaid huvitavate kalavarude kahanemine) ja muud majandussfäärid (energia- ja reoveemajandus: võõrliigid võivad ummistada veetorude
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filtrid, Läänemeres nt rändkarp Dreissena polymorpha või mudakrabi Rhithropanopeus harrisii). Samas on Läänemerre toodud võõrliike sisse töönduslike elusvarude ja nende toidulaua rikastamiseks (mitmed mereselgrootud ja Vaikse
ookeani lõhelised, vt tabel 7).
Võõrliigid võivad kohalikke liike valikuliselt ka soodustada. See toimub elupaiga muutuste kaudu (luuakse uusi elupaiku, olemasolevad elupaigad asendatakse teistega), toiduahela muutuste kaudu (rikastatakse toidubaasi, väheneb
konkurents ja kisklus), aga ka võõrliikide kui uute (vahe)peremeeste invasiooni
kaudu.
Ühe regionaalmere piires on kindlasti suurimat mõju näidanud ka Läänemeres
esinev kammloom Mnemiopsis leidyi. Esialgu vaid selle võõrliigi süüks pandud
kohaliku anšoovisevaru peaaegu et häving Mustas meres ei ole osutunud päris
tõeks. Viimastel aastakümnetel on Mustas meres toimunud protsesside ahel, kus
oma osa on olnud nii mere eutrofeerumisel, kliimamuutustel kui ka kalapüügi
survel. Seetõttu ei vähenenud anšoovise asurkonna arvukus ja sellest tulenevalt
ka kalasaagid mitte ainult võõrliigi invasiooni tõttu, vaid mitme teguri koosmõjul,
kusjuures ka M. leidyi arvukuse dünaamikat läbi aastate mõjutasid nii kliima,
toitainete kontsentratsioon kui ka kalade arvukus. Peale selle oli väga oluline uue
võõrliigi Beroe ovata juhuslik sissetung, mille tagajärjel M. leidyi arvukus hakkas
kahanema kiskluse tõttu (Oguz et al., 2008). Läänemeres peetakse käesoleval ajal
M. leidyi mõju ta piiratud levikuareaali ja vähese arvukuse tõttu ebaoluliseks.
Tõenäoliselt üks paremini uuritud ja kindlasti ka olulise ökoloogilise mõjuga
veevõõrliike on muutlik rändkarp (Dreissena polymorpha), kes toodi Läänemerre sisse juba 19. sajandil. See võõrliik võib uutes elupaikades esile kutsuda muutusi põhjasette iseloomus ja selle lõimises, samuti vee läbipaistvuses, mis tähendab valgusolude paranemist. See soodustab põhjataimestiku vööndi laienemist
sügavamale, muudab põhjaelustiku liigilist koosseisu ning talitlusi, kiirendab
toitainete ringlust ning soodustab kalade kaudu mürkainete taaslülitumist toiduahelasse.
Kuigi võõrliigid võivad kohati väga oluliselt mõjutada nii kohalikku elurikkust
kui ka tervet ökosüsteemi, ei ole seni leitud kindlaid tõendeid, et nad Euroopa meredes oleks põhjustanud liikide väljasuremist või ökosüsteemi talitluste
häireid. Läänemeres on võõrliigid enamasti rikastanud nii elustikku kui ka
toiduahela funktsioone (nt Ojaveer et al., 2010).
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3.2.8. Tänapäeva Läänemere ökosüsteemide
kompleksne hinnang
Läänemere ökosüsteemi seisundi kompleksseks hindamiseks on mitmeid meetodeid. Meetodi valik sõltub ökosüsteemi hinnatava(te)st komponendist/komponentidest ja töö eesmärkidest. Üks võimalusi on hinnata ökosüsteemi ja selle
komponentide seisundit lähtuvalt HELCOMi Läänemere tegevuskavas sätestatud eesmärkidest. See annab ka ühtlasi võimaluse hinnata, milline on merekeskkonna seisund praegu ja kuidas on toimunud ökosüsteemis pikaaegsed
muutused.
Ojaveer ja Eero (2011) hindasid 110 indikaatori abil Läänemere avaosa ökosüsteemi seisundit. Tulemustest (joonis 123) ilmneb, et eutrofeerumine on olnud

Joonis 123. Läänemere avaosa ökosüsteemi kokkuvõtlik indikaatorite dünaamika,
hinnatuna HELCOMi Läänemere tegevuskava eesmärkides käsitletud kolme põhilise
segmendi kaupa – bioloogiline mitmekesisus, eutrofeerumine ja mürgised ained
(H. Ojaveer & Eero, 2011). Värvilegend: valge – andmed puuduvad; tumepunane – indikaatori väärtus ei vasta HELCOMi Läänemere tegevuskavas sätestatud eesmärkidele;
tumesinine –indikaator vastab täielikult HELCOMi Läänemere tegevuskavas sätestatud eesmärkidele.
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läbi aegade (sh ka praegu) Läänemere suurim ja jätkuvalt väga tõsine probleem,
kusjuures trendide dünaamikast ilmneb, et kiiret paranemist lähitulevikus oodata
ei tasu. Samas, toksiliste ainete kontsentratsioon on alates 1970ndatest aastatest
pigem vähenenud, kuigi on mitmeid spetsiifilisi probleeme, nt mitmetes kalades ületab mürgiste ainete sisaldus lubatud taseme. Selgub ka, et radioaktiivsete
ainete sisaldus nii vees kui elustikus on üldjoontes langenud Tšernobõli tuumakatastroofi eelsele seisundile. Bioloogilise mitmekesisuse seisund on hinnatavate
indikaatorite kaupa väga varieeruv, osaliselt ilmselt seetõttu, et mere-elustikku
mõjutavad mitmesed tegurid (kliima ja inimtegevuse eri valdkonnad) ja joonisel 123 ilmnev pilt on nende koosmõju tulemus. Samuti puuduvad mitmete
bioloogilise mitmekesisuse indikaatorite kohta andmed. Oluline on ka märkida,
et kuigi Läänemeres elab kokku üle 6000 liigi, on pikaaegseid andmeridu vaid
suhteliselt väheste ja peamiselt toiduahela tipmiste lülide kohta (töönduskalad,
hülged, merelinnud). Seega on ka hinnang bioloogilise mitmekesisuse seisundile suhteliselt ebakindlam kui eutrofeerumise ja reostuse kohta.

3.2.9. Elustiku kaitsealad
Ökosüsteemide kaitse režiimi on Läänemerel Helsingi komisjoni loomisest
alates järk-järgult tugevdatud ja täiendatud. Väga tähtsa elemendina kuuluvad
sellesse süsteemi Läänemerel kehtestatud kaitsealad, mille eesmärgiks on kaitsta
ökosüsteemide erilisi väärtusi nii ranniku- kui ka avamerepiirkondades. Läänemere Keskkonnakaitse Komisjoni kaitsealadel reguleeritakse (on keelatud, kehtestatud piirangud või nõutakse loa olemasolu) ehitustegevust nii rannikul kui
ka meres, jäätmete merreheitmist, kaablite ja torujuhtmete paigaldamist, laevandust jm liiklust, ressursside ekspluateerimist, k.a kalandust ja jahindust, sõjalist
aktiivsust, turismi ja puhkust, uurimistööd, tuuleparkide tegemist jne.
Läänemere Keskkonnakaitse Komisjoni eesmärgiks on Läänemerel ökoloogiliselt seostatud hästi hallatud mere-kaitsealade võrgustiku loomine (HELCOM,
2010). Rannikuvööndit, riikide territoriaalmerd ning majandusvööndit hõlmavate kaitsealade moodustamisel tuleb peale õiguslike küsimuste ja eri riikide
huvide arvestada ka inimtegevuse ja ökoloogiliste protsesside dünaamikat. Praegu koosneb kaitsealade võrk Läänemerel Helsingi komisjoni ja Euroopa Liidu
(EU Natura 2000) poolt elupaikade direktiivi ja linnudirektiiviga kehtestatud
kaitsealadest (joonis 124). Kaitsealadesse lülitatud merepiirkondade pindala
on jõudsalt suurenenud. Kui veel 2004. aastal hõlmasid kaitsealade koosseisus
olevad piirkonnad Läänemere pindalast 3,9 protsenti, siis 2010. aastaks oli see
tõusnud 10,3 protsendini. Seega on Läänemeres kaitsealade protsent tõusnud üle
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siooni alusel soovitatavast regionaalmerede kaitseks nõutava 10%. Kuid nõutavat
10% ei ole kaitsealade pindala saavutanud kõigis Läänemere osades. Eriti torkab
silma kaitsealade vähesus Põhjalahes. Ka mere avaosas on ökoloogiliselt tähtsaid
piirkondi, mida tuleks täiendavalt kaitse alla võtta. Lisaks ei ole praegu kaitsealadel kehtestatud režiim üldiselt küllaldane ökosüsteemide piisavaks toetamiseks.
Läänemere Keskkonnakaitse Komisjon (HELCOM, 2010) on seisukohal, et eri
piirkondade ning rahvusvaheliste ja ka rahvuslike kaitsealade võrdsem haldamine ja kaitserežiimi vajavate, kuid siiani kaitsmata elupaikade ja koosluste olemasolu nõuavad edaspidi Läänemeres kaitsealade süsteemi parandamist ja uute
alade kaitse alla võtmist.

Joonis 124. HELCOMi ja NATURA 2000 kaitsealad Läänemeres (HELCOM, 2010).
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IV. Teised merehüved,
nende kasutamine ja kaitse
4.1. Põhjasetted ja abiootilised loodusvarad
ning nende kasutamine
Läänemere põhjasetteid on uurinud ja kirjeldanud kõigi merd ümbritsevate
maade teadlased, kuid uurimismeetodite erinevuse tõttu pole andmed alati täies
ulatuses võrreldavad. Seetõttu on ka üldistavad kaardid kohati vastuolulised.
Põhjasetete süstemaatiline uurimine algas juba ülemöödunud sajandil. Oluliseks tähiseks oli Saksa uurimislaeva „Pomerania” uurimisreis 1871. aastal, mille
käigus põhjaammutajaga koguti rohkesti setteproove ja anti ka nende visuaalne
kirjeldus (Behrens, 1873). Oluliselt detailsemaks osutusid Saksa uurimislaeval „Poseidon” 1902–1909 läbiviidud tööd, mille käigus ja ka hiljem kogutud
setteproovidest tehti nii granulomeetrilised kui ka mineraloogilised analüüsid
(Kuppers, 1906; Apstein, 1916 jt). Juba 1929. aastal ilmus trükist I. Lundbecki
kalamajanduse huvides koostatud Läänemere põhjasetete kaart ja praeguseks on
neid ilmunud eri mõõtkavades kümneid. Eesti šelfi ja selle eri piirkondade põhjasetete kaardid on trükitud 1993. aastal ilmunud monograafias (Lutt & Raukas,
1993) ning Soome lahe kohta Eesti ja Soome teadlaste ühistööna valminud
venekeelses monograafias „Soome lahe geoloogia” (Raukas & Hyvärinen, 1992).
Läänemere põhjasetete kaarte on palju ja seetõttu pole kerge langetada otsust,
millist neist tutvustada käesolevas väljaandes. Kodumaistele Läänemere uurijatele on hästi tuntud Arvi Järvekülje monograafias ( Järvekülg, 1979) trükitud
mitme autori andmetel põhinev kaart (joonis 124), mis aegade jooksul on vähe
muutunud. Seetõttu arvame, et see peegeldab parimini looduses eksisteerivat
olukorda.
Kui heidame pilgu joonisele 125, avalduvad mitmed seaduspärasused. Rannalähedastel aladel esinevad alati jämedateralisemad setted kui sügavamates piirkondades, kus valdavad mudad, savi ja aleuriidid. Mere põhjaosas, Botnia lahes,
on rannalähedased alad kivised, mere lõunaosas aga liivased. Rohkesti liiva on
ka Läti ja Leedu rannakul. Kristalsete kivimite avamusel põhjasetted suurtel aladel puuduvad ja esinevad kaljupinnased. Ka paljudes muudes kohtades, eeskätt
tugevate põhjahoovustega piirkondades, avanevad merepõhjas vanemad setted,
enamasti liustikusetted (moreen) ja liustiku sulamisveesetted, peamiselt viir306

Joonis 125. Läänemere põhjasetted ( Järvekülg, 1979).

savid. Tugeva lainetuste eest kaitstud madalaveelistes lahtedes esineb rohkesti
orgaanikarikkaid mudasid, milliste paksus ulatub kuni seitsme meetrini.
Setete jaotumus sõltub oluliselt merepõhja reljeefist, mis määrab settematerjali
tekke, edasikandumise ja ladestumise tingimused. Merepõhja pinnamoe ise307

ärasustest sõltuvad kulutus-, edasikande ja kuhjealade paigutus ning ladestuva
materjali omadused. Läänemere põhjareljeef on väga kiiresti muutuv ja seetõttu
on tüsilik ka setete terasuurus ja aineline koostis, seda eriti Eesti rannikumeres,
kus on palju saari ja madalikke. Näiteks isegi Soome lahe keskosas võib kohata
madalikke, mille kohal vee sügavus on vaid mõni meeter. Niisuguseid madalikke,
näiteks Tallinna ja Savinkovi madalaid, kulutatakse praegugi intensiivselt ning
sealt saavad sügavamal paiknevad kuhjealad pidevalt värsket settematerjali. Ulatuslikud madalaveelised alad on iseloomulikud ka Eesti läänerannikule.
Settematerjali edasikandumisel on tähtis osa lainetusel ja hoovustel, põhjahoovustel on lisaks ka suur kulutav mõju. Tõusu ja mõõna Läänemeres praktiliselt ei
ole, kuid olulised on aju- ja paguvee nähtused. Läänetuultega kaasneb veetaseme
tõus ning tekivad itta suunduvad hoovused, idatuultega aga vastupidi. Mageda
vee juurdevoolu tõttu toimub Läänemere pinnakihtides nõrk vee väljavool
Põhjamerre ja asemele tuleb Põhjamerest soolast, põhja lähedal vastupidises
suunas voolavat vett. Tugevam on pinnavee väljavool kevadel ja suvel, sest siis
tuleb merre rohkesti magedat vett, tuule kiirus on väiksem ning sagedased on
idakaarte tuuled.
Läänemere nüüdissedimentatsiooni iseloomulikuks tunnuseks on purdmaterjali
väga suur ülekaal ning organogeensete ja kemogeensete komponentide vähene
osatähtsus. Põhjasetete näol on tegemist suuresti ühtlustunud keskmise materjaliga, mis on merre sattunud erineval teel ja seda nii murrutuse, jõgede sissekande
kui ka osaliselt isegi tuule ja merejääga. Enamik settematerjalist satub merre
ranna ja merepõhja murrutuse ja jõgede poolt sissekantava heljumi näol. Arvatakse, et murrutuse osa on jõgede sissekandest kordi suurem, kuid täpsed arvutusandmed selles osas puuduvad. Eesti suurima, Narva jõe poolt aastas merre
kantava settematerjali hulgaks on peetud ligikaudu miljon kuupmeetrit (Leppik,
1928) ehk umbes 1,6 miljonit tonni aastas. See on võrreldav paari kilomeetri
pikkuselt rannaribalt minema kantava settehulgaga.
Paljud Läänemere põhjasetted on kas vahetult (näiteks tervisemudad) või töödeldud kujul (näiteks raua-mangaanikonkretsioonid) kasutatavad inimeste majandustegevuses või meditsiinis. Kuid mitte kõik kivimid ja setted, mida inimene
on kasutanud või kasutab, pole veel maavarad. Juriidiliselt on maavara nimelt
aine, mille kaevandamine on majanduslikult tasuv ja mis seetõttu on ressursina
arvel, moodustades maardlaid. Maardla (maavara leiukoht) on maakoore osa,
kus maavara leidub tootmisväärsel hulgal, see on geoloogiliste töödega uuritud ja
piiritletud ning riigi maavarade katastris arvele võetud maavara lasund. Selle kaevandamise õigus tekib vastava loa olemasolul. Tootmise seisukohast esitatavad
nõuded määratakse kindlaks kasulike komponentide sisalduse, maardla mõõtmete ja kaevandatavate maavara mahtude alusel. Varud võivad olla hüpoteetilised (baseeruvad kaudsetel andmetel või analoogiatel), prognoossed (baseeru308

vad otsingutöödel), perspektiivsed (baseeruvad eeluuringutel) ja tööstuslikud
(baseeruvad detailuuringutel). Suur osa Läänemere maavaradest on prognoossed ja suhteliselt halvasti uuritud.
Kõige hinnalisemad Läänemere maavarad paiknevad kristalses aluskorras (võimalikud metallimaakide maardlad) ja settelises pealiskorras (nafta ja gaas).
Väheste puuraukude tõttu on kristalse aluskorra maavarad vaid hüpoteetilised.
Läänemere lõunaosas esineb tööstusliku nafta ja põlevate gaaside leiukohti.
Neist kõige olulisemad on Alam- ja Kesk-Kambriumi kivimitega seotud leiukohad Sambia poolsaarest läänes. Perspektiivseks peetakse ka Permi kivimeid,
mis jätkuvad Hollandini, kus nendega on seotud Põhjamere nafta- ja gaasimaardlad. 1974. aasta detsembris leiti kvaliteetset naftat Wisla lahest, Nemunase suudmealal on Devoni kivimites avastatud tööstuslikus koguses maagaasi.
Seni on naftat tööstuslikult väljatud üksnes mere kagusektoris Venemaal (Kaliningradi oblastis), Leedus ja Poolas. Leedus on kindlaks tehtud üle 20 väikemaardla, kuid saadud toodang on tagasihoidlik. Edukamad on olnud venelased.
Näiteks 2003. aastal avastatud Kravtsovskoje leiukohast (asub 23 km kaugusel
Kura säärest ja 5 km kaugusel Leedu merepiirist) ammutatakse ca 600 000 tonni
toornaftat aastas. 2006. aastal leidis Poola Lotose kontserni tütarfirma Petrobaltic naftat Poola rannikumeres ja praegu ammutatakse seda sealt umbes 300 000
tonni aastas.
Rahvusvahelised naftakorporatsioonid loodavad naftat leida ka mere keskosast
Gotlandi ja Baltimaade vahelt. Rootsi naftauuringute Svenska Petroleum Exploration tütarettevõte Oljesprospektering AB oletab, et Gotlandist 110 km edelas asuv
maardla kataks järgmise 20 aasta jooksul viiendiku riigi naftavajadusest. 1987. ja
2003. aastal tehtud proovipumpamised loodetud tulemusi ei andnud.
Naftale viitavate looduslike bituumenite esinemist Eestis on täheldatud juba
19. sajandi keskel. Bituumeniilmingute hulk suureneb lääne suunas, mis viitab
nafta võimalikule esinemisele šelfialal Hiiumaast läänes kuni Gotlandini. Maagaasi (metaani) ilminguid on Eestis teada paljudes kohtades: Keri, Prangli, Äksi
ja Mohni saarel ning Viinistu, Kolga ja Ihasalu lähistelt merest. Kõigis teada
olevates gaasileiukohtades on gaasi sisaldavad kollektorid esindatud väikeste
lokaalsete läätsjate liivakihtidega, mis paiknevad gaasi mittejuhtivas moreenis,
mis viitab nende seotusele orgaanikarikaste jäävaheaja setetega. Ka Kambriumi
liivakihtide avamisel on mõnikord eraldunud mittepõlevat gaasi, näiteks Pirital,
Koplis jm (Raudsep & Räägel, 1993).
Fosforiidi peamised leiukohad on mere kaguosas Tarani neeme juures 7–9 m
sügavuses ja Pokrovskaja lahes 20–25 m sügavuses. Fosforiidimugulaid sisaldava kihi paksus on 1–3, harvem 5–6 m. Mugulaid on selles kuni 500–700 kg/m3,
P2O5-sisaldus mugulais 10–20%. Varud üksnes Pokrovskaja lahes on 9 mln
tonni.
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Joonis 126. Raua-mangaanikonkretsioonide levik Läänemeres (Gudelis & Emeljanov,
1976).

Väga perspektiivseteks on osutunud raua-mangaanikonkretsioonid, mis esinevad Soome ja Liivi lahes ning Läänemere keskosas (joonis 126). Praegu kaevandatakse neid piiratud koguses ainult Leningradi oblastis.
Soome lahes kuhjub aastas 1,2 x 106 tonni hõljumina kantavaid setteid, neist
jõgedega 0,8 x 106 tonni (sh Neevast 0,5 x 106 t). Jõevetes on lahustunud kujul
orgaanilisi aineid 20–30 mg/l, sh huumusühendeid ja fulvohappeid ning raua ja
mangaani ühendeid. Igal aastal kandub lahte 61,7 x 103 t rauda ja 340 t Mn. Sellest moodustunud konkretsioonid asuvad 29–78 m, keskmiselt 50–56 m sügavuses. Suurimad sisaldused on lahe idapoolses keskosas (kuni 24 kg/m3). Esineb
kolme tüüpi konkretsioone: a) rauakonkretsioonid (50–76% Fe); b) mangaanikonkretsioonid (40–70% Mn); c) raua-mangaanikonkretsioonid. Lasumustingimuste alusel eristatakse kera- ja kettakujulisi pärsitud sedimentatsiooniga piirkondade konkretsioone ja veealuste nõlvade jäänuksetetega kaasnevaid
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koorikulisi konkretsioone. Soome lahe konkretsioonid on Läänemere kõige
fosfori- ja mangaanirikkamad. Kasulike mikroelementide (Co, Ni, Zn, Sr jt) poolest on Läänemere konkretsioonid suhteliselt vaesed.
Liivi lahte kandub aastas 1,9 mln tonni klastilisi aineid ja 6,5 mln tonni lahustunud ühendeid (sellest annab Daugava 3,7 mln t). Rauaühendeid kandub merre
48 800 t/a. Konkretsioonid esinevad sügavustel 19–37 m koguses kuni 17 kg/m3.
Mangaanirikkad (Mn sisaldus üle 15%) konkretsioonid esinevad valdavalt lahe
ääreosades.
Läänemere keskosana käsitletakse Gotlandi saarest lõuna poole jäävat ala. Wisla ja Nemunas kannavad merre aastas 5–7 mln tonni klastilisi ja 16 mln tonni
lahustunud aineid. Wisla toob merre 35 200 tonni Fe ja 290 tonni Mn, Nemunas 15 000 tonni Fe ja 300 tonni Mn. Konkretsioonid esinevad 48–103 m
sügavusel, suurimad sisaldused 10–16 kg/m3 esinevad peamiselt Pleistotseeni
jämedapurrulistel setetel, samal ajal kui Soome ja Liivi lahes on konkretsioonid seotud peaasjalikult mudadega. Konkretsioonide üldvarud Läänemeres on
vähemalt 100 miljonit tonni, sh on rauda vähemalt 14 mln tonni ja mangaani
vähemalt 9 mln tonni.
Glaukoniiti esineb Paleogeeni kivimites Sambia poolsaare läheduses. Kihi
paksus on 10–12 m, glaukoniidisisaldus 35–40%.
Maailma suurim ja tuntuim Primorski (varasema nimega Palmnickeni) merevaigumaardla paikneb Läänemeres Kaliningradi oblastis, kuid suuri lootusi pannakse ka Poola leiukohtadele. Merevaiku leidub eriti rohkesti Sambia poolsaarel
ja selle läheduses merepõhjas Paleogeeni setetes, nn helesinistes savides. Jantarnajast läänes on selle vöö laius 800 m, Pokrovskaja lahes 1,5–3 km. Kihi paksus
on esimeses piirkonnas 2–10 m, Pokrovskaja lahes 5–11 m. Merevaigu sisaldus
on kuni 1500–2500 g/m3, enamasti siiski oluliselt vähem. Svetlogorski tootmisväljal on sisaldus 20–35 g/m3. Pokrovskaja lahes on tootmisväärne ala 9 km2.
Keskmine tööstusliku kihi paksus on 7 m ja merevaigusisaldus kuni 250 g/m3.
Varud on vähemalt 16 000 tonni, kuid tõenäoliselt ulatuvad need 30 000–60 000
tonnini. Praegu toodetakse merevaiku Kaliningradi oblastis ligikaudu 450 tonni
aastas, tippajal 1989. aastal oli see 820 tonni. Toodangus eristatakse suktsiniiti
(98% toodangust), gedaniiti, glessiiti, krantsiiti, stantiniiti (musta merevaiku) ja
bekeriiti.
Poola, Saksamaa, Kaliningradi oblasti, Leedu ja Läti rannasetetes ja rannanõlval
leidub rutiili-tsirkooni puistmaardlaid. Saksamaa rannikult uhutakse aastas eri
autorite hinnangul merre 530 m3 ilmeniiti, 500 m3 magnetiiti, 180 m3 tsirkooni
ja 100 m3 rutiili. Ilmselt on need arvud alla hinnatud, sest Poolast kantakse merre
umbes 6000 m3 maakmineraale, 1000 m3 tsirkooni ja samapalju rutiili ning 4000
m3 granaate. Kaliningradi oblastist ja Leedust kantakse merre 63 000–74 000 m3
ilmeniiti, rutiili, tsirkooni ja leukokseeni, kuid see arv võib olla üle hinnatud.
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Kaliningradi oblasti ja Leedu plaaži ning rannanõlva liivades on raskeid mineraale keskmiselt 60–70 kg, maksimaalselt 200, Poolas ja Saksamaal 30–40,
maksimaalselt 70 kg kuupmeetris. Valdavalt on selliste liivade terasuurus 0,1–
0,5 mm, Lätis 0,24–0,36 mm, Poolas 0,1–0,2 mm. Peamised leiukohad on
Shventoi jõe suudmeala, Kura sääre keskosa, Irbe väin, alad Ventspilsist põhjas
ja Darssi poolsaarest lõunas, Rostocki juures, Hiddensee saare ümbruses ning
Oulu linna lähistel Soomes. Kihi paksus on keskmiselt 0,4–0,75 m, maksimaalselt 1,5 m. Suurt raskete mineraalide sisaldust on täheldatud ka Edela-Eestis,
kus põhilisteks rasketeks mineraalideks on magnetiit ja granaadid (Kessel, Raukas, 1967).
Rannavööndis on rohkesti looduslikke ehitusmaterjale – rahne, kruusa ja liiva.
Viimast esineb kõikjal Poolas ja Saksamaal, idarannikul Klaipedast Akmenragsi
neemeni, Sambia poolsaarel ja Liivi lahe rannikul, Soome lahes Suur- ja VäikeTütarsaare lähedal jm, Eestis Naissaare ümbruses, Vaindloo saare läheduses ja
mitmetes lahtedes: Keibu, Kopli, Tallinna, Ihasalu, Kaberneeme, Narva jt, Saaremaal Tagalahes ja Küdemal, Hiiumaal Luidja lahes. Üksnes Nasva jõe suudmealal Nasva sadama ümbruses Suure-Katla päraosas Saaremaal on liiva umbes
10 miljonit m3. Liivade kaevandamine rannanõlval on keskkonnaohtlik, see
võib viia randade purustamisele.
Pea üle kogu mere on väga ulatuslikult levinud hilis- ja pärastjääaegsed tellisening keraamikatööstuses kasutuskõlblikud järvesavid, eriti ulatuslikku kasutamist on leidnud jääpaisjärvedes settinud viirsavid.
Läänemere süvikutes ja Kura ning Wisla lahes esineb suurtes kogustes orgaanilisi
mudasid, kus orgaanilise aine sisaldus on kuni 50%. Orgaaniliste mudade üheks
liigiks on tervisemudad, mille tähtsaimad leiukohad paiknevad Eestis: Haapsalu
Tagalaht (varud vähemalt 233 000 m3, esinevad 47,5 ha suurusel alal), Käina
(varud umbes 10 000 m3), Voosi kurk (Noarootsi poolsaarest väikeste laidudega
eraldatud lahesopis, varud umbes 274 000 m3), Siiksaare Saaremaa kirderannikul (varud umbes 994 000 m3), Kiirasaare (90 000 m3) ja Abaja (800 000 m3)
leiukohad Saaremaa läänerannikul ja Ikla leiukoht Liivi lahes.

4.2. Läänemere rannikud ja randlad
Tung rannikule on olnud pidev kogu inimajaloo kestel. Rannikumeri on iidsetest
aegadest pakkunud inimesele toitu ja olnud tähtsaks ühendusteeks. Seetõttu kujunesid mere lähedale asundused juba inimarengu koidikul. Kauges minevikus
kulges elu harmoonilises kooskõlas mererannaga. Praeguseks on olukord väga
palju muutunud. Inimeste arvu kasvamise ja majandusliku arenguga on inim312

mõjud mere ökosüsteemidele omandanud paiguti määrava tähtsuse. Inimese ja
muu looduse harmoonilisus mereranniku lähedal ei ole sugugi jäänud valdavaks.
Kuid nagu varemgi on rannikualad jäänud maakera kõige tihedamini asustatud
piirkondadeks. Ökosüsteemne käsitlus eeldab, et inimest ja tema ökosüsteemile
avaldatavat mõju käsitletakse mere ökosüsteemi koostisosana.
Peale antropogeensete mõjude vahendamise on mere ja maismaa ülemineku
vööndil äärmiselt oluline roll nii mere ökosüsteemide abiootilisele (magevee
lisandumine/soolsus, temperatuur, hoovused jt vee liikumised jne) kui ka elustikuga seotud osale. Tarvitseb vaid meelde tuletada rannikuvööndi sügavuste
jaotuse ja mandri kivimite/setete osa substraadina meretaimestiku koosseisu ja
produktsiooni kujunemisele. Substraadi koosseis määrab paljuski ka põhjaloomastiku struktuuri ja tiheduse. Rannikupiirkond on tähtis nii mereselgrootute,
kalade kui ka mereimetajate ja lindude paljunemiskohana.
Läänemere setted, nende vanus, samuti randade dünaamika ning rannikute evolutsioon on suhteliselt hästi uuritud. On kujunenud rannauurijate eriilmelised
koolkonnad. Kuid kogu Läänemere ranniku ehituse kui terviku ja randade arengu kohta käivaid töid on ainult üksikuid. Sellest seisukohast tuleb kõige terviklikumaks lugeda Vitautas Gudelise (1967 ja 1976) koostatud kahte ülevaadet
Läänemere rannikutüüpidest ja randade arengust.
Jääajajärgne maakoore kerkimise erinev kiirus mere eri piirkondades on oma
pitseri jätnud kogu Läänemere ranniku ehitusele ja randade arengule. Olenevalt
rannikuala kerkimise erinevast kiirusest on Läänemere erivanuselistel arengufaasidel välja kujunenud rannajooni mitmesugusel absoluutkõrgusel (Kessel &
Raukas, 1967 jt). Kerkimine oli seda kiirem, mida suurema raskuse all oli olnud
jääst vabanenud ala, st maapinna tõus Läänemere ümbruses suurenes lõunast
põhja poole, Skandinaavia poolsaare põhjaalade suunas. Põhja-Rootsis, kus ka
nüüdisajal on maakoore kerge 7–9 mm/a, paiknevad vanemad rannamoodustised enam kui 200 m kõrgusel merepinnast. Samal ajal aga Poolas Gdanski
ümbruse rannikul, kus maakoore vertikaalne liikumine on kas nullilähedane või
pigem negatiivne (umbes –1 mm/a), leiame Läänemere kõige vanemaid rannamoodustisi enam kui 60 m sügavuselt rannikumerest.
Mere nooruse tõttu on tema rannikualade ökosüsteem veel lõplikult välja kujunemata ja seetõttu kergesti mõjutatav välistegurite, k.a inimtegevuse poolt. Sellest
seisukohast on väga tundlik rannikumaastike, eriti nüüdisrandade areng. Läänemere ökosüsteemide arengutendentsidest parema ülevaate saamiseks vaatleme
lühidalt neid tegureid ja protsesse, milledest sõltub ühes või teises piirkonnas
rannikute ja nende piires esinevate randlatüüpide areng.
Randade ehituse ja arengu iseloomustamiseks regioonide kaupa võtame aluseks
tabelis 8 esitatud Leontjevi jt (1975) klassifikatsiooni, mida on kasutatud paljudes töödes (k.a Eesti teadlaste poolt).
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Tabel 8. Rannikutüüpide klassifikatsioon.
I RÜHM: LAINETUSEST VÄHE MÕJUTATUD RANNIKUD
ALLRÜHM: ESMASE LIIGESTATUSEGA
TÜÜP 1) SKÄÄRRANNIK (Soomes-Rootsis laia levikuga)
ALLTÜÜP 1a) KRISTALSETES KIVIMITES (Soome lahe välissaarestik)
ALLTÜÜP 1b) LIUSTIKUSETTEIS (Soome lahe sisesaarestik)
ALLTÜÜP 1c) KOMBINEERITUD EHITUSEGA (Turu saarestik)
TÜÜP 2) FJORDRANNIK (Vähesed piirkonnad Rootsi rannikul)
TÜÜP 3) FJÄRDRANNIK (Taani kagurannik)
TÜÜP 4) Boddenrannik (Saksamaal Rügeni ümbruses)
II RÜHM: MITTE LAINETUSE MÕJUL KUJUNENUD RANNIKUD
TÜÜP 5) Deltarannik (Läänemerele vähe iseloomulik – Neeva suue)
III RÜHM: PEAMISELT LAINETUSE MÕJUL KUJUNEVAD RANNIKUD
ALLRÜHM: ÕGVENEVAD RANNIKUD
TÜÜP 6) KULUTUSELINE LAHELINE (Botnia lahe lääne- ja idarannikul jm)
TÜÜP 7) KULUTUS-KUHJELINE LAHELINE
ALLTÜÜP 7a) PINNAKATTES (Eestis näiteks Lahemaa ja Väinamere rannikul)
ALLTÜÜP 7b) ALUSPÕHJAKIVIMEIS (Eestis näiteks klindilahtede piires)
ALLRÜHM: ÕGURANNIKUD (Laia levikuga kogu Läänemere piires ka Lätis, Leedus, Poolas jm)
TÜÜP 8) KULUTUS-KUHJELINE (Eestis näiteks Kõpu ps, Pärnu lahe rannik)
TÜÜP 9) KULUTUSELINE (Näiteks Põhja-Eesti paekallas Eestis, Gotlandi ja
Ahvenamaa läänerannik )
TÜÜP 10) KUHJELINE (Näiteks Eestis Narva laht, Leedus Kura säär)

Rannikutüüpide levik Läänemere eri piirkondades. Mitmete klassifikatsioonide kohaselt jagatakse rannikutüüpe üldisemalt lainetuse mõju seisukohalt
vähemõjutatuks (tabel 8, I rühm), mittemõjutatuteks (II rühm) ja peamiselt
lainetuse mõjul kujunevateks (III rühm). Läänemere piirkonnas eristatud rannikutüübid (Gudelis, 1967 jt) on suhteliselt suured ühesuguse ehituse ja arenguga
piirkonnad. Ranniku ja ka randlatüüpide kujunemisel on määrav tähtsus vaadeldava piirkonna geoloogilisel arengul, selle käigus kujunenud pinnamoel ning
ühes või teises piirkonnas lainetuse tegevusele alluvatel varasematel kobedatel
setenditel või paljanduvatel kivimitel.
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Järgnev alljaotus tugineb nende geoloogilis-geomorfoloogilistele eeldustele ja
rannaprotsesside (kulutus-setete transport-kuhje) iseloomule ja intensiivsusele. Oluline osa rannikute ja randade üldistes arengutendentsides on olnud ja
on maakoore kõikuvate liikumiste iseloomul. Nendest sõltuvalt iseloomustavad
Läänemere põhjaosa kerkivad rannikud, keskosa suhteliselt stabiilsed ja lõunapiirkondi maakoore vajumise tulemusel vajuvad rannikud.

Joonis 127. Rannikutüübid ja alltüübid Läänemere eri osades (Gudelis, 1967, korrig.
K. Orviku).
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Skäärrannik Inkoo lähedal (Kaarel Orviku foto).

Küllaltki suures osas piiravad Läänemerd lainetusest vähe mõjutatud rannikud
(rühm I tabelis 8; joonis 127), mille piires iseloomulikuks tüübiks on Soome
lahe põhjarannikul kristalsete kivimite avamusalal leviv skäärrannik (tüüp 1).
Skäärrannikud on Läänemere piires levinud kristalsete kivimite levikualadel, kus
mandrijäätumise kulutus-kuhjelisest tegevusest on varem kujunenud künklikud
pinnavormid, mis on maismaal tuntud kui silekaljud. Tänapäevase tormilainetuse tingimustes on Soome nn välissaarestiku väikeste saarte pinnakate ära kantud ja sealsed valdavalt kristalsetest kivimitest koosnevad kaljusaared on jäänud
ilma pinnakatteta (alltüüp 1a). Samal ajal skäärranniku siseosades, kus tormilainetuse tegevus on tagasihoidlik või puudub pea täiesti, on eri suurusega saartel
säilinud pinnakate, saared on taimestunud/metsastunud (tabel 8, alltüüp 1b).
Turu saarestikule on omane mõlema alltüübi (1a ja 1b) koosesinemine.
Väiksema levikuga on Läänemeres fjordrannik (tabel 8, tüüp 2), mis esineb
Rootsi edelarannikul. Mõnevõrra enam levinud on fjärdrannik (tüüp 3), mille
levila jääb valdavalt Taani kagurannikule ja hõlmab Taani väinades paikneva
saarestiku. Selles piirkonnas on lainetuse tegevus tänu laugele rannikumerele
nüüdisajal valdavalt tagasihoidlik. Vaatamata sellele võib ka sellistel rannikutel
kohati esineda aktiivseid kuhjerandu või murrutusjärsakuid (näiteks Sjællandi
saare idarannikul kriidikivimites paiknev Stevens pank).
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Lainetusest vähe mõjutatud rannikute hulka kuulub Boddenranniku (tabel 8,
tüüp 4) nime kandev ulatuslik Saksamaa ranniku piirkond. Seda rannikuala iseloomustab aeglane mere pealetung, mille tulemusena on jääajajärgsel ajal rannalähedased madalad üle ujutatud. Mainitud ala iseloomustavad rohked saared,
nendevahelised väinad ning mudaste setete kuhjumine. Selles piirkonnas nagu
ka mujal võib eri rannikutüüpide piires esineda samalaadse ehituse ja arenguga
randla tüüpe. Siia kuulub näiteks Rügeni saare pankrandla.
Rannikud, mida lainetus pole praktiliselt mõjutanud (tabel 8, II rühm, tüüp
5), on Läänemerel tagasihoidliku levikuga. Selle rühma klassikaliseks näiteks
on deltarannik Neeva suudmealal ehk Neeva delta, millele on algselt rajatud ka
Sankt-Peterburg.
Kolmanda suure rühma (tabel 8, III rühm) moodustavad peamiselt lainetuse
mõjul kujunevad rannikud. Selle piires saab eristada kahte allrühma. Esimene
neist oleks õgvenevad ja ühtlasi valdavalt ka lahelised rannikud ning teine allrühm oleks õgurannikud ehk õgvenenud rannikud, mille rannajoon on juba
kujunenud suhteliselt sirgjooneliseks.
Rannikupiirkondades, kus esmane looduslik reljeef on suhteliselt lauge, on
mandriliustiku kulutus-kuhjelise tegevuse ajal kujunenud pealetungisuunalised
pinnavormid. Maakoore aeglase kerkimise tingimustes, kus lainetuse tegevus on
mõjutanud valdavalt kristalsetesse kivimitesse kujunenud lahtesid ja nendevahelisi neemikuid, on iseloomulik lahelise kulutusliku ranniku moodustumine
(tabel 8, tüüp 6). Selline kulutuseline laheline rannik esineb nii Botnia lahe
lääne- kui ka idarannikul. Sellise rannikutüübi arenguliseks iseärasuseks on valdavalt kulutusprotsessid ja kulutusel sedavõrd vähene liikuva materjali tekkimine, et neemedevahelistes lahekestes praktiliselt kuhjerandu ei moodustugi. Selle
rannikutüübi piires ei kujune laheline rannik ka intensiivse lainetuse tingimustes
kunagi õgurannikuks, mille piires kaoksid selgelt eristatavad, kulutusele alluvad
poolsaared ja nendevahelised kuhjerannad.
Piirkondades, kus mandriliustiku pealetungi ja kulutus-kuhjelisele tegevuse
tõttu on kujunenud laheline rannik, alluvad lainetuse tegevusele erineva vastupidavusega kobedad setendid või kivimid. Sellise ranniku piires kulutab tormilainetus valdavalt poolsaarte neemikuid, mille tulemusena moodustunud murrutatud materjal (liiv, kruus) liigub reeglipäraselt lahe pärasse seda aeglaselt
täites (tabel 8, tüüp 7).
Intensiivse selektiivse erosiooni tulemusel poolsaarte tippudes ja neemikutel
kujunenud rahnuderohkusele ja nn kivisillutisele on murrutus ja setete ränne
piki poolsaarte randasid ning kuhje lahe pärades tagasihoidlik. Selline laheline
rannik ei õgvene kunagi täielikult ja jääbki eksisteerima kulutus-kuhjelise lahelise õgurannikuna. Selliseid rannikuid näeme Botnia lahe keskosas ning Saksamaal Rügeni poolsaarest läänes. Niisuguseid rannikupiirkondi iseloomustab
tänapäevalgi jätkuv jääajajärgne aeglane maakoore kerkimine.
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Selle rannikutüübi (tüüp 7) piires on võimalik eristada ka alltüüpe, nagu seda on
tehtud Eesti ranniku kirjeldamisel (Orviku, 1992 jt). Näiteks Eesti põhjaranniku klindiesisel alal, kus esinevad mitmesugused liustiku- ja selle sulavete setetest
kujunenud pinnavormid, on tüüpilised loode-kagusuunalised moreenseljandikud või valdavalt samasuunalised kuhjevormid, mis kaardipildis moodustavad
rohkeid poolsaari ja nendevahelisi lahekesi. Samalaadne on ka Tõstamaa poolsaare ja Saaremaa lõunarannik. Eesti põhjarannikul on selle alltüübi iseloomulikuks näiteks laheline rannik Lahemaa rahvuspargi piires (tabel 8, tüüp 7a;
joonis 128).

Joonis 128. Randlatüüpide levik Lahemaa rahvuspargi piires (Orviku, 1992).

Selle piirkonna rannikut iseloomustavad ulatuslikud kulutusalad poolsaarte
loodeosas, neemikutel, kus selektiivse murrutuse tulemusel on kujunenud tüüpilised kulutusrannad. Neid iseloomustavad selektiivse murrutuse tulemusel
kujunenud rahnurikkad nn kivisillutisega rannad (Pärispea jt). Neemikutel kujunenud peenem mineraalne aines liigub piki rannajoont lahe pära suunas, kus
see kuhjudes moodustab väheldasi liiva-kruusarandu. Valitseb üldine setendite
defitsiit, mille tulemusena aeg-ajalt tugevate tormide tingimustes nende kuhjerandade piires esineb märgatavaid tormikahjustusi.
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Eesti rannikupiirkondades, kus mandrijää pealetungi ajal kulutus-kuhje objektiks olid karbonaatsed liivakivimid või ka kildad, on neisse kujundatud sügavad,
praegu meretasemest rohkem kui 100 m madalamad mattunud orud ja neid

Joonis 129. Randlatüüpide levik Küdema lahe piires karbonaatsete kivimite levikualal
(Orviku, 1992).
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lahutavad mitmekümne meetri kõrgused intensiivsele lainetuse tegevusele alluvad
neemikutena merre ulatuvad poolsaared. Need on tüüpilised kulutus-kuhjelised
rannikud aluskorra kivimite levikualadel (tabel 8, tüüp 7b) Saaremaa põhjarannikul (joonis 129) või Eesti looderannikul Osmussaare ja Kakumäe poolsaare vahel.
Analoogne on ka Gotlandi idarannik. Selliste neemikute tipud on kujunenud
murrutusjärsakuteks – pankadeks nagu Uuga Pakri neemel, Rannamõisa, Kakumäe pangad Loode-Eestis ning Panga pank Saaremaal jt. Panganeemikute vahele,
vanade mattunud orgude piiresse jäävad settelised, peamiselt liivaste randadega
lahepärad nagu Vääna, Kloogaranna, Kakumäe jt liivarannad Loode-Eestis.
Peamiselt lainetuse mõjul kujunevate õgurannikute teises allrühmas e õgvenenud rannikute seas saab eristada kolme Läänemerele iseloomulikku rannikutüüpi (vt tabel 8 tüübid 8–10). Kogu seda allrühma iseloomustab intensiivse
lainetuse tegevuse tulemusena õgvenenud e suhteliselt sirgjoonelise, ilma märkimisväärsete kõverusteta (neemikud-poolsaared) rannajoone kujunemine.
Kulutus-kuhjeline rannik (tabel 8, tüüp 8) esineb tüüpilisena Läänemere idaranniku aktiivsele tormitegevusele avatud randadel. Sellisena võib iseloomustada näiteks ulatuslikku rannikupiirkonda Klaipedast Kolka neemeni, sealt edasi
piki Liivi lahe rannikut Daugava suudmeni ning põhja poole Kabli piirkonnani.

Ventspilsi supelrand sügisese liivatormi ajal (Kaarel Orviku foto).
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Kogu selle ulatusliku ala ranniku piires esineb mitmeid looduslikke kulutusalasid – murrutusjärsakuid või ka tehisrajatistest põhjustatud murrutusrandu. Tervikuna aga on see ulatuslik rannikuala suhteliselt laugja ja sirgjoonelise rannajoonega, mille piires laugete neemikutena esineb valdavalt kobedates setendites
murrutusjärsakuid. Oleme neid nimetanud astangrandadeks. Mõnede autorite
järgi nimetatakse selliseid suhteliselt kobedatesse setenditesse kujunenud murrutusjärsakuid pehmeteks pankadeks.
Samalaadse tüüpilise ehituse ja arenguga on rannik ka Poola põhjarannikul
Swinoujscie’st Wladyslawowo sadamani ning Gdynia piirkonnas, näiteks rannikul Dziwnowi, Kolobrzegi, Darlowo, Ustka, Orlowo jm ümbruses. Nende vahele
jäävad ulatuslikud kuhjelised liivarannad Leba, Lubiatowo jm ümbruses. Analoogiline on ka Jüüti poolsaare põhja- ja kirderannik.
Rannikutüüp 9 ehk kulutuseline õgurannik on üks unikaalsemaid pinnavorme
Läänemere rannikul. Soome lahe lõunarannikul esinev nn Põhja-Eesti paekallas
on üks osa Balti klindist, mis maismaal ida suunas levib kuni Laadoga järveni,
lääne suunas on jälgitav Läänemere põhjas ja ilmub uuesti nähtavale murrutusjärsakutena Ölandi läänerannikul (joonis 130). Aastatuhandete vältel on see
murrutusjärsak allunud mere murrutavale tegevusele ja rannajoon on tänu sellele muutunud suhteliselt sirgjooneliseks. Analoogiline on nn Siluri klindivöönd,
mis on samalaadsena selgesti jälgitav Gotlandi läänerannikul.
Läänemere piires tagasihoidliku levikuga on kuhjelised õgvendunud rannikud
(tabel 8, tüüp 10). Läänemere keskosas esineb kolm sellist rannikupiirkonda:

Joonis 130. Põhja Eesti klindi paiknemine Läänemeres (Tuuling et al., 2008).
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maasäär Hel on kagu suunas Gdanski lahte sirutuv ja arenev kuhjemoodustis,
Wisla ja Kura maasääred aga on pikaaegse liivade rände ja kuhje tulemusena üha
pikenenud ning avamerest praktiliselt täiesti eraldanud vastavalt Wisla ja Kura
laguunitaolised lahed.
Kuhjeliseks õgvenenud rannikuks võime lugeda ka Narva kunagist klindilahte
Meriküla panga ja Kurgalo poolsaare vahel, kuhu suubub Narva jõgi. Narva laht
on aastatuhandete jooksul täitunud nii lääne kui ka ida poolt liikuvate ja seal
kuhjuvate liivaste setetega, millest annavad tunnistust tänapäevase rannajoonega
enam-vähem paralleelsed kuhjelised vallitaolised rannamoodustised. Teatav osa
liivaste rannasetete kuhjumisel on olnud ja on ka veel tänapäeval Narva jõe väljakandel, eelkõige suurvee ajal. Narva hüdroelektrijaama veehoidla tammi rajamisega on selle veevoolu kiirused nüüdseks olulisel määral reguleeritud. Viimasel
paaril aastakümnel on Narva-Jõesuu liivase supelranna arengut suurel määral
mõjutanud jõesuudme lääneküljele möödunud sajandi 80ndate aastate lõpus
rajatud kaitsemuul, mis olulisel määral soodustab muulist lääne poole jääva
rannikuala laienemist sinna läänest liikuvate rannaliivade arvel.
Läänemere piires eristatud peamised randlatüübid on esitatud tabelis 9. Randlatüüpide klassifikatsiooni ning tüüpide iseloomustust on pidevalt täiendatud.
Varasem reljeef ning kivimite ja setete iseloom on eelduseks nii ranniku- kui ka
Tabel 9. Randlatüüpide klassifikatsioon.
Pankrandla (cliffed shore, cliff, hard cliff) – murrutusjärsak on kujunenud vastupidavais
vanaaegkonna kivimeis (lubjakivi, dolomiit, liivakivi).
Astangrandla (astang) (scarp shore, scarp, soft cliff) – murrutusjärsak on kujunenud kobedais kvaternaarsetteis (liiv, kruus, moreen, jne).
Paerandla (rocky shore) – vastupidavais vanaaegkonna karbonaatkivimeis kujunenud
laugenõlvalise murrutusrannaga randla.
Kaljurandla (rocky shore) – kristalsete kivimite avamusalal leviv laugenõlvaline murrutusrandla.
Kruusa-veeristikurandla (gravel shore) – kruusast ja veeristest koosnevate rannavallidega kuhjerannaga randla.
Liivarandla (sandy shore) – tavaliselt eelluidete või luidetega piirnev liivase kuhjerannaga randla.
Möllirandla (silty shore) – peeneteraliste (aleuriitsete) setetega, tavaliselt väga lauge rannaku ja kinnikasvamisele kalduva kuhjerannaga randla.
Tehnorandla (artificial shore) – hüdrotehniliste rajatistega (muulide, kaitseseinte, buunude jms) muudetud loodusliku dünaamikaga randla.
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randlatüüpide kujunemisel. Eri rannikutüüpide piires võivad esineda samalaadse ehituse ja arenguga randlatüübid. Eestis on randlatüüpide leviku seisukohalt
hästi uuritud piirkondadeks Soome lahe lõunarannik ning Saaremaa põhjarannik.
Soome lahe lõunarannikul rannikutüübi 7a piires (joonis 128) levivad mandriliustiku kulutus-kuhjelised setted ja pinnavormid, esinevad neemikutel kivirikkasse moreeni kujunenud murrutusrannad ja lahe pärades tavaliselt liivarannad.
Samal ajal lahelise õgvenduva rannikutüübi 7b piires, kus kogu sellele piirkonnale on iseloomulik karbonaatsete kivimite avamusala, esinevad neemikutel murrutusjärsakud – pangad. Lahe külgedel leiame hästi väljakujunenud paeklibust
rannavalle, mis on tekkinud paejärsakute murrutusel piki randa liikuvast materjalist. Analoogne on ka randlatüüpide levik Saaremaa põhjarannikul Siluri karbonaatsete kivimite avamusalal samalaadse rannikutüübi piires (tüüp 7b, joonis
129), kus Panga ja Ninase panga murrutuse tulemusel samanimeliste poolsaarte
vahelisel Küdema lahe külgedel leiame karbonaatsest paeklibust hästi väljakujunenud rannavalle – maasääri, näiteks Mariku säär Tagalahe idarannikul.
Mõnevõrra teise iseloomuga on randlatüüpide levik ja vaheldumine rannikutüübi 8 piires. Kuigi on tegemist juba valdavalt õgvendunud kulutus-kuhjelise
rannikuga, esinevad ka siin selgesti jälgitavad kulutuslikud randlatüübid, eeskätt
kobedatesse setenditesse kujunenud murrutusjärsakud e astangud või nn pehmed pangad, mis vahelduvad nende vahele jäävate ulatuslike kuhjealadega.
Mererandade ehituse ja evolutsiooni seisukohalt on oluline asjakohaste protsesside – kulutus, setete transport ja kuhje – vahekordade selgitamine, eriti hüdrotehniliste rajatiste ja rannakeskkonna omavaheliste suhete evolutsiooni prognoosimise seisukohalt. Hüdrotehniliste rajatiste ehitamisel on selles valdkonnas
kogu maailmas tehtud märkimisväärseid vigu. Ka Läänemere rannik pole selles
valdkonnas tehtu poolest erand (Orviku, 2006). Põhjuseks tuleb pidada ranniku
looduskeskkonna kui terviku vähest tundmist, teoreetiliste teadmiste nappust jm.
Rajatiste sobivuse prognoosimisel on esikohal kulutus-kuhjeliste süsteemide
piires valitseva setete liikumise iseärasuste, nn settevoolude ulatuse, materjali
päritolu ja protsesside arengutendentsidest arusaamine. Tingituna settevoolu
mõiste mittetundmisest ja tuulehoovuste ülehindamisest selle kujunemisel selgitatakse rannasetete liikumist pahatihti voolamisena. Seepärast on mõnigi kord
setete piki randa liikumise ja rannaprotsesside iseloomustamiseks ning nende
intensiivsuse hindamiseks püütud seda protsessi iseloomustada mudelite abil,
kasutades liikumapaneva jõuna hoovusi. Hoovuste ülehindamise tõttu rannasetete liikumisel pole harvad juhtumid, kui liivade liikumise tõkestamiseks projekteeritakse/ehitatakse sadamate ja laevateede kaitsemuulid vale konfiguratsiooniga. Kuid on tehtud ka sadamaprojekte, kus sadamamuul on kavandatud
settevoolu suhtes sadamast nn allavoolu, et sellega suunata hoovuste liikumist
sadamast kaugemale avamerre ja sel teel vältida merekanali ja sadamasuudme
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ummistumist. Tegelik tulemus kujuneb muidugi vastupidiseks, sest setete valdava liikumise suuna (settevoolu) suhtes valele poole ehitatud kaitsemuul hakkab
vastupidi oodatule setteid just sadamasuudmesse koguma.
Hoovuste jõud on liiva jt rannasetete edasikande ning randade purustuste seisukohalt teisejärguline ja piirdub peamiselt hõljumina või dispersses olekus setete
või veest kergemate vedelike (sh ka naftaproduktide) ja veepinnal hõljuva orgaanilise ainese (vetikate, meretaimede, ka risu ja ajupuidu) edasikandega. Randa
mõjutavaks põhijõuks on lainetus, eriti tormilainetus.
Rannajärsakuid purustavad ning murrutusel kujunenud rannasetteid liigutavad
ja veeretavad rannajoonele mingi teravnurga all randuvad tormilained. Tormilaine purunemisel, deformeerumisel kujunenud murdlusvool viib liivaterakesi
või veeriseid mööda lauget nõlva samuti nurga all üles, kust need jälle raskusjõu
ja tagasivoolava vee mõjul eelmisest asukohast veidi eemal veepiirile tagasi jõuavad (joonis 131).
Niimoodi siksakiliselt tormilainete kandes liiguvadki rannas setteosakesed. Iga
lainega muudab hüppeliselt mingis kindlas suunas oma asukohta kogu ranna
aktiivne settekeha. Paljuaastast keskmist rannasetete liikumise suunda nimetatakse settevooluks. Seejuures ei ole setete liikumise mehhanismil voolamisega
mitte midagi ühist.
Keskmise liikumissuuna taustal võivad setted liikuda ka vastassuunas. Kõik sõltub tuulte ja lainete režiimist. Settevoolu liikumismehhanismi ja liigutamisjõu

Joonis 131. Rannasetete liikumise põhimõtteline struktuur, settevoolu kujunemine
(Orviku, 1992).
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väärtõlgenduste tõttu tehakse sageli mittevajalikke ning kalleid uuringuid ja
kahtlase väärtusega modelleerimisi.
Randlat kujundavaks põhijõuks tuleb lugeda lainetust, eelkõige tugevate tormide aegset tormilainetust. Randlat eraldataksegi muust maismaa ja merealast seda
kujundava lainetuse ning lainetuse purunemisel tekkiva murdlusvoolu mõju ulatuse järgi. Lainetuse iseloom ja intensiivsus sõltuvad omakorda tuulte režiimist,
meretaseme muutusest, rannalähedase merepõhja iseloomust, rannajoone konfiguratsioonist ja mitmest muust tegurist. Nii on rannaprotsesside intensiivsuse
ja rannikute arengu seisukohalt oluline merevee tasemete kõikumine, aju- ja
paguvee nähtused.
Läänemeres on loodete mõju meretaseme kõikumisele praktiliselt märkamatu. Olulist osa merevee taseme kõikumises aga etendavad tugevate tsüklonitega
kaasnevad ja pikemat aega samast suunast puhuvad tugevad tormituuled. Nii
võib valitsevate lõunakaare tuulte mõjul Läänemere põhjapiirkonnas rannikul
merevee tase tõusta ajuti mõne meetri võrra keskmisest tasemest kõrgemale –
ajuvesi ning sellega kaasnev tormilainetus põhjustab tugevaid purustusi keskmisest rannajoonest oluliselt kaugemal maa pool ja intensiivset setete edasikannet.
Tõnissoni jt (2009) andmetel mõõdeti 2005. aasta jaanuaritormi ajal Tallinnas
ajutiseks merevee taseme tõusuks 149 cm. Sellega kaasnesid rannapurustused
ulatuslikel aladel – Pirita supelrannas, Kakumäe pangal, Paljassaare ja Merivälja astangul jm. Sügavates lahesoppides võis veetase tõusta veelgi kõrgemale
(näiteks Pärnu lahes 275 cm-ni). Püsivate põhja- ja idakaare tuultega aga võib
meretase Läänemere põhjaosas alaneda enam kui poole meetri võrra, mille tõttu
rannalähedane merepõhi ehk rannaku ülemine osa – pagurand – jääb kuivaks.
Tuul põhjustab rannikul lisaks lainete genereerimisele ka rannaliiva edasikannet maismaale ning selle kuhjamist eelluideteks ja rannikuluideteks. Eelluidete
olemasolu ja nende aktiivne juurdekasv viitab tavaliselt ranna suhtelisele stabiilsusele ja liiva rohkusele piirkonnas. Kulutus-kuhjeliste rannikute liivarandadel
aga võib näha vastupidist olukorda – rannametsa piiril paiknevad eelluited on
tormides purustatud. Vanade luiteliivade korduvad purustused osutavad liiva
vähesusele neis randades. Tuule tekitatud püsihoovused koos lainetusega liigutavad rannikul peamiselt hõljumina edasikantavaid setteid, pinnareostust, ajupuitu, vetikaid, taimejäänuseid jm. Kuid püsihoovuste iseseisev osa rannasetete
dünaamikas on randa moodustavate setete suhteliselt jämeda lõimise ja suure
erikaalu tõttu väga tagasihoidlik.
Merejää e rüsijää ründetegevus Läänemere põhjapiirkondade rannikul (eriti
Botnia ja Soome lahe rannikul, aga ka Liivi lahes) on tähelepanuväärne (Orviku
jt, 2010). See võib rannasetteid kobestada, rahne rannale lükata, rannaäärseid
puid ja põõsaid purustada. Külmadel talvedel kujunenud rannajää aga võib ka
randa kaitsta tugevate tormide eest.
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Ajujää Läti rannikul 2011. a (Kaarel Orviku foto).

Varasem reljeef ning kivimite ja setete iseloom on eelduseks nii ranniku- kui ka
randlatüüpide kujunemisel. Eriilmeliste tüüpide kujunemist ja arengut mõjutavad eeskätt tormilainetuse piirkonda jäävad varasemad setted, kivimid ja olemasolevad pinnavormid. Vastavalt territooriumi geoloogilis-geomorfoloogilistele
iseärasustele ja nende mitmesugustele kombinatsioonidele kujunevadki looduses erinevad ranniku ja randlatüübid (Orviku, 1992 jt). Klassikaliseks näiteks
rannikul on pankade kujunemine aluspõhja karbonaatsete kivimite ja liivakivide
avamusalal, kus esmane maapinna reljeef oli mingitel põhjustel järsk ja lainetuse
jõud piisavalt tugev.
Mandriliustiku taandumisel kujunenud moreeni levikualal moodustuvad lauge
reljeefiga piirkondades rahnuderohked moreenirannad. Kivirikaste moreenirandade murrutus on tänu neid kaitsvale rahnudest ja munakatest kivisillutisele
(murrutussillutisele) äärmiselt tagasihoidlik. Järsunõlvalise pinnamoega piirkondades aga on eeldused murrutusjärsakute kujunemiseks, nagu need esinevad
näiteks Läänemere idaranniku piires.
Valdav osa Soome lahe lõunarannikul paiknevatest liivarandadest (Kloogaranna, Vääna, Kakumäe, Pirita jt) on arenenud vanade liivaalade (mattunud orud,
mandriliustiku sulavete pinnavormid jt) ümberkujundamise ja ümbersetitamise
tulemusena.
Rannikute ja randade arengutendentsid. Rannaprotsesside intensiivsuse
kasvu tänapäeval võib siduda Maa kliima globaalsete muutustega, mis eeskätt
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Liiva pealetung Kura sääre laguunipoolsel küljel (Kaarel Orviku foto).

avaldub tsüklonaalse tegevuse aktiivsuse järsus kasvus. Kui peaksid paika pidama prognoosid maailmamere taseme tõusu kohta seoses kliima soojenemisega,
siis hakkab isegi aeglane meretaseme tõus ka aeglaselt kerkivat rannikut kohati
ebasoovitavalt mõjutama. Kuhjumine võib asenduda murrutusega, murrutusalad laienevad ja hääbunud rannamoodustised võivad uuesti tegusaks muutuda.
Meretaseme tõus võib aastakümnete pärast hakata mõjutama madalate rannikualade soolsusrežiimi ning taimekooslusi. Päevakorda on kerkinud randade ja
rannalähedase mere kaitse probleemid.
Läänemere tuntumad ja ulatuslikumad liivased supelrannad paiknevad mere
lõunaosas Saksamaa, Poola, Leedu ja Läti rannikul. Aasta-aastalt on nendes
piirkondades intensiivistunud tormikahjustused. Ulatuslikel aladel on kuhjelised liivarannad muutunud kulutuselisteks – liivakogused ja liivaranna laius on
vähenenud. Mitmetes piirkondades on alustatud liivarandade kunstliku laiendamisega liiva juurdetoomise teel. Seda kaevandatakse avamere sügavamatest
piirkondadest. Näiteks estakaadina merre jätkuva Palanga promenaadi piirkonnas, kus aastaid esinenud tugevate tormikahjustuste tõttu on liivarand oluliselt
kitsenenud ja madaldunud, hakati juurde tooma suurtes kogustes merepõhja
liiva. Aastatel 2011–2012 toodi umbes 2,4 km pikkusele rannikulõigule kokku
424 000 m3 liiva, millega stabiliseeriti selle olulise puhkepiirkonna aktiivselt
kasutatav supelrand. Suuri muutusi rannikutel tuleb seostada mitme teguri
koosmõjuga, milleks on ajutine kõrge veetase, sellega kaasnev tugev tormituul ja
327

lainetus ning sügis-talviti intensiivse tsüklonaalse tegevuse perioodidel jäävaba
meri. Selline situatsioon on eriti iseloomulik Läänemere põhjapiirkondadele.
Aktiivse inimmõju leevendamiseks on Läänemere rannikul rakendatud üha
ulatuslikumaid kaitsemeetmeid. Loodusliku seisundi säilitamiseks on loodud
kaitsealasid, mis haaravad küllalt ulatuslikke rannikualasid (HELCOM, 2012)
Saksa, Poola ja Leedu rannikul ning Liivi lahe piires. Kaitseta pole jäänud ka
Eesti rannikumerre jääv Väinameri. On arusaadav, et need rannikupiirkonnad
on randade tänapäevase loodusliku seisundi ja arengutendentside seisukohalt
väga dünaamilised ja globaalsete kliimamuutuste tagajärjel, tsüklonaalse tegevuse aktiviseerumise tingimustes kergesti haavatavad. Neis rannikupiirkondades
valitsevad liivarannad ja pehmed pangad, mis näiteks Botnia lahe rannikul valdavalt esinevate kaljuste randadega võrreldes on rannaprotsesside muutuste suhtes
võrdlemisi nõrga vastupanuvõimega.
Rannikute kaitsel tuleb arvestada üha intensiivistuva laevaliiklusega. Oluliselt
on seejuures kasvanud just naftaproduktide vedu võimsate tankeritega. Läänemerele on tankeriavariid kahtlemata üks suuremaid ohtusid. Aeg-ajalt on mitmes piirkonnas juhtunud väiksemaid avariisid, mille tagajärjed on olnud peamiselt lokaalse iseloomuga. Kuid näiteks 21. novembril 1981. aastal Klaipeda
sadamasuudmes toimunud avarii tankeriga GLOBE-ASIMI oli ulatuslik ja ränk
katastroof, mille tagajärjel merre valgus umbes 16 000 tonni naftaprodukte. Selle
all kannatas kogu ümbruskonna elusloodus. Kõige suurem reostuskoormus
langes Klaipeda–Palanga ümbruse rannikule, k.a liivasele puhkerannale.
Üha enam arenevad ka laevu teenindavad sadamad. Sadamate rajamine, eriti nende hüdrotehniliste rajatiste (kaitsemuulid, lainemurdjad jne) ehitamine rannaliivade intensiivse liikumise piirkondades võib oluliselt muuta piirkonna rannikute
looduslikku tasakaalu, eelkõige liivarandade vastupanuvõimet tormilainete tegevusele. Suur hulk Läänemere sadamatest paikneb rannaliivade intensiivse liikumise – settevoolu piirkonnas. Läänemere kesk- ja lõunaosas on sellisteks näiteks
Kołobrzeg, Ustka, Liepaja, Ventspils jt, põhjaosas Lehtma ja Narva-Jõesuu.
Kui setete liikumisteele piki randa, nn settevoolule rajatakse mingi takistus, hakkab rannaliiv (ka kruus-veeristik) kuhjuma selle ette, moodustades laia kuhjeranna (näiteks liivarand Ventspilsi sadama lõunaküljel). Teisele poole takistust
setteid täiendavalt ei jõua. Olemasolevad aga kantakse edasi ja kunagine kuhjeline liivarand muutub kulutusrannaks, st kujuneb märgatav setete defitsiit. Seejuures võivad ohtu sattuda ka liivaranna maapiiril olevad eelluited või aktiviseeruda rannaprotsesside seisukohalt juba hääbunud rannaastang. Murrutuse
jätkumisel ja süvenemisel võivad ohtu sattuda ka randla tagamaal paiknevad
rannikuluited ning olulised rajatised. Selletõttu tehakse niisuguse piirkonna stabiliseerimiseks tõsiseid pingutusi.
Oluliste objektide (puhkekodud, elurajoonid jne) kaitsmine looduslike kulutusprotsesside eest võib osutuda väga kulukaks, kohati võimatuks. Näitena võiks
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Tõrvanina pärast tormi (Kaarel Orviku foto).

tuua Hiiumaal Lehtma sadama piirkonna, kus 1919. aastal rajatud sadamamuul
lõikas läbi põhja poolt liikuvate liivade liikumistee, mille tulemusena rannaliiv
hakkas kuhjuma sadamast põhja pool. Kuhjumine kestab tänaseni. Samal ajal
lõuna pool sadamamuuli, kuhu piki randa liikuv liiv enam ei jõua, jätkuvad ulatuslikud rannapurustused. Käesolevaks ajaks on rannajoon Tõrvanina piirkonnas taganenud enam kui 30 meetrit, tormilainete saagiks langevad elujõulised
männid ning kunagised kaldakindlustuse laskepesad asuvad otse vee piiril.
Rannavöönd on tundlik looduslik keskkond, mis tormi tagajärjel lühikese ajaga
võib kapitaalselt muutuda. Sellepärast tuleb muutuste prognoosimiseks, rannikulooduse ja inimtegevuse vaheliste suhete analüüsimiseks ning asjakohaste
protsesside kvantitatiivseks õigeks hindamiseks andmeid koguda just tugeva tormilainetuse ajal. Loodus ise seab meie ette lausa üllatavaid lähteandmete kombinatsioone, mida on arvutitele mudelitena õigetes proportsioonides praktiliselt
võimatu ette sööta. Võib olla päris kindel, et kui modelleerimise tulemused ei
lähe kokku looduses toimuvaga, siis selles ei maksa süüdistada loodust – loodus
ei eksi kunagi!
Ranniku looduslike, esteetiliste ja majanduslike hüvede säilitamiseks tuleb selle
kahe looduskeskkonna vahel oleva dünaamilise piiri haldamist teadvustada
tõsise ülesandena.
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V. Rahvusvaheline koostöö
Läänemere ökosüsteemide ja varude
hindamisel ning haldamisel
Rahvusvahelise koostöö suurest tähtsusest Läänemere uurimisel ja merehüvede
kasutamisel saadi aru juba 19. sajandil. Et soodustada probleemide lahendamist,
on loodud rahvusvahelisi organisatsioone ja kehtestatud arvukalt rahvusvahelisi leppeid, mis reguleerivad mitte ainult riikide õigusi mere ja selle ressursside
kasutamisel, vaid hõlmavad ka looduslike varude säilitamise ning jätkusuutliku
haldamise ootusi ja kohustusi.

5.1. Globaalne koostöö
5.1.1. Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu
(International Council for the Exploration of the Sea – ICES)
Koostöö mereteaduses arenes rakendusliku tagapõhja survel. Oluline osa Skandinaaviamaaade ja Põhjamerd ümbritsevate riikide majandusest toetus 19. sajandil
kalandusele. Hüdrograafia ja kalandusuuringutega seotud tolleaegsete teadlaste
S. Lovéni, M. Sarsi, G. Ekmani jt töödega oli juba tekkinud arusaamine, et kala
hulk ja jaotus meres oleneb toidust (peamiselt zooplanktonist), hoovustest jt
merekeskkonnast sõltuvatest asjaoludest. Oma riiki ümbritsevate merevete uurimisel selgus, et tulemused oleksid palju väärtuslikumad, kui haarataks laialdasemaid merepiirkondi ja kui uurimised oleksid järjepidevad. Rootsi, Taani, Norra,
Šoti ja Saksa laialdased hüdrograafilised ühisuuringud aastatel 1893–1894 Šotimaa põhjapoolsetest vetest kuni Läänemere lõunaosani olid nii õnnestunud, et
see võimaldas neid planeeritust hiljem mingil määral jätkata, ning samas toetasid
need palju pretensioonikamat mõtet (mille eestvõitlejaks oli Stockholmi Tehnika Kõrgkooli keemiaprofessor Otto Pettersson) muuta riikidevaheline koostöö
mereuurimisel rahvusvahelise leppe alusel pidevaks. 1897. a oktoobris pöördus
Rootsi hüdrograafiakomisjon kuningas Oscar II poole palvega, et Rootsi valitsus teeks ettepaneku Norra, Taani ja Suurbritannia valitsustele ühisuuringute
läbiviimiseks Läänemeres, Põhjameres ja Norra meres. Peamiseks argumendiks
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oli tarvidus selgitada kalavarude seisundit mainitud püügialadel, sest 19. sajandi
lõpul oli mure eriti Põhjamere kalavarude seisundi pärast järjest kasvanud. Ettepandud ühisuuringute perioodiks sooviti vähemalt viit aastat, olulisimaks uuritavaks keskkonnaprobleemiks tol ajal plaanitseti hoovusi 800–1000 m paksuses
vee pinnakihis.
Rahvusvahelise mere ühisuuringute organisatsiooni ideed arutati paljudel mitmetasemelistel kohtumistel ja konverentsidel. Nendest tähtsaim – esimene rahvusvaheline mereuurimise konverents – toimus kuningas Oscar II kutsel 1899. a
Stockholmis. See valmistas ette Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu asutamise 22. juulil 1902. aastal. Organisatsioon moodustati 1902. a asjakohaste kirjade vahetamise alusel kaheksa asutajaliikme vahel. Nendeks olid Taani, Soome,
Saksamaa, Madalmaad, Norra, Rootsi, Venemaa ja Ühendkuningriik. Peakorter
asutati Kopenhaagenis. Esimeseks presidendiks sai Saksa Kalandusliidu esimees
W. Herwig, asepresidendiks prof O. Pettersson ja peasekretäriks Madalmaade
zooloog P. P. C. Hoek (Rozwadowski, 2004).
Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu on maailma kõige vanem valitsustevaheline teadusorganisatsioon. Välja arvatud maailmasõdade aeg, on ta oma
loomisest alates pidevalt tegutsenud. Uute maailmaorganisatsioonide (ÜRO
ja ta allorganisatsioonide) moodustamise järel oli tarvilik tagada Rahvusvahelisele Mereuurimise Nõukogule rahvusvaheline tunnustus. Selleks allkirjastati
7. septembril 1964. a Kopenhaagenis rahvusvaheline konventsioon, mis pärast
ratifitseerimist liikmesmaade poolt (tollal oli neid 17) jõustus 22. juulil 1968. a.
Siiani on Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu algselt 8 täisliikmega liitunud
Belgia, Kanada, Eesti, Prantsusmaa, Island, Iirimaa, Läti, Leedu, Poola, Portugal, Hispaania ja Ameerika Ühendriigid. Seega on praegu täisliikmeid kokku 20.
Nõukoguga on vaatleja staatuses ühinenud instituute Austraaliast, Tšiilist, Kreekast, Peruust ja Lõuna-Aafrika Vabariigist. Vormiline vaatlejastaatus on antud ka
organisatsioonidele Worldwide Fund of Nature ja Birdlife International.
Eesti Vabariik ühines Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukoguga 1923. a assotsieerunud liikmena (assotsieerunud liige ei pidanud tasuma liikmemaksu, kuid
võis saata ICESi istungile kaks esindajat, kes said õiguse hääletada teaduskomiteedes ja sektsioonides, kuid neil puudusid volitused hääletada ICESi liikmesriigina administratiiv- ja finantsasjade otsustamisel). 1926. a loobus Eesti liikmelisusest, nähtavasti majandusraskuste tõttu ülemaailmse depressiooni ajal. 1993. a
esitas taasiseseisvunud Eesti Vabariik taotluse taasühineda Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukoguga. Esimest korda käsitleti Eestit ICESi täisliikmena selle
82. korralisel istungjärgul 1994. a St. Johnsis Newfoundlandil Kanadas.
ICES on Põhja-Atlandi ja ta ääremerede Läänemere ja Põhjamere mereteaduse
juhtiv teaduslik foorum. Ta korraldab oma liikmesriikide mereteadlaste ideede
vahetamist ja koordineerib nende tööd.
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Joonis 132. ICESi struktuur.

Nii asutamise ajal kui ka praegu on ta peamisteks ülesanneteks: 1) edendada,
arendada ja koordineerida mereuuringuid; 2) avaldada ja muul viisil levitada
uurimistulemusi; 3) esitada tõest, kallutamata ja politiseerimata teaduslikku
nõuannet liikmesriikide valitsustele ja reguleerivatele komisjonidele.
Organisatsiooni peamine otsustust ja poliitikat kujundav kogu on Nõukogu
(joonis 132).
Nõukogu koosneb presidendist ja iga liikmesriigi määratud kahest delegaadist.
Delegaadid valivad endi keskelt presidendi ja kuus asepresidenti, kes koos moodustavad büroo. Büroo vastutusalasse kuulub Nõukogu otsuste elluviimine, st
Nõukogu istungite ettevalmistamine ja korraldamine, organisatsiooni eelarvete
kujundamine, sekretariaadi ametikohtade täitmine jne.
ICESi pika ajaloo kestel on organisatsiooni alajaotuste struktuuris tehtud perioodiliselt muutusi, et aja nõuetega sammu pidada. Praegu toimub peamine
töö nõustamiskomitees (ACOM), mis väljastab liikmesriikidele jt klientidele
kalanduse ja mere ökosüsteemide alal nõuandeid, teaduskomitees (SCICOM,
formaalselt konventsiooniga kooskõlas moodustatud konsultatiivkomitee), mis
juhib teadustöö kõiki külgi, ja ka juhtimisrühmades, mis koordineerivad mere
ökosüsteemidega tegelevate eksperdirühmade tööd (neid rühmi on üle saja).
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Organisatsiooni nii teaduslikult, administratiivselt kui ka sekretariaaditeenustega
toetavas peakorteris on üle poolesaja töötajaga mitmerahvuseline sekretariaat.
Teadustöö tegijateks on enam kui 1600 teadlast, kes kuuluvad liikmesriikide ja
vaatlejastaatusega riikide mereinstituutide ja ülikoolide koosseisu. Saadud uusi
andmeid mere ökosüsteemidest tutvustatakse ICESi iga-aastastel nädalapikkustel aastakonverentsidel, neid kasutatakse töörühmades, teaduskomitees ja nõustamiskomitees. Eksperdirühmade aruanded esitatakse ka kodulehekülgedel,
mõningad rühmad avaldavad pika traditsiooniga aruandeid: ICES Zooplankton
Status Report, ICES Report on Ocean Climate jt.
Traditsiooni kohaselt peetakse Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu aasta
teaduskonverents iga aasta septembris. Viimastel aastakümnetel on osavõtjate
arv kõikunud 500 ja 700 vahel, tullakse mereteadusasutustest üle kogu maailma.
Programmi on tavakohaselt lülitatud kutsutud esinejate loengud, temaatilised ja
stendiettekannete sessioonid. Lisaks peetakse vajalikke büroo, komiteede jt rühmade istungeid.
Aasta jooksul korraldatakse üle saja töörühmade ning eksperdigruppide kohtumist nii sekretariaadis Kopenhaagenis kui ka liikmesriikides või vaatlejariikide
instituutides, et käsitleda aastakonverentsil kokkulepitud teemasid. Tähtsaks
töölõiguks on sümpoosionid, mis võimaldavad temaatilisi arutelusid laialdase
teadlasteringi osavõtul.
Nõukogu on delegeerinud äärmiselt tähtsa lõigu oma tööst – nõustamise – nõustamiskomiteele. Nõustamiskomitee töö põhineb eksperdirühmade teaduslikul
analüüsil ning kriitilistel retsensioonidel. Nõustamiskomitee esimehe määrab
Nõukogu, igast liikmesriigist on komiteel üks liige.
Nõuanne esitatakse liikmesriikide valitsustele ja ranniku- ning ookeanivarude
haldamist ning säilitamist korraldavatele rahvusvahelistele komisjonidele. Praegu käsitletakse kaugelt üle saja kala- ja selgrootute varu. Nende haldamise soovitus esitatakse Kirde-Atlandi Kalanduskomisjonile, Põhja-Atlandi Lõhe Säilitamise Organisatsioonile ja Euroopa Komisjonile. Nõuanne ja teaduslik informatsioon inimmõjude kohta merekeskkonnale suunatakse Kirde-Atlandi Merekeskkonna Kaitse Komisjonile (OSPAR), Euroopa Komisjonile (EC) ja Läänemere Keskkonna Kaitse Komisjonile (HELCOM).
ICESi informatsioon oma töö tulemustest on mitmetahuline ja ammendav.
Paljud trükised ilmuvad paberkandjal, kuid üha rohkem kasutatakse elektroonilisi meetodeid. Tuntuimad on paljuaastased publikatsioonid: ICES Journal of
Marine Science (varasem Journal du Conseil), ICES Cooperative Research Report
(Rapport des Recherches Collectives), ICES Identification Leaflets for Plankton (Fiches d’Identification du Plancton) jt. Mereteadlastele väga tähtsat infot sisaldavad
ka viimasel kümnendil diskettidel ilmuma hakanud ICESi nõustamiskomitee
materjalid, aasta teaduskonverentside materjalid jne.
333

Globaalsed konventsioonid. Peale regionaalse koostöö kehtivad Läänemere
kohta ka globaalsed konventsioonid. 1973. a võeti Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis (International Maritime Organization – IMO) vastu rahvusvaheline
konventsioon reostamise ärahoidmiseks laevadelt (International Convention for
the Prevention of Pollution from Ships – MARPOL). See mitmel korral ajakohastatud konventsioon käsitleb mere reostamist naftaproduktide, keemiliste ühendite, ohtlike ainete ja prügi/jäätmetega.
1982. a võeti Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis vastu mereõiguste konventsioon (United Nations Convention on the Law of the Sea –UNCLOS). Peale meresõidu ja majanduslike õiguste reguleerib see konventsioon ka loodusressursside
uurimist, mere elustiku säilitamist ja reostusküsimusi. Teaduspõhiseks reguleerimiseks toetutakse teadusorganisatsioonidele ja selleks moodustatakse nendega
ühiseid töörühmi.

5.2. Regionaalne koostöö
5.2.1.Organisatsioon Läänemere Bioloogid
(Baltic Marine Biologists – BMB)
Kuigi Läänemerest kogutud hüdrograafilisi ja bioloogilisi andmeid oli 20. sajandi algupoolel suhteliselt palju, oli selle mere keerulistest ökosüsteemidest ning
20. sajandi keskel toimunud keskkonna halvenemise põhjustest arusaamiseks
tarvis ökosüsteemi toimimise uuringuid tõhustada. Merebioloogilistele alusuuringutele pühendati tol ajal rakendusuuringute kõrval suhteliselt vähe tähelepanu, inimtegevuse mõju ei peetud kuigi oluliseks. Läänemeri oli Teisest maailmasõjast saati jagatud kahe poliitilise bloki vahel. Mereteadlaste kontaktid olid
raskendatud. Samas ei saanud peamisi probleeme tulemuslikult käsitleda ilma
ühisuuringuteta. 1968. a korraldati väljapaistvate merebioloogide eestvedamisel
Rostockis Läänemere bioloogide I sümpoosion. Seal moodustati Läänemere
Bioloogide Komitee, mille ülesandeks oli koondada Läänemerel töötavad merebioloogid ning tõhustada kontakte lääne- ja idabloki merebioloogide vahel.
Komitee esimeseks esimeheks valiti Ernst Albert Arndt Rostockist ja sekretäriks
Bernt I. Dybern Lysekilist.
Otsustati, et moodustatud komitee jääb uue valitsustevälise rahvusvahelise
Läänemere biolooge ühendava organisatsiooni Läänemere Bioloogid (Baltic
Marine Biologists – BMB) juhtorganiks. Peamiseks ülesandeks võeti Läänemerel
töötavate merebioloogide vahel kontaktide pidamine. Tähtsaks peeti sümpoosionide korraldamist, mis võimaldavad isiklikke kontakte ning uurimistulemuste
avaldamist, kuid ka ühisuuringuid ja koostööd teiste organisatsioonidega. Ometi
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oli, eriti organisatsiooni eksisteerimise alguskümnenditel, suuri raskusi ida ja
lääne teadlaste poliitilisest eraldatusest jagusaamisel.
Esimene põhikiri võeti vastu 1975. a, seda muudeti aastatel 1988 ja 1998. Põhikirja järgi on rahvusvahelise teadusliku valitsustevälise Läänemere Bioloogide
organisatsiooni (BMB) põhiülesandeks Läänemere piirkonna ökosüsteemide
bioloogilise mitmekesisuse, toimimise ja jätkusuutliku haldamise uuringute soodustamine (Dybern, 2004).
Läänemere Bioloogide juhtorganiks on komitee (joonis 133), mis koosneb
kuni kolmest rahvuslikust esindajast igast Läänemerega piirnevast riigist (Taani,
Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu, Poola, Venemaa ja Rootsi), koopteeritud
liikmetest ja auliikmetest. Komitee peaülesandeks on organisatsiooni juhtimine
tema eesmärkide poole.
Komitee võtab vastu (tavaliselt konsensuslikud) otsused organisatsiooni üldpoliitika küsimustes, finantsasjades, sümpoosionide ja nende korraldajate ning
töörühmade töö ja nende esimeeste tegevuse suhtes, valib komitee nõukogu,

Joonis 133. Läänemere Bioloogide organisatsiooni struktuur.
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auliikmed ja koopteeritud liikmed ning otsustab koostöö küsimused teiste organisatsioonidega. Komitee peab tavaliselt ühe koosoleku aastas, millest võtavad
osa komitee liikmed, koopteeritud liikmed, auliikmed ja töörühmade esimehed.
Komitee tegevuse aluseks on Läänemere Bioloogide rahvuslike sektsioonide
töö. Läänemere Bioloogide organisatsiooni liikmelisus on avatud kõigile merebioloogidele, nii teadlastele kui ka hariduse ja merehaldamise alal tegutsejatele.
Rahvuslike sektsioonide ülesandeks on soodustada organisatsiooni aktiivsust
oma maal, võtta vastu uusi liikmeid, valida rahvuslikud esindajad BMB komiteesse ja korraldada sümpoosione.

5.2.2. Läänemere okeanograafide konverents
(Conference of Baltic Oceanographers – CBO) ja
Läänemere Geoloogid (Baltic Marine Geologists – BMG)
Teise maailmasõja järgne olukord takistas ka Läänemere hüdroloogide tegevust.
Koostöö võimalikkust arutati 1956. a ICESi aastakonverentsil hüdrograafiakomitees. Otsustati moodustada alamkomitee koosseisus Ilmo Hela (Soome,
esimees), Johannes Krey, Börje Kullenberg ja V. A. Lednjov. Ilmo Hela pingutuste tulemusena toimus 20.–22. märtsini 1957. a Helsingis umbes 30 Läänemerel töötava hüdroloogi koosolek, kus selgus suur huvi Läänemere uurimise
vastu. Arutati võimalikke lahendusi ja arvati, et seda kohtumist peaks käsitlema
Läänemere okeanograafide konverentsina. Algul kavatseti tegelda ainult füüsikalise ja keemilise okeanograafiaga, hiljem korraldatud konverentsidel arutati
ka seonduvaid bioloogilisi aspekte. Esimesest Läänemere okeanoloogide konverentsist võttis osa 26 teadlast. Võeti vastu seitse soovitust, muu hulgas Läänemere veebilansi uurimiseks, okeanograafiliste uuringute koordineerimiseks, sesoonsete uurimisreiside tegemiseks. Uurimisi soovitati teha 17 süvaveejaamas
ja 13 ristlõigul. Läänemere okeanograafide konverents arenes tähtsaks institutsiooniks, mis tegeles kõigi Läänemere okeanograafia probleemidega, k.a keskkonna reostamine ja uurimismeetodite standardiseerimine ning interkalibreerimine. Läänemere okeanograafide konverents on teinud tihedat koostööd ICESi,
Läänemere bioloogide organisatsiooni ja Läänemere Merekeskkonna Kaitse
Komisjoniga. On korraldatud/osa võetud arvukatest uurimisprogrammidest,
k.a rahvusvaheline Läänemere aasta (International Baltic Year 1969/1970, IBY),
Läänemere avamere eksperiment (Baltic Open Sea Experiment, BOSEX-77) ja
laigulisuse eksperiment (Patchiness Experiment, PEX-86).
Läänemere geoloogid, kes olid kaua võtnud osa koostööst Läänemere Okeanograafide Komisjoni koosseisus, moodustasid hiljem oma organisatsiooni Lääne336

mere Geoloogid (Baltic Marine Geologists – BMG). 1990ndatel aastatel arenes
idee ühendada Läänemere teadlaste jõud paremate tulemuste saavutamiseks, k.a
seda merd puudutavate üldiste küsimuste arutamiseks ja otsustamiseks. BMB,
CBO ja BMG esimene ühine konverents Läänemere teaduskonverentsid (Baltic
Sea Science Congresses – BSSC) korraldati Rönnes, Bornholmil 1996. a. Järgnesid
konverentsid Warnemündes 1999. a, Stockholmis 2001. a, Helsingis 2003. a,
Sopotis 2005. a, Rostockis 2007. a, Tallinnas 2009. a ja Peterburis 2011. a.

5.2.3. Rahvusvaheline Läänemere Kalanduskomisjon
(International Baltic Sea Fishery Commission – IBSFC)
Komisjon moodustati Läänemere ja Beltide kalapüügi ja eluslooduse kaitse konventsiooni e Gdanski konventsiooni (Convention on Fishing and Conservation
of the Living Resources in the Baltic Sea and Belts, Gdansk Convention) artikkel V
põhjal, nimetatud konventsiooni täitmise organiks. Tähendatud konventsioonile kirjutasid alla kõik tolleaegsed Läänemere rannikuriigid 13. septembril 1973. a
(IBSFC, 1975). Läänemere kalavarude haldamise seisukohalt oli konventsiooni
sõlmimine tolleaegset poliitilist olukorda ja kalavarude kõrget ekspluatatsiooniastet arvestades ülimalt vajalik. Tollal puudus Läänemeres riikidevaheline kalanduse reguleerimine täiesti, varude ekspluateerimisintensiivsus aga üha tõusis.
Komisjon moodustati ja pidas oma esimese istungi 1974. a oktoobris Varssavis,
kus paiknes ka eesotsas valitava sekretäriga loodud sekretariaat. Komisjoni töövormiks oli istung, mis toimus liikmesriikide delegatsioonide osavõtul vähemalt
kord aastas. Allakirjutamisega võtsid osapooled endale kohustuse teha koostööd
Läänemere ja Beltide elusvarude säilitamiseks ja rohkendamiseks ning optimaalse saagi saamiseks, samuti sellesuunaliste uuringute koordineerimiseks. Kalavarude suuruse ja seisundi hinnang paluti Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogult. Selle alusel määras Kalanduskomisjon Läänemeres lubatud püügi suuruse
ning jagas rannikuriikidele igal aastal tursa, räime- ja kilupüügiks kvoodid. Arutati ja otsustati kalanduse haldamisega seotud küsimusi: piiritleti konventsioonipiirkond, võeti vastu otsus kalapüügilaevade lubatud suuruse kohta, kehtestati kalapüügi eeskirjad (kalaliikide alammõõdud, kalapüüniste silmasuurused,
kalaliikide püügi keeluajad ja -piirkonnad jne). Hiljem, seoses enamiku riikide
astumisega Euroopa Liitu asendati Rahvusvaheline Läänemere Kalanduskomisjon Läänemere Regionaalse Nõustamiskoguga (Baltic Sea Regional Advisory
Council – BS RAC), mille ülesandeks on materjalide ettevalmistamine ja esitamine Läänemere kalanduse haldamiseks vastavalt Euroopa Liidu ühisele kalanduspoliitikale.
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5.2.4. Läänemere keskkonna kaitse komisjon e Helsingi
komisjon (Baltic Marine Environment Protection Commission,
Helsinki Commission – HELCOM)
Inimtegevuse mõju suurenemisega (tööstuse, põllumajanduse, liikluse, meretranspordi, olme jm arenguga) on järjest suurenenud surve elukeskkonnale, k.a
Läänemerele. Nende probleemide tähtsustumisel moodustati Läänemere rannikuriikides antropogeense reostuse ja keskkonna haldamisega tegelevad ministeeriumid/asutused, mille alluvuses loodi ka teadusliku kompetentsiga üksusi.
Regiooni läänepoolses osas käivitusid keskkonnaprogrammid juba 1960ndatel
aastatel. Idapoolsetes riikides, eriti Nõukogude Liidus, pöörati keskkonna kvaliteedile palju vähem tähelepanu ja majanduslikel ning poliitilistel põhjustel salastati keskkonnaohtlikke tegevusi. Tagajärjekam keskkonna seisundi parandamine algas tunduvalt hiljem kui läänes. Kuid keskkonna parem kvaliteet on kõigis
riikides olnud hinnatud ja rahvusvaheline koostöö selle saavutamiseks tähtis.
Mitteametlike kontaktidena alanud lääne- ja idariikide teadlastevaheline koostöö
(eriti organisatsioonide Läänemere Bioloogid – BMB ja Läänemere okeanograafide konverentsi – CBO asutamine) valmistasid ette riikidevahelise Läänemere
kaitse organisatsiooni tekkimise.
1974. a kirjutasid Helsingis Taani, Soome, Saksa Demokraatliku Vabariigi, Saksa
Föderatiivse Vabariigi, Poola, Rootsi ja Nõukogude Liidu esindajad alla Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonile, mis formaalselt jõustus
1980. a. See konventsioon oli maailmas esimene, mis võttis arvesse merekeskkonna ja selle kaitse kogu ulatuse. Konventsiooni põhjal moodustati Helsingi
komisjon. 1992. a koostati konventsiooni uus variant, kus võeti arvesse vahepeal toimunud poliitilised muutused. Praegu on konventsiooni osapooled kõik
Läänemerega piirnevad riigid (Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu,
Poola, Venemaa ja Rootsi) ning Euroopa Liit. Aastal 2000 jõustunud konventsioon hõlmab nii Läänemere valgala (sh siseveekogusid), veekogusid tervikuna
kui ka merepõhja.
Komisjoni peakorter/mitmerahvuseline sekretariaat asub Helsingis, Soomes.
Sekretariaadi koosseisu kuulub administratiivsekretär, viis erialasekretäri, administratiivtöötaja jt töötajad. Komisjon korraldab rahvusvahelist koostööd Läänemere keskkonna kaitseks kõigi reostusallikate eest. Eesmärgiks on taastada mere
ökoloogiline tasakaal ja kaitsta seda.
Võrreldes 1974. a konventsiooniga on 1992. a konventsioonis rangemad nõuded
igasuguse saaste ärahoidmiseks ning kõrvaldamiseks. Erinevalt eelmisest konventsioonist, mis nõuab osapooltelt ainult saastamisest hoidumist, on uuemas
välja toodud kohustus saaste kõrvaldada, et edendada mere ökoloogilist taastumist ja hoida selle ökoloogilist tasakaalu. Kuna laevadelt pärineva reostuse regu338

leerimine kuulub Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) peamiste rahvusvaheliste kohustuste hulka ja seda käsitletakse selles organisatsioonis põhjalikult,
pöörab Helsingi konventsioon sellele vähem tähelepanu ning jätab Läänemerel
põhiliselt kehtivaks IMO eeskirjad. Igasugune jäätmete merreviskamine on keelatud, välja arvatud juhul, kui see on ainus moodus vältida inimelu kaotust või
laeva täielikku hävimist või kui tegu on merepõhja süvendamise jääkidega, mis ei
sisalda olulisel hulgal ühtegi konventsiooni lisas nimetatud kahjulikku ainet. See
kokkulepe laieneb 1992. a konventsiooni kohaselt ka siseveekogudele. Konventsiooni rakendamine peaks vältima reostuse sattumise Läänemere piirkonnast
väljapoole, samuti vähendama terviseriske ning mitte põhjustama lubamatut
mõju atmosfäärile, pinnasele, veekogudele või põhjaveele.
Komisjoni istungid toimuvad igal aastal. Lisaks kutsutakse kokku ministrite nõupidamisi. Komisjon töötab ühehäälsuse põhimõttel. Konventsiooni osapoolte
rahvuslikud seadused viiakse kooskõlla Läänemere piirkonna merekeskkonna
kaitseks tehtavate soovitustega. Komisjoni töö toimub viies alamrühmas (joonis
134), millele lisandub programmi rakendamise erirühm. Lisaks võidakse moodustada töörühmi ja koostada projekte.

Joonis 134. Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni struktuur.
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Strateegiarühma (HELCOM STRATEGY) tööks on Helsingi komisjoni kooskõlastatud poliitika ja strateegia väljatöötamine, et jätkusuutlikku arengut silmas pidades kaitsta Läänemere keskkonda. Teiseks ülesandeks on eraisikute,
ühiskondlike ja äriringkondade ning finantsasutuste kaasatõmbamine. Samuti
hindab ja kontrollib see rühm, kuidas konventsiooni osapooled rakendavad konventsiooni ja komisjoni soovitusi.
Kontrolli- ja hindamisrühm (HELCOM MONAS) tuvastab inimtegevuse tõttu
toimunud reoainete merrelaske hulga ning hindab selle mõju merekeskkonnale.
Merelt pärineva reostuse rühm (HELCOM SEA) tuvastab merel paiknevad
reostuse allikad ning paneb ette meetmed emissiooni või väljalaske piiramiseks.
Rühma tegevus peab kindlustama kiire reageerimise merereostuse juhtumitele.
Maalt pärineva reostuse rühm (HELCOM LAND) tuvastab maismaalt lähtuva
reostuse punkt- ning haja-allikad ning paneb ette vajaliku tegevuse emissiooni
või väljalaske piiramiseks.
Loodushoiu ja rannikuvööndi haldamise rühma (HELCOM HABITAT) tegevuse eesmärgiks on säilitada looduslik elukeskkond ja bioloogiline mitmekesisus
ning tagada Läänemere keskkonnale elulise tähtsusega ökoloogiliste protsesside jätkumine. Rühm soodustab ranniku ja mere loodusvarade jätkusuutlikuks
kasutamiseks ökosüsteemset lähenemist ning rannikuvööndi plaanikohast haldamist.
Programmi rakendamise erirühm (HELCOM PITF) koordineerib 1992. a vastuvõetud ja 1998. a täiendatud Läänemere ühise globaalse keskkonna tegevusprogrammi ( JPC) täitmist. Ta tegevus on suunatud punktreostuse ja hajareostuse
tõttu tekkinud olukorra parandamisele ning rannikulaguunide ja märgalade haldamiskavade arendamisele. Lisaks HELCOMi konventsiooniosapooltele võtavad selle rühma tööst osa Valgevene, Tšehhi, Norra, Slovakkia ja Ukraina valitsus,
Euroopa Nõukogu Arengupank, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank,
Euroopa Investeerimispank, Maailmapank jt asutused/organisatsioonid.
Läänemere merekeskkonna kaitse komisjonil on vaatlejaorganisatsioonideks
valitsusi ja valitsustevahelisi organisatsioone: Valgevene ja Ukraina valitsus, Valitsustevaheline Okeanograafiakomisjon (IOC), Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur (IAEA), Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu (ICES), Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO), Oslo ja Pariisi Komisjon (OSPAR),
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Keskkonnaprogramm (UNEP), Maailma
Meteoroloogiaorganisatsioon (WMO) jt, samuti rahvusvahelisi valitsusteväliseid organisatsioone: Läänemere Sadamate Organisatsioon (BPO), Euroopa
Meresadamate Organisatsioon (ESPO), Maailma Looduse Fond (WWF International), Puhta Läänemere Koalitsioon (CCB) jt.
Peamist tähelepanu pöörab Läänemere merekeskkonna kaitse komisjon eutrofeerumisele, eelkõige maapiirkondade põllumajanduses, ohtlikele ainetele, mais340

maa- ja meretranspordile, kalavarude olukorda mõjutavatele keskkonnateguritele jne.
Läänemere merekeskkonna kaitse komisjon on tegutsenud alates 1980ndate
algusest ja siiani esitanud umbes 200 soovitust Läänemere olukorra parandamiseks. Tähtsamad kordaminekud on olnud järgmised: orgaaniliste saasteainete ja
toiteelementide heitehulk on vähenenud, oluliselt on vähenenud halogeenühendite (dioksiinid, furaanid) heitekogused, tööstuses on reostuskontroll karmistunud jne.

5.2.5. Keskkonna ja ökosüsteemide uuringud
Euroopa Liidus
Euroopa Liidu koosseisus on Läänemere teadusel kerkinud uued ülesanded ja
võimalused. Enamik EL direktiive reguleerib ja tugevdab mereteadust ja soodustab/nõuab riikide koostöö ning rakendusliku komponendi tugevdamist. Vee
raamdirektiiv (Water Framework Directive – WFD, 2000) nõuab rannikuökosüsteemide tüpoloogia väljatöötamist ja ökoloogilise seisundi määramist. Natura
2000 nõuab kaitsealade kavandamist ja biotoopide ning ohustatud liikide kaitsmist ja haldamist. Merestrateegia raamdirektiiv (Marine Strategy Framework Directive – MSFD) nõuab merealade planeerimist ja haldamist. Otseselt merealade
haldamise korrastamisse investeerib ühine Läänemere uurimis- ja arendusprogramm (Joint Baltic Sea Research and Development Programme – BONUS), mis
soodustab Läänemere uurimisorganisatsioonide koostööd ja laiendab finantseerimisvõimalusi.
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MEREÖKOLOOGIA TERMINID
(Sulgudes termini ingliskeelne vaste)
A
abiootiline (abiotic) – elutu aine või keskkonnatingimus
abiootilised tegurid (abiotic factors) – eluta keskkonna ökoloogilised tegurid
absoluutne viljakus (fecundity) – küpsete marjaterade arv emaskala munasarjas
absorptsioon (absorption) – toitainete jm materjali kudedesse, verre, soole seina jne
tungimine; kiirguste intensiivsuse vähenemine kiirgusenergia või -osakeste neeldumisel
aines; gaasi või gaasisegu komponendi neeldumine vedelas või tahkes aines – absorbendis
abüssaal (abyssal zone) – sügavuste 3000–6000 m vahemik ookeanides ja meredes,
vastab geomorfoloogiliselt ookeaninõole
adaptatsioon (adaptation) – kohastumine, kohanemine; organismide või nende osade
sellise ehituse või talitluse kujunemine, mis kõnesolevates olelustingimustes tagab paremini isendi või liigi säilimise ja populatsiooni paljunemise
adultne isend (adult) – täiskasvanud, suguküps, vanuselt, suuruselt ja tugevuselt täiesti
arenenud loom või taim
aeroobne (aerobic) – vaba hapnikku sisaldavas keskkonnas elav, paljunev ja esinev
agarik – punavetiktaimede hulka kuuluv agariku kinnituv vorm Furcellaria lumbricalis lumbricalis (=F. fastigiata) on Läänemere tavalisimaid punavetikaid, agariku lahtine
vorm F. lumbricalis triivib Väinameres koos punavetikaga Phyllophora truncata. Kasutatakse estagari tooraineks
ajujää e triivjää (drift(ing) ice) – veekogu pinnal tuule ja hoovustega liikuv jää, põhiline
avamere jäätüüp
alamliik (subspecies) – geneetiliselt ja anatoomiliselt selge liigisisene ühik, mis ei ole
reproduktiivselt teistest samasugustest alamliikidest isoleeritud
alammõõt (minimum landing size) – teatava liigi lühima püüda lubatud isendi pikkus
aleuriit (aleurite) peeneteraline kobe purdkivim, mille koostises domineerivad purdosakesed läbimõõduga 0,1–0,01 mm (puhtas aleuriidis on neid rohkem kui 90%)
algproduktsioon, primaarproduktsioon (primary production) – autotroofsete organismide produktsioon
alleelid (alleles) – ühe ning sama geeni ehituselt, tihti ka toimelt erinevad vormid.
Kromosoomides esineb alleel kindlas, iga geeni jaoks spetsiifilises piirkonnas, mida
nimetatakse lookuseks
aminohapped (amino acids) – karboksüülrühma COOH ja aminorühma NH2 sisaldavad orgaanilised happed. Bioloogilise tähtsuse järgi loom- ja inimorganismis jagatakse
aminohapped asendamatuteks ja asendatavateks. Asendamatuid (isoleutsiin, leutsiin,
lüsiin, metioniin jt) loomorganismid ise ei sünteesi, neid peab saama toiduga. Asendatavaid võib loomorganism teistest ainetest ise sünteesida
ammoonium (ammonium) – ühevalentne radikaal NH4, mis esineb ammooniumi ja
happe reaktsioonil tekkinud soolades
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anadroomne (anadromous) – (rändel) ülesvoolu suunduv
anaeroobne (anaerobic) – kohastunud eluks keskkonnas, kus puudub vaba hapnik,
nt mõned mikroorganismid
aneemia (anemia) – kehvveresus, punaliblede ja neis sisalduva verevärvniku vähesus
veres
antropogeensed tegurid (anthropogenous factors) – inimese tegevusest tingitud tegurid
Antsülusjärv (the Ancylus Lake) – Läänemere arengustaadium 10 700–9800 a tagasi,
nimetatud selles meres ses arengufaasis elanud mageveeteo Ancylus fluviatilis’e järgi
aperioodiline (aperiodic) – mitteperioodiline, ebaregulaarselt esinev
areaal (area) – maa-ala/akvatoorium, kus mingi taimede või loomade taksonoomiline
rühm esineb või on esinenud
Arktika (the Arctics) – põhjapooluse-lähedane regioon, mis hõlmab Põhja-Jäämerd ja
70° põhjalaiusest põhja pool paiknevat maad
aromaatsed süsivesinikud (aromatic hydrocarbons) – orgaaniliste ühendite rühm, mille
aluseks on benseenituum – benseen ja selle küllastunud ning küllastumata külgahelatega derivaadid (nt metüülbenseen, fenüülamiin, fenüületeen), samuti kondenseerunud
benseenituumadega ühendid (nt naftaleen, antratseen, fenantreen)
arvukus (abundance) – organismide arv teatavas kohas teataval ajal, kasutatakse tavaliselt populatsiooni või populatsioonide rühma kohta
assimilatsioon (assimilation) – (füsiol) seeditud toidu muutumine looma protoplasmaks; toitesoolade absorbeerimine ja hõlmamine taimede poolt fotosünteesil
astangrandla e astang (scarp shore, scarp, soft cliff) – kobedais kvaternaarsetteis (liivas,
kruusas, moreenis jm) kujunenud murrutus
asümptootiline kaal (asymptotic weight) – kaalukasvu kõvera matemaatiline asümptoot, esindab von Bertalanffi valemi järgi maksimaalset kaalu (W∞)
asümptootiline pikkus (asymptotic length) – pikkuskasvu kõvera matemaatiline
asümptoot, esindab von Bertalanffi valemi järgi maksimumpikkust (L∞)
autotroof (autotroph) – organism, kes on võimeline oma biokeemilisi osi sünteesima,
kasutades anorgaanilisi komponente ja välist energiaallikat. Fotoautotroofid kasutavad
fotosünteesi käigus päikesevalgust
B
bakterid (bacteria) – suur rühm mikroskoopilisi tüüpiliselt üherakulisi prokarüootseid
(eeltuumseid) organisme
bakterplankton (bacterioplankton) – planktoni bakteritest koosnev komponent
ballastvesi (ballast water) – laevale stabiilsuse tõstmiseks ballastitankidesse lisatav vesi
Balti jääjärv (Baltic Ice Lake) – Läänemere arengustaadium umbkaudu 16 000–11 600
aastat tagasi – taanduva mannerjää lõunapoolset serva ümbritsev jää sulamisvetest
tekkinud mageveekogu
batsillid (bacilli) – graampositiivsed sporogeensed pulkbakterid

353

batüaal (bathyal zone) – ökoloogiline vöönd ookeanis 1000–4000 m vahemikus
bentos (benthos) – elusorganismid, kes elavad magevee- või mereökosüsteemi sette
pinnal või selle sees
bioakumulatsioon (bioaccumulation) – mürkkemikaalide jt ohtlike ainete järkjärguline
kogunemine elusorganismi
biodegradatsioon (biodegradation) – lagunemine mikroobide tegevuse tulemusena
bioloogiline mitmekesisus (biological diversity) – elusorganismide varieeruvus, hõlmab liigisisest, liikidevahelist ja ökosüsteemidevahelist mitmekesisust
bioloogilise mitmekesisuse konventsioon (Convention on Biological Diversity, CBD) –
1992. a juunis Rio de Janeiros vastuvõetud õiguslikult siduv rahvusvaheline kokkulepe.
Konventsioonil on kolm peamist eesmärki: (1) bioloogilise mitmekesisuse säilitamine;
(2) selle komponentide jätkusuutlik kasutamine; (3) geneetiliste varude kasutamisest
saadavate hüvede aus ja õiglane jaotamine. Sihiks on bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ja jätkusuutliku kasutamise rahvuslike strateegiate arendamine. Konventsiooni
vaadeldakse tihti jätkusuutliku arengu võtmedokumendina
bioloogilised ohupiirid (safe biological limits) – bioloogiliselt ohutud, kindlad piirid.
Ohutud bioloogilised piirid on kalavaru seisundi ja kalanduse võtmekontseptsioon.
Varu on bioloogiliselt ohututes piirides, kui meie parimate teadmiste kohaselt ta produktiivsus olemasolevates ekspluateerimistingimustes säilib. Kalavaru ohutud bioloogilised piirid määratakse bioloogilise seisundi vihjepunktidega, mis on kalavaru seisundi
ja seda ekspluateeriva kalanduse kvantitatiivsed näitajad
bioloogilised ressursid/varud (biological resources) – hõlmab geneetilisi varusid, organisme ja nende osi, populatsioone või teisi ökosüsteemide biootilisi komponente, mida
inimkond tegelikult või potentsiaalselt saab kasutada
bioloogilised vihjepunktid (biological reference points, BRP) – teatavad näitajad, tavaliselt tööndusliku suremuse ja biomassi väärtused, mis kalanduse seisukohalt arvestavad nii parimat võimalikku saaki kui ka kalandusressursi säilitamist. Need vihjepunktid
põhinevad laialdaselt mudelitel ja teooriatel ning on määratud kalanduse haldamiseks
kasutatavateks läviväärtusteks, millest alates tuleb rakendada haldustoiminguid. On
olemas pikaaegseteks kavadeks, sihtide saavutamiseks, ohu vältimiseks jne kavandatud
bioloogilisi vihjepunkte, näiteks Fmax F0.1, F med, FMSY jne
biomass (biomass) – tavaliselt populatsiooni või populatsioonide rühma kohta esitatud
elus ja/või surnud orgaanilise materjali hulk teataval ajal või teatavas kohas. Kasutatakse
enamasti standardiseeritud ühikpindala kohta maismaa ökosüsteemides või ühikruumala kohta vee ökosüsteemides
bioproduktiivsus (biological productivity) – organismi, koosluse vm biosüsteemi orgaanilise aine sünteesimise määr. Väljendatakse massi või energia ühikuis ruumi/pinnaja ajaühiku kohta
biotehnoloogia (biotechnology) – suvaline tehnoloogiline rakendus, mis kasutab bioloogilisi süsteeme, elusorganisme või nende derivaate, et teha või modifitseerida produkte või protsesse spetsiifiliseks kasutuseks
biotoop (biotope) – suhteliselt piiratud ühetaolise keskkonnaga ala, mida asustab organismide kooslus
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biotsönoos (biocoenosis) – kindlat elupaika e biotoopi asustav organismide elukooslus
bituumen (bitumen) – naftast, looduslikust asfaldist või tahkekütustest toodetav orgaaniline sideaine. Koosneb süsivesinikest, sageli ka hapniku-, väävli- ja lämmastikuühendeist. Sisaldab õlisid, vaike, asfalteene, parafiini jm
boreaalne (boreal) – põhjapoolne
C
Coriolisi jõud (Coriolis force) – pöörlevast taustsüsteemist (näiteks maa pinnalt) vaadates liikuvale kehale mõjuv inertsijõud; see on proportsionaalne objekti kiirusega ja
suunatud ta liikumise suunaga risti. Analoogiline reegel kehtib merehoovuste ja jõgede
kohta (Baeri seadus)
D
delta e suudmeala (delta) – sageli kolmnurga- (kreeka tähe delta) kujuline jõe suudmes
paiknev ja jõevoolu, lainetuse ning hoovuste koosmõjul kujunev setete kuhjumise ala
demersaalne (demersal) – esineb põhjal või põhja lähedal
denitrifikatsioon (denitrification) – nitraatide redutseerimine molekulaarse lämmastikuni selliste bakterite poolt, kes võivad hingamisel õhuhapniku asemel tarvitada nitraate. Denitrifikatsioon kulgeb peamiselt anaerobioosis
depressioon (depression) – (ök.) surutis; (geof.) tsüklon; (geol., geogr.) nõgus reljeefivorm
detriit (detritus) – väikesteks osakesteks lagunenud surnud taimede ja loomade (kudede) jäänused, mis hõljuvad vees või on sadestunud veekogu põhja. Detriit on toiduks
paljudele loomadele
detritofaag, detrivoor (detrivore) – vee põhja sadestunud jäänustest (surnud biomassist) toituv heterotroofne mikroob või loom
domineerimine (domination) – valitsemine, ülekaalus olemine
E
edaafiline (edaphic) – pinnasega seotud
-edaafne (-edaphic) – pinnase/põhja füüsikalist või keemilist iseloomu näitav liide
eelvastne (prelarva) – vastsestaadiumi varaseim osa (kalad toituvad selle vältel rebukotist)
Eemi meri (Eemian Sea) – viimasel, Eemi e Mikulino jäävaheajal u 125 000 – 90 000 a
tagasi Läänemere nõos eksisteerinud soojaveeline meri, millel oli arvatavasti ühendus
Valge mere ja Atlandi ookeaniga
eksogeenne (exogenous) – väljastpoolt pärinevad/välisfaktorid
ekstraterrestriline (extraterrestrial) – maaväline
ektoparasiit (ectoparasite) – välisparasiit
elitoraal – Läänemeres sublitoraali ja pseudoabüssaali vaheline 30 kuni 70–80 m sügavune ala

355

elupaik (habitat) – paik või kohatüüp, milles organism või populatsioon looduslikult
esineb
embrüo (embryo) – loode, organismi varane arenemisjärk alates valminud (ja viljastatud) munarakust kuni muna- või lootekestadest vabanemiseni (loomadel sünnini)
embrüoloogia e lootelugu (embryology) – teadus, mis käsitleb isendi arenemise ehk
ontogeneesi varajasimat ehk lootelist järku
endeemiline (endemic) – selgepiiriline teatavas kohas tekkinud rühmitus või liik, millel
on geograafiliselt piiratud levila
endogeenne (endogenous) – seespool tekkiv või tekkinud, seestpoolt välja kasvav
endoparasiit (endoparasite) – sisenugiline
epifüüt (epiphyte) – teisel taimel kasvav taim, mis ei ole parasiit; looma välispinnal
kasvav parasiitne taim
eskaleerumine (escalation) – tõusmine, laienemine, suurenemine
estuaar (estuary) – lehtersuue
eufootiline (hästivalgustatud) tsoon (euphotic zone) – vee ülemine kiht, kus valguse
intensiivsus võimaldab netofotosünteesi
Euroopa Liidu ühine kalanduspoliitika (European Union’s Common Fishery Policy,
CFP) – Euroopa Liidu kalanduse ja kalakasvatuse haldamise lepe. See loodi vee elusvarude jätkusuutlikuks ekspluateerimiseks
eurübiont (eurybiontic) – võimeline elama muutlikes tingimustes
eurüfaag (euryphagous) – vastupidiselt stenofaagidele (stenophagous) kasutab laialt
varieeruvat toitu
eurühaliinne (euryhaline) – organism, kes võib elada laias soolsusvahemikus
eurütermne (eurytherm) – organism, kes võib elada laias temperatuurivahemikus
eutrofeerumine (eutrophication) – veekogu rikastumine peamiselt lämmastiku- ja fosforisooladega, mis põhjustab algproduktsiooni/vetikate ja kõrgemate taimede kasvu
lisandumise. Eutrofeerumine tekitab vee ökosüsteemides suuri muutusi ning lõppstaadiumis vee kvaliteedi soovimatut halvenemist, mis viib hapnikupuudusele
eutroofne, rohketoiteline (eutrophic) – suur produktiivsus, mis on kujunenud rikkaliku toitesoolade lisandumise tõttu
evolutsioon (evolution) – populatsiooni geneetilisel alusel kujunenud tunnuste järkjärguline muutumine aja jooksul
F
fenool (phenol) – hüdroksübenseen C6H5OH, iseloomuliku tugeva lõhnaga, antiseptiliste omadustega kristalne mürgine aine. Hüdroksüülrühma vesinikuaatomi happeliste
omaduste tõttu nimetatakse fenooli ka karbolhappeks
fenotüüp (phenotype) – organismi kõigi välis- ja sisetunnuste ning omaduste kogum
kindlal arenguastmel. Kujuneb genotüübi ja keskkonnatingimuste vastastikuse toime
tulemusena
floora (flora) – teatava piirkonna taimestik
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fosforiringe (phosphorus cycle) – fosfori tsükliline liikumine eluta loodusest organismidesse ja tagasi
fosgeen (phosgene) – COCl2, värvitu, äärmiselt mürgine vedelik
fossiilne (fossil) – kivistunud, varemalt elanud (organism)
fotosüntees (photosynthesis) – klorofülli sisaldavates taimerakkudes valgusenergia toimel kulgev protsess, milles anorgaanilistest ühenditest, süsihappegaasist ja veest moodustub orgaaniline aine ja eraldub hapnik
fütobentos (phytobenthos) – taimne bentos
fütofaag, herbivoor (phytophagous, herbivorous) – taimedest toituv loom
fütoplankton (phytoplankton) – taimne plankton
fütoplanktoni vohang/õitseng, vetikaõitseng (phytoplankton bloom) – fütoplanktoni
produktiivsuse puhang, mis põhjustab suure vetika- ja klorofülli biomassi ning vee läbipaistvuse vähenemise
G
gameet (gamete) – funktsionaalne sugurakk (munarakk, seemnerakk)
gastrula (gastrula) – karikloode
geen (gene) – molekulaarne pärilikkusetegur, kromosoomi DNA lõik, mis määrab kindlaks mingi polüpeptiidahela või valgumolekuli ehituse (aminohapete järjestuse) ja talitluse ning selle kaudu organismi ühe või mitme tunnuse kujunemise
geneetiline (genetic) – vihjab informatsioonile, mis sisaldub kromosoomide DNA alusseerias
geneetiline materjal (genetic material) – taimse, loomse, mikroobse või muu päritoluga
materjal, mis sisaldab pärilikkuse funktsionaalseid ühikuid
geneetilised varud (genetic resources) – tegeliku või potentsiaalse väärtusega geneetiline materjal
generatsioon (generation) – põlvkond, sugupõlv
genotüüp (genotype) – kõigis organismi kromosoomides paiknevate geenide kogum,
mis määrab kindlaks selle organismi reaktsiooni normi kõigi võimalike keskkonnatingimuste puhul. Laiemas mõttes mõistetakse genotüübi all ka organismi kõigi, sealhulgas kromosoomiväliste pärilikkustegurite kogumit; sel juhul kattub genotüüp idiotüübi
mõistega
geomorfoloogia (geomorphology) – teadus Maa pinnamoest. Käsitleb nii maismaa kui
ka merepõhja pinnavormide kuju, suurust, paiknemist, tekke ja arengu seaduspärasusi
glatsiaalne (glacial) – jää/jääliustikuga seotud
glatsiaalrelikt (glacial relict) – jääaja jäänukorganism
glaukoniit (glauconite) – mineraal monokliinses süngoonias, koostiselt raua, magneesiumi ja kaaliumi alumosilikaat. Esineb enamasti sinakas kuni oliivroheliste ümarate
tuhmide teradena peamiselt madalmere settekivimeis
gleissbergi tsükkel (Gleissberg cycle) – 89 aasta pikkune päikese aktiivsuse tsükkel
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glükogeen (glycogen) – loomne tärklis, polüsahhariid, milles glükoosi molekuli jäägid
on ühinenud 1,4- ja 1,6-glükosiidsete sidemetega. Amorfne, vees kolloidselt lahustuv
maitseta valge pulber
glükoos, viinamarjasuhkur (glucose, grape sugar) – laialdaselt esinev aldoheksooside
rühma kuuluv monosahhariid
gonaad (gonad) – sugurakke tootev nääre või organ loomadel
gradient (gradient) – suuruse muutumise määr ühe pikkusühiku kohta
granaadid (garnet) – silikaatide hulka kuuluvate eri koostise ja rohkete erimitega mineraalide rühm kuubilises süngoonias. Kõvadus 6,5–7,5, tihedus 3,5–4,2 mg m-3. Enamasti punased või rohelised. Tarvitatakse abrasiivmaterjalina, puhtaid läbipaistvaid erimeid
ka poolvääriskividena
granuloom (granuloma) – sõlmjas kasvajat meenutav granulatsioonikoe vohand. Tekib
peamiselt põletiku korral kroonilise nakkuse puhul, samuti raskesti lahustuvate võõrkehade kudedesse sattumisel
H
haavatav (vulnerable) – kalduvus stressi põhjustavate tingimuste toimel kahjustatud
saada
hajureostus (pollution from non-point sources) – suurtel aladel põllul, aias ja metsas
kasutatavate väetiste, mürkkemikaalide, õhusaaste jms põhjustatud reostus
halogeenitud süsivesinikud (halogenated hydrocarbons) – süsivesinikud, mille molekulis on halogeeni (fluori, kloori, broomi, joodi) aatom
halokliin e soolsuse hüppekiht (halocline) – enam-vähem horisontaalselt paiknev
vertikaalsuunas kiiresti muutuva soolsusega veekiht, mis eraldab magedama pinnavee
soolasemast ja raskemast süvaveest
haudemaja, noorkalakasvandus (hatchery) – rajatis kalade paljundamiseks
heitmed (discards) – see osa kalasaagist, mis visatakse merre tagasi kas sellepärast, et
püüdja ei tohi püüda seda kalaliiki või pikkusrühma (alamõõduline kala) või sellepärast,
et seda osa saagist ei saa vastuvõetavatel tingimustel turustada (odav)
helmindid (helminths) – ussnugilised: inimese, looma või taime parasiidid lameusside,
ümarloomade või rõngusside hõimkonnast
hemoglobiin (hemoglobin) – verevärvnik, punalibledes vesilahusena esinev hingamispigment, liitvalk, mis kannab hapnikku kopsudest kudedesse ja süsihappegaasi kudedest kopsudesse
hepatoom (hepatoma) – maksakasvaja
herbivoor (herbivore) – vt taimetoiduline
hermafrodiit (hermaphrodite) – isik/loom, kellel on nii emas- kui ka isassuguelundid
heterotroof (heterotroph) – organism, kes vajab toiduks orgaanilist ainet
hiidräim (giant herring) – varakult rööveluviisile (teistest kaladest ja suurtest selgrootutest toitumisele) siirdunud ja suhteliselt hilja suguküpsuse saavutanud ebatavaliselt suur
kevadkuduräim (siiani leitutest pikim 51 cm ja raskeim 1050 g). Hiidräimi kohatakse
sagedamini Läänemere avaosa põhjapiirkondades
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hingamine (respiration) – biokeemiline protsess, mis esineb kõigil organismidel. Energia saamiseks lammutatakse hingamisel keerulised orgaanilised molekulid mitmesuguste fermentide poolt süsinikdioksiidiks, veeks jt lihtsateks anorgaanilisteks molekulideks
hoidlik käsitlemine (precautionary approach) – hoidlik printsiip on viis minimeerida
inimtegevuse kahjulikke (ebakompetentsusega jm seotud) mõjusid loodusvarude
käsitlemisel
holoplankton (holoplankton) – organism, kes kõigil elustaadiumidel kuulub planktoni
koosseisu
Holotseen (Holocene) – Maa geoloogilise ajaloo tänapäevane, viimasele jääajale järgnev ajalõik. Rahvusvahelise kokkuleppe kohaselt algas Holotseen 10 000 a tagasi. Sageli
peetakse Holotseeni veel mitte lõppenud jäävaheajaks
homogeenne (homogeneous) – struktuurilt, kvaliteedilt jne sarnane või identne, ühesugune
homoioosmootne (homoioosmotic) – püsiva osmootse kontsentratsiooniga organism
homotermne (homothermal) – samasoojuseline
hoovus (current) – vee horisontaalsuunaline liikumine veekogudes. Võivad tekkida
tuulte (triivhoovused), vee tiheduse erinevuse (gradienthoovused), tõusu-mõõna (loodete hoovused), veepinna kallakuse (äravoolu hoovused) jt põhjustel
hormoonid, sisenõred (hormones) – erilised bioloogiliselt aktiivsed ained, mis tekivad
sisesekretsiooninäärmeis ja lähevad sealt verre ja koevedelikesse. Hormoonid on tugevatoimelised, kuid ebapüsivad ühendid
häiring (disturbance) – episoodiline, tavaliselt füüsiline keskkonnamõju, mis põhjustab
mõõdetavaid ökoloogilisi muutusi
hübridisatsioon (hybridization) – geneetiliselt erinevate vanematüüpide ristamine,
mille tagajärjel tekivad hübriidid
hübriidid (hybrids) – erinevatesse liikidesse, rassidesse, varieteetidesse kuuluvate vanemate järglased, värrad, bastardid
hüdrograafia (hydrography) – veekogude (ookeanide, merede, järvede, jõgede) füüsilis-geograafilise uurimise, kaardistamise ja rakendusliku kasutamise teadus
hüdroloogia (hydrology) – teadus, mis käsitleb vee jaotumist maakeral ja ta ringkäiku
looduses
I
ilmeniit (ilmenite) – must metalse läikega nõrgalt magnetiline mineraal trigonaalses
süngoonias FeTiO3, olulisi titaanmaake
immunoloogia (immunology) – teadus inimeste, loomade ja taimede haiguskindlusest,
nakkusohutusest (immuunsusest), organismi kaitsereaktsioonidest, loomulikust või
omandatud vastupanust haigusetekitajate või nende mürkide suhtes
in situ tingimused (in situ conditions) – tingimused, milles geneetilised ressursid eksisteerivad ökosüsteemide koosseisus looduslikes elupaikades; kodustatud või kultiveeritud liikide puhul – sellises ümbruskonnas, milles neil on kujunenud nende iseloomulikud omadused
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indikaator (indicator) – millegi mõõt, mis esindab teist protsessi või mõõdet
indikatsioon (indication) – osutamine, tunnus, näidustus
infusoorid (ciliates) – ripsloomad (Ciliata).
invasioon (invasion) – loomade sissetung nende jaoks ebatavalisele alale või nakatumine loomparasiitidega
inversioon (ümberpööramine) (inversion) – (biol.) kromosoomisisene struktuurimuutus, mille puhul kromosoomi- või kromatiidisegment pöördub 180º võrra; (füüs.)
füüsikalise nähtuse märgi või tüübi muutumine kindlatel tingimustel; (geogr.) vastandreljeefi kujunemine
ioon (ion) – elektriliselt laetud aatom või aatomite rühm
isepuhastus (selfpurification) – loodusprotsess, mille tulemusena keskkond vabaneb
saastest
isobaat (isobath) – samasügavusjoon, mis kaardil ühendab veekogu ühesuguse sügavusega punkte
J
Joldia meri (the Yoldia Sea) – Läänemere arengustaadium 11 600–10 700 a tagasi,
nimetatud selles staadiumis elanud molluski Portlandia (Yoldia) arctica järgi
jõesuue, estuaar (estuary) – jõe laienenud säng enne merre suubumist, kus vee soolsus
võib varieeruda
jätkusuutlik kasutamine (sustainable use) – bioloogilise mitmekesisuse komponentide
kasutamine sellisel viisil ja määral, mis ei põhjusta bioloogilise mitmekesisuse pikaaegset allakäiku, tagades nii ta potentsiaali praeguse põlvkonna ja tulevaste generatsioonide
tarviduste ja ootuste rahuldamiseks
jätkusuutlik maksimumsaak (maximum sustainable yield) – suurim keskmine saak,
mida on varult keskmiste keskkonnatingimuste puhul võimalik pidevalt saada
jätkusuutlikkus (sustainability) – taluvus. The Code of Conduct of Responsible Fisheries
(FAO, 1995) peab jätkusuutlikkust haldamise juhtivaks printsiibiks
jääaeg e glatsiaalaeg (glacial period) – ajalõik, mil suurt osa Maa pinnast katsid mandriliustikud. Jääaegu on teada juba Eel-Kambriumist, Kvaternaaris oli neid mitu. Jääaegade
põhjuste kohta on esitatud hulgaliselt hüpoteese, kuid ükski neist ei ole üldtunnustatud.
Osa uurijaid (antiglatsialistid) eitab tänapäevalgi jääaegade olemasolu
jäävaheaeg (interglacial) – kahe jääaja vaheline ajalõik, mil kliima oli vähemalt sama soe
kui tänapäeval
K
kaadamine (discard) – saagi või kaaspüügi merreviskamine/maale mittetoomine
kaitseala (protected area) – geograafiline piirkond, mis on kindlaks määratud või reguleeritud ja hallatud selleks, et saavutada erilisi säilitamiseesmärke
kaksikliigid (sibling species) –morfoloogiliselt sarnased/identsed, kuid reproduktiivselt
isoleeritud populatsioonid
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kalajahu (fish meal) – peamiselt väikestest merekaladest tehtud söödaks kasutatav jahu
kalandus, kalapüük (fisheries) – kalapüük ja sellega otseselt seotud tegevused
kalanduse haldamine (fisheries management) – kalanduse korraldamine/ohjamine
kalandussuremus (fishing mortality, F) – osa, mille kalapüük varust ära võtab
kalandussuremuse hoiatussuurus (Flim) – kalandussuremuse määr, mida tuleb vältida, kuna see on seotud varu kokkuvarisemise või populatsiooni arvukuse ettearvamatu
muutumisega. Selleks, et saavutada Flim vältimisel suurt tõenäosust, tuleb kasutada
ettevaatlikku (hoidlikku) seisundinäitajat Fpa. Teiste sõnadega – Fpa on vahend täiendi
ülepüügi vältimiseks
kaljurandla (rocky shore) – kristalsete kivimite avamusalal leviv laugenõlvaline murrutusrandla
Kambrium (Cambrian) – Vanaaegkonna vanim ajastu. Algas ligikaudu 570±20 mln a
tagasi ja kestis 90–100 mln aastat. On saanud oma nime Wales’i muistse nime Cambria järgi. Eesti alal kujunesid sel ajal terrigeensed setted, liiv, aleuriit ja savi. Kambriumi
settekivimid avanevad Põhja-Eesti paekalda alumises osas ning sinna kuulub nt sinisavi
kandevõime (carrying capacity) – hüve teoreetiline tarvilik maksimumhulk populatsiooni või populatsioonide rühma ülalpidamiseks teatavas ökosüsteemis
kannibalism (cannibalism) – inimesesöömine, loomadel liigikaaslaste murdmine ja
söömine
karnivoor (carnivore) – lihasööja loom
kasvukiirus (growth rate) – keha massi või pikkuse juurdekasv ajaühikus
keskkond (environment) – organismi või organismide rühma mõjutav kõigi biootiliste
ja abiootiliste mõjude kompleks
keskkonnategur(-faktor) (environmental factor) – organismile või organismide rühmale mõjuv biootiline või abiootiline mõjur
klinaalne (clinal)– pidev (keskkonnateguri muutumine ruumis)
klint, paekallas (glint) – aluspõhjakivimeisse kulutatud suurvorm Läänemere rannikul
(Balti klint). Tekkinud ühesuunalise kallaku ja erisuguse kulutatavusega kivimkihtide
pikaaegse kulutuse tulemusel
kloon (clone) – isendi suguta paljunemisel (apogaamia, vegetatiivne paljunemine)
tekkinud geneetiliselt ühetaoline järglaskond
kloororgaanilised ühendid (organochlorine compounds) – orgaanilised ühendid, mille
molekulides on süsinikuaatomi(te)ga seostatult vesinikuaatomeid asendavaid klooriaatomeid. Süsivesinike kloorderivaate looduses peaaegu ei leidu, neid saadakse sünteetiliselt orgaanilistest ühenditest. Paljud neist on organismidele mürgised: DDT, lindaan,
PCB jt ühendid
klorofüll (chlorophyll) – taimede kloroplastides sisalduv pigment, mis on oluline fotosünteesis ja annab taimele rohelise värvuse
kogusuremus (total mortality, Z = F+ M) – looduslikel põhjustel ja inimtegevuse tõttu
varust kadunud osa
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kokid e kerabakterid (cocci) – läbimõõt 0,1–0,2 μm; sageli liitunud, vastavalt rakkude
arvule ja liitumiskujule on tuntud kaksik- e diplokokid, kaheksikkokid e sartsiinid,
kobar- e stafülokokid, ahel- e streptokokid
konfiguratsioon (configuration) – esemete või eseme osade asetus (mingi kujundina)
konkretsioon (nodule, concretion) – väliselt selgelt ümbritsevast kivimist erinev autigeenne mineraalmoodustis. Tekivad kas koos settekivimiga või sellest hiljem, tavaliselt
mingi võõrkeha, liivatera, kivimitüki, detriidiosakese jne ümber. Tuntuimaks on rauamangaanikonkretsioonid, mida leidub hulgaliselt ka Eesti rannikumeres
konkurents (competition, rivalry) – (biol.) olelusvõitluse vorme, suhe organismide
vahel, kes püüavad omandada neile vajalikku, kuid kõigile mitte piisavat toitu, ruumi jm.
Konkureerida võivad nii samasse liiki kui ka eri liikidesse kuuluvad isendid
konsument (consumer) – tarbija
kontinentaalne (continental) – mandriline
konventsioon (convention) – peamiselt riikidevahelisi suhteid reguleeriv rahvusvaheline leping
koorumine (hatching) – organismi vabanemine muna/marja kestast
kopepodiit (copepodite)– aerjalaliste arengustaadium
kraadtund (degree-hour) – vee temperatuuri ja aja koosmõju hindamise ühik (vee temperatuuri ja tundide arvu korrutis)
kriitiline soolsus (critical salinity) – 5–8-promilline soolsus, mille ulatuses toimuvad
järsud muutused keskkonna füüsikalistes ja keemilistes parameetrites, mis määrasid orgaanilise maailma arengusuuna kauges minevikus ja mõjutavad ka tänapäeval biokeemiliste ja rakustruktuuride, liikide kohanemise ja faunakomplekside struktuuri olulisi
omadusi
kristalne aluskord (basement) – platvormide alumine, enamasti tugevasti kurdunud
kivimeist koosnev ja väga sügavale ulatuv struktuurikorrus
kruusaveeristiku randla e kliburandla (gravel shore) – kruusast ja veeristest koosnevate rannavallidega kuhjerannaga randla
ksenobiootik (xenobiotic) – keemiline ühend, mis on elusorganismidele võõras ja
tavaliselt kahjulik
kudemissubstraat (spawning substrate) – koetava marja kinnitumise koht vee põhjas:
liiv, kruus, kivid, taimestik, loomade kojad jms
kudukarja biomass (Spawning Stock Biomass, SSB) – vanematekarja suuruse mõõt,
populatsiooni suguküpse osa biomass
kudukarja hoiatussuurus (Blim) – kudukarja biomassi piirsuurus, millest allpool on
täiend ohus või on varu dünaamika ettearvamatu. Selleks, et suure tõenäosusega vältida
varu vähenemist punktini Blim, on määratud näitaja Bpa. Bpa on punkt, millest allpool
hinnatakse varu potentsiaalselt depressioonis olevaks või ülepüütuks. Kui kudukarja
biomass on allpool punkti Bpa, siis võib osutuda vajalikuks vähendada kalastussuremust
allapoole Fpa
kudukarja ja täiendi suhe (stock-recruitment relationship) – põlvkonna arvukuse/
biomassi ja vanematekarja arvukuse/biomassi suhte statistiline väljendus
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kuhje e akumulatsioon (accumulation) – mineraalse või orgaanilise aine kuhjumine
maismaal või veekogudes looduslike mõjurite (tuule, vee jne) tegevuse toimel
Kvaternaar (Quaternary) – Maa noorim, eri hinnangute järgi 0,6–2 mln a tagasi alanud
geoloogiline ajastu. Kvaternaarile on iseloomulik põhjapoolkeral eriti ulatuslik olnud
mandrijäätumus. Jagatakse Pleistotseeniks ja Holotseeniks.
kõiguosmootne (poikiloosmotic) – organismid, kelle sisekeskkonna osmootne kontsentratsioon on muutlik
kõrgenergia vöönd (high-energy zone) – toitesoolade rikkaliku produktiivsesse kihti
väljatuleku vöönd süvikute servadel
kääbusisased (precocious males) – esimestel eluaastatel kiiresti kasvanud tähnikud, kes
saavad suguküpseks juba enne merre laskumist ja võtavad osa kudemisest. Jões talvitunud kääbusisased laskuvad peaaegu kõik järgmisel kevadel merre, kust nad hiljem
suurte sugukaladena tagasi pöörduvad
L
lagunemine (decomposition) – orgaanilise materjali oksüdeerumine heterotroofsete
mikroobide toimel
laminaarne (laminated) – õhukestest ühetaolistest kihtidest koosnev
laskuja (smolt) – jõest merre rändav hõbedase värvusega noorlõhe/noorforell
lesila – loivaliste koondumispaik, kuhu nad merest tulevad päeval magama, lamama
ning sigima
leukotsüüdid (leukocytes) – tuumaga valgelibled veres, lümfis või kudedes, tähtsad
peamiselt organismi kaitsel haiguste vastu
leutsiin (leucine) – 2-amino-4-metüülpentaanhape, peaaegu kõigis valkudes rohkesti
leiduv asendamatu aminohape
liigispetsiifiline (species-specific) – liigile iseloomulik
liik (species) – tegelikult ristuvate/ristumisvõimeliste ja viljakaid järglasi tootvate organismide kogum
liivarandla (sandy shore) – tavaliselt luidete või eelluidetega piirnev liivase kuhjerannaga randla
limiteeriv tingimus (limiting factor) – ainevahetuse seisukohalt oluline keskkonnatingimus, mida bioloogilise vajadusega võrreldes esineb kõige vähem ja mis seepärast
piirab produktiivsust
lipiidid (lipids) – vees lahustumatud, apolaarseis lahustes (nt etüüleeter, kloroform)
lahustuvad ained, rasvhapete tegelikud või potentsiaalsed estrid, mida kõrgemad
organismid võivad kasutada biosünteesis energeetilise ainena või keha ehitamise materjalina
lipofiilne (lipophilic) – rasvu ligitõmbav
lipolüüs (lipolysis) – rasva lagunemine
litoraal, rannikuvöönd (littoral) – veekogu madalaveeline rannikuvöönd. Meredes
vastab litoraal mandrilavale. Sisemeredes (k.a Läänemeri) litoraal kitsamas mõttes puudub, nende veetaseme kõikumise vööndit nimetatakse pseudolitoraaliks
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lokaalpopulatsioon (local population) – potentsiaalselt omavahel ristuvate isendite
kooslus teataval alal
Loode-Atlandi Kalandusorganisatsioon (Northwest Atlantic Fisheries Organization,
NAFO) – rahvusvaheline valitsustevaheline organisatsioon, mille ülesandeks on Atlandi ookeani kirdeosa kalavarude haldamiseks teaduslike nõuannete koostamine
looduslik suremus (natural mortality, M) – looduslikel põhjustel varust kadunud osa
looduslikud varud (natural resources) – loodusest saadavad tegelikud või potentsiaalsed rikkused
lookus (locus) – kromosoomi osa, milles paikneb geen
loomastik, fauna (fauna) – loomaliikide /liigisiseste ühikute kogu teatavas paigas või
geograafilises piirkonnas
lõigustumine (segmentation) – viljastatud munaraku lõigustumisel tekivad lõigustusrakud e blastomeerid
läbilõige e profiil (section, profile, column) – külgvaade, ristlõige, põhiliste tüüpiliste
joonte kogum
lämmastikuringe (nitrogen cycle) – lämmastiku tsükliline liikumine biosfääris, sh eluta
loodusest organismidesse ja tagasi
lümfoom (lymphoma) – haiguste rühm, mida iseloomustab pahaloomuliste rakkude
põhjustatud lümfisõlmekoe progresseeruv suurenemine
lümfotsütoos (lymphocytosis) – lümfotsüütide arvu suurenemine veres (akuutse või
kroonilise infektsiooni puhul)
M
Maailmameri (World Ocean) – katkematu kihina 70,8% maakera pinnast kattev Maa
hüdrosfääri osa. Maailmamere pind ühtib ligikaudu geoidi pinnaga. Teda jaotatakse
enamasti Vaikseks, Atlandi, India ja Lõunaookeaniks. Osa uurijaid peab ka Põhja-Jäämerd omaette ookeaniks
maardla (mineral deposit) – maakoores olev geoloogiliste protsesside tagajärjel moodustunud looduslik maavarakogum
madalik, madal (shoal, bank, shallow) – enamasti rannamadalana maismaa või saarega
liidenduv madalaveeline ala meres. Madalikke võib esineda ka rannajoonest kaugemal
isoleeritud veealuste „saartena“
magnetiit, magnetrauamaak (magnetite) – metalse läikega must, happeis vähe lahustuv kuubilisse süngooniasse kuuluv mineraal. Tähtis rauamaak; tekkelt enamasti metasomaatiline, magmaline, hüdrotermaalne või moondeline
majandusvöönd (economic exclusive zone, EEZ) – riiki ümbritsev piirkond ookeanis/
meres, mille on mainitud riik kuulutanud enda kasutatavaks. Ulatub tavaliselt rannikust 200 meremiili kaugusele, kuid sageli vähem, kui esineb geograafiast või mitme riigi
huvist tingitud piiranguid
makrofloora (macroflora) – suured veetaimed, mis kuuluvad peamiselt puna-, pruunja rohevetiktaimede hõimkondadesse ning kõrgemate taimede hulka
makroskoopiline (macroscopic) – nähtav suurendust kasutamata
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makrovetikas (macroalga) – vetikas, mille tallus on nähtav suurendamata
maksimaalne jätkusuutlik saak (maximum sustainable yield, MSY) – suurim keskmine
saak, mida võib keskmiste keskkonnatingimuste korral pidevalt teatavast varust saada
maksimaaalne kaal (maximum weight) – kalapopulatsiooni kaalukõvera matemaatiline
asümptoot Bertalanffi valemist (W∞)
maksimaalne pikkus (maximum length) – kalapopulatsiooni pikkuskõvera matemaatiline asümptoot Bertalanffi valemist (L∞)
mandrijää (continental ice) – suuri maismaa-alasid katnud paks liustiku tüüpi jäämass
mandrilava e šelf (shelf) – Maailmamere põhja rannalähedane, tavaliselt kuni 200 m,
maksimaalselt 1000 m sügav ja kuni 1200–1400 km lai ala. Läänemeri on täielikult
šelfimeri
marjatera (egg) – emasorganismi (kala, roomaja, linnu jt) produtseeritud kestaga kaetud paljunemisrakk, kus peale idu on ka selle arenguks vajalik toit
masskudemine (mass spawning) – periood, mil koeb populatsiooni enamik
mere elusvarud (living marine resources, LMR) – veekeskkonnas, tavaliselt meres elavad organismid, mille kasutamisest inimene on huvitatud
meridionaalne (meridional) – keskpäevane, lõunane, meridiaanisuunaline
meristilised tunnused (meristic characters) – loendatavad morfomeetrilised tunnused
meroplankton (meroplankton) – organismid, kes ainult osa oma elutsüklist kuuluvad
planktoni hulka
mesoderm (mesoderm) – embrüo rakkude keskmine kiht, millest kujunevad toes, lihased, paljunemis- jm organid
mesozooplankton (mesozooplankton) – keskhõljum (enamik aerjalalisi, vesikirbulisi
jne), mille enamiku suurus on 0,2–2 mm
mesotroofne (mesotrophic) – kesktoiteline, taimedele omastatavate toitainete keskpärane sisaldus
metaan (methane) – CH4 värvuseta, lõhnata, põlev gaas. Metaani sisaldub maa-, kaevandus-, soo- ja naftagaasis ning uttegaasides
metamorfoos (metamorphosis) – ümberkujunemine, muundumine, moone
migratsioon (migration) – loomade perioodiline pikk ränne
mikroelement (trace element) – organismides väga väikestes kogustes leiduvad keemilised elemendid
mikrofauna (microfauna) – mikroskoopiliste loomade süstemaatilised ühikud teatavas
kohas või geograafilises piirkonnas
mikroorganism (micro-organism) – mikroskoopiline/ultramikroskoopiline taime- või
loomaorganism (algloomad, viirused, bakterid jne)
mineralisatsioon (mineralization) – (näiteks orgaanilise aine) muutmine mineraaliks
mitmeliigiline virtuaalpopulatsiooni analüüs (multispecies virtual population analysis, MSVPA) – liikide omavahelist mõju arvestav mudel, mis koosneb peale toitumise
osamudeli vanuselist koostist peegeldavatest üheliigilistest osamudelitest
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mitmeliigilise virtuaalpopulatsiooni analüüsil saadud prognoos (multispecies forecast, MSFOR) – mitmeliigilise virtuaalpopulatsiooni analüüsi prognoosiosa; mudel,
mis mitmeliigilise virtuaalpopulatsiooni analüüsi tulemuste põhjal teeb varu dünaamika lühiajalise prognoosi
morfoloogia (morphology) – bioloogia haru, mis tegeleb loomade ja taimede vormi ja
ehitusega
morfoloogilised tunnused (morphologic characters) – keha proportsioone näitavad
(mõõdetavad) morfomeetrilised tunnused
murrutus (abrasion) – abrasioon, maismaa purustumine rannal lainetuse mõjul
möllirandla (silty shore) – peeneteraliste (aleuriitsete) setetega, tavaliselt väga lauge
rannaku ja kinnikasvamisele kalduva kuhjerannaga randla
müotoom (myotome) – primitiivsete keelikloomade ja segmenteeritud selgrootute
keha külje lihaslõik; üks paarilistest selgroogsete embrüo mesodermimassidest, millest
areneb lihastik
N
NAO (North Atlantic Oscillation) – vt Põhja-Atlandi kliimaindeks
nauplius (nauplius) – vähkide (peamiselt alamate) esimene vastsejärk
nektobentos (nektobenthos) – põhjalähedastes veekihtides vabalt ujuvad selgrootud,
peamiselt lõhkjalalised e müsiidid
neogeen (Neocene, Neogene) – uusaegkonna teine ajastu, eelnes Kvaternaarile; algas 26
mln a tagasi, kestis 24,5 mln aastat. Varem käsitleti neogeeni tertsiaari hilisema osana.
Jaotatakse miotseeniks ja pliotseeniks
neoliitikum (the Neolithic) – noorem kiviaeg, kiviaja hilisem järk, algas savinõude ja
lõppes metallide tarvitusele tulekuga
neuston (neuston) – veekogude pindkilet asustavate organismide kogum. Epineustoni
moodustavad pindpinevust ja märgumatuid katteid veepinnal elamiseks kasutavad
organismid, hüponeuston elab vee ülemises kihis umbes 5 m sügavuseni. Talub tugevat
päikesekiirgust
nišš (niche) – roll, mida organism või süstemaatiline ühik mängib oma ökosüsteemis,
k.a aktiivsus, ressursikasutus ning suhted teiste organismidega
nitrifikatsioon (nitrification) – ammoniaagi bakteriaalne oksüdeerimine nitraadiks
noorkala (fry) – mitmesuguste kalaliikide noorvormid
O
oligohaliinne (oligahaline) – vähesoolane
oligotroofne (oligotrophic) – osundab tingimusi (tavaliselt veekeskkonnas), milles toitainete varu ning produktsioon on väike
omnivoor (omnivorous) – kõigesööja, segatoiduline, nii taimset kui ka loomset toitu
tarvitav loom
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ontogenees (ontogeny, ontogenesis) – üksikorganismi elutsükkel, indiviidi bioloogiline
areng
Ookeaniuurimise Teaduskomitee (Scientific Committee on Oceanic Research, SCOR) –
ookeaniuurimiste planeerimist ja teostamist ning seda komplitseerivate metoodiliste ja
kontseptuaalsete asjaolude lahendamist soodustav rahvusvahelise koostöö organ
optimaalne saak (optimum yield, OY) – liigi saagi tase, mis lubab majanduslikku,
sotsiaalset ja bioloogilist vaatekohta arvestades saada kõige suuremat koguhüve
orgaaniline aine (organic matter) – organismi kudet moodustavad või kudedest pärinevad süsinikku sisaldavad molekulid
organogeenne kivim e biogeenne kivim e bioliit (biolith) – organismide jäänuste
ning elutegevuse produktide kuhjudes maismaal või veekogus moodustunud kivimid;
võivad esineda ka biohermidena ja kehvlitena
osmoos (osmosis) – lahusti tendents läbida poolläbilaskvat kilet või elusorganismi raku
membraani kõrgema kontsentratsiooniga lahusesse, et võrdsustada kontsentratsioone
mõlemal pool membraani
osmootne rõhk (osmotic pressure) – rõhk, mida lahusti osmoosis rakendab poolläbipaistva membraani läbimiseks ja mis on võrdne rõhuga, mida peaks rakendama lahusele, et vältida lahusti tungimist mainitud lahusesse
otoliit (otolith) – madalamate selgroogsete (k.a kalade) sisekõrvas paiknev kuulmekivike, tasakaaluelundi osa. Otoliidid kasvavad kogu eluaja, neil kujunevad suve- ja
talvevööndid, mida kasutatakse isendi vanuse määramiseks
ovotsüüt, ootsüüt (oocyte) – munarakk
P
paerandla (rocky shore) – vastupidavais vanaaegkonna karbonaatkivimeis kujunenud
laugenõlvalise murrutusrannaga randla
pagurand (foreshore) – kõige maismaapoolsem rannajoone-lähedane osa, mis ajuti
paguveetasemega kuivaks jääb
palearktiline (Palearctic) – Vana Maailma hõlmava Holarktikaga seotud
paleontoloogia (paleontology) – geoloogia haru, mis käsitleb mineviku (eriti eelajaloolisi) eluvorme taime- ja loomakivististe uurimise alusel
paljunemine (reproduction) – vanematele sarnaste uute eraldi olevate isendite tootmise
suguline või mittesuguline protsess
panarktiline (Pan-Arctic) – kogu Arktikat hõlmav
panboreaalne (panboreal) – boreaalset regiooni hõlmav
pankrandla, pank (cliffed shore, cliff, hard cliff) – murrutusjärsak, mis on kujunenud
vastupidavais vanaaegkonna kivimeis (lubjakivi, dolomiit, liivakivi)
panmiksia (panmixia) –antud rühma hulgast paarilise juhuslikul valikul põhinev paljunemisviis
parasiit (parasite) – organism, kes elab teise liigi organismis, saab sellelt ülalpidamist
või kaitset ning kahjustab teda suuremal või väiksemal määral. Eristatakse sise- e endo-
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parasiite, kes elutsevad peremeesorganismi kehas, ja välis- e ektoparasiite, kes elutsevad
peremeesorganismi keha pinnal
partenogenees (parthenogenesis) – viljastamata munaraku, seemne või spoori arengupõhine paljunemine, nagu esineb teatavatel putukatel või vetikatel; seda on võimalik
kunstlikult keemiliselt või mehaaniliselt algatada
pelaagiline, avaveeline (pelagic) – avaveelisse süsteemi kuuluv
peremeesorganism (host) – organism, kelle kehas või keha pinnal elutseb parasiit
perennial (perennial) – mitmeaastane (taim)
perikard, südamepaun (pericardium) –selgroogsete südant ja suurte veresoonte tüvesid ümbritsev peen seroosset vedelikku sisaldav membraanjas kott
peristaltika (peristalsis) – silelihaskestaga õõneselundite (magu, sool, neerujuha jne)
rütmiline kokkutõmbumine ja lõtvumine, mille tulemusena nende sisaldis (toitkört)
nihkub edasi. Peristaltilised lained levivad aeglaselt keha proksimaalsest osast distaalse
poole
pH, ka vesinikueksponent (pH) – lahuse happelisust või aluselisust iseloomustav
suurus, mis arvuliselt võrdub vesinikioonide kontsentratsiooni (aktiivsuse) negatiivse
logaritmiga vesinikuioonide kontsentratsioonist grammioonides liitri kohta. Neutraalsete lahuste pH = 7, happelistes lahustes on pH väiksem ja leeliselistes suurem kui 7.
pinnamood, reljeef (topography, relief) – maakoore pealispinna välisilme. Eristatakse
tänapäevast, vahetult jälgitavat ja vana, hilisemate setete alla mattunud pinnamoodi.
Pinnamoe uurimisega tegelev teadusharu on geomorfoloogia
pinnasetiik (earthen pond) – looduslikku pinnasesse kaevatud tiik
plankton, hõljum (plankton) – veesamba ulatuses veekihis hõljuvad taimed, loomad
ja bakterid
Pleistotseen (Pleistocene) – geoloogiline ajalõik, mis hõlmab Kvaternaariajastu jääajad
ja jäävaheajad
poikiloosmootne (poikiloosmotic) – sisekeskkonna muutliku osmootse kontsentratsiooniga organism
postglatsiaalne (postglacial) – jääaja-järgne
produktiivsus, tootlikkus (productivity) – aja- ja pindalaühiku kohta standardiseeritud
produktsioon
produktsioon (production) – orgaanilise aine hulk, mis on bioloogilise tegevuse tagajärjel loodud ühikpindala või ühikruumala kohta. Koguproduktsiooni (gross production,
GP) all mõtleme koguproduktsiooni, kus ei ole arvestatud hingamisega seotud kadusid
(R), netoproduktsiooni (NP) leidmiseks lahutame koguproduktsioonist hingamisega
seotud kaod (NP = GP – R). Esmase produktsiooni loovad autotroofid, teisese (secondary) produktsiooni taimedest toituvad organismid (herbivores) ja kolmandase (tertsiaarse – tertiary) produktsiooni lihasööjad loomad (karnivores)
promill (per mill) – tuhandik osa tervikust, tähis ‰
psammofiilne (psammon) – liivalembene, liivapõhja eelistav
pseudoabüssaal – Läänemeres üle 70 m sügavusega ala
pseudolitoraal – Läänemeres ala sügavusega 0±0,5 m
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pulmarüü (nuptial plumage) – paljudel loomadel (peamiselt isastel) sigimise ajaks
sugenev kuju ja ere värvus, eriti omane kaladele ja kahepaikseile
punktreostuse allikad (point sources of pollution) – tehased, jõujaamad, reovee puhastusjaamad jne
purdkivimid, ka klastilised kivimid (clastic rock) – mineraalide ja kivimite murendist
või vulkaanilise klaasi kildudest koosnevad kivimid
Põhja-Atlandi kliimaindeks (North Atlantic Oscillation, NAO) – merepinnal mõõdetud Islandi madala ja Assooride kõrge õhurõhu erinevuse kõikumisindeks
pärastjääaeg (post-glacial) – Kvaternaariajastu viimane, veel tänapäeval jätkuv etapp,
harilikult mõistetakse pärastjääajana Holotseeni
püknokliin, tiheduse hüppekiht (pycnocline) – horisontaalne kiht, kus vee tihedus
sügavuse suurenedes kiiresti muutub
püsimunad (winter eggs) – sügisel munetud selgrootute munad, millest kevadel kooruvad uued organismid
püügikala (target species) – püügi eesmärgiks olevad liigid
püügivõime (effort) – varu püügiks kulutatud aeg ja püügivõimsus. Püügivõimsus
hõlmab püünise suurust, laeva suurust ja hobujõudu
R
Rahvusvaheline Loode-Atlandi Kalanduskomisjon (International Commission for the
Northwest Atlantic Fisheries, ICNAF) – Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni eellane
rand (shore, beach) – randla maismaaline osa keskmise rannajoone (veepiiri) ja aju- e
ründeveega kaasneva tugevaima tormilaine mõjupiiri vahel. Selle kõige maapoolsemat
osa, mida tugevaim lainetus mõjutab vaid episooditi kõrge ajuvee tingimustes, nimetatakse ajurannaks (backshore)
randla, rannavöönd (shore, shore zone) – mere või suurjärve madalaveeline osa, mida
tänapäeval aktiivselt mõjutab lainetuse tegevus
rannajoon (shoreline) – maismaa ja veekogu piir – kokkuleppeline joon looduses, mille
asend sõltub veetasemest. Saab eristada ründevee (kõrgeim asend), paguvee (madalaim
asend) ja paljuaastast keskmist rannajoont
rannak, ka veealune rannanõlv (nearshore) – on randla veealune osa, mis ulatub keskmisest veepiirist sügavuseni, kus lainete mõju merepõhjale lakkab
rannik (coast, coastal zone) – maismaariba ning see osa merepõhjast, kus on veel jälgitavad vanad rannamoodustised. Ranniku maapoolseks piiriks võib lugeda ka lahe pärasid,
merepoolseks aga poolsaarte tippe või rannikusaarestiku välissaari ühendavat joont
ratsioon (ration) – toidu- või söödaportsjon
raua-mangaanikonkretsioon (ferro-manganese concretion, nodule) – peamiselt raua- ja
mangaanihüdroksiididest koosnevad autigeensed mineraalmoodustised. Mõõtmed on
väga erinevad, mõnest kümnendikust millimeetrist mitmekümne sentimeetrini. Tavaliselt moodustuvad mingi tuuma ümber, milleks võib olla liivatera, konkretsioonikild
vms
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rebukott (yolk sac) – vastkoorunud kalavastsete endogeenset toitu sisaldav veresoonerikas kilejas sopis
refuugium (refugium) – pelgupaik, kuhu taime- ja/või loomaliigid on surutud mõne
nende levikut ahendanud ebasoodsa teguri mõjul
rekreatsioon (recreation) – virgestus, töövõime taastamine aktiivse puhkusega looduses, eriti selleks loodud eraldatud või kohandatud puhkealal
relikt (relict) – jäänuk: 1) takson, mille areaal on varasemaga võrreldes tugevasti kahanenud; 2) liigi populatsioon, mis on erandlikult säilinud suktsessioonis mõnest koosluse varasemast arengujärgust; 3) takson, millel ei ole lähedasi sugulasrühmi, need on
oletatavasti välja surnud
reljeef (relief) – (geol.) teatava piirkonna pinnavormide kuju ja kõrguste erinevus
reproduktsioon (reproduction) – paljunemine, paljundamine
retsirkulatsioonisüsteem e suletud veekasutuse e vee korduvkasutusega kalakasvatuse läbivoolusüsteem (recirculation system) – kalakasvatusrajatis, kus kalabasseinidest väljavoolav vesi puhastatakse ja suunatakse tagasi basseinidesse
riimvesi (brackish water) – looduslike veekogude vesi, mille soolsus on suurem kui
mageveel, kuid normaalsest meresoolsusest (32–35 ‰) väiksem. Enamasti võetakse
soolsuspiirideks 0,5–18 ‰.
rikastamine (enrichment) – rikkamaks, väärtuslikumaks, efektiivsemaks, tähtsamaks
tegemine
ringhoovus (circular current) – ringikujuliselt kulgev hoovus
ristand (hybrid) – kahte eri rassi, varieteeti, liiki jne kuuluva organismi järglased
rumb (rhumb) – (geod.) meridiaani ja teatava suuna horisontaalprojektsiooni vaheline
terav(erijuhul täis-)nurk kraadides ja minutites. Rumbi tähistatakse sümbolitega NE,
NW, SE ja SW (põhiliste ilmakaarte järgi, mille vahele jääb kõne all olev suund)
rutiil (rutile ) – tetragonaalsesse süngooniasse kuuluv tumepunane kuni must mineraal
TiO2. Oluline titaani maakmineraal, seda leidub eeskätt moondekivimeis, murendis ja
maagisoontes
rändlevvarud (migratory stocks) – siirdekalad, ka pikki rändeid sooritavad varud
ränne, migratsioon (migration) – loomade pikk perioodiline ränne
S
saak (catch) – püügivahendi abil saadud kalad/veeloomad. Osa saagist viiakse maale
saagina, teine osa võidakse merre tagasi visata heitmetena
saprofaag (saprophagous) – kõdunevast orgaanilisest ainest toituja
saprofüüt (saprophyte) – surnud/laguneval orgaanilisel ainel elav organism (seened,
bakterid)
sarkoom (sarcoma) – pahaloomuline sidekoekasvaja. Sarkoomi mikroskoopiline ehitus meenutab enamasti lähtekudet; selle järgi eristatakse fibro- (tekkinud fibroossest
sidekoest), mükso- (limaskoest) jt sarkoome
sedimentatsioon (sedimentation, deposition) – settematerjali üleminek liikuvast seisundist liikumatusse. Sedimentatsioon toimub nii maismaal kui veekogudes. Enamasti
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vastandatakse terrigeensete osakeste settimist keemilisele (biokeemilisele) ja organogeensele settimisele. Vulkanogeenset sedimentatsiooni käsitletakse sageli omaette
seisundinäitajad (reference points) – näitavad varu seisundit ja ta ekspluateerimise
intensiivsust võrrelduna vastavate läviväärtustega, mis lubavad sellelt varult saada maksimaalset jätkusuutlikku saaki
seksuaalne dimorfism (sexual dimorphism) – sama liigi isas- ja emasorganismide morfoloogiliste tunnuste erinevus
selgrootu (invertebrate) – selgroogu mitteomav loom
seljakeelik, chorda dorsalis (notochord, dorsal chord) – keelikloomade telgtoese keskosa.
Alamate loomade (mantelloomad, koljutud, sõõrsuud, kõhrkalad, kõhrluused, koaankalad) seljakeelik koosneb suurtest kindlapiirilistest vedelikuga täitunud rakkudest,
mida ümbritsevad kaks kesta; seljakeelik paikneb väätja elundina seljaaju all. Kõrgemate
selgroogsete seljakeelik asetseb selgroolülide keskosas või nende vahel ja on jädendunud. Imetajail moodustab seljakeelik lülidevaheliste ketaste säsituuma
sesoonne dünaamika (seasonal dynamics) – hooajaline/aastaajaline muutlikkus
sestofaag – sestonist toituv veeloom
seston (seston) – vees hõljuvate organismide ja tahkete elutute osakeste kogum; jaguneb biosestoniks (plankton, osa neustonit) ja abiosestoniks e trüptoniks (detriit, tahked
mineraalaineosakesed). Sestonist toituvad paljud selgrootud ja kalad.
sete (deposit, sediment) – setted kujunevad kivimite murendist, organismide jäänustest
või keemilistel reaktsioonidel moodustunud ainesest. Tihenedes ja kõvastudes moodustuvad setetest settekivimid. Setteid ja settekivimeid koos nimetatakse setendeiks
settevool (sediment drift, sediment flow) – setete summaarne ühesuunaline liikumine
piki randa ulatusliku ajalõigu (nt aasta) jooksul. Iseloomustatakse pikkuse, laiuse ja
mahu kaudu. Settevoolu peamiseks liikumapanevaks jõuks on lainetus
siirdekalad (migratory fish) – kalad, kes rändavad kudema merest magevette (anadroomsed siirdekalad) või mageveest merevette (katadroomsed siirdekalad)
silmapõis (optic vesicle) – embrüonaaleas tekkiv silma alge
sinepigaas (mustard gas) – õline vedelik (CH2ClCH2)2S, ärritava ja teovõimetuks
tegeva mõju pärast kasutatakse sõjagaasina
spermatosoid (spermatozoid) – isassugurakk
stabiilsus, püsivus (stability) – süsteemi tendents püsida ajas muutumatuna
stagnatsioon (stagnation) – seisak, liikumatus, tardumus
stenotermne (stenothermic) – ainult kitsas temperatuurivahemikus elamiseks võimeline organism
stratifikatsioon (stratification) – kihistumine
stratigraafia (stratigraphy) – maakoore kihistunud kivimite iseloomu, jaotust ja suhteid
uuriv geoloogia haru
stress (stress) – füüsikalised, keemilised ja bioloogilised piirangud, mis limiteerivad
teatava piirkonna eluslooduse võimalikku produktiivsust
struktuur (structure) – siseehitus, süsteemi elementide suhteliselt püsiv põhiseos; süsteemi elementide ja nendevaheliste seoste korrastatud kogum; sette, kivimi või maagi
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siseehitus; kristalli moodustavate aatomite, ioonide või molekulide paigutus; süsteem,
mis koosneb mingist hulgast ja teatavatest selle hulga elementide või osahulkade vahelistest seostest
sublitoraal (sublittoral) – rannikulähedase madala litoraali ja süvaveetsooniga piiratud
vahepealsete sügavuste (Läänemeres 0,5 kuni 20–30 m) ala
substraat (substrate) – pind, millel loomad liiguvad või millele loomad/taimed kinnituvad; mikroobide kasvatamiseks kasutatav aine segu, koekultuuride kasvatamiseks
kasutatav tahke pind
suguküps kala (mature fish) – kudemisvalmis sugunäärmetega kala
suguküpsustsükkel (maturity cycle) – sugunäärmete tsükliline areng
suguline küpsemine (maturation) – kalade sugunäärmete kudemisvalmiduseks väljaarenemine
suhteline viljakus (relative fecundity) – marjaterade arv kehakaalu ühe grammi kohta
suktsessioon (succession) – häirimisele järgnev ühtede koosluste teistega ajas progresseeruv asendumine
sumpkalakasvatus (cage farming) – kalade kasvatamine suurtes ujukite ja teenindusplatvormi külge kinnitatud võrkkottides
sündroom (syndrome) – mitmete haigustunnuste kompleks
süstemaatika, taksonoomia (systematics, taxonomy) – bioloogia haru, mis käsitleb
organismide korrastamist süstemaatilisteks rühmadeks vastavalt nende suguvõsaloolistele seostele
süvaveetõus (upwelling) – ülespoole suunatud vee süvakihtide hoovus/vool
Z
zoobentos (zoobenthos) – vee põhjas elavad selgrootud
zoogeograafia (zoogeography) –teadus loomade geograafilisest levikust
zooplankton (zooplankton) – veekihis elav loomne plankton
T
taimestik, floora (flora) – taimeliikide/liigisiseste ühikute kogu teatavas paigas või
geograafilises piirkonnas
taimetoiduline, herbivoor (herbivore) – taimedest toituv loom
takson (taxon) – ühte süstemaatika kategooriasse kuuluvate organismide (populatsioonide) rühm. Peamised süstemaatika kategooriad e taksonoomilised kategooriad
on liik, perekond, sugukond, selts, klass, hõimkond ja riik. Kasutatakse ka vahepealseid
kategooriaid, nt alamliik, sektsioon, triibus jne
tallus (thallus) – rakis (makrovetikate keha)
tehnorandla (artificial shore) – hüdrotehniliste rajatistega (muulide, kaitseseinte, buunide jms) muudetud loodusliku dünaamikaga randla
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termokliin/temperatuuri hüppekiht (thermocline) – horisontaalne, vertikaalsuunas
kiiresti muutuva temperatuuriga veekiht, mis eraldab sooja pinnavee jahedamatest
sügavamatest kihtidest
tihedus (density) – organismide arv pinnaühikul või ruumiühikus
Toidu ja Põllumajanduse Organisatsioon (Food and Agriculture Organization, FAO) –
ÜRO allorganisatsioon, mis juhib põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse parandamisega rahvusvahelisi jõupingutusi nälja vastu võitlemisel
toiduahel (food chain) – toitumissuhetega seotud organismide lineaarne järgnevus
toiduvõrgu mudelid (food web models) – mudelite rühm, mis käsitleb elusorganismide
vahelisi toitumissuhteid kogu ökosüsteemi ulatuses
toiduvõrk (food web) – toitumissuhetega seotud organismide keerukas kogum
toitesool (nutrient salt) – biogeensed ained (peamised: nitraat, ammoonium, fosfaat,
ränivetikatel ka ränihape)
tolerantsus, vastupidavus (tolerance) – geneetilise alusega füsioloogiline vastupidavus
keskkonnapiirangutele või nende kombinatsioonile
topograafia (topography) – teatava koha või süsteemi üksikasjaline ja täpne kirjeldus
transferriin (transferrin) – rauda siduv kristalliline globuliin vereplasmas
trofoplasma (trophoplasm) – toitumise ja kasvuga seotud osa (rasva- ja rebuosakesed)
rakus
troofiline (trophic) – toitumisega seotud
tsirkulatsioon (circulation) – ringe, ringlus
tsüaniidid (cyanides) – vesiniktsüaniidhappe HCN soolad. Tähtsaimad on vees hästi
lahustuvad ja tugevasti hüdrolüüsuvad leelis- ja leelismuldmetallide tsüaniidid (nt KCN
jt, mille hüdrolüüsudes tekib mürgine vesiniktsüaniidhape)
tsüklonaalne (cyclonic) – sissepoole (madalrõhu keskme suunas) liikuvad, põhjapoolkeral kellaosuti vastassuunalised pööristuuled (hoovused)
tunnus (characteristic, feature, attribute) – iseloomulik omadus, mille poolest esemed ja
nähtused üksteisega sarnanevad või üksteisest erinevad
tähnik (parr) – lõhe/meriforelli noorkala jões enne merrelaskumist
täiend (recruitment) – esimest korda kudemisel osalevad kalad
täiendi ja kudukarja suhe (stock-recruitment relationship) – täiendi arvukuse või
biomassi ning kudukarja biomassi statistiline olenevus
töönduslik suremus (fishing mortality, F) – kalapopulatsiooni kalapüügiga vähendamise mõõt
tööstuskalapüük (industrial fisheries) – tööstuslikuks ümbertöötamiseks (kalajahuks
jm) püütav kala
tüsedusindeks, konditsioonifaktor (weight-length relationship) – keha kaalu ja pikkuse
suhe, mis peegeldab toitumust, näiteks nn Fultoni tüsedusindeks W x 100/L3 (kus
L on pikkus ja W kaal)
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V
Valitsustevaheline Kliimamuutuse Komisjon (Intergovernmental Panel of Climate
Change, IPCC) – rahvusvaheline organisatsioon, mis hindab inimtegevusest põhjustatud kliimamuutuste riski teaduslikku, tehnilist ja sotsiaal-majanduslikku informatsiooni
vanematekari (parent population) – kõnesoleval aastal kudejad
varu (stock) – geneetilistel suhetel, geograafilisel levikul või jaotusel põhinev liigisisene
ühik
varude hinnang (stock assessment) – kalavaru ja seda ekspluateeriva kalanduse analüüs
varu ja kalanduse seisundi määramiseks ning varu ja kalanduse prognoosi koostamiseks
eri haldusotsuseid arvestades
vastne (larva) – kaudse arenguga loomade vabalt elav noorvorm
viljakus (fecundity) – kala marjaterade arv
viljastamine (fertilization) – munaraku ja spermatosoidi ühinemine, mille tagajärjel
tekib arenev loode
virtuaalpopulatsiooni analüüs (virtual population analysis, VPA: single-species VPA;
multispecies VPA) – ekspluateeritava populatsiooni üksteisele järgnevate vanuserühmade arvukuse rekonstrueerimise meetod
vivipaarne (viviparous) – poegija, järglasi enamiku imetajate moodi elusalt sünnitav
loom
(sinivetikate) vohang (blooms of blue-green algae) – mikroskoopiliste rakutuumata
sinivetiktaimede (Cyanophyta) massiline paljunemine
võõrliik (alien species) – võõr- e tulnukorganismideks nimetatakse liike, alamliike või
madalamaid taksoneid, kes on inimese kaasabil levinud elupaikadesse, kuhu nad looduslike tõkete tõttu ise levida ei saaks
vähetoiteline (oligotrophic) – toitesooladega piiratult varustatud ja väheproduktiivne
(vee)süsteem
W
Läänemere talvine kliimaindeks (Winter Baltic Climate Index – WIBIX) – Gibraltari
ja Reykjaviki vahelise talvise õhurõhu erinevuse, Läänemere veetaseme ja Läänemere
maksimaalse jäätumise arvestamise alusel loodud kliimaindeks
Ö
ökoloogia (ecology) – õpetus organismidevahelistest ning organismide ja keskkonna
vahelistest suhetest
ökoloogiline nišš (ecological niche) – liigi või organismi roll koosluses/keskkonnas, k.a
toiduahelas; koht oma elupaigas
ökosüsteem (ecosystem) – organismide kogumikke ja nende suhteid keskkonnaga
käsitleva süsteemi üldine määratlus
ökosüsteemi mudelid (ecosystem models) – kõnesoleva elustiku kõikide protsesside
kogu ulatust haaravate mudelite tüüp
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ökosüsteemi-põhine haldamine (ecosystem-based management, EBM) – haldamisvalikute rakendamine tervikliku varu suhtes kõiki (öko)süsteemi põhifaktoreid ja protsesse
arvesse võttes. Seda tehes tuleb alustada kogu ökosüsteemist ja seejärel käsitleda iga
üksteisega koos toimivat ühikut
ökosüsteemi-põhine kalanduse haldamine (ecosystem-based fisheries management,
EBFM) – kalanduse haldamine koordineerides, arvestades ja hõlmates kõiki faktoreid
terviklikult ja integreeritud viisil. Rõhutatakse kalandust, kuid hõlmatakse selgelt ka
mereimetajad, kaitse all olevad liigid, mittepüütavad liigid jne
Ü
ühikvaru (unit stock) – reproduktiivselt vabalt seguneva populatsiooni varud
ülemliik (superspecies) – vähemalt kahest ligidasest eri areaaliga liigist koosnev taksonoomiline kategooria
ülepüük (overfishing) – varu ekspluateerimine ratsionaalset haldamist tagavast suremusest suurema intensiivsusega
ürgaegkond e Arhaikum (Archaean) – vanim aegkond Maa geoloogilises ajaloos. Algas
rohkem kui 4,6 mld a tagasi ja vältas ligikaudu 2 mld a. Iseloomulik oli elav vulkaaniline
tegevus ja mäetekke protsessid. Enam levinud kivimeiks on moondekivimid: gneisid,
graniitgneisid, kristalsed kildad, kvartsiidid. Ürgaegkonna kivimid avanevad ulatuslikult
Fennoskandia (Balti) kilbil, sh ka Soome lahes. Eestis kuuluvad need aluskorda
ÜRO keskkonna- ja arengukonverents, Rio konverents (United Nations Conference
on Environment and Development, UNCED) – toimus Rio de Janeiros 1992. a. Fookuses
oli peamiselt globaalse keskkonnasüsteemi tugevdamine jätkusuutliku arengu kontseptsiooni sisseviimisega
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ELUSTIKU REGISTER
A
Abramis brama 18
Acanthocephala 139
Acanthocephalus anguillae 194, 199
Acartia 88, 90, 92, 95, 99, 156, 159, 299
Acartia bifilosa 87, 92, 94, 97, 100
Acartia longiremis 86, 87, 90, 94, 100
Acartia tonsa 87, 296, 299
Achnantes taeniata 65, 66
Achromobacter 177
Acipenser baeri 296
Acipenser gueldenstaedtii 296
Acipenser ruthenus 296
Acipenser stellatus 296
Acipenser sturio 285
Acipenser (sturio) oxyrhynchus 296
Actinocyclus octonarius 66
aerjalalised e kopepoodid 86, 87, 88, 89,
90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 130,
131, 133, 134, 139, 147, 148, 156, 159,
166, 169, 176, 191, 201, 206, 209, 214,
241, 242, 299, 362, 365
Aeromonas 169
Aeromonas hydrophila 177
ahaskoodik, tavaline 86, 87, 95, 135, 156,
209, 215
ahaskoodik, tiib- 214
ahven 17, 20, 186, 193, 205, 206, 207,
208, 209, 215, 229, 243
ainuõõssed 87
Alburnus alburnus 17
Alburnoides bipunctatus 18
Alexandrium catanella 301
algid 222
Alitta succinea 296
Alkmaria romijni 296
alpi risla 223, 225, 226

Ameira divagans divagans 296
Ammodytes tobianus 19
Amphibalanus improvisus 296, 299
Ancyrocephalus paradoxus 209
Ancylus fluviatilis 14, 353
angerjas 176, 202, 203, 264, 289, 290,
201
Anguilla anguilla 202
Anguillicoloides crassus 296, 300
Anisakis 139
Anisakis simplex 127, 169
Anodonta 245
anšoovis 245, 302
Anthozoa 101
Aphanizomenon flos-aquae 65, 66, 68, 249
Appendiculariae 87
Arctica islandica 167
Argulus coregoni 194
Aristichthys nobilis 245
Artemia salina 270
Ascarophis 219
Aspius aspius 18
Astarte borealis 101, 112
Asterias rubens 21
atlandi heeringas 19, 117, 127
atlandi lõhe 188, 189, 333
atlandi tuur 18, 244, 285
aul 223
Aurelia aurita 87
B
bakterid 63, 64, 65, 81, 82, 84, 85, 88,
92, 247, 251, 269, 301, 353, 355, 365,
368, 370
bakterplankton 80, 81, 83
Balaena mystacetis 14
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Balanus 94, 95
Balanus improvisus 21, 92, 299
Balanus larvae 88
balti lamekarp 110, 176, 218
balti lehtsarv 176, 218
balti nooluss 87
Barbatula barbatula 18
Barbus barbus 18
Bathyporeia pilosa 110
Beroe ovata 302
Bithynia tentaculata 112
Bivalvia larvae 88
Blicca bjoerkna 18
Boccardiella ligerica 296
Bonnemaisonia hamifera 296
Bosmina 92, 95, 96, 156
Bosmina coregoni maritima 86, 87, 88, 89,
90, 92, 94, 98, 99
Bothriocephalus scorpii 169, 177, 187, 194,
199
Bougainvillia rugosa 296
Branchiura sowerbyi 296
Branta canadensis 296
Branta leucopsis 225
C
Calidris alpina shinzii 225, 226
Caligus lacustris 199
Caligus rapax 216
Callinectes sapidus 296
Camallanus lacustris 209
Campylodiscus echeneis 14
Campylodiscus gibelio 296
Cardium 112, 113, 115
Cardium edule 21, 112, 114
Catostomus catostomus 296
Caulerpa taxifolia 301
Caulerpa hamatus 86, 87, 88, 90, 156

Cephalopoda 101
Cepphus grylle 226
Ceramium tenuicorne 72
Ceratium 65, 66
Ceratium fusus 66
Ceratium tripos 66
Cercopagis pengoi 214, 215, 296, 300
Chaetoceros 65, 66
Chaetoceros danicus 65
Chaetoceros holsaticus 65, 66
Chaetoceros wighami 65, 66
Chaetogammarus ischnus 297
Chaetogammarus warpachowskyi 297
Chara aspera 78
Chara baltica 78
Chara canescens 78
Chara connivens 78, 297
Chara tomentosa 78
Chattonella cf. erruculosa 301
Chelicorophium curvispinum 297
Chironomidae 114
Chondrostoma nasus 18
Chydorus sphaericus 92, 100
Ciliata 360
Cladocera 87
Cladophora 76
Cladophora glomerata 71
Clupea harengus 14, 18, 117, 342, 345,
348, 350
Clupea harengus membras 19, 117, 120,
347, 348, 349
Clupea pallasii 19, 345
Cobitis taenia 18
Coccotylus truncatus 77, 79
Codium fragile fragile 297
Colpomenia peregrina 297
Contracaecum 187, 219
Contracaecum aduncum 219
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Contracaecum osculatum 139, 169, 178,
219
Copepoda 87
Cordylophora caspia 297, 300
Coregonus albula 17, 201, 350
Coregonus autumnalis 297
Coregonus lavaretus 17, 200
Coregonus muksun 297
Coregonus nasus 297
Coregonus peled 297
Cornigerius maeoticus 297
Cornigerius volutator 106
Corynosoma 219
Corynosoma semerme 169, 178, 187, 219
Corynosoma strumosum 169, 178, 187, 219
Coscinodiscus 65
Coscinodiscus granii 66
Coscinodiscus wailesii 297
Costia necatrix 139, 194, 199
Cottus gobio 18
Cottus scorpius 18
Crangon crangon 166
Crassotrea gigas 297
Crassotrea virginica 297
Crepidula fornicata 297
Cryptocotyle 219
Cryptocotyle concava 177, 178
Cryptocotyle lingua 169
Ctenopharyngodon idella 290, 297
Ctenophora 87
Cucullanus cirratus 169
Cyanea capillata 87
Cyclops 92
Cyclopterus lumpus 19, 220
Cyprina islandica 112, 167
Cyprinus carpio 297
Cystidicola farionis 215

D
Daphnia cristata 100
Daphnia cucullata 92, 94, 100
Daphnia longispina 94
Dasya baillouviana 297
delfiinlased 227, 233
Delphinapterus leucas 233
Detonula confervacea 66
Diastylis rathkei 112, 166
Diatoma elongatum 66
Dikerogammarus haemobaphes 297
Dikerogammarus villosus 297
Dinobrion balticum 297
dinoflagellaadid 66, 68, 70
Dinophysis acuta 66
Diphyllobothrium latum 210
Diplostomum 194
Diplostomum baeri 139, 178, 219
Diplostomum spathaceum 139, 158, 169,
178, 199
Dreissena bugensis 297
Dreissena polymorpha 297, 299, 302
E
ebahormik 86, 87, 98, 99, 134, 138, 156,
166, 243
ebamõõkvaal 233
Echinorhynchus gadi 169, 178, 194, 199,
219
Ectocarpus confervoides 72, 131
Echiuroidea 101
Eimeria sardiniae 139, 158
Elodea canadensis 297
emakala 18, 62, 115, 116, 135, 138, 166,
176, 211, 215, 217, 218, 219, 220, 228,
229, 246
Ensis directus 297
Enteromorpha 76
Epistylis lwoffi 139
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Eriocheir sinensis 297, 300
eriviburvetikad 70
Esox lucius 17, 209
Eubothrium crassum 194, 199
Eurytemora 95, 96, 99, 100, 156
Eurytemora affinis 348, 100
Eurytemora hirundo 100
Eurytemora hirundoides 86, 87, 88, 92, 94,
97, 100, 252
Evadne spp. 156
Evadne anonyx 297
Evadne nordmanni 86, 87, 94, 98, 99, 156
F
Ficopomatus enigmaticus 297
Flavobacterium 177
Fritillaria borealis 87, 88, 90, 92
Fucus evanescens 297
Fucus vesiculosus 75, 76, 131, 249, 350
Furcellaria fastigiata 352
Furcellaria lumbricalis 75, 77, 79, 131, 352
G
Gadus aeglefinus 14, 18
Gadus locusta 21
Gadus merlangus 14, 18
Gadus morhua 342, 343, 344, 346, 350
Gadus morhua callarias 19, 161, 350, 342,
348
Gadus polaris 14
Gadus tigrinus 297, 299, 300
garneel 186
Gasterosteus aculeatus 17
Gastrosaccus spinifer 167
Gavia arctica 226
Gavia stellata 226
Globicephalus melas 233
Glugea hertwigi 158

Glugea stephany 177, 178
Gmelinoides fasciatus 297
Gobio gobio 18
Gonionemus vertens 297
Goussia gadi 169
Gracilaria vermiculophylla 297
grööni hüljes 227
Gymnocephalus cernuus 17
H
hahk 226
Haliaëëtus albicella 225
Halichoerus grypus 227, 228
Halicryptus spinulosus 21, 112, 114
hallhüljes 227, 229, 230, 231, 232, 259,
267
harilik kootvähk 106, 176, 206, 209, 218
harilik kuulmiksaba 101, 193, 206, 209,
214, 215
harilik silinderkärslane 112, 176
harjaslõugsed 87
harjus 17, 20, 290
Harmothoë sp. 166
Harmothoë sarsi 99, 100, 110, 112, 114,
166, 167
haug 17, 20, 192, 193, 205, 206, 209, 210,
211, 290
heeringas 14, 19, 62, 86, 116, 122
helmindid e usssnugilised 139, 215, 219,
358
Hemimysis anomala 297
Hemiurus ocreatus 194, 199
Henneguya psorospermica 210
Heterocyprideis sorbyana 106, 114
heterotroofsed bakterid 63, 80, 84, 355,
358, 363
Hexamita truttae 139
hiina villkäppkrabi 300
hink 18
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Holothuroidea 101
Homarus americanus 297
hormik 86, 87
hulkharjasussid 101, 114, 167, 176, 181,
218, 300
Huso huso 297
hõbekajakas 221
hüljes 14, 138, 169, 193, 195, 227, 229,
230, 231, 232, 233, 244, 258, 262, 264,
267, 275, 279, 304
Hydrobia ulvae 106
Hyperoplus lanceolatus 19
Hypophthalmichthys molitrix 297
Hypophthalmichthys nobilis 297
Hysteriothylacium aduncum 159, 169, 216,
219, 346
I
Ichthyophonus hoferi 139, 158, 169, 206,
216, 219
Ictalurus punctatus 245
imiussid 139, 158, 169, 194, 206
islandi karp 112, 167
J
Jaera albifrons 21
jõeforell 288, 289
jõe napptigu 198
jõesilm 18, 203, 204, 228, 229
jämepea 245
järveforell 194
järvekaur 226
järvelõhe 188
järvetõlvik 299
K
kaanid 169, 178, 194
kajakad 138, 193, 222
kakandilised 186, 193, 206, 218

kalakajakas 221
kammeljas 19, 20, 86, 115, 116, 185, 186,
187, 188, 245, 273, 288
kammloomad 87
kanalisäga 245
karbid, karpvähilised 77, 111, 176, 218
Karenia mikimotoi 298
karpkala 203, 205, 209, 210, 288, 289,
290, 291
kaurid 222
keelikloomad 366, 371
Kellicottia longispina 94, 99
kemoorganotroofsed bakterid 85
kerabakterid 362
Keratella 94, 95, 96
Keratella cochlearis 92, 99
Keratella cochlearis recurvispina 86, 87
Keratella cruciformis 92
Keratella cruciformis eichwaldi 87, 99
Keratella quadrata platei 86, 87, 99
Keratella quadrata quadrata 87, 92, 94
keriloomad 87, 88, 90, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 176
keskmine paunik 87
kevadkuduheeringas 18, 117, 118, 121,
122, 127, 130, 131
kevadkuduräim 19, 20, 57, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146,
147, 148, 150, 155, 241, 246, 251, 266,
274, 282, 285, 358
kidakärssed ussid, kidakärssussid 169,
206
kiisk 17, 209
kilttursk 14, 18, 19
kilu 19, 47, 49, 86, 116, 123, 125, 133,
134, 135, 145, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 166,
167, 168, 169, 170, 176, 186, 187, 193,
199, 216, 228, 229, 236, 237, 238, 239,

380

243, 251, 273, 279, 281, 282, 283, 284,
285, 286, 343, 349
kirjuhahk 226
kirpvähilised 102, 106, 113, 133, 134,
147, 176, 186, 206, 214, 218
kižutš 194
kirpvähk 176, 193, 198, 299
koha 18, 20, 29, 62, 138, 205, 206, 207,
208, 209, 215, 243, 290
koodik 86, 87, 134, 156
koorikloomad 101, 110, 111, 112, 113,
166, 167, 176, 181, 186, 187, 194, 216,
220
kootvähid 106, 176, 206, 209, 218
kormoran 138, 193, 222, 224, 225
kosklad 193, 222
krüüsel 226
ksülooli hapandavad bakterid 82
kurvitsalised 223
kõhrsuu 18
kõhtjalgsed (e teod, gastropoodid) 16
kõrgemad taimed 70, 72, 356, 364
kähar mändvetikas 78
kümnejalalised 103
küürakas harjaslabalane 101, 112, 113,
176, 214, 215
L
lagle 223
laiksilm-vaal 233
lamekeermene vesitigu 106, 176
Lampetra fluviatilis 203, 342
Lampetra planeri 17
Langenorchynchus acutus 233
Langenorchynchus albirostris 233
Larus fuscus fuscus 226
latikas 18, 210, 211
Lennoxia faveolata 298
lepamaim 17, 186

Lepeoptheirus salmonis 194, 216
Lepomis gibbosus 298
Leptodora kindtii 92
Lernaeocera branchialis 169
lest 19, 20, 47, 62, 86, 115, 116, 135, 166,
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 183, 184, 185, 186, 187, 229, 273,
346, 350
Leucaspius delineatus 18
Leuciscus cephalus 18
Leuciscus idus 17
Leuciscus leuciscus 17
liiva-uurikkarp 108, 176, 299
liiperkala 18
limaeoslane 194
Limanda limanda 182, 347
Limnocalanus 95
Limnocalanus grimaldii 86, 87, 94, 96, 97,
98
Limnocalanus macrurus 99
Limnomysis benedeni 298
Limulus polyphemus 298
limused - vt molluskid
linask 17, 290
Liparis liparis 18
lipolüütilised bakterid 82
Lithoglyphus naticoides 298
Loma morhua 169
Loricata 101
Lota lota 17
lubi-lamekarp 112
Lumpenus lampretaeformis 18
luukalad 59
luukarits 17, 176, 186, 206
luts 17, 192, 193, 205, 206, 210
lõhe 18, 20, 86, 116, 138, 159, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 204, 233, 260, 264, 273, 285,
288, 289, 290, 291, 296, 349, 373
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lõhkjalalised e müsiidid 103, 133, 134,
147, 156, 166, 167, 176, 186, 193, 218,
366
lõpussaba-keraskärsslane 112
läänemere heeringas 18, 117, 120
läänemere lõhe 188, 189, 190, 193
läänemere tursk 296
Lymnea 16
Lymnea ovata 245
Lymnea peregra 245
Lymnea stagnalis 245
M
Macoma baltica 21, 100, 106, 108, 110,
112, 114
Macoma calcarea 112
madunõel 246
Maeotias marginata 298
mageveetint 213
makrell 116
Marenzelleria 342
Marenzelleria arctica 298, 300
Marenzelleria neglecta 298, 300
Marenzelleria viridis 298, 300
Mastogloia spp. 16
meduus 87
Melanitta fusca 226
Melicertum octocostatum 87
Melosira arctica 65, 66
Mergus serrator 226
meriforell 18, 86, 116, 138, 159, 191,
196, 197, 198, 199, 200, 264, 273, 285,
349, 379
merihein 72, 77, 78, 79
merihärg 17, 135, 211, 215, 216, 228,
246
meri-järvehormik 86, 87, 100, 134, 214,
215

merikilk 101, 112, 114, 115, 166, 167,
176, 193, 218, 228
merikotkas 225, 259
merikullesed 87
merilest 20, 115, 116, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 245, 273, 289
meriluts 245
merinokik 86, 87, 214
merinõel 246
meripaunik 87
meririst 87
merisiig 200, 201
meritikker 87
meritint 17, 86, 116, 135, 138, 166, 186,
193, 199, 209, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 228, 243, 246, 274
merivarblane 19, 135, 211, 220
merlang 14, 18, 119
Mertensia ovum 300, 343
Mesocyclops leuckarti 87, 92, 100
Mesocyclops oithonoides 94
Mesodinium rubrum 87
Metechinorchynchus salmonis 178, 187, 199
Micrococcus 82
Microcystis 251, 252
Microcystis aeruginosa 251, 252, 348
mikroobid 80, 82, 83, 84, 85, 354, 363,
372
Micropterus dolomieu 298
Micropterus salmoides 298
Misgurnus fossilis 18
Mnemiopsis leidyi 298, 300, 302, 343, 347
molluskid, limused 101, 113, 115, 176,
181, 186, 192, 198, 288
Monoporeia affinis 101, 106, 110, 111, 112,
114
Monostroma balticum 73
Moraxella 177
mudakrabi 300, 302
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mudamaim 18
mudilad 128, 133, 166, 186, 199, 206,
208, 209, 218
mustvaal 233
muutlik rändkarp 299
mõõkvaal 233
mändvetikad 70, 72, 76, 78, 382
Mya arenaria 108, 112, 298, 299
Mysidacea sp. 166
Mysis mixta 90, 101
Mysis relicta 101
Mytilopsis leucophaeta 298
Mytilus edulis 21, 106, 108, 112
Myxidium oviforme 194, 199
N
neljapoiseluts 19, 166
Nematoda 139, 346
Neogobius melanostomus 117, 245, 298,
300
Nephthys ciliata 112
Nereis diversicolor 21, 112, 114
Nicolla skrjabin 178
Nodularia spumigena 65, 66, 68, 249,
251, 252, 348
nokik 134, 176
nolgus 18, 246
norra fjordiheeringas 19
nugakala 18
nurg 18, 210, 229
O
Obesogammarus crassus 298
Odontella sinensis 298
ogalik 17, 133, 134, 138, 186, 193, 206,
209, 215, 216, 228, 246
oga-tömbik 86, 87
Oithona similis 87, 88, 90

ojasilm 17
Oligochaeta 114
Oncorhynchus gorbuscha 298
Oncorhynchus keta 298
Oncorhynchus kisutch 298
Oncorhynchus mykiss 298, 300
Oncorhynchus nerka 298
Oncorhynchus tshawytscha 298
ookeaniheeringas 18
Ophiuroidea 101
Orchestia cavimana 298
Orcinus orca 233
Orconectes limosus 298
Oscillatoria agardhii 66
Osmerus eperlanus eperlanus 17, 211, 212,
213, 344, 349
Osmerus eperlanus morpha spirinchus 212,
213
ostrakoodid 14, 111
P
Pachycordyle navis 298
paeluss 158, 169, 177, 187, 194, 206
Palaemon elegans 298
Paracalanus parvus 87
Paracyprideis fennica 106, 114
parafiini hapendavad bakterid/mikroobid
82, 84
Paramysis (Mesomysis) intermedia 298
Paramysis (Serrapalpysis) lacustris 298
Paranais frici 298
pardkala 18
partlased 222
Pelecus cultratus 18
penikeel 76
Perca fluviatilis 17, 206
Percottus glenii 298
Peridiniella catenata 66
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Perigonimus yoldia-arcticae 87
Petricolaria pholadiformis 298
Phalacrocorax carbo sinensis 224
Pherusa plumosa 167
Phoca groenlandica 14, 227
Phoca hispida botnica 228
Phoca hispida hispida 228
Phoca vitulina 227, 229
Phocidae 227
Phoxinus phoxinus 17
pikknokk-tirk 259
Pilayella littoralis 72, 131
Pinnipedia 227
Piscicola geometra 178, 194, 199
pisimudil 19, 209
Planococcus 177
Platichthys flesus trachurus 171, 173
Platorchestia platensis 298
Pleistophora typicalis 219
Pleopsis polyphemoides 98
Pleurobranchia pileus 87, 88, 89
Pleuronectes platessa 179, 347
plüü 223
Podiceps auritus 226
Podocotyle atomon 219
Podon 95, 156, 166
Podon intermedius 87, 94
Podon leuckarti 94, 100
Podon polyphemoides 86, 87, 92, 94
polaartursk 14
Polysticta stelleri 226
Pomatoschistus microps 19
Pomatoschistus minutus 167
Pomphorhynchus laevis 139, 159, 169, 178,
194, 216, 219
Pontogammarus robustoides 298
Pontoporeia femorata 101, 106, 110, 111,
112, 113, 114

Porifera 101
Portlandia (Yoldia) arctica 360
Posthodiplostomum brevicaudatum 178
Potamopyrgus antipodarum 298, 300
Potamothrix bedoti 298
Potamothrix heuscheri 298
Potamothrix vejdovskyi 299
Priapulus caudatus 112
pringel e seakala 230, 233, 343
Prorocentrum minimum 299
Proteocephalus exiguous 158
Protomonostroma undulatum 299
Protoperidinium 65, 66
pruunvetikad 70, 72
Pseudocalanus 90
Pseudocalanus minutus elongatus 86, 87,
88, 90, 99, 100
Pseudocuma (Stenocuma) graciloides 299
Pseudodactylogyrus anguillae 299
Pseudodactylogyrus bini 299
Pseudomonas 82, 169
Pseudomonas fluorescens 177
Pseudorca crassidens 233
Pseudoterranova decipiens 216
punajalg-tilder 223
punakurk-kaur 226
punane süstlõpuslane 106
punavetikad 70, 72, 77, 79, 352
Pungitius pungitius 17
putak 86, 87, 134
põhjamere garneel 166, 176, 193
põhjataimed 71, 74, 75, 131
põisadru 72, 76, 77, 79
põlvikvähk 176
põnguskilbilised vähid 103
Pygospio elegans 21, 110, 111, 114, 176
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R
randalhüljes 227, 229, 230, 232
randtiir 223
Rangia cuneata 299
rannakarp 256
rannikulest 174
raudkiisk 186
relikt-kuulmiksaba 101
reliktvähilaadsed 106
Rhapidascaris acus 178, 187, 194, 210,
216, 219
Rhinonemus cimbrius 19
Rhizosolenia 65
Rhithropanopeus harrisii 299, 300, 302
ripsloomad 86, 158, 177, 194, 360
ristpart 226
roheline lehtsarv 218
rohevetikad 70, 71, 72, 76, 301
rohukoskel 236
roosärg 17
Rotatoria 87
rullikulised 176, 206
Rutilus rutilus 17
rõngussid 87, 358
räim 10, 18, 20, 47, 49, 62, 86, 93, 98,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 126, 127, 128, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
145, 147, 152, 153, 155, 158, 159, 161,
166, 167, 168, 169, 170, 176, 186, 187,
193, 194, 199, 203, 206, 209, 214, 216,
218, 228, 229, 233, 235, 238, 241, 242,
243, 244, 251, 252, 256, 257, 259, 265,
266, 273, 279, 282, 283, 284, 285, 286,
287, 342, 349
rändkarp 302
rändtigu 300
ränivetikad 14, 16, 66, 68, 69, 70, 153,
156, 373
räusktiir 226

rääbis 17, 201, 202, 289, 350
rübik 86, 87, 134
Rügeni heeringas 121, 127, 131
rünt 18
S
Saduria entomon 101, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 167, 228
Sagitta elegans baltica 87, 88, 90
Salmo salar 188
Salmo salar m. sebago 188
Salmo trutta 196
Salvelinus fontinalis 299
Salvelinus namaycush 299
sammalloomad 87
Sander lucioperca 18, 62, 208
saprofüüdid 81, 82, 84, 370
Sargassum muticum 299
sarvikpütt 226
Scardinius erythrophthalmus 18
Scolex pleuronectis 178
Scoloplos armiger 106, 112, 114
Scomber scombrus 116
Scophthalmus maximus 19, 185
selgroogsed 237, 247, 249, 366, 367,
368, 371
Sida crystallina 94
siig 17, 20, 138, 200, 201, 290, 291
siiglased 251
siirdekalad 12, 20, 56, 86, 116, 188, 210,
213, 273, 288, 370, 371
Silurus glanis 18
sinivetikad 61, 63, 66, 68, 132, 153, 242,
249, 251, 252, 374
Sipunculoidea 101
Skeletonema costatum 65, 66
Somateria mollissima 226
soojahormik 87
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soomuslest 182, 183, 184, 185, 245, 273
Spartina townsendii 299
Sprattus sprattus 19, 150, 151, 346, 347
Sprattus sprattus balticus 150, 151, 347
Sprattus sprattus phalericus 151
Sterna albifrons 226
Sterna caspia 226
Sterna sandvicensis 226
surusääsklased e hironomiidid 106, 112,
114, 176, 198, 206
suur hulklõpuslane 166
suurrisla 223
suur roostekarp 112
suurtobias 19
suttlimusk 18, 246
Styela clava 299
säga 18, 20, 290
säinas 17, 20
särg 17, 20, 193, 206, 209, 210, 211, 216,
229, 243
söödav rannakarp 72, 77, 106, 108, 112,
115, 176, 218
söödav südakarp 115, 176, 186, 218
sügiskuduheeringas 20, 117, 118, 141,
144
sügiskuduräim 19, 20, 118, 119, 120, 126,
135, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 241, 246, 251, 282, 285
süstur 87
süvikulest 173
Synchaeta baltica 87, 94
Synchaeta fennica 87, 94
Synchaeta monopus 87, 90, 92, 94
Synchaeta similis 88
Syndesma alba 112
Z
Zoarces viviparus 18, 217, 348
Zostera marina 77, 131, 249

T
Tadorna tadorna 226
tavaline harjaslabalane 101, 114, 166, 176,
193, 214, 215, 218
tavaline harjasliimukas 112, 176, 218
tavaline kombitsmühklane 114
tavaline paunik 86, 87, 134, 176, 209
tavaline tõruvähk 299
tavaline tömbik 87, 134, 156, 176, 206,
209, 214
tavaline vesikakand 198
teib 17
Temora 90
Temora longicornis 86, 87, 88, 90, 92, 94,
97, 100, 156, 159
teod e kõhtjalgsed e gastropoodid vt kõhtjalgsed
Terebellides stroemi 114
Teredo navalis 299
Thalassosira baltica 65, 66
Thalassosira punctigera 299
Theodoxus fluviatilis 245
Thymallus thymallus 17
tiir 193
Tinascaris aduncum 199
Tinca tinca 17
Tintinnopsis tubulosa 86
tippviidikas 18
tobias 19, 166, 184, 186, 193, 199, 246
Tolypella nidifica 78
Trematoda 139
Trichodina acuta 194
Trichodina jadranica 177, 178
Trichodina meridionalis 194
Trichodina nigra 158, 194, 199
Trichodina tenuidens 177
Triglopsis quadricornis 17
trulling 18
Tubificoides pseudogaster 299
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tulnuktömbik 87
tulnukvesikirbuline 214
turb 18
Tursiops truncatus 233
tursk 19, 20, 47, 62, 86, 115, 116, 134,
138, 148, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 176, 186, 193, 204, 215, 220, 229,
236, 237, 243, 244, 245, 251, 257, 258,
260, 273, 275, 279, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 337, 348
tutt-tiir 226, 236
tuulehaug 193, 199, 245
tuur 20, 300
tõmmukajakas 226
tõmmuvaeras 226
tõugjas 18, 210

viigerhüljes 227, 228, 230, 231, 232
vikerforell 288, 289, 290, 291, 300
vimb 18, 203, 210, 215
Vimba vimba 18
vingerjas 18
vinträim 210
virgiinia keeritsuss 300
Viviparus viviparus 245
võldas 18
väheharjasussid 106, 109, 111, 114, 176
vähilaadsed 14, 136, 270
väike mudil 166, 167, 199, 214, 246
väiketiir 226
vääneljalalised 87
vööt-kirpvähk 299
vöötsaba vigle 223

U
Ulva intestinalis 71
Unio spp. 245

Õ
õistaimed 76, 79

V
vaal, vaalalised 14, 227, 233
Vaikse ookeani heeringas 19
valgekoon-delfiin 233
valgekülg-delfiin 233
valgepõsk-lagle 223, 225
valgevaal 233
vesikakand 198
vesiking 186, 218
vesikirbulised e kladotseerid 87, 88, 90,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 134, 135,
156, 176, 191, 201, 209, 365
vesikirp 198, 215, 299, 300
vesitigu 218
Vibrio anguillarum 177
Victorella pavida 299
viidikas 17, 209, 243

Ü
ümarmudil 117, 245, 299, 300
ümarussid 139, 158, 169, 178, 187, 194,
216, 300
Y
Yoldia arctica 14
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