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KASUTATUD LÜHENDID 
 

AC – alisariin komplekson 

ARS – alisariin red S 

CWT – kodeeritud traatmärgis (ing k coded wire tag) 

ICP-MS – laser induktiiv-sidestatud plasma mass-spektromeeter 

OTC – oksütetratsükliin 

PIT – passiivne raadiomärgis (ing k passive integrated transponder) 

ppm – miljondikosa (ing k parts per million) 

PSAT – satelliitmärgis (ing k pop-up satellite archival tag) 

SEM – skaneeriv elektronmikroskoop 

TL – täispikkus (ing k total lenght) 

VIE – nähtav elastomeer (ing k visible implant elastomer) 
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SISSEJUHATUS 

 

Euroopa angerjas (Anguilla anguilla L. 1758) on majanduslikult tähtis kalaliik, kelle 

arvukus on alates 1980ndatest olnud langustrendis (joonis 8) (Dekker 2000a). Enamikes 

Euroopa riikides on angerjavaru vähenenud üle 90% (Dekker 2003). Arvukuse 

vähenemisel on mitmeid põhjuseid: kliimamuutused, mis mõjutavad kudemispaika, 

takistused rändeteedel, veekogude reostatus, haigused ning ülepüük. 

Angerjas on katadroomne kala, mis tähendab, et ta elab magedas vees, kuid koeb ookeanis. 

Euroopa angerja elutsükkel sõltub seega nii ookeani kui ka maismaa veekogude seisundist. 

Kuigi ookeaniline faas on oluline, on paljud teadlased keskendunud angerja uuringutele 

magevees ning seetõttu on väga vähe informatsiooni ookeaniliste eluetappide kohta. 

Angerja esmaste eluetappide uuringud ookeanis on ülimalt keerulised ja kallid. 

Euroopa angerja puhul on palju elutsüklist tulenevaid iseloomulikke tunnuseid, mis 

muudavad ta ülepüügi suhtes väga tundlikuks. Nad on pika elueaga, suurekasvulised, 

saavad suguküpseks hilja, annavad järglasi ainult ühe korra elu jooksul ja läbivad rändel 

pikki vahemaid (Maes ja Volckaert 2007). 

IUCN (The International Union for the Conservation of Nature) hindas 2009. aastal ning 

uuesti 2014. aastal euroopa angerja kriitiliselt ohustatud liikide hulka (ICES 2014). Varude 

kiirest vähenemisest tulenevalt võttis Euroopa Liit tarvitusele meetmed, mis peaksid 

suurendama euroopa angerja arvukust ning kindlustama liigi säilimise. 

Euroopa Komisjon võttis 2007. aastal vastu määruse (EÜ) 1100/2007, millega 

kehtestatakse meetmed euroopa angerja varude taastamiseks (Järvalt 2008). Määrus näeb 

ette, et iga liikmesriik peab kindlustama vähemalt 40% rändeangerja vaba väljapääsu 

merre. Selle järgi peavad liikmesriigid esitama oma angerjamajanduse tegevusplaani. Eesti 

angerjamajanduse tegevuskava (Järvalt 2008) esitati 2008. aasta lõpus, mis kinnitati 

järgmisel aastal (Järvalt et al. 2010). 

Angerja populatsiooni vähenemisega seoses on väga oluline hinnata angerja varu täpselt. 
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Märgistades Eesti vetes asustamisele minevad klaasangerjad ning ettekasvatatud angerjad, 

saab hiljem kindlaks teha, kust püütud angerjas on pärit ning kui vana ta on jne. Parem 

ülevaade varudest võimaldab määrata ka püügikvoote täpsemalt, kindlustades liigi 

säilimise Eesti vetes. 

Antud töö eesmärgiks on määrata kindlaks angerjale kõige sobivam keemilise 

märgistamise meetod. Andmed koguti 2014. aastal toimunud angerja mass-märgistamiste 

käigus. Massmärgistamist viidi läbi erinevate ainetega ja erinevatel tingimustel ning eri 

suuruses kaladega. Töö hüpoteesideks seati, et samas märgistamise keskkonnas tekib 

kõigile kaladele sarnase tugevusega märgis ja ettekasvatatud angerjatele jääb märgis 

paremini peale kui klaasangerjatele. 

Töö autor tänab juhendajaid Maidu Silmu ja Ain Järvaltit juhendamisele kulunud aja, 

kannatlikkuse, abivalmiduse ning heade nõuannete eest. Samuti suur tänu Päärn Paistele 

Tartu Ülikoolist, kes viis läbi analüüsid mass-spektromeetriga ning Marina Haldnale, kes 

andis häid nõuandeid andmete analüüsiks. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Euroopa angerja kirjeldus, elutsükkel, levik 

 

Euroopa angerjas (Anguilla anguilla L.) kuulub Anguillidae sugukonda, Anguilla 

perekonda (Bastrop et al. 2000) ning on looduslikult levinud peaaegu kõikjal Euroopas ja 

suures osas Põhja-Aafrikas. Levikuala pindalaks on hinnatud 90 000 km² (joonis 1) 

(Dekker 2000b). Euroopa angerjale sarnased liigid on Ameerika angerjas (A. rostrata) ja 

Jaapani angerjas (A. japonica). Eristada saab neid liike selgroolülide arvu ning 

kudemiskoha järgi: Euroopa angerjal on 110-119 lüli, Ameerika angerjal 103-110 lüli 

(Tesch 2003), Jaapani angerjas koeb erinevalt kahest eelmisest Vaikse ookeani põhjaosas 

(Aoyama et al. 2014).  

 

 

Joonis 1. Angerja leviala. Allikas: (Dekker 2003) 

 

Euroopa angerjas on katadroomne liik, mis tähendab, et kalad koevad avamerel, 

migreeruvad kontinentaalsetesse vetesse toituma ja kasvama ning rändavad tagasi merre, et 

lõpetada elutsükkel (joonis 2). Angerjas võib asustada nii väikeseid ojasid, suuri järvi kui 

ka riimveelist rannikumerd. Euroopa angerjas koeb Sargasso meres (Boëtius ja Harding 



7 
 

1985), mis on Atlandi ookeani osa. Vesi selles piirkonnas on soe, hästi läbipaistev ning 

kõrge soolsusega  (Lomas et al. 2013). 

 

Joonis 2. Angerja elutsükkel. Allikas: (Dekker 2003) 

 

Tulenevalt faktist, et angerjaid oletatavatelt kudemisaladelt pole leitud ja looduslikult 

kudevaid isendeid pole jälgitud, siis on kõik olemasolev info sigimisest Sargasso meres 

saadud tänu kaudsetele hindamismeetoditele (Maes ja Volckaert 2007).  

Üldiselt ollakse küllaltki kindalad, et kudemine leiab aset Sargasso meres, kuna sealt on 

leitud alla 10 mm pikkuseid angerja eelvastseid ehk – leptotsefaale. Katseliselt on kindlaks 

tehtud, et sigimine toimub soojas vees (18,7-18,8 °C) ning ülemistes veekihtides (250-302 

m) (Fricke ja Kaese 1995). 

Angerjas on semelpaarne kala ehk ta koeb elu jookul ainult korra. Seega oletatakse, et 

pärast sigimist kalad surevad (Bastrop et al. 2000). 

Arvatakse, et angerjad paarituvad suurtes parvedes ning emased on võimelised kudema 

kuni 9 miljonit marjatera, mis on pelaagilised ning 0,9-1,4 mm suurused. Kudemine leiab 

aset märtsist juunini (van Ginneken ja Maes 2005). 
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Pärast viljastumist kooruvad marjateradest vastsed, mida nimetatakse leptotsefaalideks 

(Miller 2009). Paljude hoovuste abil, millest Golfi hoovus on tähtsaim, liiguvad vastsed 

Sargasso merest Euroopa rannikule (Bonhommeau et al. 2008). Ränne võtab aega 

erinevatel andmetel 6 kuud (Lecomte-Finiger 1992), 1 aasta (Wang ja Tzeng 2000) või 

kuni 3 aastat (Bonhommeau et al. 2010). Rände ajal ujuvad vastsed öösiti pinnakihtides, 

kus on temperatuur kõrgem ning päeval sügavamates kihtides, kuhu päikesevalgus ei ulatu. 

Teadlased pole veel üksmeele jõudnud, kas leptotsefaalid kasutavad passiivset transporti 

ehk lasevad end kanda hoovustel või aktiivset transporti, mille puhul suudavad nad ka ise 

ujuda (van Ginneken ja Maes 2005). 

Kui leptotsefaalid jõuavad rannikumerre, siis nad läbivad metamorfoosi, mille tagajärjel 

nende keha muutub silinderjaks, kuid on endiselt läbipaistev, seetõttu nimetatakse neid 

klaasangerjateks. Klaasangerjad on võimelised asustama sisemeresid ja jõgede suudmeid 

või ujuma vastuvoolu jõgedesse ja sealt edasi järvedesse (Tsukamoto et al. 1998). 

Klaasangerjal on väga tugev vastuvoolu ujumise tung. Klaasangerja liikumine merest 

magevette on määratud kemoretseptorite abil (Sola ja Tongiorgi 1996). 

Rände ulatus sõltub angerja tihedusest vees – mida suurem on angerjate tihedus, seda 

kaugemale sisemaale nad migreeruvad. Rännet mõjutavad mitmed abiootilised tegurid: 

fotoperiood, vee temperatuur ning voolukiirus (Rodríguez et al. 2009). 

Pärast lühiajalist asumist kontinentaalvetes, klaasangerjad hakkavad pigmenteeruma ning 

neist saavad elverid. Kui pigmenteerumine on lõppenud nimetatakse neid kollasteks 

angerjateks ehk järveangerjateks. 

Välimuselt on järveangerjas madujas, sabaosas külgedelt lamendunud. Selja-, saba- ja 

pärakuuim moodustavad ühe pika uime. Pea võib angerjal olla nii kitsas kui lai ning see 

sõltub toidust. Kitsa peaga angerja põhitoidus on väikesed toiduobjektid, suure peaga 

angerjas toitub suurematest objektidest. Peamiseks toiduks on põhjaloomastik, väikesed 

põhjaeluviisiga kalad. Angerjas sööb aktiivsemalt öösel, sealjuures on tal abiks erakordselt 

hea haistmismeel (Pihu ja Turovski 2001). 

Järveangerjas võib magevees elada kuni paarkümmend aastat. Siseveekogudes ei saavuta 

euroopa angerjad täielikku suguküpsust, alles rändel Sargasso merre hakkavad gonaadid 

arenema ning angerjad muutuvad täielikult suguküpseteks. Emaste keskmine suguküpsuse 

saavutamise vanus Põhja-Euroopas varieerub 12 aastast 20 aastani, Lõuna-Euroopas on see 

kõigest 6-7 aastat. Isased muutuvad suguküpseteks ca 40 cm suurustena ja 3-4 aastastena, 
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emased on suguküpsed, kui nende pikkus on üle 60 cm (van Ginneken ja Maes 2005). 

Angerjaid, kes hakkavad migreeruma tagasi Sargasso poole nimetatakse rändeangerjateks, 

neil on hõbedane keha ning suurenenud silmad paremaks nägemiseks ookeanis. Rände 

pikkuseks arvatakse olevat ligi 6000 kilomeetrit (Bonhommeau et al. 2009). Emastel võtab 

ränne vähem aega kui isastel, kuna nad on pikemad, seetõttu alustavad isased rännet paar 

kuud varem (Tesch 2003). Ränne toimub augustist detsembrini (Rodríguez et al. 2009) 

ning selle vältel muutuvad angerjad täielikult suguküpseteks, seega oletatakse, et 

määravateks teguriteks on teatud keskkonna tingimused, mis mõjuvad kaladele rände ajal 

(van Ginneken ja Maes 2005). 

 

 

1.2 Otoliidid 

 

Otoliidid ehk kalade kuulmekivikesed on sisekõrvas asuvad kaltsiumkarbonaadist 

koosnevad struktuurid. Kaladel on need kuulmis- ja tasakaalufunktsiooni täitvad organid. 

Otoliite on kolm paari: sagittae (ainsuses sagitta), lapilli (ainsuses lapillus) ja asterisci 

(ainsuses asteriscus). Otoliidid asetsevad otoliidiorganites ning on ümbritsetud 

endolümfiga. Sagitta asub ümarkotikeses (utricle), lapillus ovaalkotikeses (saccule) ja 

asteriscus lageenis (lagena) (joonis 3).  Otoliidid on tänuväärsed objektid ihtüoloogilistes 

uuringutes, kuna nende kasv on pidev, toimub kontrollitud keskkonnas ja sinna ladestuv 

materjal jääb alles. Seega kõik kala eluea jooksul toimuv salvestub otoliitidesse (Campana 

1999). 

 



10 
 

 

Joonis 3. Kolme otoliidi paari asukoht sisekõrvas.  M, C, Mo-aju osad, U-ümarkotike 

(utricle), S-ovaalkotike (saccule), X-nägemisnärv, L-lageen (lagena), Mph-koljulihas. 

Allikas: (Farrell 2011) 

 

Otoliidi koostis on võrdlemisi puhas võrreldes teiste bioloogiliste ja mineraloogiliste 

struktuuridega. Otoliitidest on kokku tuvastatud ligi 31 keemilist elementi (joonis 4) ning 

peamiselt koosnevad need kaltsiumkarbonaadi derivaatidest: aragoniidist, vateriidist, 

kaltsiidist.  Sagittae ja lapilli koosnevad peamiselt aragoniidist, asteriscii koosneb 

vateriidist. Kaltsiidi regioonid otoliidis on pigem harvad juhused ning anomaaliad välja 

sadestumises (Campana 1999). 

Kontsentratsioonilt on otoliitides kõige rohkem kaltsiumi (Ca), hapnikku (O) ja süsinikku 

(C), mis moodustavad kaltsiumkarbonaadist (CaCO3) maatriksi. Kaltsiumkarbonaat 

(CaCO3) võib otoliidist moodustada üle 95%. Mitteorgaaniliste elementide sisaldus jääb 

enamasti alla 1% ning orgaanilise maatriksi osa umbes 3% piirile (Campana 1999). 

Peamine rada, kuidas anorgaanilised elemendid otoliiti ladestuvad on läbi lõpuste verre, 

sealt endolümfi, milles otoliit asetseb ja lõpuks otoliiti. Väiksem osa elementidest ladestub 

otoliitidesse läbi toidu (Campana 1999). 

Otoliitidesse talletuvad kasvuringid, mis näitavad nii aastast kui ka päevast kasvu. Ühe 

aasta kasvuring koosneb talvisest ja suvisest tsoonist, neid ringe lugedes saab määrata kala 

vanuse. Kasvuringide koostist uurides saab määrata kala päritolu, kasvukoha, saab eristada 

eri populatsioone ja ka kala dieeti teatud eluetapil (Campana 2005). 

http://et.wikipedia.org/wiki/Kontsentratsioon
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Joonis 4. Otoliidis olevate ainete kontsentratsioonid (ppm). Joonisel ei ole välja toodud C, 

N ja O ning radioaktiivseid elemente Ra ja Th. Allikas: (Campana 1999) 

 

 

1.3 Kalade märgistamine 

 

Kalade märgistamine seisneb kalade mingil spetsiifilisel moel äratuntavaks tegemises. 

Märgistamine aitab teadlastel koguda palju erinevat informatsiooni, uurida kalade rändeid, 

tuvastada populatsioonide suurust, kalade vanuselist koosseisu ja suremust. Märgistamisel 

on kasutusel erinevaid meetodeid ja teadlased peavad vastavalt vajadusele valima nendest 

sobiva. Hea märgis peab olema legaalne kasutada, kutsuma esile vähest mõju kala 

käitumisele või konditsioonile, kerge tuvastada, kestma vajaliku aja, olema uuritavale 

liigile sobilik ning üleüldiselt sobima olukorrale. Märgistusmeetodeid võib kindlamate 

tulemuste saamiseks omavahel ühendada, seega võib kalal olla nii sisemine jälgimisseade 

kui ka välimine silmaga eristatav märgis. 

Märgistamise uuringud võib jagada kolmeks. Esiteks uuringud arvukuse suurendamise või 

vähendamise tulemuslikkusest; teiseks migratsiooni teede, populatsioonide eristamise ja 



12 
 

elukoha uuringud; kolmandaks uuringud kasvu, suremuse ja populatsioonide suuruste 

kohta (McKenzie et al. 2012). Märgistamise meetodid saab üldjoontes kaheks 

klassifitseerida. Esiteks on märgised, mis füüsiliselt teevad kala teistest eristatavaks, teised 

märgised on saavutatud kalade kontakti viimisel keemiliste ainetega, mis on hiljem 

otoliitidest eristatavad erinevate meetodite abil (Simon ja Dörner 2005; Warren-Myers et 

al. 2014; Wickström ja Sjöberg 2014). 

 

 

1.4 Füüsiline märgistamine 
 

Füüsilise märgistamise puhul muudetakse kala füüsilisi omadusi või lisatakse kala keha 

külge või sisse seadmed, mis muudab kala eristatavaks või jälgitavaks. Füüsilise 

märgistamisega kaasneb tavaliselt kaladel stress, suremus, ujumisraskused, samuti on 

mõned neist küllaltki kulukad (Warren-Myers et al. 2014).  

Enamik füüsilisi märgiseid kujutab endast kala külge või sisse pandavaid 

tuvastusseadmeid. Märgistel on peal tavaliselt märgistamise kuupäev ja koht. Mitmed 

märgised on elektrooniliselt tuvastatavad. Sisemiste märgiste eelisteks on kadumise 

väikene tõenäosus ning need pole kalale mürgised, suurimaks miinuseks on keeruline ja 

kalale ohtlik paigaldus (Jepsen et al. 2002). Välimiste märgiste plussideks peetakse kiiret 

tuvastamist ning küllaltki väikest kahju kala tervisele, suurimateks miinusteks on märgise 

võimalik kadumine ning ujumise takistamine (Hutchings 2002; Methling 2013) 

Uimede modifitseerimisel lõigatakse ära kala uim tervenisti või osaliselt. Kõige enam leiab 

rakendust rasvauime ära lõikamine, kuna see ei kasva tagasi, harvem lõigatakse selja-, 

rinna- ja kõhuuimi. Samuti rakendatakse uimede armistamist või augustamist. Taoline 

märgistamine võimaldab eristada üksikuid kalu paljude seast. See on küllaltki kindel 

märgis, kuna uime kuju taastub aeglaselt või üldse mitte. Uimede sandistamist peetakse 

odavaks meetodiks, kuid arvatakse, et see mõjub negatiivselt kala tervisele, kuna 

lõikekohalt võivad alguse saada infektsioonid (Dietrich ja Cunjak 2006). Samuti võivad 

modifitseeritud uimed raskendada ujumist. 

Peterseni märgise kasutamisel viiakse kala kehast läbi traat, mille otstesse pannakse 

plastmassist kettad informatsiooniga. Märgis sai nime Taani teadlase järgi 1894. aastal. 
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Märgis on väga usaldusväärne, kuna märgise kadumise võimalus on äärmiselt väike 

(Jensen 1962). Märgis põhjustab kalal suurt stressi ja paigaldus on aeganõudev. 

Kodeeritud traadist märgis (coded wire tag, CWT) ning muud nahaalused kiibid süstitakse 

või sisestatakse spetsiaalse masinaga kalale naha alla. CWT süstitakse peamiselt 

ninapiirkonda ning sedasi saab märgistada ka väikeseid kalu. Märgis on tuvastatav 

magnetiga, kuna see on roostevabast terasest, märgisel on peal vajalik info (Thomassen et 

al. 2000). Naha alla süstitakse ka nähtavaid elastomeere (visible implant elastomer, VIE), 

mis süstimise hetkel on vedelad ning mõne ajal pärast tahenevad. Need on erksa värvusega 

ning UV-kiirguses helendavad. Märgisel on minimaalne mõju kalale, kuid silmaga võib 

tuvastamine osutuda raskeks, eriti väikeste kalade puhul (Imbert et al. 2007). 

Kalade märgistamisel kasutatakse palju märgiseid, mille üks ots on kala kehasse kinnitatud 

ning teine osa jääb väljapoole keha rippuma. 

PIT (passive integrated transponder) on kalauuringutes laialt kasutust leidnud märgise liik. 

PIT on elektrooniline mikrokiip, mis asub klaaskorpuses. PIT Tag Steering Committe 

(1999) juhendi järgi oleneb PIT märgise suurusest see, kas märgis süstitakse või 

opereeritakse kala kehasse, tavaliselt musklitesse või kehaõõnsusesse. Mõistes olev sõna 

„passiivne“ tähendab, et märgis on puhkeolekus kuni aktiveerimiseni. Aktiveerimine 

toimub raadiosaatja abil, mis tekitab elektromagneetilise välja ning PIT saadab lugerisse 

sissekodeeritud unikaalse koodi. Analoogne süsteem toimib poodides triipkoodidega. 

Suureks plussiks on välise energiaallika mittevajalikkus. Akustilisel ja raadiomärgisel on 

vajalik lisa energiaallikas ja seetõttu ei saa nendega teostada pikki uuringuid, sest seadmete 

akud saavad teatud aja pärast tühjaks. Mõlemad märgised sisestatakse kalasse operatsiooni 

käigus. Raadiomärgis saadab vastuvõtjale pidevat signaali, mille järgi saab tuvastada kala 

asukoha. Akustiline märgis saadab signaali hüdrofonidele, mis asuvad veekogu põhjas. 

Sedasi saab uurida kala liikumist reaalajas ning kolme dimensionaalselt (Ehrenberg ja 

Steig 2009). 

Satelliitmärgis (pop-up satellite archival tag, PSAT) salvestab teatud intervalli tagant 

keskkonna näitajad: temperatuur, sügavus; ning ka asukoha koodinaadid. Märgist saab 

programmeerida tõusma pinnale pärast teatud aja möödumist ning saatma kogutud 

informatsiooni satelliitidele. Märgis koosneb ujukist, infosalvestist, vabastus mehhanismist 

ja antennist. Kuna tegemist on välise märgisega, siis köidab see kiskjate tähelepanu, samuti 
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on tegemist äärmiselt kallite ning keeruliste aparaatidega, mille üksikud osad võivad lakata 

töötamast, mis viib kogu märgise mittetöötamiseni (Wysujack et al. 2015). 

Kasutuses on ka lihtsamaid tüüpi märgiseid, mille puhul on üks ots sisestatud kala 

lihastesse ja teine ots hõljub vabalt vees. Kehast väljas olevale osale märgitakse vajalik 

informatsioon, nii ei pea kala märgise tuvastamiseks tapma. Taolised märgised võivad 

takistada ujumist, muuta kala kiskjatele atraktiivseks ning tulla kala küljest kergesti ära, 

kui pole õigesti paigaldatud. Sellised märgised on näiteks Carlin-tüüpi märgised, ankur- ja 

nool-märgised. 

Angerjate puhul on kasutatud nii sisemisi kui ka väliseid füüsilisi märgiseid. Kuna angerjas 

on põhjaeluviisiga ning kaevub veekogu põhja, siis eelistatumad on sisemised jälgimis- 

ning tuvastusseadmed. PIT märgise puhul on uuritud, kas sel on mingeid pikaajalisi 

mõjusid järveangerjale. Leiti, et märgistatud kaladel oli aeglasem kasvukiirus võrreldes 

märgistamata kaladega (Mazel et al. 2013). Katseid on tehtud ka nähtavate 

elastomeeridega,  kus märgistati väikeseid (59-100 mm) angerja maime. Elastomeer süstiti 

maimudele naha alla saba piirkonnas. Katse tulemustena leiti, et elastomeeriga märgistades 

ei ole angerja maimudel märgatavaid käitumuslikke muutusi ning märgis püsib kaua 

(Imbert et al. 2007). Satelliitmärgistega on uuritud angerja rännet, mille abil on saadud 

olulist uut infot rände sügavuse ja trajektoori kohta (Wysujack et al. 2015; Aarestrup et al. 

2009). Eestis on angerjaid märgistatud Carlin tüüpi ning raadiomärgistega, et uurida 

angerjate väljarännet Peipsi vesikonnast Läänemerre (Järvalt et al. 2010). 

 

 

1.5 Keemiline märgistamine 
 

Keemilise märgistamise puhul on erinevaid meetodeid, kuidas kala viia kontakti keemilise 

ühendiga, mida hiljem saab tuvastada kala otoliitidelt. Keemilise märgistamise eelisteks on 

suure koguse kalade üheaegne märgistamine, märgistada saab ka väga väikeseid kalu ning 

märgise hind ühe kala kohta onsuhteliselt odav.Miinusteks on üksikisendite 

mitteeristumine, suurtes kogustes võib aine olla kaladele toksiline ning ei saa olla kindel, 

kas märgis jäi peale kõigile kaladele (Pine 2012). 

Keemilist ainet võib kaladesse süstida (Warren-Myers et al. 2014). Seda kasutatakse pigem 

suuremate kalade puhul, sest neid on süstides parem käsitleda. Keemiline aine imendub 
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verre ja seal lõpuks otoliidi kasvuringi. Süstimisel tuleb arvesse võtta süstimiskohta, aine 

levimist organismis ning aine kogust. Enamasti süstitakse kõhuõõnde, aga ka turja 

lihastesse. Ettevaatlik tuleb olla, et ei süstiks organitesse, mis võib olla kalale letaalne. 

Samuti võib ainet organismi viia toiduga, kust see imendub verre ja lõpuks otoliiti. Selle 

meetodi puhul on probleemiks kalade erinev toidu tarbimine, mõni kala sööb vähem ja 

seega jääb ka märgis nõrgemalt otoliidile (Pedersen ja Carlsen 1991). 

Aine lahuses kalade hoidmine ehk mass-märgistamine on üks parimaid meetodeid 

elementide otoliitidesse talletumiseks väikestel kaladel. Kõik kalad on ühesuguses 

keskkonnas, neile mõjuvad samad tegurid, seega peaks kõigile kaladele jääma samasugune 

märgis. Aine liigub osmoregulatsiooni abil kala organismi ja sealt edasi otoliitidesse. 

Parema imendumise tagamiseks võib kaladele tekitada ka osmootse šoki lisades lahusesse 

naatriumkloriidi. Soola lahuse kontsentratsioon võib olla kuni 5% olenevalt kalaliigist. 

Kalu võib soolalahuses hoida ainult kindla aja ning see järel viia aine lahusesse või lisada 

soola juba valmis ainelahusele (Beckman ja Schulz 1996). 

Märgistamiseks kasutatakse erinevaid aineid, millel on erinevad kõrvalmõjud ning mille 

otoliitidesse talletumiseks on vajalikud erinevad tingimused. Kasutuses on peamiselt neli 

fluorestseeruvat märgist: alisariin red S (ARS), alisariin komplekson (alizarin complexone, 

AC), oksütetratsükliin (OTC), kaltseiin (Simon 2005; Elia et al. 2014). Enim kasutatakse 

alisariin red S ja oksütetratsükliini. Lisaks on edukad olnud mitmed elementidega 

märgistamised, näiteks, strontsiumi, baariumi ja erinevate stabiilsete isotoopide märgised 

(Wickström ja Sjöberg 2014; Warren-Myers et al. 2014). 

  

 

1.5.1 Alisariin 

 

Alisariin on läbi sajandite olnud levinud värvaine, mida looduslikult saadakse madara 

taimedelt (Galium sp.). Esimest korda märgiti alisariini kui looduslikku märgistusvahendit 

1567. aastal, kui loomade luud muutusid punakaks alisariini sisse söömisel (Terry 1969). 

Sünteetilisel teel saadud värvaine (alizarin red S, ARS) reageerib organismis olevate 

kaltsiumit sisaldavate kudedega ning värvib need punakaks. Alisariin red S on tuvastatav 

fluorestsentsmikroskoobi UV-kiirguses ning ka teiste filtritega, mis mõõdavad 

lainepikkuseid 450-600 nm (joonis 5). 
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Joonis 5. Klaasangerja otoliit, kala on märgistatud 0,15 g/l ARS lahuses temperatuuril 15 

°C. Märgis tuvastatud fluorestsentsmikroskoobis kasutades G filtrit. Märgis nähtav 

heledama joonena. Suurendus 200x. 

 

Alisariiniga on edukalt märgistatud erinevate kalaliikide noorvorme. Märgistatud on 

meriforelli (Salmo trutta) (Caudron ja Champigneulle 2009), lesta (Paralichthys olivaceus) 

(Liu et al. 2009), turska (Gadus morhua) (Meyer et al. 2012), kuldahvenat (Macquaria 

ambigua) (Crook et al. 2007). 

Angerjal on ARS-ga märgistamine andnud häid tulemusi nii klaasangerjate kui ka elverite 

puhul.  Alisariiniga märgistamisel ei soovitata kaladele eelnevalt osmootset šokki tekitada, 

kuna see võib vähendada märgise fluorestseeruvust (Ibáñez et al. 2013).  

Caraguel jt (2014) viisid 90 kilogrammi klaasangerjaga läbi mass-märgistamise, 

märgistamiseks kasutasid nad alisariin red S. Aine lahustati 40 liitris vees, lahuse 

kontsentratsioon oli 150 mg/l, lahus lisati basseinidesse, kus veetemperatuur oli 9,7 °C. 

Kalu hoiti märgistuses 3 tundi ja seejärel viidi asustuspaika. Nende katse maksumus oli 
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ligikaudu 1,5 eurot tuhande kala kohta, 1 kilos on keskmiselt 3300 klaasangerjat, seega 90 

kilo klaasangerja märgistamiseks ühe päeva vältel läks maksma umbes 450 eurot. 

Hilisemateks analüüsideks hoiti 30 katsekala akvaariumites ning 15 päeva pärast võeti neilt 

otoliidid, liimiti need katseklaasidele, lihviti kuni tuumani siledaks ning uuriti UV-

kiirguses. 15 päeva pärast arvutati ka suremus märgistamata ja märgistatud kalade seas, 

suremus oli sarnane. Seega võis väita, et lühiajalisi suremust suurendavat mõju mass-

märgistamisel ei olnud. Ka 7 kuu pärast ei olnud suremus märgistama ja märgistatud 

kalade seas erinev. Märgistamise edukus oli 100% ning märgistamisest põhjustatud 

suremus ei olnud märkimisväärselt suurem kui loomulik suremus. 

Rootslased (Wickström ja Sjöberg 2014) märgistasid 1997. aastal asustamisele minevad 

5000 noort angerjat (keskmise pikkusega 95,3 mm ja kaaluga 1,2 g) alisariini 

kompleksoniga (AC). Märgistamine viidi läbi veetemperatuuril 16,5 °C, aine 

kontsentratsioon oli 50 mg/l ning katse kalad olid ainelahuses 24 tundi. Kalad asustati 

Mälereni järve Stockholmi lähedal. 1999. aastast on järvest püütud selge alisariini 

märgisega kalu, tänaseks on juba 10% alisariiniga märgistatud kalu välja püütud. Seega 

võib märgistamise edukust pidada kõrgeks. 

Simon (2009) leidis oma katses, et kasvukiirus ja suremus ei erine märgistamata ja 

märgistatud angerjate vahel. Alisariini lahuse kontsentratsioon oli 150 mg/l, 

veetemperatuur märgistamise ajal oli 17 °C ning katse kestis 3 tundi. Kalu jälgiti pärast 

märgistamist 6 kuud. Suremus esimesel 54 päeval oli 0%, mis näitab jällegi, et 

märgistamine ei suurenda suremust kohe pärast märgistamist. Katse lõpuks oli suremus 

12,5±2%. Otoliitidelt uuriti märgist 2 aastat pärast märgistamist ja kõigil katsekaladel 

suudeti tuvastada ARS märgis. 

 

 

1.5.2 Oksütetratsükliin 

 

Oksütetratsükliin (OTC) on tetratsükliinide hulka kuuluv laia toimespektriga 

antibiootikum. Kasutatakse teda veiste, sigade, lammaste, koerte, kasside ja ka kalade 

ravimisel. Kalakasvatustes hoitakse OTC kasutamisega ära bakteriaalsed haiguspuhangud. 

Haiguste ära hoidev kogus on 75 g/kg kohta, kõrgemad doosid on kuni 300 g/kg kohta, 

ravi kestus kasvatuses on 10 päeva. Kohe pärast ravi ei tohi kalu panna müüki ega süüa, 
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aine kontsentratsioon kalas väheneb ajaga. Kala on ohutu süüa 30 päeva pärast ravi (Elia et 

al. 2014). 

OTC ladestub kala otoliitidesse ja toimib seal kui fluorestseeruv märgis. Kasutades OTC 

hüdrokloriidi tuleb aine eelnevalt neutraliseerida. Aine pH on 2-3 ja tapaks kalad kiirelt. 

Simon (2005) uuris oma katses, kui suurt suremust OTC’ga märgistamine klaasangerjal 

põhjustab, katse viidi läbi 4 kg klaasangerjaga. Katsekalu märgistati 3,5 minutit jooksul 

17°C vees. Nelja kuu vältel oli suremus 0%. 

Rhoten (2014) uuris OTC märgise tekkimist haugil (Esox lucius). Aine kontsentratsioon 

lahuses oli 0,7 mg/l, katse kestus oli 6 tundi. Rhoten suutis tuvastada OTC märgise kõigest 

11 kalal 100’st. 

OTC märgis peab olema fluorestsentsmikroskoobist vaadatult kollakas või kuldne. Märgise 

tuvastamisel võib eksitada autofluorestsents, mis tekib, kui valgus koondub otoliidi 

mõrades. Autofluorestsentsi võib segi ajada õige OTC märgisega, kuid autofluorestsents 

paistab mikroskoobis hoopis rohekas. 

 

 

1.5.3 SrCl₂/BaCl₂ 
 

Otoliidis oleva strontsiumi:kaltsiumi (Sr:Ca) ja baariumi:kaltsiumi (Ba:Ca) suhte järgi saab 

kindlaks teha kala rändeid magevee ja ookeani vahel. Angerja otoliidi koostist uurides on 

selgelt eristatavad magevee perioodid ja soolase vee perioodid, kuna vee keemiline koostis 

on meres ja järves erinev (Gillanders 2005).  Sr ja Ba kontsentratsioone otoliidis saab ka 

kunstlikult suurendada vannitades kalu strontsiumkloriidi (SrCl₂) või baariumkloriidi 

(BaCl₂) lahuses. Märgis jääb otoliidile kõrgema aine kontsentratsiooni tipuna. 

Rootslased (Wickström ja Sjöberg 2014) on juba 2009. aastast kõik asustatavad angerjad 

märgistanud SrCl₂ lahusega, nad on teinud katseid ka BaCl₂ märgisega. 1999-2002. 

aastatel kasutati meetodit, kus kalu vannitati 24 tundi temperatuuril 20-23 °C, SrCl₂*6H₂O 

lahuse kontsentratsioon oli 1 g/l. Märgistatud kalad asustati eutroofsesse Ymseni järve. 

1999-2002. aastatel asustati Rootsis 17 768 märgistatud elverit, alates 2009. aastast 

kasutatakse sama meetodit, kuid märgistamiskogused on märkimisväärselt tõusnud. 2009. 

aastast alates on märgisatud 5,5 miljonit asustatavat angerjat. Rootslased märgistasid kalu 
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ka Soome järvedesse asustamiseks, neile kaladele tegid nad kaks vannitamist 1 kuulise 

vahega, et otoliit jõuaks vahepeal kasvada ja kaks märgiseringi oleksid hästi eristatavad.  

2011. aastal tegid rootslased katse BaCl₂ märgisega, et vaadata, kas baariumkloriid sobiks 

mass-märgistamiseks (Wickström ja Sjöberg 2014). Kalu vannitati 24 tundi 20-23 °C 

juures, aine (BaCl₂*2H₂O) kontsentratsioon oli 0,75 g/l. 1862 isendit asustati samasse 

järve, kuhu 1997. aastal asustati alisariiniga märgistatud kalad. BaCl₂ katse kalad 

märgistati ka SrCl₂-ga (joonis 6). 

 

 
Joonis 6. Ba ja Sr tipud otoliidis näitavad selget märgist. Allikas: (Wickström ja Sjöberg 2014) 

 

Analüüsides ühe korra SrCl₂ lahuses vannitatud kalu (n=203) leiti, et enamikel kaladel oli 

otoliidil selgelt eristuv üks märgisering, märgistusedukus oli 99%. 

Kaks korda SrCl₂ lahuses vannitatud kaladele oli märgis jäänud peale halvemini, 8 kalal 

40’st ei olnud märgist, märgistuse edukus oli 80%. 
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BaCl₂ katse tulemusena suudeti tuvastada märgis 26 kalal 30’st, seega märgistusedukus oli 

85%. 

Kõige väiksematele kaladele ei olnud märgistamisel ei SrCl₂ ega ka BaCl₂ märgis peale 

jäänud. 

SrCl₂ on märgisena kaladele küllaltki ohutu, kuna sarnaneb naatriumkloriidi lahusele ning 

on küllaltki soodne märgistamisviis. BaCl₂ märgistamine vajab veel täiendavaid katseid 

parandamaks märgistusedukust. Samuti ei sobi SrCl₂ ja BaCl₂ märgistamine kõige 

väiksematele klaasangerjatele, kuna neile ei jää märgis väga selgelt peale (Wickström ja 

Sjöberg 2014). Kõrgematel kontsentratsioonidel pole baariumiga märgistamist katsetatud. 

Levinumad Sr ja Ba tuvastamise meetodid on SEM ja ICP-MS. 

 

 

1.5.4 Stabiilsed isotoobid 

 

Isotoobid on keemilise elemendi aatomite tüübid, mis erinevad üksteisest massiarvu järgi. 

Prootoneid ja neutroneid on tuumas samapalju, kuid elektronide arv on isotoopides erinev. 

Isotoope tähistatakse elemendi nimega, millele järgneb sidekriips ja nukleonide (prootonite 

+ neutronite) arv aatomituumas. Stabiilne isotoop on keemilise elemendi püsiv isotoop, 

mis ei lagune madalama massiarvuga elementideks ega ole radioaktiivne või on nii pika 

poolestusajaga, et radioaktiivsus pole mõõdetav. Märgistamisel kasutatakse peamiselt Ba, 

Sr ja Mg isotoope (Ba-134, Ba-135, Ba-136, Ba-138, Sr-86, Sr-87, Mg-26). Erinevaid 

isotoope kombineerides võib saada palju erinevaid kombinatsioone ja nii saaks tekitada 

erineva märgise eri veekogude kaladele ja ka erinevatele põlvkondadele. 

Lõhelistel on stabiilsete isotoopidega märgistamine olnud väga edukas (Warren-Myers et 

al. 2014). Katses märgistati kalu 7 isotoobiga (Ba-134, Ba-135, Ba-136, Ba-138, Sr-86, Sr-

87, Mg-26) ja kasutati 4 erinevat ainete kontsentratsiooni (1, 0.1, 0.01, 0.001  µg/g kala 

kohta). Katse tulemusteks saadi, et Ba-137 isotoobiga märgistamise edukus oli 100% ja 

seda juba kõige madalama aine kontsentratsiooni juures. Sr isotoopidega märgistamine oli 

edukas 1 µg/g kontsentratsioonil. Mg-26 isotoobiga ei saadud märgist mitte ühegi 

kontsentratsiooni juures. Suremus oli 650 katsekala hulgas minimaalne, kõigest 3 kala 

surid pärast katse lõppu. Sellise katse tulemusel saadi 63 erinevat märgise kombinatsiooni. 

http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Sidekriips&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Nukleon
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Katsest järeldus, et Ba-137 isotoobiga on võimalik märgistada kalu 100% edukusega ja 

seda juba väga väikestel kontsentratsioonidel. 

Märgistades kudemisvalmis emaseid kalu isotoopidega, leiti, et kõik emases olevad 

marjaterad saavad märgistatud ja seega on juba kooruvad vastsed märgistatud (Thorrold et 

al. 2006). Kasutati erinevate kontsentratsioonides Ba-137 isotoopi, mis süstiti emaskalasse. 

Enim kasutatakse isotoopmärgiste tuvastamiseks ICP-MS analüüsi. 

Euroopa angerja puhul ei ole isotoopidega märgistamist 2014. aasta seisuga veel tehtud. 

 

 

1.6 Tuvastamise meetodid 
 

Otoliidid tuleb enne tuvastamist lihvida, et märgis oleks paremini loetav. Otoliidid 

liimitakse kas vormidesse või alusklaasidele, seejärel lihvitakse need kuni tuumani siledaks 

kasutades eri astmetega vesiliivapabereid (400-4000) (Lessa et al. 2008). 

Fluorestseeruvaid märgiseid (ARS, OTC) saab tuvastada fluorestsentsmikroskoobis. 

Proovi ergastamiseks kasutatakse valgusallika sellist lainepikkust või lainepikkuste 

vahemikku, mille juures proov fluorestseerub. Proovi fluorestseerumisel kiirguv valgus, 

mis on enamasti pikemal lainepikkusel kui ergastuslainepikkus, detekteeritakse 

läbi mikroskoobi objektiivi. Kala otoliidil on mikroskoobist vaadates helendav kasvuring 

ajast, kui kala märgistati alisariini või mõne muu fluorestseeruva märgisega. Märgisest 

oleks soovitatav kohe teha ka pilt, kuna märgis hajub UV kiirguses (sh päevavalguses). 

SrCl₂, BaCl₂ ja stabiilseid isotoope saab tuvastada kasutades mass-spektromeetrilisi 

meetodeid. Mass-spektromeetria on väga efektiivne ja täpne proovide koostise 

määramiseks. Mass-spektromeetri töö põhineb laetud osakeste selekteeritud liikumisel 

elektri- ja magnetväljas, kus välja omadusi muutes on võimalik eraldada analüüsiks erineva 

massi/laengu suhtega ioone (Neufeld 2004). Tulemuseks saadakse mass-spekter, kus igale 

massile vastab kitsas tipp, mille dimensioonide alusel on võimalik määrata proovis 

leiduvate elementide kvantitatiivset ja suhtelist sisaldust. 

LA-ICP-MS on laserablatsiooniga induktiiv-sidestatud plasma mass-spektromeeter, mille 

abil on võimalik uurida tahkete objektide keemilist koostis võimalikult vähese eelneva 

http://et.wikipedia.org/wiki/Valgusallikas
http://et.wikipedia.org/wiki/Lainepikkus
http://et.wikipedia.org/wiki/Valgus
http://et.wikipedia.org/wiki/Mikroskoop
http://et.wikipedia.org/wiki/Objektiiv
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proovi töötluseta. Aine ioniseerimiseks kasutatakse plasma „leeki“ mis on üldiselt 

elektriliselt neutraalne, kuid sisaldab endas märkimisväärset osa kõrge temperatuuri tõttu 

ioniseeritud aatomeid. Plasma tekitatakse tavaliselt ülipuhtast argoongaasist. Energia 

plasma süütamiseks ja leegi säilitamiseks lisatakse gaasivoolule raadiosagedusliku 

elektrivooluga, mida juhitakse läbi plasmat ümbritseva mähise (Neufeld 2004). Plasmasse 

transporditud materjal aurustub, atomiseerub ja seejärel ioniseerub. Tekkinud ioonid 

juhitakse elektri- ja magnetvälja kasutades massifiltrisse, kus toimub ioonide selektiivne 

eraldamine ja suunamine detektorisse. Laserablatsiooni puhul kasutatakse tulemuste 

kalibreerimiseks erinevaid tahkeid standardeid, mis on enamasti sulatatud klaasi kujul 

(NIST610, NIST612 jne) (Lahaye et al. 1997). 

Väga väikeseid otoliite ei ole laserablatsiooniga mass-spektromeetrilise analüüsi jaoks vaja 

lihvida, kuna laserkiirega on võimalik läbistada otoliit ning tuvastada ainete 

kontsentratsioon terve otoliidi ulatuses. Märgistamiseks kasutatavate ainete efektiivsust on 

võimalik hinnata mõõtmisel saadava mass-spektri intensiivsuste erinevuse kaudu, kus 

kõrgem signaal vastab suuremale sisaldusele. 

SrCl₂, BaCl₂ märgist saab tuvastada ka kasutades skaneerivat elektronmikroskoopi 

(SEM). Mikroskoobi tööpõhimõte seisneb selles, et proovi kujutis luuakse proovi 

skaneerimisel suure energiaga elektronkiire abil. Kiire moodustavad elektronid 

interakteeruvad proovi pinna moodustavate aatomitega, tekitades signaale, mis sisaldavad 

teavet pinna kuju, koostise, elektrijuhtivuse ja muude omaduste kohta. Saadav kujutis on 

kolmemõõtmeline ning SEM-iga võib saavutada kuni 500 000 kordse suurenduse.  

Skaneerivas elektronmikroskoobis proovide vaatamiseks peavad eelnevalt olema täidetud 

teatud tingimused. Proovid tuleb kinnitada alumiiniumist proovialustele, mis lähevad 

analüüsimiseks SEM’i sisse. Otoliidid peavad olema lihvitud tuumani ja olema võimalikult 

siledad.  Uuritavad objektid peavad olema ka elektrit juhtivad, selleks võib need katta 

kulla- või süsinikukihiga, vaskteip võib tagada parema elektrilise ühenduse (Todokom 

1999). Proovide analüüsimisel tuleb arvestada, et elektronkiir söövitab otoliiti sisse jälje. 

Otoliidilt märgise vaatamisel suurendatakse üles oletatav märgise piirkond. Silmaga peaks 

olema näha märgis, mis paistab valge ringina (joonis 7). Pannes elektronkiire kindlale 

trajektoorile (linescan), on võimalik uurida ka proovi koostist sellel trajektooril ning ainete 

kontsentratsioonide muutust (Internet 1). 

http://et.wikipedia.org/wiki/Elektron
http://et.wikipedia.org/wiki/Aatom
http://et.wikipedia.org/wiki/Signaal
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Koostis&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Elektrijuhtivus
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Joonis 7. Angerja otoliit, mida on märgistatud SrCl₂ lahusega (4g/l). Suurendus on 10 

000x. 

 

 

1.7 Märgiste ning märgiste tuvastamismeetodite võrdlemine 

 

Füüsiline märgistamine on üldiselt ajakulukam kui keemiline märgistamine. Keemilistest 

märgistamistest on süstimine kõige aeganõudvam ja on võrreldav mõne füüsilise 

märgistamise meetodiga, kus samuti käsitletakse kalu ükshaaval. Aine sisse söötmine ja 

aines vannitamine on kõige vähem aega nõudvad meetodid, kuna korraga saab märgistada 

palju kalu. Mass-märgistamine on võrdlemisi lihtne, suhteliselt odav ühe isendi kohta ning 

ei tekita kalale kasvuperioodil stressi. Nende meetodite puhul ei saa aga 100% kindlalt 

väita, et kõik kalad said tugeva märgise, kuna kõik kalad ei pruukinud saada toitu sama 

palju ega omastada ainet samal hulgal. 

Keemiline märgis on tuvastatav kala otoliidilt ja seega tuleb kala märgise lugemiseks 

hukata. Paljude füüsiliste märgiste puhul saab info märgiselt kätte ilma kala tapmata, 



24 
 

mõnel juhul opereeritakse märgis kala kõhuõõnsusest välja ning lastakse kala veekogusse 

tagasi. 

Kasutuses on peamiselt neli fluorestseeruvat märgist: alisariin red S (ARS), alisariin 

komplekson (AC), oksütetratsükliin (OTC), kaltseiin. Enim kasutatakse alisariin red S ja 

oksütetratsükliini. Alisariin komplekson vajab pikemat imendumisaega ning on kallim kui 

teised (Baer ja Rösch 2008). Kaltseiini imendumiseks on vajalik kõrgem aine 

kontsentratsioon ning see on kallim kui ARS. Kaltseiini märgis ei ole nii hästi tuvastatav 

ning hajub kiiremini (Bashey 2004). Tetratsükliinid on küll odavad, kuid need on 

antibiootikumid, mis ei ole eriti püsivad veekeskkonnas. OTC märgis ei ole nii hästi loetav 

kui ARS ning see ka hajub kiiremini (Nagiec et al. 1995).  Kõik fluorestseeruva märgisega 

märgistatud otoliidid on tundlikud päikesevalguse suhtes ning neid tuleks hoida pimedas. 

Peale langeva valguse tõttu võib märgis hajuda (Elle et al. 2010). 

Skaneerivas elektronmikroskoobis ning mass-spektromeetris saab täpsed andmed 

otoliitides olevate ainete sisalduse kohta, seega ka märgise olemasolu kohta. Tegemist on 

suurte ja kalliste seadmetega, mistõttu ka ühe proovi analüüsimine maksab sellistel 

meetoditel rohkem. Samas märgise kindlaks tegemine on jälle lihtsam ja otoliitide 

ettevalmistustööd ei ole alati nii ajakulukad. SEM-is analüüsimiseks on proovid vaja teha 

elektrit juhtivateks ning lihvida võimalikult siledaks. Mass-spektromeetria analüüsil on 

samuti parema tulemuse saamiseks vaja proovid lihvida, proovid tuleb viia ka võimalikult 

ühele tasapinnale. 

 

 

1.8 Asustamine 

 

Euroopa angerja populatsiooni arvukus on langustrendis (joonis 8) ning vähenemist 

jälgitakse järjest väheneva klaasangerja hulga järgi, kes jõuavad Euroopa rannikule. 

Klaasangerja vähenemine on toimunud 99% ulatuses ja üldine euroopa angerja arvukuse 

vähenemine 50% ulatuses (Dekker 2004). Viimasel paaril aastal on märgata väikest 

arvukuse tõusu, kuid see võib olla tingitud tugevamatest ookeanihoovustest, mille tõttu 

jõuab rohkem angerjavastseid Euroopa rannikule. Euroopa Komisjoni määruse järgi 

koostatud Eesti angerja majanduskava nõuab vähemalt 40% rändeangerja jõudmist merre. 

Samuti näeb määrus ette, et vähemalt 35% rannikumerest püütavast klaasangerjast läheks 
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asustusmaterjaliks Euroopa riikidesse (Järvalt 2008). Üheks enim kasutatud arvukuse 

suurendamise meetodiks paljudes riikides, kaasa arvatud Eestis ongi angerja asustamine 

sisevetesse.  

 

 

Joonis 8. Klaasangerja ja järveangerja varu Euroopa rannikul ja magevees. Keskmine on 

näidatud punase joonega. Allikas: (ICES 2014) 

 

Eestis sulges Narva Hüdroelektrijaama paisu ehitamine 1950ndate aastate alguses angerja 

rändetee Narva jõe vesikonda täielikult. Viimaste andmete järgi saab rändeangerjas siiski 

hüdroelektrijaama turbiinidest läbi ilma suuremate vigastusteta ning saab rännata Sargasso 

mere poole (Järvalt et al. 2010). Sellest järeldub, et asustamine Narva jõe vesikonda on 

mõttekas ning suurendab teoreetiliselt pikas perspektiivis angerja populatsiooni. Eestis on 

angerjat asustatud paljudesse väikejärvedesse. Järjepidevalt on asustamine toimunud 

Vooremaa järvedesse: Kaiavere, Kuremaa ja Saadjärve ning Võrumaal asuvasse Vagula 
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järve. Kõige rohkem on läbi aegade asustatud nii klaasangerjat kui ka ettekasvatatud 

angerjat Võrtsjärve, kus esimene asustamine leidis aset juba 1956. aastal (tabel 1). 

 

Tabel 1. Klaasangerja ja ettekasvatatud angerja asustamine Eesti vetesse (umbkaudne 

tükiarv, 10³). KA – klaasangerjas, EKA – ettekasvatatud angerjas. Allikas: (Järvalt et al. 2012) 

 

 

Klaasangerjat asustati Võrtsjärve kõige rohkem 1980ndate alguses ja seetõttu suurenesid 

saagid kümnendi lõpus märgatavalt. Seejärel on hakanud saagid vähenema. Praegusel 

hetkel toimub angerja asustamise rahastamine Keskkonna Investeeringute Keskuse toetuste 

ning kohalike kalurite koostöös, vastavalt 2/3 ja 1/3 asustusmaterjali maksumusest. Eestis 

on tänu asustamisele tagatud 40% rändeangerjate ränne kudemispaika (Järvalt 2008). 

Asustamist on rakendanud Vahemere maades (Desprez et al. 2013), Läänemere riikidest 

Rootsis, Soomes (Wickström ja Sjöberg 2014),  samuti ka Saksamaal (Simon ja Dörner 

2014), Leedus (Shiao et al. 2006). Rootsis on kõik asustatavad angerjad märgistatud SrCl₂ 

alates 2009. aastast. Soomes märgistatakse samuti kalu SrCl₂-ga enne järvedesse laskmist, 

Rootsis vannitatakse kalu 1 korra SrCl₂ lahuses, tekitades otoliidile nii ühe märgistusega 

ringi, Soomes kasutatakse kahe kordset vannitamist. Sedasi märgistades on eri riigi kalad 

erinevate märgistega ja Läänemeres tuvastatavad (Wickström ja Sjöberg 2014). Rootsi ja 

USA teadlased on kindlaks teinud, et asustatud angerjad suunduvad samuti rändele, kuigi 

see võib neil võtta kauem aega (Limburg et al. 2003).  

Prantslased (Desprez et al. 2013) leidsid, et erinev arenguetapp ei mõjuta kalade 

ellujäävust, seega pole märkimisväärseid erinevusi kas asustada klaasangerjaid või 

ettekasvatatud angerjaid. Simon (2014) leidis viis aastat kestnud uuringus, et 



27 
 

klaasangerjate kasvukiirus oli esialgu aeglasem kui ettekasvatud angerjatel. Arvestades ka 

kasvatuses asetleidva suremusega, leidis Simon, et klaasangerja suremus oli väiksem kui 

ettekasvatatud angerjal. Arvestades erinevaid näitajaid, leiti uuringust, et 3-5 aastat pärast 

märgistamist erinevused ühtlustuvad, seega hiljemalt 5 aastat pärast märgistamist on 

kasvukiirused ühtlustunud ning pikemas perspektiivis on klaas- ja ettekasvatatud angerjate 

asustamised sama efektiivsed. 

Klaasangerja asustamise aeg sõltub sellest, millal klaasangerjas Euroopa rannikule jõuab. 

Kõige sobivam oleks asustada angerjaid kevade alguses, kui veetemperatuur on järvedes 

juba kõrgem ja toitu rohkelt. Liiga külma vette asustades võib angerjate ellujäävus 

väheneda. Tuleks jälgida ka asustatava angerja temperatuuri transportkastis ja veekogu 

temperatuuri ning ühtlustada temperatuurid võimalikult täpselt, vastasel juhul võib kaladel 

tekkida termošokk. Klaasangerjal on oma väiksuse pärast suurem oht temperatuuride vahe 

tõttu surra kui ettekasvatatud angerjal. Ettekasvatatul angerjal võib aga võtta aega, et 

kohaneda loodusliku toiduga, kuna kasvatuses on ta juba saanud tehistoitu (Simon ja 

Dörner 2014). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Euroopa angerja mass-märgistamine toimus 2014. aastal projekti „Angerja keemiline 

märgistamine“ (projekt 8-2/T14025PKLJ) raames ning märgistati asustatavaid klaas- ning 

ettekasvatatud angerjaid. Kevadine märgistamine leidis aset Eesti Maaülikooli 

Limnoloogiakeskuses ning suvine märgistamine angerjakasvatuses PR Triton AS. Angerjad 

asustati Võrtsjärve ning nelja väikejärve: Vagula, Kuremaa, Kaiavere ja Saadjärve. Kõigist 

märgistamistest võeti edasisteks analüüsideks katsekalu, keda hoiti akvaariumites magedas 

vees. 

 

 

2.1 Märgistamise tingimused 
 

2.1.1 Kevadine märgistamine 

 

2014. aasta 8.-13. aprillil toimus klaasangerja märgistamine. Asustamisele läks 900 kg 

angerjat, millest märgistati 84,83 kg. Klaasangerjas oli saabudes heas konditsioonis, 

transportkastis oli angerjate vahel temperatuur 7,1 °C. Kalad pandi 1000 liitristesse 

tünnidesse, milles temperatuur oli 7,2 °C, et vältida termošokki. Kalade keskmine kaal oli 

0,2994 g, väikseim 0,15 g ja suurim 0,42 g. Kevadel märgistati ainult väikejärvedesse 

asustatavad klaasangerjad, sest 900 kg kala märgistamine ei oleks olnud antud tingimustes 

võimalik. Põhimärgisena oli kasutuses alisariin red S (SIGMA-ALDRICH A5533), 

lisamärgisena kasutati BaCl₂ (SIGMA-ALDRICH 202738) ja SrCl₂ (SIGMA-ALDRICH 

31632) (tabel 2). Alisariiniga märgistamisel hoiti kalu lahuses temperatuuril 14-15 °C 

kolm tundi. Sama alisariini lahust kasutati korduvalt, lahusele lisati pidevalt väikestes 

kogustes ainet juurde, et kontsentratsioon püsiks. Seejärel tõsteti kalad puhtasse vette ning 

hakati basseinides olevat vett maha jahutama, et vältida kaladel järve laskmisel 

termošokki. Järve veetemperatuur sel ajal oli vahemikus 5-6 °C. Enne asustamist tekitati 

erinevates kontsentratsioonides lisamärgised, et teoreetiliselt oleks tulevikus võimalik 

eristada eri järvi. 
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Saadjärve asustati 54,72 kg klaasangerjat, millest 12,5 kg märgistati ARS ja SrCl₂-ga. ARS 

lahuse kontsentratsioon oli 0,15 g/l ning SrCl₂ lahuse kontsentratsioon 0,0375 g/l, mis 

lisati 12 tundi enne asustamist. 

Kaiavere järve asustati 32,94 kg klaasangerjaid, millest märgistati kõik angerjad. Kaiavere 

märgistatavad kalad jagati kahe basseini vahel. Ühe basseini alisariini lahuse 

kontsentratsioon oli 0,15 g/l, misjärel asuti basseinis vett maha jahutama. 8,8 °C juures 

lisati basseini BaCl₂ kontsentratsiooniga 0,252 g/l. Kalad asustati 12 tundi peale viimast 

vannitamist. Kaiavere teises basseinis märgistati 12,74 kg kala BaCl₂-ga kontsentratsioonil 

0,058 g/l. BaCl₂ lisati temperatuuril 11 °C ning kalad asustati samuti 12 tundi hiljem. 

Kuremaa järve asustati 24,66 kg klaasangerjaid, millest märgistati 12,3 kg. Kuremaa 

kaladele tekitati enne SrCl₂ märgis (0,01 g/l) ning 36 tundi hiljem vannitati kalu alisariini 

lahuses, mille kontsentratsioon oli 0,15 g/l. Kuremaa järve lastud kalad olid ainsad, keda 

hoiti alisariini lahuses 12 tundi. 

Vagula järve asustati 27,09 kg klaasangerjat, kusjuures märgistati kõik asustamisele 

minevad kalad. Vagula kalad jagati samuti suure koguse tõttu kahe basseini vahel pooleks. 

Vagula järve asustatavad kalad märgistati ainult SrCl₂ lahusega. Kahte tünni lisati SrCl₂ 

lahus kontsentratsioonil 0,25 g/l temperatuuril 13 °C. Basseine hakati jahutama ja 20 tunni 

möödudes läksid mõlema basseini kalad asustamisele. 

 

Tabel 2. 2014. aasta kevadine märgistamine. Sulgudes juba eelnevalt alisariiniga 

märgistatud kogus. 

Veekogu 
Asustamisele minev 

kogus 
Märgistamata 

ARS 

märgis 
BaCl₂ märgis 

SrCl₂ 
märgis 

Saadjärv 54,72 kg 42,22 kg 12,5 kg - (12,5 kg) 

Kaiavere 32,94 kg - 20,2 kg 
12,74 kg (20,2 

kg) 
- 

Kuremaa 24,66 kg 12,36 kg 12,3 kg - (12,3 kg) 

Vagula 27,09 kg - - - 27,09 kg 

 

 

Pärast märgistamist pakendati klaasangerjad samadesse karpidesse, milles nad saabusid 

ning transporditi järvedele asustamisele. 
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2.1.2 Suvine märgistamine 

 

2014. aastal 8.-18. juulil toimus PR Triton AS’is suvine ettekasvatatud angerjate 

märgistamine. Märgistati kõik asustavad angerjaid, mida oli kokku 4159,75 kg. Kalad olid 

kalakasvanduse basseinides, kuhu lisati märgisena SrCl₂ (SIGMA-ALDRICH 31632, 

EMSURE® ACS 10025-70-4). Väikejärvedesse asustatud ettekasvatatud angerjad 

märgistati lisaks veel alisariiniga (SIGMA-ALDRICH A5533). 

8. juulil lisati süsteemi, mille veemaht oli 27000 liitrit, 13,5 kg stronsiumkloriidi, lahuse 

kontsentratsioon oli 0,5 g/l. Veetemperatuur süsteemis oli vahemikus 20-24 °C. 11. juulil 

lisati süsteemi veel 5,5 kg SrCl₂, mis tõstis lahuse kontsentratsiooni süsteemis kuni 0,775 

g/l. Süsteemi lisati veel 300 kg NaCl (soolsus 15‰), et tekitada kaladel osmootne šokk, 

tänu millele nad omastavad SrCl₂ veest paremini. 12. juulil lisati veel 4,2 kg SrCl₂, mis 

tõstis aine kontsentratsiooni 1 grammini liitris. Kalu vannitati SrCl₂ lahuses kokku 126 

tundi ehk veidi üle 5 päeva. Seejärel vahetati suurem osa süsteemiveest puhta vee vastu 

ning kalad viibisid viimased 24 tundi enne asustamist magevees. 

Väikejärvede kogused võeti ajutiselt süsteemist välja ja pandi eraldi alisariini lahusega 

basseinidesse, kus oli sarnane veetemperatuur (20-24 °C) kui kasvatuse süsteemis. Ka 

alisariini lahusele oli lisatud soola (soolsus 10‰), et kaladel ei tekiks šokki liiga järskude 

keskkonnatingimuste muutuste tõttu. Alisariini kontsentratsioon lahuses oli 0,15 g/l ning 

kalu hoiti lahuses 3 tundi, misjärel pandi nad süsteemi vette tagasi. Alisariini lahust 

kasutati korduvalt lisades aeg-ajalt alisariini juurde, et kontsentratsioon püsiks. 14. juulil 

asustati väikejärvede ning suurem osa Võrtsjärve angerjatest. 

Lisaks toodi Viiratsi angerjakasvatusest 50 kg ettekasvatatuid angerjaid, keda märgisati 48 

tundi SrCl₂ lahuses, mille kontsentratsioon oli 3 g/l. Temperatuur märgistamise ajal oli 22-

24 °C. 20 minutit pärast aine lisamist lisati keskkonda ka 15‰ NaCl lahus, et soodustada 

märgise tekkimist. Viimased kalad asustati Võrtsjärve 18. juulil. 

Tabelis 3 on välja toodud 2014. aasta suvel väikejärvedesse ja Võrtsjärve asustatud 

ettekasvatatud angerja kogused. Väikejärvedele transporditi kala transportautoga, mis oli 

varustatud lisahapnikuga. Võrtsjärve lasti kala kalakasvatuse lähedal olevast sadamast. 
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Tabel 3. 2014. aasta suvine märgistamine. Sulgudes topelt (ARS+ SrCl₂) märgise saanud 

kogused järvede kaupa. 

Veekogu Asustamisele minev kogus ARS (0,15 g/l) SrCl₂ (1 g/l) SrCl₂ (3 g/l) 

Saadjärv 103,53 kg 103,53 kg (103,53 kg)   

Kaiavere 61,66 kg 61,66 kg (61,66 kg)   

Kuremaa 46,81 kg 46,81 kg (46,81 kg)   

Vagula 94,86 kg 94,86 kg (94,86 kg)   

Võrtsjärv 3852,9 kg   3802,9 kg 50 kg 

 

 

 

2.2 Otoliitide ettevalmistus 

 

Enne analüüsimist tuleb otoliidid kalast välja võtta. Kalad surmati pannes nad sügavkülma. 

Seejärel opereeriti otoliidid kala sisekõrvast välja. Kuna tegemist oli mõõtmetelt 

võrdlemisi väikeste kaladega, siis sai skalpelliga stereomikroskoobis 10x suurendusega 

kala pea keskelt pooleks lõigata ning otoliidid pintsettidega välja võtta. Otoliidid puhastati 

suuremast mustusest paberrätikuga ning pandi seejärel ultraheli masinasse (vgt-800), mis 

eemaldas ülejäänud suurema mustuse. Otoliite hoiustati mikrotiiter alustel. Puhastatud 

otoliidid liimiti silikoonalustele, igasse auku üks otoliit. Liimimiseks kasutati Buehler 

EpoThin ™ 2 liimi. Pärast liimi kuivamist lihviti liimis olevad otoliidid tuumani siledaks, 

kasutades selleks lihvimismasinat MetaServ 250 Buehler. Lihvimiseks kinnitati otoliidiga 

liimitükk kiirliimiga Petri tassi põhjale ning hoiti lihvimispaberil. Masina pöördekiirus oli 

250-400 pööret minutis. Lihvimist alustati kasutades lihvimispaberit astmega 400, 

suuremate kriimustuste eemaldamiseks lihviti järgmisena 2500 paberiga ning läikiva sileda 

pinna saamiseks lõpetati lihv vesiliivapaberiga astmega 4000. Liimitükk otoliidiga võeti 

Petri tassi küljest lahti ning puhastati MilliQ destilleeritud veega ultraheli masinas. Seejärel 

lasti otoliitidel laminaarkapis kuivada. Kui otoliidid olid kuivanud asetati need plastiliiniga 

kaetud alusklaasidele. Plastiliin oli vajalik selleks, et otoliidid samasse tasapinda viia ja et 

need alusklaasile kinni jääksid. Alusklaasid pesti veelkord üle MilliQ destilleeritud veega, 

et otoliidid oleksid võimalikult puhtad ning lasti jälle laminaari all kuivada. Pärast 

kuivamist pandi alusklaasid otoliitidega tolmu- ja valguskindlatesse karpidesse. 

Kõik otoliidiga seotud andmed: märgis, kala pikkus ja kaal olid tagasiulatuvalt 

tuvastatavad ja hiljem sai vastava otoliidi seostada kindla kalaga. 
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2.3 Analüüs 
 

Otoliite vaadati kõigepealt fluorestsentmikroskoobis (Nikon Eclipse Ti-S), et tuvastada 

alisariini märgis. Kasutati suurendusi 40x, 100x ja 200x, olenevalt, millise suurendusega 

oli märgis tuvastatav ning olenevalt samuti otoliidi enda suurusest. Kõigist alisariini 

märgisega kalade otoliitidest tehti pilt arvutiprogrammiga NIS-Elements D. Märgise 

tuvastamiseks kasutati filtrit G, mille lainepikkus oli 500-700 nm. Alisariini märgise 

tuvastamiseks kasutataksegi sagedami lainepikkusi 455-600 nm (Internet 2). 

Analüüsiti 40 klaasangerja ja 40 ettekasvatatud angerja otoliite. Alisariini kontsentratsioon, 

millega märgistati, oli mõlema kalarühma puhul sama – 0,15 g/l. Märgise olemasolu ja 

selle tugevust hinnati koheselt mikroskoobis ja hiljem piltide pealt. Tugevust hinnati 

skaalas 2-1-0, kus 2 tähendas väga head ja tugevat märgist (joonis 9), 1 oli nõrk märgis 

(joonis 10) ning 0 oli siis, kui märgist ei suudetud üldse tuvastada (joonis 11).  

 

 

Joonis 9. Näide tugevast märgisest. Klaasangerja otoliit, millel tuvastati tugev (2) ARS 

märgis. 100x suurendus. 
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Hinnati märgise pidevust, s.t kas märgise joon oli ühtse ringina või katkendlik ning samuti 

hinnati, millise suurenduse juures oli märgis juba nähtav. Mida väiksema suurenduse juures 

oli märgist tuvastatav, seda tugevam ja lihtsamini loetav see oli. Antud analüüsiga sooviti 

tõestada hüpoteesi, et ettekasvatatud angerjatele jääb märgis paremini peale kui 

klaasangerjatele. 

 

 

Joonis 10. Näide nõrgast märgisest. Ettekasvatatud angerja otoliit, millel tuvastati nõrk (1) 

katkendlik ARS märgis. 200x suurendus. 

 



34 
 

 

Joonis 11. Näide ilma märgiseta klaasangerja otoliidist. Suurendus 200x. 

 

Otoliitide keemilise koostise ja seega ka SrCl₂ märgise tuvastamiseks analüüsiti 30 

ettekasvatatud angerja otoliiti laserablatsioon mass-spektromeetriga. Analüüsiti ka 10 

märgistamata kala, et võrrelda märgistamiseks kasutatud keemiliste elementide 

taustsisaldusi märgistatud ja märgistamata kaladel ning leida kinnitust märgise 

olemasolust. Otoliidid olid lihvitud tuumani ning analüüsimiseks kinnitatud ühte tasapinda.  

Analüüsid teostati Tartu Ülikooli Geoloogia osakonnas kasutades Cetac LSX-213 

G2+laserablatsioonisüsteemi koos HelEx proovikambriga, mis oli ühendatud 

induktiivsidestatud plasma mass-spektromeetri Agilent 8800 QQQ ICP-MS-iga. LA-ICP-

MS-ga mõõdeti otoliidi proovidest isotoope Ca-43 ja Ca-44, Sr-86 ja Sr-88, Ba-137 ja Ba-

138. Igat massi koguti ajaliselt 20 ms. Laser liikus mööda kindlat trajektoori kiirusega 1 

µm/s ning laserkiire punkti diameeter oli 10 µm. Laseri lainepikkus oli 213 µm, impulsi 

pikkus 5 ns ning pulsi sagedus 10 Hz. Plasmagaasina kasutati segu argoonist (0,55 ml/min) 

ning  heeliumist (0,7 ml/min), gaase kasutati proovimaterjalide plasmasse kandmiseks. 

Mõõtmised teostati otoliitide servaalalt umbes 100 μm pikkuste transektidena (joonis 12). 

Antud ala valiti eelanalüüside tulemusel, mille abil tuvastati märgise esinemine just selles 

piirkonnas. 
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Joonis 12. SEM-is tehtud pilt, kus on näha LA-ICP-MS analüüsiga tekitatud söövitusjäljed 

otoliidil. 

Andmete kvantifitseerimiseks ja andetöötluseks kasutati programmi Glitter. Proovide 

mass-spektritest otsiti ülesse märgisele vastav kõige intensiivsem osa ning kasutati 

kvantifitseerimiseks umbes 2 sekundi jooksul kogutud signaali, mis vastas kõige 

kõrgemale sisaldusele. Elementide sisaldused saadi miljondikosakestes (ppm) ehk mg/l. 

Kuna otoliidid on kaltsiumkarbonaadist koosnevad objektid, siis kasutati 

kalibreerimisstandardina MACS-3 karbonaatset standardit. Lisaks analüüsiti ka NIST 612 

referentsstandardit, kuid kuna kasutati väga väikest laseri punkti suurust (10 µm), ei olnud 

võimalik antud mõõtmiste puhul saada kvantifitseerimiseks piisavalt head signaali. 

Referentsväärtustena kasutati kirjanduses toodud sisaldusi (Jochum et al. 2012). Standardit 

mõõdeti mitu korda iga prooviseeria (8-12 proovi) alguses ja lõpus. Standardite abil 

normaliseeriti ja kalibreeriti mõõdetavate elementide sisaldused.  

Osade otoliitide puhul ei kasutatud kvantifitseerimist, kuid analüüsiti läbi terve lõik otoliidi 

tuumast kuni servani. Sellisel meetodil uuriti otoliidi suhtelist elemendilist koostist 

erinevatel eluetappidel. 

Kõik tulemustes kajastatud graafikud on saadud kasutades MS Exceli programmi. 
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3. TULEMUSED 

 

3.1 Angerja otoliidi üldine koostis 
 

Osadel otoliitidel analüüsiti isotoobilist koostist tuumast servani, mõõtes isotoope Mg-24, 

Ca-43, Ca-44, Mn-55, Zn-66, Sr-86, Sr-88, Ba-137 ja Ba-138. Joonisel 13 on toodud 

analüüsiga saadud angerja otoliidi transekti isotoopkoostise massi-spekter. Kõige rohkem 

on antud graafikul otoliidis kaltsiumi ning seejärel strontsiumi. Tegemist on SrCl₂ 

märgistatud kalaga ja seega on näha serva poolses osas (graafikul paremal pool) 

strontsiumi tippu, mis viitab tugevale märgisele. Antud graafikult on näha, et tuumas ja 

sealt alates teatud perioodil on Sr-88 sisaldus väga kõrge. See tuleneb sellest, et 

angerjavastsed veedavad oma elu algusjärgu ookeanis, kus strontsiumi sisaldus on kuni 8 

korda kõrgem kui magevees (Gillanders 2005).  

 

 

Joonis 13. SrCl₂ märgistatud angerja otoliidi isotoobiline koostis mõõdetult tuumast 

servani (vasakult paremale).  
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Looduses on kõige rohkem strontsiumi isotoopidest Sr-88 ja baariumi isotoopidest Ba-138. 

Uurides lähemalt nende isotoopide omavahelisi suhteid on jooniselt 14 näha, et elu 

esimestel etappidel on angerjas viibinud kõrge strontsiumi sisaldusega vees ning hiljem, 

kui kala jõuab magevette hakkab strontsium langema ning baariumi sisaldus tõusma, kuna 

baariumi on magevees rohkem (Gillanders 2005). Joonistel 13 ja 14 on tegemist sama kala 

otoliidi koostisega. Sarnaseid tulemusi andsid peaaegu kõik analüüsid, mis viidi läbi 

tuumast servani. 

 

 

Joonis 14. Otoliidi suhteline Sr ja Ba sisaldus tuumast servani ja analüüsimiseks kulunud 

aeg. 
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3.2 Alisariini märgis 
 

Ettekasvatatud angerja märgistamine alisariiniga oli 75% edukas, 40-st analüüsitud kalast 

oli märgis tuvastatav 30 kalal, kellest 15 kalal oli märgis tugev (37,5%) ja 15 kalal oli 

märgis nõrgem aga loetav (joonis 15).  

 

Joonis 15. Alisariini märgise edukus klaas- ja ettekasvatatud angerjatel  

 

Täispikkuse (TL) järgi arvestades oli märgis paremini peale jäänud angerjatele suuruste 

vahemikus 140-200 cm. Vahemikus 140-160 mm oli märgis loetav 7 kalal, 

märgistusedukus 100%. Suuruste vahemikus 161-180 mm oli märgis tuvastatav 7 kalal, 

märgistusedukus 70%  ja 181-200 mm 9 kalal, märgistusedukus 69% (joonis 16). Nõrka 

märgist tuvastati kõige enam pikkusvahemikus 181-200 mm, seda 5 kalal. Seega 

ettekasvatatud angerjate hulgas jäi märgis paremini peale just väiksematele kaladele. 
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Joonis 16. Ettekasvatatud angerjate alisariini märgise edukus vastavalt kalade pikkustele 

 

Klaasangerja märgistamine alisariiniga osutus antud töö tulemuste põhjal edukaks 65% 

ulatuses. 40-st märgistatud kalast oli märgis loetav 26 kalal, kusjuures pooltel oli märgis 

eristatav hästi ja nõrgaks võis märgise lugeda 15% kaladest (joonis 15). Pikkusi arvestades 

oli kõige paremini märgis peale jäänud pikkuste vahemikule 66-70 mm, 12 kalale, millest 9 

oli tugeva märgisega ja 3 nõrgaga (joonis 17). Samas grupis oli märgistamata kalu 6, mis 

annab selle grupi märgistusedukuseks 66,6%. Hästi oli märgis peale jäänud ka grupis 60-

65 mm, 7 kalal, millest 6 olid tugeva märgisega ja 1 nõrgaga, grupi märgistusedukus oli 

87,5%. Kõige halvemini oli märgis peale jäänud vahemikus 71-75 mm, kus märgisega oli 

kõigest 4 kala ja märgistamata olid 7 kala, grupi märgistusedukus kõigest 36,3%. Kõige 

suuremas pikkuste vahemikus oli kõigest 3 kala, kusjuures kõik olid märgisega. Esialgsed 

tulemused nõrga SrCl₂ ja BaCl₂ lisamärgise tuvastamisel skaneeriva 

elektronmikroskoobiga polnud edukad. 
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Joonis 17. Klaasangerjate alisariiniga märgistamise edukus vastavalt kalade pikkustele 

 

 

3.3 SrCl₂ märgis 
 

Kõigil 30 mass-spektromeetriga analüüsitud kalal oli tuvastatav SrCl₂ märgis, seega võib 

SrCl₂ märgistamise pidada antud andmete põhjal 100% õnnestunuks. Analüüsiti ainete 

sisalduste kõige intensiivsemaid lõike ning saadud tulemuste põhjal arvutati märgistamata 

ja märgistatud kalade Sr-88 sisaldused. Saadud tulemuste vahe näitab strontsiumi otoliiti 

talletumise intensiivsust ehk märgistamise edukust (lisa 1 ja 2). Märgistamata angerjate 

(n=10) märgise piirkonna Sr-88 keskmine sisaldus oli 583,009 ppm ning märgistatud 

kalade (n=30) märgise ala keskmine Sr-88 sisaldus oli 14251,68 ppm (joonis 18).  
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Joonis 18. Sr-88 isotoobi keskmised, maksimaalsed ja minimaalsed sisaldused märgistatud 

ja märgistamata ettekasvatatud angerjate otoliitides. 0 K - märgistamata kalade keskmine 

Sr-88 sisaldus, 0 MAX – märgistamata kalade maksimaalne Sr-88 sisaldus, 0 MIN – 

märgistamata kalade minimaalne Sr-88 sisaldus, 1 K – märgistatud kalade keskmine Sr-88 

sisaldus, 1 MAX – märgistatud kalade maksimaalne Sr-88 sisaldus, 1 MIN – märgistatud 

kalade minimaalne Sr-88 sisaldus 

 

Võrreldes märgistatud angerjate otoliitide Sr-88 sisaldust ja kala pikkust omavahel leiti, et 

Sr-88 sisaldus ei sõltu kala pikkusest (R²=0,1356) (joonis 19). Seega jäi SrCl₂ märgis peale 

kõigile angerjatele olenemata nende suurusest. Siiski esineb märgistatud kalade otoliitide 

Sr-88 sisalduses suuri kõikumisi (lisa 1). 
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Joonis 19. Sr-88 sisalduse ja kala pikkuste vaheline suhe 
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4. ARUTELU 

 

Kalade otoliitides on leitud rohkem kui 31 elementi (Campana 1999). Kõige rohkem on 

otoliitides kaltsiumi, kuna tegemist on kuni 90% sisaldusega kaltsiumkarbonaadist 

koosnevate objektidega. Mass-spektromeetri analüüsidest selgus, et euroopa angerjal, kes 

koorub soolases Sargasso meres ning rändab magedasse vette, on selgesti eristatavad 

merelised ja mageveelised eluetapid. Looduslikult on strontsium tugevalt seotud 

soolsusega, sarnaseid tulemusi on saanud ka teadlased, kes on uurinud kalade rändeid 

(Gillanders 2005). Eestis on edukalt rannikuvetes hinnatud erinevate kalaliikide liikuvust 

mage-, riim- ja merevee vahel (Rohtla et al. 2014b).  

Angerja otoliidi tuum hakkab tekkima kohe pärast koorumist ning seega talletub sinna ka 

sünnikoha veekeemia. Analüüsidest oli näha, et tuumas oli väga kõrge strontsiumi sisaldus, 

mis vastab varasematele teadmistele, et ookeanivees on kõrgem strontsiumi sisaldus. 

Angerja eelvastsed migreeruvad rannikualadele ning ujuvad sealt edasi jõgede 

suudmetesse. Analüüsidest tuli selgelt välja hetk, kui angerjas jõuab magevette: strontsiumi 

sisaldus hakkas langema ning baariumi sisaldus tõusma. Jõesuudmetest liiguvad 

angerjamaimud edasi järvedesse, kuhu nad jäävad paikseks kuni 20 aastaks.  

Kalade märgistamise puhul on vaja kõige pealt valida sobiv märgistamise viis. Angerjate 

puhul on eelnevalt proovitud erinevaid füüsilisi märgiseid ning ka mass-märgistamist 

keemiliste ainetega (Simon ja Dörner 2005; Järvalt et al. 2010; Wickström ja Sjöberg 

2014). Eestis on enne 2014. aastat angerjaid märgistatud ainult füüsiliste märgistega: 

Carlin tüüpi märgised, raadiomärgised (Järvalt et al. 2010). 2014. aastal toimus esimest 

korda klaas- ja ettekasvatatud angerjate keemiline mass-märgistamine. Keemilist märgist 

on keerulisem tuvastada, kuid märgise kala küljest äratulemise oht puudub. Keemiline 

märgis ei mõjuta loomulikku kala kasvukiirust ja on seega hea meetod uurimaks kalade 

kasvu ning lihtsustamaks vanuse määramist. Eriti sobilik on keemiline märgistamine 

angerja puhul, kes on põhjaeluviisiga ning võib veekogu põhja kaevudes füüsilise märgise 

lahti hõõruda. Samuti võib märgis millegi taha kinni jäädes ära tulla ning põhjustada kalal 

märgistraadi haavas infektsiooni. 

Alisariiniga märgistati 2014. aastal kahel korral, kokku ligi 352 kg angerjaid, mõlemal 

märgistamisel kasutati lahust kontsentratsiooniga 0,15 g/l. Kevadel märgistati alisariiniga 

45 kg klaasangerjaid, kelle keskmine kaal oli 0,3 g. Suvel märgistati alisariiniga 306,8 kg 
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ettekasvatatud angerjaid, kasvatuse andmetel ligi 45 000 kala. Kevadel märgistatud 

angerjaid märgistati lisaks veel SrCl₂ ja BaCl₂, neid märgiseid ei suudetud aga skaneeriva 

elektronmikroskoobiga tuvastada, kuna aineid lisati eksperimenteerimiseks väga vähesel 

määral. Täpsema LA-ICP-MS analüüsimeetodil võib olla märgis tuvastatav. Suvel 

väikejärvedesse asustatud kalade märgistamisel kasutati alisariini lisamärgisena ning SrCl₂ 

oli kõigis asustatavates järvedes põhimärgis.  

Antud töö tulemuste põhjal oli kevadine märgistusedukus alisariiniga 65% ning suvisel 

märgistamisel 75%. Seega hüpotees, et ettekasvatatud kaladele jääb alisariini märgis 

paremini peale, vastab saadud tulemuste põhjal tõele. Rootslased on leidnud sama seose 

märgistades angerjaid SrCl₂-ga (Wickström ja Sjöberg 2014).  

Ettekasvatatud angerjad olid olnud soojas kasvatuse vees juba pikemat aega, klaasangerjas 

aga saabus kastides, mille sisetemperatuur oli kõigest 7 °C. Seega võis klaasangerjal võtta 

aega, et kohaneda suure temperatuurimuutusega lühikese aja vältel. Klaasangerjate 

märgistamise ajal oli veetemperatuur 14-15 °C, mis kirjanduse andmete põhjal peaks 

olema piisav, et märgis edukalt otoliitidesse talletuks (Simon ja Dörner 2005; Wickström ja 

Sjöberg 2014). Prantslaste katses oli märgistamise ajal temperatuur 9,7 °C ning ka siis oli 

märgistamine alisariiniga 100% edukas (Caraguel et al. 2014). Käesolevas töös kirjeldatud 

ettekasvatatud angerjate märgistamise ajal oli temperatuur 20-24 °C. Kõrgematel 

temperatuuridel on kaladel metaboolne aktiivsus suurem ja seetõttu võisid ettekasvatatud 

angerjad omastada veest alisariini paremini.  

Kirjanduse põhjal ei ole alisariiniga märgistades soovitatav kaladel tekitada osmootset 

šokki lisades lahusesse soola (Ibáñez et al. 2013). Suvisel ettekasvatatute märgistamisel oli 

kalakasvatuse süsteemivee soolsus pidevalt 15‰, sest sellega loodeti suurendada 

põhimärgise (SrCl₂) peale jäämist. Päev enne asustamist vahetati basseinides vesi ja kalad 

olid viimase päeva küllaltki magedas vees.  

Alisariiniga ettekasvatatute märgistamisel oli ka alisariinilahuse soolsus 10‰. Soolsuse 

kõikumine 15‰ pealt 10‰ peale ning pärast 3 tundi ARS lahuses olemist uuesti 15‰ 

peale võis vähendada alisariini talletumist otoliitidesse. Siiski jäi soolases vees 

ettekasvatatud angerjatel märgis paremini peale kui magedas vees märgistatud 

klaasangerjatele. Suhteliselt madala märgistusedukuse põhjuseks klaasangerjate puhul võis 

olla ka vee halb keemiline koostis märgistamistünnides, kuna seal ei saanud tekitada 

pidevat veevahetust. Vähene vee voolavus oli tagatud aereerimisega. Samuti ei 
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reguleeritud tünnides vee pH-d, mille tulemusena võisid vette tekkida nitraadid ja 

ammoniaak. Veekeskkonna halvemad tingimused võisid vähendada märgise omastamist 

ning aine talletumist otoliitidesse. Aktiivselt ujuv kala tarbib rohkem hapniku ning sellega 

liigutab rohkem vett läbi lõpuste, tagades sellega ka ühtlasi parema märgise omastamise. 

Kõrgematel temperatuuridel on kaladel ainevahetus kiirem ja seetõttu omastab kala ainet 

rohkem ja kiiremini. Viimane võis olla ka põhjuseks, miks suvel ettekasvatatud angerjate 

märgistamine osutus edukamaks.  

Väiksema märgistusedukuse võis põhjustada alisariini liiga madal kontsentratsioon, mis oli 

0,15 g/l. Teadlased on edukalt kasutanud alisariiniga märgistamisel ka kõrgemaid 

kontsentratsioone (Simon ja Dörner 2005; Unfer ja Pinter 2013; Wickström ja Sjöberg 

2014; Caraguel et al. 2014). Kuna märgise lahust kasutati korduvalt, siis võis hilisematele 

märgistamistele jääda lahusesse vähem ainet kui arvati ning väikeste koguste lisamini 

jooksvalt ei pruukinud soovitud kontsentratsiooni hoida. Samas on leitud, et kindla 

kontsentratsiooniga alisariini lahuses võib kalu vannitada kuni 5 korda, ühe vannitamise 

kestvus 3 tundi (Internet 3). Samuti võib alisariini märgis hajuda otoliitide lihvimisel ja 

analüüsiks ettevalmistamisel (Elle et al. 2010). Proove püüti kaitsta küll otsese 

päikesekiirguse eest, kuid alati jääb võimalus, et proovid said kahjustada juba enne 

analüüsi. Võrreldes ettekasvatatud otoliitidega olid klaasangerja otoliidid oluliselt pikemat 

aega hoiul, mistõttu jääb võimalus, et klaasangerja otoliitidel on märgise hajumine suurem. 

Käesoleva töö põhjal saab järeldada, et alisariiniga märgistamise puhul oleks soovitatav 

jälgida järgmisi märgistamiskeskkonna tingimusi: veetemperatuur, pH, 

lämmastikuühendite sisaldus, soolsus. Märgistamisaine imendub paremini, kui 

veetemperatuur märgistuskeskkonnas on kõrgem (üle 15 °C), märgistusbasseinid peaksid 

olema hästi hapnikuga varustatud. Samuti peab pH peab jääma 7 ringi. Kõrgema pH korral 

hakkab vees olevast ammooniumist (NH4
+), tekkima suuremal hulgal ammoniaaki (NH3),  

mis on aga kaladele toksiline. Kalade tihedus märgistusbasseinis ei tohiks samuti olla väga 

suur, sest angerjad eraldavad stressitingimustes vette rohkesti lima, mille tõttu hakkab vette 

tekkima kalale mürgiseid lämmastikühendeid. Angerjakasvataja Raivo Puuritsa sõnul 

hoitakse kasvatuse tingimustes, kus kalu intensiivselt toidetakse, 1 m³ vees kuni 45 kg 

klaasangerjaid. Kui vee pH hoida optimumis ja kalu ei toideta, siis võib hoida 1 m³ vees ka 

rohkem kalu. 
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Samuti ei ole soovitatav kalu hoida märgiselahuses kauem kui vajalik, kõigest 3 tundi 

märgistamist on andud häid tulemusi (Simon ja Dörner 2005; Caraguel et al. 2014). Liiga 

kõrge temperatuur ning liiga kaua lahuses hoidmine võib kaladel suurendada suremust, 

eriti tuleb seda arvestada klaasangerjate puhul. Seega tuleb leida optimaalne aine kogus 

ning märgistamiskestvus. Saadud tulemuste ja kirjanduse põhjal võib arvata, et 2014. aasta 

märgistamistel kasutatud alisariini lahus kontsentratsiooniga 0,15 g/l võis olla ebapiisav 

ning tulevastel märgistamistel võiks kasutada kõrgemat märgise kontsentratsiooni. 

Suvisel ettekasvatatud angerjate märgistamisel strontsiumkloriidiga olid SrCl₂ 

kontsentratsioonid 1 g/l ja 3 g/l ning veetemperatuur vahemikus 20-24 °C. Rootslased on 

samuti ettekasvatatud angerjaid märgistanud temperatuuri vahemikus 20-23 °C (Wickström 

ja Sjöberg 2014).  

Analüüsides SrCl₂ märgist ettekasvatatud kaladel mass-spektromeetriga saadi käesoleva 

töö tulemuseks, et kõigile analüüsitud kaladele jäi märgis peale, aga Sr sisaldused märgise 

piirkonnas olid kaladel erinevad. Seega samades keskkonnatingimustes omastavad kalad 

ainet erinevalt. Taolised erinevused võivad olla tekkinud isendite individuaalsetest 

füsioloogilistest erinevustest, mille tõttu pole ainet omastatud samaväärselt teiste kaladega. 

Märgise tuvastamisel võeti aluseks nii märgistatud ja märgistamata kalade otoliitide 

elemendilised sisaldused kui ka suhtelisi sisaldusi kajastavad graafikud. Samuti leiti 

andmete analüüsil, et märgise talletumise edukuse ja kala pikkuse vahel seost ei olnud. 

Seega jääb SrCl₂ märgis peale kõigis suurustes ettekasvatatud kaladele. Uurides 

detailsemalt Sr-88 isotoopi, mida on looduses protsendiliselt kõige rohkem, olid isotoobi 

kogused eri otoliitides erinevad, mis viitab kalade erinevale aine omastamisele. Erinevused 

võivad olla põhjustatud paljudest teguritest. Üheks teguriks on kindlasti osmoregulatsiooni 

erinevused. Iga kala reageerib erinevustele keskkonnas erinevalt, olles rohkem või vähem 

aktiivne, ahmides lahust sisse vähemal või rohkemal määral. Meres elavatel kaladel liigub 

vesi kehast välja, veekao kompenseerimiseks peavad merekalad jooma merevett. 

Magevees ei pea kalad pidevalt vett lisaks tarbima. Soolase elukeskkonna tekitamine 

eelnevalt magevees olnud angerjatele põhjustab kaladel suurema vee omastamise ja seega 

satub rohkem ainet kehasse ja sealt hiljem otoliitidesse.  

Kuna kasvatuse süsteemis puudus märgistamise hetkel vee läbivool ja biofilter oli välja 

lülitatud, siis võisid erinevused märgise talletumisel tuleneda ka halvast veekeemiast, vee 

pH-d ei reguleeritud (pH=8,27) ja seega võisid vees tekkinud lämmastikuühendid mõjuda 
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kaladele organismi nõrgestavalt ning muuta kalad passiivsemaks. Stressis kala ei pruugi 

lahusest ainet tavapäraselt omastada ja seega jääb märgis nõrgemalt peale. Kõik sõltub iga 

konkreetse kala konditsioonist märgistamise vältel ja ka hiljem, sest SrCl₂ ladestub 

otoliitidesse pikema aja vältel. Uurides väiksema Sr-88 sisaldusega märgistatud kalu (lisa 

1), selgus, et märgis oli siiski üldise koostise graafikutel tuvastatav. Seega ei saa märgise 

tuvastamisel lähtud ainult erinevate elementide sisalduse arvandmetel, vaid tuleb vaadata 

ka konkreetse isendi otoliidi üldist koostist.  

Antud töös kirjeldatud SrCl₂-ga märgistamisel olid kalad märgise lahuses küllaltki pikalt 

(üle 5 päeva), kuid sellega ei kaasnenud suremuse tõusu. Rootslased kasutavad edukalt 

meetodit, mille puhul hoitakse kalu aine lahuses 24 tundi (Wickström ja Sjöberg 2014). 

Käesolevas töös ei suudetud ettekasvatatute SrCl₂-ga märgistamise käigus hoida basseinide 

alumistes veekihtides püsivalt kõrget hapniku sisaldust, samuti ei reguleeritud pH-d. 

Hapniku madal sisaldus põhjakihtides võis olla põhjustatud sellest, et juhuslikult mõõdeti 

kohast, kus angerja tihedus oli antud hetkel suurem. Samuti oleksid angerjakasvataja sõnul 

angerjad hapniku vaeguse korral hakanud ujuma ülemistesse veekihtidesse. Järgmiste 

võimalike märgistamiste käigus oleks siiski soovitatav kalu märgistata otse kalakasvatuse 

süsteemis, kus on kerge tagada kaladele sobiv pH, hapnik ja veeringlus. 

Märgiste tuvastamise analüüsid varieerusid keerukuselt kui kalliduselt. Mõlema analüüsi 

meetodi puhul pidi otoliidid ära lihvima ning hoidma võimalikult valguse- ja tolmukindlalt. 

Seega suurtes kogustes otoliitide analüüsimisel võtab kõige rohkem aega otoliitide 

ettevalmistus. Fluorestsentsmikroskoobis alisariini märgise tuvastamine on odav, kuid 

küllaltki subjektiivne, kuna sõltub suuresti vaatleja kogemusest, eriti kui märgis on peale 

jäänud nõrgalt. Mass-spektromeetriga tuvastamine on kallis, aga see-eest äärmiselt täpne 

ning konkreetne.  

Erinevatel veekogudel on erinev veekeemia (Gillanders 2005) ning tõenäoliselt saaks 

tulevikus tuvastada ka ainult otoliidi keemilist koostist uurides, millises veekogus angerjas 

on elanud. Sellisteks uuringuteks on vaja analüüsida kõigi Eesti veekogude veekeemiat, 

kus angerjas elutseb. Ainult veekeemia põhjal päritolu tuvastamine oleks oluline samm 

rännete uuringutes. Taolise meetodiga saaks eristada teoreetiliselt ka eri riikides asustatud 

angerjaid. Veekeemial ja otoliidi keemial põhinevaid rännete uuringuid on tehtud ka Eestis 

ning leitud, et veekeemia ise võib olla juba looduslik märgis, mille põhjal saab tuvastada 

kala viibimist kindlas veekogus teatud eluetapil (Rohtla et al. 2014a). 
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Keemiline mass-märgistamine on angerjate puhul rakendust leidnud juba mitmetes 

Läänemere riikides. Mass-märgistamistega plaanib alustada ka Saksamaa. Kui suudetaks 

luua Läänemere riikide ühtne andmebaas, mis sisaldab kõiki märgistamise ja asustamise 

andmeid, oleks tulevikus mõistlik igal riigil võtta kasutusele oma kindel märgis, millega 

märgistatakse kõik angerjad. Nii oleksid Läänemerest püütavad rändeangerjad hiljem ka 

riigiti ja piirkonniti eristatavad. Näiteks Rootsis ja Soomes asustatud angerjad on omavahel 

juba eristatavad, kuna esimesel on üks ja teisel kaks strontsiumi ringi. Eestis saaks 

märgiste tuvastamise abil tulevikus uurida angerja kasvukiirust, arvukust, rändeid ja 

mitmeid teisi olulisi populatsiooni iseloomustavaid näitajaid. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli kindlaks määrata kõige sobivam keemilise märgistamise 

meetod. Eestis pole varasemalt euroopa angerjat (Anguilla anguilla) keemiliselt mass-

märgistatud. Mõnede kontrollkatsete ja kirjanduslike andmete põhjal viidi läbi esimene 

suurem märgistamine 2014. aasta kevadel asustatud klaasangerjatega. Klaasangerjaid 

märgistati alisariin red S-ga ja antud töö andmete põhjal oli märgistusedukus 65%. Madal 

edukus võis olla põhjustatud märgistamislahuse mitmekordsest kasutamisest, vee 

keemilistest omadustest, kalade individuaalsetest omadustest ning väljaarendamisel oleva 

metoodika mõningatest puudustest. 2014. aasta suvel märgistati Eesti järvedesse asustatud 

kõik ettekasvatatud angerjad. Kalu märgistati strontsiumkloriidi ning alisariiniga. Alisariini 

märgis jäi antud töö tulemuste põhjal peale 75% kaladele. Madal edukus võis olla tingitud 

jällegi samadest tingimustest, mis klaasangerja puhul. Mõlemal märgistamisel kasutati 

alisariini lahust kontsentratsiooniga 0,15 g/l. Kahe märgistamise suurimateks erinevusteks 

olid temperatuur ja veekeskkond. Suvine kõrgem temperatuur ning kontrollitud keskkond 

kalakasvatuses võisid olla parema märgise talletumise põhjusteks. Saadud tulemuste põhjal 

võib arvata, et tulevikus märgistamiseks kasutatavad alisariini kontsentratsioonid võiksid 

olla kõrgemad. Samuti võiks temperatuur ettekasvatatud angerjate märgistamise ajal olla 

kõrgem kui 20 °C ning klaasangerja puhul üle 15 °C. Alisariinimärgise tuvastamine on 

võrdlemisi lihtne, kasutades fluorestsentsmikroskoopi, millel on sobivad filtrid. Kõige 

ajamahukam on otoliitide ettevalmistus analüüsiks. Töös püstitatud hüpotees, et 

ettekasvatatud angerjatele jääb alisariinimärgis paremini peale, leidis kinnitust.  

SrCl₂ märgis oli tuvastatav kõigil analüüsitud ettekasvatatud angerjatel. Märgise paremaks 

omastamiseks lisati märgise lahusesse ka soola, mis mõjutab kalade osmoregulatsiooni 

ning kiirendab aine kaladesse imendumist. Märgise tuvastamiseks analüüsiti otoliite laser 

induktiiv-sidestatud plasma mass-spektromeetriga, mis andis väga täpselt otoliidi 

isotoobilise koostise ning isotoopide kogused. Märgis oli tuvastatav otoliidi servas 

kõrgema Sr-88 isotoobi tipuna. Antud analüüs on keeruline ning kulukas, kuid annab kõige 

täpsemaid tulemusi. Mass-spektromeetri analüüsiga uuriti ka kogu otoliidi koostist tuumast 

servani ning tuvastati selgesti eristuvad angerja eluetapid otoliidi koostises. Tuuma lähedal 
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oli kõrge strontsiumi sisaldus, kuna esimesed eluetapid veedab angerja vastne ookeanivees, 

mis sisaldab rohkem strontsiumi. Kala jõudmisel magedasse vette tõusis otoliidis baariumi 

sisaldus, kuna seda on magevees rohkem. Samaaegselt hakkas strontsium sisaldus 

langema. 

Angerja märgistamisega hakatakse tulevikus saama olulist infot meie järvedes elavate 

angerjate kasvukiiruse, rännete ja varude hinnangute kohta. Märgistatud angerjad jõuavad 

püükidesse alles 7-8 aasta pärast, misjärel märgistamisest saadav informatsioon annaks 

võimaluse oluliselt täpsemalt hinnata erinevate järvede angerjavarusid, samuti asustatud ja 

loodusliku angerja osakaalu rannikumeres. Keemiline märgistamine ei mõjuta angerja 

kasvu ega söödavust. 
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CHEMICAL MARKING OF EUROPEAN EEL (ANGUILLA 

ANGUILLA).  

Resume 

The goal of this paper was to determine the most suitable chemical marking method. In 

Estonia, chemical mass-marking has not been tested on European eels. The first major 

marking attempt in Estonia took place in the spring of 2014 on glass eels to be settled. 

They were tagged with alizarin red S and, according to the data in the study, the success 

rate was 65%. The low level of success may have been caused by multiple use of the 

marking solution, water chemistry, individual characteristics of the fish, and the 

methodology that was still under development. In the summer of the same year, all pre-

grown eels to be sstocked in Estonian lakes were marked with strontsium chloride and 

alizarin. According to the results of the study, the alizarin mark remained on 75% of the 

fish. The low level of success may again have stemmed from the same conditions as with 

glass eels. In both cases, marking employed an alizarin solution of 0.15 g/l. The biggest 

differences between the two marking attempts were the temperature and the water 

environment the fish were in during marking. A higher summer temperature and the 

controlled environment of the fishery may have been significant factors in better 

preservation of the mark. Based on the results received, it might be possible to claim that 

alizarin concentrations used in the future for marking could be higher. The temperature 

during marking might also have to be higher than 20 °C for pre-grown eels and 15 °C for 

glass eels. Detecting alizarin as a mark is relatively simple through the use of an flurescent 

microscope that has the suitable filters for detecting alizarin. The most time-consuming 

part is the preparation of otoliths for the analysis. The paper proposed a hypothesis that 

pre-grown eels retain the mark better. Based on the results it can be claimed that the 

hypothesis proved correct as pre-grown eels did indeed retain the alizarin mark better.  

The SrCl₂ mark was detectable in all fish analysed. For better acquisition of the mark, salt 

was added to the marking solution that affects the osmoregulation of the fish and increases 

absorption rate of the substance by the fish. In order to detect the mark, laser ablation 
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inductively coupled plasma mass spectrometry was used to determine the extremely 

precise otoliths isotope content and the amount of isotopes in the otolith. The mark was 

detectable as the higher Sr-88 isotope spike in the otolith edge. This analysis is complex 

and costly, but does provide the most accurate results. Mass-spectrometry was also used to 

analyse the whole otolith content of the European eel from core to edge, detecting clearly 

differentiated fish life stages in the otolith make-up. The content of strontium was high 

near the core due to the higher levels of strontium is ocean water. As the fish reached 

freshwater, barium content in the otolith started to rise and strontium levels were dropping 

due to the freshwater environment. 

Marking eels provides crucial information on the growth rate, migration and reserves of 

eels living in Estonian lakes. The marked eels arrive in catch only after 7-8 years, but the 

information gained then would provide a significantly more accurate overview of the status 

of the eel living in Estonia. Chemical marking has no effect on the eel’s growth or edibility 

and will provide a lot of important information in the future about eels living in Estonian 

lakes and coastal sea. 
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LISAD 
 

Lisa 1. SrCl₂ märgisega kalade isotoobiline koostis märgise piirkonnas 

Proov Ca43 Ca44 Sr86 Sr88 Ba137 Ba138 

Pikkus 

(mm) Kaal (g) 

Märgistatud 350968.6 400375.6 17462.55 14360.87 26.85 29.63 205 9.809 

Märgistatud 419411.9 400375.6 48700.13 37740.85 27.55 31.33 225 9.672 

Märgistatud 400375.4 393916.3 7091.23 6752.72 24.03 28.76 232 12.014 

Märgistatud 400375.4 445528 21334.83 19806.41 71.63 67.12 244 11.924 

Märgistatud 400375.4 455256.1 32473.12 33906.79 26.56 31.71 140 3.255 

Märgistatud 400375.4 471125.7 44453.79 36908.02 55.07 55.38 265 17.002 

Märgistatud 400375.4 364001.5 3367.53 3683.48 104.71 29.28 121 1.814 

Märgistatud 400375.5 407997.3 22533.43 23826.9 31.21 32.63 153 1.244 

Märgistatud 400375.5 422519.4 21899.23 22409.3 56.76 61.05 245 19.27 

Märgistatud 400375.5 444430.4 40445.13 43160.99 57.11 51.11 240 14.122 

Märgistatud 400375.5 449856.9 10453.18 10975.92 61.12 57.9 175 5.45 

Märgistatud 400375.5 382324.2 16439.92 16414.66 61.31 59.71 210 12.14 

Märgistatud 400375.5 415341.7 2688.3 2795.24 32.61 41.58 205 10.8 

Märgistatud 376932.6 356599.1 7064.09 7400.45 48.22 40.94 190 7.36 

Märgistatud 400375.4 280013.7 15803.31 15734.53 50.36 42.4 190 6.618 

Märgistatud 400375.3 381633 7512.18 5618.87 30.92 25.24 170 3.867 

Märgistatud 400375.4 466351.2 10628.15 11032.38 26.04 29.02 160 3.282 

Märgistatud 400375.4 477559.7 3889.18 4817.99 46.09 47.64 175 7.618 

Märgistatud 400375.4 452630.2 7402.15 8621.35 63.25 40.5 255 20.05 

Märgistatud 400375.4 446986.7 10457.89 11135.17 33.23 36.68 180 4.594 

Märgistatud 400375.3 411522 3006.02 3273.07 547.18 607.3 90 0.522 

Märgistatud 400375.3 411437.3 2834.15 2834.41 15.31 35.5 240 17.002 

Märgistatud 400375.3 418579.1 2562.8 2832.69 51.58 4.65 275 19.056 

Märgistatud 400375.3 552125.7 8068 8712.27 60.01 60.14 196 7.482 

Märgistatud 400375.5 459736.4 3950.96 4066.08 36.43 38.5 127 2.45 

Märgistatud 400375.5 385749.8 636.62 822.09 32.72 35.07 180 5.6 

Märgistatud 400375.5 374264.4 18840.66 17355.47 132.2 71.77 125 2.272 

Märgistatud 400375.5 389498.8 25731.13 31374.01 37.5 32.55 149.1 3.91 

Märgistatud 400375.5 383960 4765.3 4925.88 375.84 411.34 116 1.93 

AVERAGE 398519.8 417299.8 14568.79 14251.68 76.66897 73.67 188.9 8.349276 

MAX 419411.9 552125.7 48700.13 43160.99 547.18 607.3 275 20.05 

MIN 350968.6 280013.7 636.62 822.09 15.31 4.65 90 0.522 
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Lisa 2. Märgistama kalade isotoobiline koostis 

Proov Ca43 Ca44 Sr86 Sr88 Ba137 Ba138 

Pikkus 

(mm) Kaal (g) 

Märgiseta 400375.4 434209.8 922.24 1010.97 59.01 62.34 150 1.381 

Märgiseta 400375.4 445559.5 709.83 776.53 45.74 45.45 148 3.889 

Märgiseta 400375.4 466200.4 837.19 824.74 33.03 46 180 5.944 

Märgiseta 400375.4 438523.4 725.79 740.67 54.26 58.16 145 4.169 

Märgiseta 400375.5 404629.7 445.99 436.2 26.33 23.13 3200 52 

Märgiseta 400375.5 409296.1 366.19 448.11 26.73 28.64 150 1.381 

Märgiseta 400375.5 430797.4 452.16 406.04 43.15 41.34 3000 53 

Märgiseta 400375.5 358291.3 393.77 364.17 41.84 38.17 3600 64 

Märgiseta 400375.5 409110.3 429.86 403.04 21.16 16.48 2800 43 

Märgiseta 400375.5 436560.6 429.87 419.62 28.59 25.07 3200 57 

AVERAGE 400375.5 423317.8 571.289 583.009 37.984 38.478 1657.3 28.5764 

MAX 400375.5 466200.4 922.24 1010.97 59.01 62.34 3600 64 

MIN 400375.4 358291.3 366.19 364.17 21.16 16.48 145 1.381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


