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Haug (Esox lucius) on järves olulise ökoloogilise rolliga ning Võrtsjärves tähtis püügikala. 

Tema põlvkondade tugevus on mõjutatud eelkõige noorkalade toitumisedukusest. Haugi 

noorkalade toitumise analüüsiks uuriti 2011. aastal püütud vastsete ja maimude magude 

sisusid. Kokku toimus viis katsepüüki ning proove koguti paralleelselt litoraalist ja 

pelagiaalist. Magistritöö peamisteks eesmärkideks oli analüüsida, kuidas muutub haugi 

noorjärkude toiduvalik ja –eelistus erinevates elupaikades. Lisaks selgitada, kas 

zooplankterite kooslus tagab piisava toidubaasi ning kuidas muutub kasvades maimude 

toidueelistus. 

Noorkalad koguti koonilise maimunoodaga ning formaliiniga fikseeritud proovid säilitati 

toitumisanalüüsini. Maosisu analüüs põhines Fukami et al. (1999), Sutela, Huusko (2000) 

ja Zingel et al. (2012) meetoditel. Kalade ning zooplanktoni proovid Võrtsjärvest kogus 

Priit Zingel. 

Toitumiseelistuse leidmiseks kasutati Ivlevi selektiivsuse indeksit (E); seisundi 

võrdlemiseks elupaigatüüpide vahel kasutati Fultoni tüsedusindeksit (F); erinevate 

toiduobjektide olulisuse (N%) väljendamiseks leiti suhteline osakaal kogu tarbitud toidust, 

leiti ka ööpäevas tarbitud toidu ja kala enda C kaalu suhe (S%). Statistiline andmeanalüüs 

tehti programmiga STATISTICA 12.0 (StatSoft Inc. 2013). Muutuste selgitamiseks haugi 

maimude pikkuse ja kaalu suhtes ning maimude maost leitud erinevate toidurühmade 

esinemise võrdlemiseks kasutati ühefaktorilist dispersioonanalüüsi (ANOVA). Et selgitada 

uuritud tunnuste erinevusi erinevates elupaikades, kasutati Tukey post-hoc testi, mille 

olulisustõenäosus p = 0,05. 

Litoraalist õnnestus vastseid kätte saada igal katsepüügil, pelagiaalist neljal korral. 

Pelagiaalis toitusid haugi noorkalad eranditult selgrootutest. Litoraalis hakkasid haugi 

maimud toituma ka kaladest juuni lõpus. Siis puudusid ripsloomad ja keriloomad toidus 

juba täielikult. Haugi maimude keskmine pikkus, C kaal ning magudes esinenud 

toidurühmad on kahe erineva elupaiga vahel oluliselt erinevad (p < 0,05). Maimud, kes 

kasutasid elupaigana litoraali, läksid röövtoidulisusele üle sama suve lõpuks, pelagiaali 

asustanud maimud ei jõudnudki toitumisnihkeni. 

Märksõnad: haugi noorkalad, toitumine, zooplankton, elupaik, toitumisnihe 
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The northern pike (Esox lucius) plays an important ecological role in lakes and has an 

important part in the fishery in Lake Võrtsjärv. Its strength of generation is mostly affected 

by juvenile pike diet. In 2011 larvae and fry gut contents were studied for juvenile pike 

dietary analysis. Five experimental fishing were taken at different times and the samples 

were collected from pelagic and littoral zone. The aim of this master thesis was to analyse 

how juvenile pike selection of food and food preferences change in different habitats. 

Furthermore to identify whether the zooplankton community provides sufficient food 

resource and how growing fry food preferences change. 

Juvenile fishes were collected with conical fry net and formalin-fixed samples were stored 

until dietary analysis. Gut contents analysis was based on the methods of Fukami et al. 

(1999), Sutela, Huusko (2000) and Zingel et al. (2012). Zooplankton and fish samples 

were collected by Priit Zingel. 

To find food preferences Ivlev´s selectivity index (E) was used; to compare the fish 

condition between different habitat types Fulton´s condition index (F) was used; the 

significance of the various food items (N%) to express the proportion of overall consumed 

food was found; and also daily consumed food and the fish carbon weight (% S) ratio was 

found. For statistical analysis the STATISTICA 12.0 program (StatSoft Inc. 2013) was 

applied. To explain the changes in the height and weight of the pike fry, and for comparing 

the different food items occurrence in the juvenile fish guts was found using one-way 

analysis (ANOVA). In order to identify the differences of investigated characteristics in 

different habitats, the Tukey post-hoc test was used. The probability of significance was p 

= 0.05. 

From the littoral zone all five experimental fishing were successful. The last experimental 

fishing in the pelagic zone was not successful. No fish was caught. In the pelagic zone 

juvenile pike feed only on invertebrates. In the littoral zone juvenile pike started feeding 

also on fish at the end of June. At the end of June there were completely no ciliates and 

rotifers in fish diet. Pike fry average length, carbon weight and the various food item 

occurrence in the guts between two different habitats were significantly different (p < 

0.05). Pike fry who used a littoral habitat went to the ontogenetic diet shift at the end of the 

same summer but fish who used a pelagic habitat did not have an ontogenetic diet shift. 

Keywords: juvenile pike, feeding, zooplankton, habitat, diet shift 
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SISSEJUHATUS 

 

Nii vee- kui ka maismaaökosüsteemid on inimtegevuse tagajärjel viimase 50 aasta jooksul 

muutunud rohkem, kui kunagi varem. Probleemid nagu maakasutuse muutused, elupaikade 

ja liikide kadumised, reostus ning kliimamuutuse mõju on üha rohkem esile kerkinud 

(Carpenter et al. 2010). Suur osa meie teadmistest autökoloogiast ning kalapopulatsioonide 

ökoloogilisest rollist on saadud uuringutest, mis põhinevad kala maosisu analüüsil. 

Maosisu uurimine annab aimu sellest, millest kalad toituvad ja kas esineb kannibalismi. 

Lisaks sellele võib teada saada toitumise ja assimilatsiooni kiiruse ning on võimalik 

eristada elupaiku (Hindar, Jonsson 1982). 

 

Haug on järves olulise ökoloogilise rolliga ning Võrtsjärves tähtis püügikala. Tema 

põlvkondade tugevust mõjutab eelkõige just noorjärkude ellujäävus, mis omakorda on 

sõltuvuses maimude toitumisest. Läbi haugi maimude toitumise uurimise võib hinnata 

tema osa toiduahelas ja selgust saada ka veeökosüsteemi seisundi kohta (Võrtsjärve 

kalavarude... 2014; Ginter 2012). Ökoloogiliselt on kalade toitumise uurimine väga 

oluline, kuna toidu koostis näitab, kust loomad oma arenguks toitu otsivad ja lisaks näitab 

ka kiskja-saaklooma omavahelist seost. See aitab mõista ökosüsteemi struktuuri ja 

populatsiooni dünaamikat (Ahlbeck et al. 2012; Hindar, Jonsson 1982). 

 

Et haug saaks vältida saagiks langemist ning edukalt üle elada ka külma aja, siis on 

äärmiselt oluline, et tema ontogeneetiline toitumisnihe toimuks kindlasti esimese suve 

lõpuks (Bry et al. 2006; Ginter 2012). Seega on antud magistritöö eesmärkideks: 

1) analüüsida, kuidas muutub haugi noorjärkude toiduvalik ja –eelistus erinevates 

elupaikades ning milline on nende toidu kvantitatiivne ja kvalitatiivne koostis; 

2) selgitada, kas zooplankterite kooslus tagab piisava toidubaasi ning kuidas muutub 

kasvades maimude toidueelistus; 

3) võrrelda, kui suure koguse moodustab noorjärgu maosisu võrreldes kala keha 

kaaluga erinevates elupaigatüüpides; 

4) selgitada, kuidas elupaiga valik mõjutab haugi kasvu; 

5) selgitada, kas haugi noorjärgud saavutavad oma esimese elusuve lõpuks vajaliku 

suuruse minemaks üle röövtoidulisele eluviisile. 
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Eesmärkide saavutamiseks on analüüsitud 2011. aastal Võrtsjärve litoraalist ja pelagiaalist 

püütud haugi noorkalade maosisusid. Katsepüügid toimusid viiel korral (23.05; 7.06; 

22.06; 7.07; 22.07). Kalade ja zooplanktoni proovid Võrtsjärvest kogus ning maosisu 

analüüsi teostas Priit Zingel. 

 

Kalavastsed ja –maimud koguti koonilise maimunoodaga ning formaliiniga fikseeritud 

proovid säilitati toitumisanalüüsini. Maosisu analüüs põhines Fukami et al. (1999), Sutela, 

Huusko (2000) ja Zingel et al. (2012) meetoditel. Maimude toitumine leiti kasutades 

Hyslopi (1980) meetodit, analüüsides kogu maos sisalduvat toitu. Uuritud haugi vastsete ja 

maimude arv oli 323. 

 

Vastsete ja maimude toitumiseelistuse leidmiseks kasutati Ivlevi selektiivsuse indeksit (E); 

seisundi võrdlemiseks erinevate elupaigatüüpide vahel kasutati Fultoni tüsedusindeksit (F); 

erinevate toiduobjektide olulisuse (N%) väljendamiseks leiti süsinikbiomassi suhteline 

osakaal kogu tarbitud toidust ning lisaks leiti ööpäevas tarbitud toidu ja kala enda C kaalu 

suhe (S%). Statistiline andmeanalüüs tehti programmiga STATISTICA 12.0 (StatSoft Inc. 

2013). Muutuste selgitamiseks haugi maimude pikkuse ja kaalu suhtes ning maimude 

maost leitud erinevate toidurühmade esinemise võrdlemiseks kasutati ühefaktorilist 

dispersioonanalüüsi (ANOVA). Et selgitada uuritud tunnuste erinevusi erinevates 

elupaikades, kasutati Tukey post-hoc testi, mille olulisustõenäosus p = 0,05. 

 

Antud magistritöö hüpotees on: haugi noorjärkude elupaiga valik mõjutab otseselt nende 

toitumist ning see omakorda nende edasist arengut ja kasvu. 

 

Tänan oma juhendajat Priit Zingelit heade nõuannete eest ning kelle suur abi ja 

õpetussõnad olid käesoleva magistritöö kirjutamisel suureks abiks. 
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1 KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Röövkalad – oluline lüli veekogude ökosüsteemis 

 

Röövkalad on tippkiskjad, kes on veeökosüsteemi funktsioneerimise väga oluliseks osaks. 

Nad seovad litoraali, bentose ja pelagiaali läbi toiteainete ringluse ning läbi biootilise 

koostoimimise terviklikuks elupaigaks (Vander Zanden, Vadeboncoeur 2002). Kiskluse 

otseseks mõjuks võib olla saagi arvukuse ja biomassi vähenemine, st, et kiskja 

populatsiooni tihedus sõltub suuresti sobiliku saagi tihedusest (Pedreschi et al. 2013). 

Kisklus muudab kalakoosluste suurusklasside struktuuri (eriti väikeste kalade puhul) ning 

vähendab populatsioonide tihedust (Skov et al. 2002). Kaudseteks mõjudeks võivad olla 

saagi käitumuslikud muutused (Arnekleiv, Raddum 2001) ning lisaks ka muutused 

energiavoolus ja toiteainete ringluses madalamatele troofilistele tasemetele (Carpenter et 

al. 1985). Seega võib eeldada, et viimastel aastakümnetel paljudes veekogudes toimunud 

suurtes biootilistes muutustes on oma osa ka troofilisel kaskaadil (Carpenter et al. 2010). 

Need muutused on sageli olulise mõjuga tippkiskjatele, kuna tippkiskjad on enamasti 

suured, keerulisema arenguga ning kehvema kohanemisvõimega. Eelnimetatud iseärasused 

tingivad ka elupaikade ja saakloomade valiku haugi ontogeneesi käigus (Carpenter et al. 

2010). 

 

1.2 Haug (Esox lucius) - üldine tutvustus 

 

Haug (Esox lucius Linnaeus, 1798) on põhjapoolkeral eriti aktuaalne seoses oma sotsiaal-

majandusliku väärtusega ning nii kutselise- kui harrastuskalapüügiga (Casselmann, Lewis 

1996). Haugil on piklik keha, millel selja- ja pärakuuim on sabauime lähedal – selline 

uimede asetus võimaldab hetkelist kohaltsööstu saagi haaramiseks (Pihu 1987). Pardi 

nokka meenutav pea on suhteliselt pikk (46–76 cm isendi puhul moodustab pea 25–30%) 

ning tema tugeval ja suurel lõualuul on sissepoole kaldu hambad. Värvus on varieeruv, 

kuid taimestiku vahel elades on suurepärane kohastumus tema mustjas rohekas-pruun toon, 

mis servadelt läheb heledamaks ning alt on valge või õrnalt kollakas. Täiskasvanud haugi 

keha ja suurem osa peast on kaetud väikeste kollakate laikude või triipudega ning haugi 

maime iseloomustavad peenikesed ja tumedad põikivööndid (Pihu 1987; Harvey 2009). 

Silmad on väga liikuvad ning haug on suhteliselt hea nägemisega – nägemisulatus võib 
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olla kuni 2,5 m. Hea nägemise tõttu on haug päevase eluviisiga (Pihu 1987). Tema 

anatoomilised iseärasused nagu kaitsevärvus, tahapoole suunaga uimed, tugevad sissepoole 

hambad ning kala kohta hea nägemine on ilmselge viide sellele, et haug on 

spetsialiseerunud tippkiskja, kes on kohastunud varitsejaks (Harvey 2009). 

 

Haug on tüüpiliselt erakliku eluviisiga ning agressiivse loomuga röövkala, kes on äärmiselt 

varieeruva valikuga saaklooma tüübi, suuruse ja käitumise suhtes. Kisklus haugi poolt ei 

ole sõltuvuses ainult saagi arvukusest ja biomassist, vaid ka evolutsioonist, kohanemisest 

ja käitumisest (Inskip 1982; Craig 2008). Haugi toiduvalikus on teised kalad ja 

selgroogsed, kuid ka nooremad ja väiksemad haugid läbi kannibalismi, mis mängib olulist 

osa populatsiooni dünaamikas. Haug mängib suurt rolli magevee ökosüsteemi struktuuris 

ja sageli kasutatakse teda veekogu kvaliteedi parandamisel, nt biomanipulatsioonis (Craig 

2008). Haugid elavad enamasti madalas veekogus, kus on nii suurtaimestikku kui ka 

mudase põhjaga veealust taimestikku (Inskip 1982). 

 

2013. aasta andmetel on Võrtsjärves röövkaladest haug saagikuselt esikohal (70,1 t), teisel 

kohal oli koha (40,5 t). Haugi saagikuse kõrgaeg oli 2006. aastal, mil väljapüük oli 79,5 

tonni. Pärast seda toimus väga suur saagikuse langus, kus mitmel aastal jäi aastane 

väljapüük 30 tonni piiresse. Alates 2012. aastast on haugi väljapüük jälle tõusev ning 2013. 

aastal oli väljapüük ligilähedane kõrghetkele aastal 2006 (Võrtsjärve kalavarude... 2014). 

2011. aasta haugi saak Võrtsjärvest oli 32,2 tonni, mis on pikaajalisest keskmisest küll 

natukene kõrgem, kuid jääb siiski 2007-2010 aasta küllaltki madalale tasemele võrreldes 

rekordsaakidega. 2012. aastal oli haugi saagikus 47 tonni ning 2013. aastal juba 70 tonni 

(Võrtsjärve kalavarude... 2014). 

 

1.2.1 Optimaalsed keskkonnatingimused 

 

Haug (Esox lucius) on jahedate vete liik, kuid talub väga erinevaid keskkonnatingimusi nii 

vee temperatuuri, lahustunud hapniku sisalduse kui ka vee selguse osas. Sellega saab 

seletada haugi edukust invasiivse liigina (Hennessey 2011; Casselman, Lewis 1996). 

Tolerantsus ja optimumid on erinevates eluetappides varieeruvad (Inskip 1982). 

 

Haugi embrüod taluvad temperatuuri kuni 19 °C (Hennessey 2011), kuid koorumiseks 

vajavad siiski temperatuuri 9–15 °C. Embrüode jaoks on letaalne juba 5 °C (Hennessey 



11 
 

2011; Inskip 1982). Maimude arenguks on optimaalseim 18,0–20,8 °C ning areng on 

pärsitud ≤ 5,8 °C või ≥ 25,6 °C (Hennessey 2011). Noorkala saavutab oma kasvus 

maksimumi temperatuurivahemikus 19–21 °C ning ellujäävus on oluliselt vähenenud ≤ 3 

°C või ≥ 28 °C (Hennessey 2011; Casselman 1995). 

 

Täiskasvanud kalade keskkonnatolerantsus on võrreldes noorkaladega oluliselt parem, nad 

võivad taluda temperatuuri üle 30 °C ning nähtavat stressi ei ole täheldatud ka nii madalal 

temperatuuril, kui vahetult enne külmumist olev 0,1 °C (Hennessey 2011). Optimaalne 

temperatuur täiskasvanud haugi jaoks on umbes 20–21 °C (Casselman 1995). Vaatamata 

laiale temperatuuri tolerantsusele, võivad äkilised muutused olla siiski letaalsed 

(Hennessey 2011; Inskip 1982). 

 

Lahustunud hapniku kontsentratsioon 4,5 mg/l on optimaalne embrüo arenguks ning 

kontsentratsioon 3,2 mg/l või alla selle võib olla letaalne (Hennessey 2011; Casselman 

1995). Täiskasvanud haugi kasv on pärsitud lahustunud hapniku kontsentratsioonil alla 7 

mg/l ja täheldatud on väga madalat noorkalade elulemust kontsentratsioonil 3 mg/l. 

Täiskasvanud haugidel on täheldatud kehva toitumist lahustunud hapniku 

kontsentratsioonil 2–3 mg/l ja toitumine on lõppenud kontsentratsioonil alla 2 mg/l. 

Lahustunud hapniku kontsentratsioonil 1 mg/l ei ole haug ellu jäänud kauemaks, kui 20 

tundi (Margenau et al. 2003; Inskip 1982). Embrüod on eriti tundlikud kõrge mudastumise 

korral, mis ulatub päevas ≥ 1 mm. Kokkupuude kõrgema vesiniksulfiidi 

kontsentratsiooniga kui 0,014–0,018 mg/l üle 96 tunni vähendab koorumise edukust 

(Hennessey 2011). Haug võib elada aladel, kus pH on vahemikus 6,1–8,6 (Margenau et al. 

2003) ning ta talub vähesel määral ka soolsust (Hennessey 2011). 

 

1.2.2 Nõuded elukohale 

 

Haug eelistab üldjuhul madalat, rohke taimestikuga veekogu, mille sügavus on ligi 4 m – 

seega eelistab ta kaldalähedasi alasid (Inskip 1982). Kuigi haug on enamasti levinud 

mesotroofsetes ja eutroofsetes järvedes, võib teda leida ka jõgedest, kus väldib kiiret voolu, 

olles kalda lähedal taimestikus või kõrvalistes soppides. Kuna ta on tolerantne soolsuse 

suhtes, siis võib haugi leida ka riimveest (Harvey 2009).  
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Vee sügavuse osas on kõrgeimat täiskasvanud haugide tihedust kirjeldatud tavaliselt 

madalas vees, kus on läbitav taimestik. Haugidele soodne veetase mõjutab ka paljunemise 

edukust (Hennessey 2011). Inskip (1982) on uurinud haugi arvukuse sõltuvust veetasemest 

ning ta märgib, et veetaseme kõikumine peegeldab haugi aastavarude suurust. Lisaks 

näitab sügavuse jaotumine veesambas temperatuuri, lahustunud hapniku, taimestiku ja 

toiteainete tasakaalu, kus termokliinist allpool esineb haugi väga harva (Harvey 2009). 

 

Paljud teadlased nagu Casselman, Lewis (1996); Billard (1996); Bry (1996); Casselman 

(1995) ja Inskip (1982) on rõhutanud taimestiku äärmiselt olulist osa haugi elus. Täpsemalt 

on kirjeldatud veetaimede olulist rolli haugi elutsüklis: kudemise jaoks, marja 

kinnitumiseks, abiks kalamaimudele rebukoti imendumisel ning kuna haug on varitseja, 

siis on taimestik oluline ka toitumisel ja varjumisel (Bry 1996; Harvey 2009). 

Täiskasvanud haugi võib aeg-ajalt kohata ka taimestikuvabadelt aladelt, kuid seda üldjuhul 

vaid väljaspool kudemisaega. Kudemisel on oluline madal vesi, kus taimestik pakub kaitset 

tuule eest (Harvey 2009). Puuduliku taimestikuga aladel on haugi kudemine pärsitud 

(Harvey 2009; Inskip 1982). 

 

Bry (1996) on kirjeldanud, et veetaimestik, veeselgrootud ning haugi maimud on omavahel 

tihedalt seotud. Noorkalad vajavad varjumiseks tiheda taimestikuga ala ning selles etapis 

on eesmärgiks üha sügavamale veealuse taimestiku vahele ujuda, mis pakub neile 40-90% 

varjevõimalusi (Bry 1996). Haugi kasvuga suureneb ka eelistus sügavamal vees olla. 

Casselman (1995) on oma töös märkinud, et rusikareegel on 10 cm sügavust iga nädala 

kohta, sealjuures jääb taimestik ikkagi oluliseks osaks haugi elus. 

 

Täiskasvanud hauge leitakse suvel tavaliselt alal, kus vee all on vähemalt 30% kaetud 

taimestikuga (Casselman 1995). Suuremaid kalu, sh emaskalu on leitud ka päris sügavalt 

ning pigem taimestikuvabadelt aladelt (Harvey 2009; Bry 1996). Tiheda taimestikuga 

järvedes on siiski väiksemad haugid (Billard 1996). Kuigi haug talub küllaltki laia 

temperatuuri ja hapniku kontsentratsiooni vahemikku, liiguvad nad veesambas siiski 

vastavalt nende parameetrite muutustele, näiteks suvel liiguvad täiskasvanud haugid 

sügavamale, jahedamasse kihti. Talvel, kui hapniku tase langeb lähenevad nad veesamba 

ülemisse kihti (Casselman 1995). 
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1.2.3 Elutsükkel 

 

Haugi elutsükkel on võrdlemisi lihtne, koosneb neljast eluetapist (Inskip 1982) ning kõik 

need eluetapid mööduvad erinevates kasvukohtades (Hennessey 2011). Eluetappideks on: 

 

 embrüo staadium, mis algab pärast marjatera viljastamist; 

 vastse staadium, mis algab kohe pärast koorumist; 

 maimu (noorkala) staadium, mis algab siis, kui saavutatakse täiskasvanud kalale 

omased proportsioonid, soomuskate ja nn liigile omased loendatavad tunnused 

(haugi puhul tavaliselt pikkusest 6,5 cm); 

 täiskasvanu staadium, mis on alates suguküpsuse saavutamisest või gonaadide 

arengu algusest (Hennessey 2011). 

 

Kudemine toimub kevadel kohe pärast jääminekut, kui veetemperatuur on umbes 8–12 °C. 

Kudemise aeg võib kesta mõnest päevast kuni veidi üle kuu (Hennessey 2011; Inskip 

1982) ja kudemise edukus ning hiljem tema noorjärkude ellujäämine on suures sõltuvuses 

aprilli ja mai veeseisust, kuna haug elutseb pigem kalda lähedal taimestikus (Järvalt, Pihu 

2002). Lisaks on aprilli ja mai veeseis määravateks teguriteks seetõttu, et sel ajal on luhad 

üleujutatud ja seega pakuvad haugile ka paremat kudemisvõimalust. Haug migreerub 

luhtadele, kuhu ta jääb rahulikult kudema eelmise aasta surnud taimestikule (Järvalt, Pihu 

2002). Selline taimestikku täis ala ei ole oluline mitte ainult marja ellujäämiseks, vaid see 

on oluline koht ka pärast koorumist maimude ning noorkalade toitumiseks ja arenemiseks 

(Hennessey 2011). Lisaks on oluline, et kõrge veeseis püsiks piisavalt kaua, et haugi 

maimud jõuaksid seal kasvada ning veel kõrge veeseisu ajal luhalt ära ujuda (Inskip 1982). 

 

Mari koetakse taimestiku vahele ning jääb sinna kinnitunult umbes kaheks nädalaks kuni 

koorumiseni (Hennessey 2011; Casselman, Lewis 1996). Veetase on äärmiselt oluline 

tegur embrüo ellujäämiseks, kuna haug koeb tavaliselt 0,1–0,2 m sügavuses vees ning 

lisaks toob suurvesi endaga kaasa rohkem toitaineid (Inskip 1982). Kui vastsed on 

koorunud, jäävad nad eelistatavalt veealuse taimestiku vahele, mis pakub neile olulisi 

varjevõimalusi. Keskmiselt on kalad pärast koorumist umbes 7–9 mm pikad (Hennessey 

2011; Inskip 1982). Esimeste päevade jooksul on maimud tiheda taimestiku vahel, kuni 

nende rebukott imendub täielikult (Hennessey 2011). Noorkalad kasvavad kiiresti, mis on 
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oluline ellujäämiseks. See sõltub suuresti nende aktiivsusest, varjupaikade ja 

toiduressursside olemasolust (Hennessey 2011; Casselman, Lewis 1996). Maimud 

eelistavad kaldaveetaimede ehk helofüütide vahel olla ning kasvades liiguvad noorkalad 

üha enam ujutaimede ja veealuse taimestiku poole. Täiskasvanud haugid on näidanud 

veealuste taimede eelistust, jäädes siiski madalasse vette. Selline keskkond suurendab 

toiduotsimise tõhusust (Hennessey 2011; Järvalt, Pihu 2002). 

 

Haug võib elada ligi 30-aastaseks, kuid vaid 40% isendeid haugi populatsioonist elavad 

kauem, kui 7 aastat (Casselman 1996). Emaskalad elavad kauem ning kasvavad kiiremini 

ja suuremaks, kui isaskalad. Haugi noorkalad kasvavad küllaltki kiiresti ning nad peaksid 

esimese elusuve lõpuks olema vähemalt 10 cm pikad (Craig 2008). 

 

1.2.4 Toitumine ning ontogeneetiline toitumisnihe 

 

Haug (Esox lucius) toitub peamiselt päevasel ajal mitmesugustest selgrootutest ja teistest 

kaladest (Hennessey 2011; Craig 2008). Oportunistina toitub haug hooajaliselt arvukalt 

esinevast saagist, kuigi nii haugi enda kui ka saagi suurus on väga määravaks teguriks 

(Craig 2008). 4–5 nädala jooksul pärast koorumist, kui nad peaksid olema umbes 50–60 

mm pikad, peaks nende toit koosnema peamiselt kaladest. On täheldatud ka maimu 

pikkusega 21 mm, kelle toitumine on olnud kannibalistlik (Hennessey 2011). Maimude 

kasvades ja arenedes on nende saagiks peamiselt kalad, kuid nad võivad toituda ka 

vähkidest, veelindudest ja isegi väikestest imetajatest (Hennessey 2011; Inskip 1982). 

 

Esialgu peaks noorkala elama vaid taimestikus, sest kuni ta ise kaladest toituma hakkab, on 

ta kriitilises faasis, kus oht saagiks langeda on suur (Bry 1996; Hart, Hamrin 1988). Kui 

haugi maimud saavad piisavalt kiiresti toituma hakata energiarikkamast toidust, siis toimub 

ka ontogeneetiline toitumisnihe kiiremini (Jönsson et al. 2011). Röövtoidule üleminek (ehk 

toitumisnihe) toimub tavaliselt esimese suve lõpuks. Kui toiduressursid ei ole haugi maimu 

jaoks piisavad, siis tema kasv aeglustub, ta ei jõua toitumisnihkeni ega hakka käituma 

röövkalana (Bry et al. 2006). Kuigi haugid võivad olla ka kannibalistid, ei hõlma see nende 

toitumise peamist osa (Hennessey 2011). 

Veetaimestik on haugi toitumisel äärmiselt oluline, kuna haugid on oma toitumistüübilt 

peamiselt varitsejad (Inskip 1982, Casselman, Lewis 1996). Taimestiku keskmist tihedust 

seostatakse optimaalse kiskluse efektiivsusega (Casselman, Lewis 1996) ning selget 
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veekogu, mis pakub paremat nähtavust, on seostatud tõhusama saagi püüdmisega (Craig 

2008). Saagi püüdmise efektiivsus on sageli vastastikuses korrelatsioonis elupaiga 

keerukusega (Bry et al. 2006; Bry 1996). 

 

Suuruse-valiku hüpoteesi kohaselt peaksid planktivoorid valima suurima saadaval oleva 

saaklooma (Lehtiniemi et al. 2006). Suur saak on energeetiliselt küll väärtuslikum, kuid 

samas ka raskem püüda (Lehtiniemi et al. 2006; Bry 1996). Pärast saagi ründamist 

reageerib saak kohe põgenemisega, mis määrab rünnaku edukuse. Saagi reageering 

rünnakul võib olla väga varieeruv, näiteks aerjalalised Copepoda on palju kiiremad 

võrreldes vesikirbuliste Cladocera ja keriloomadega Rotifera, kes on aeglasema 

liikumisega (Lehtiniemi et al. 2006). 

 

Enamik kalu läbivad ontogeneetilise toitumise muutused juba varajases arenguetapis 

(Jönsson et al. 2011; Inskip 1982). Haugi suurus ja selle mõju toitumisel on seostatud just 

tema lõualuu suurusega. Haugi lõualuu mõõtmed seavad toitumisel ülempiiri, kus ta peab 

oma võimekuse järgi saagi suurust valima (Hart, Hamrin 1988). Koorudes on nende avatud 

lõualuu suurus rangelt limiteeritud. Kasvamisel aga nende lõualuu suureneb ja see 

võimaldab neil haarata ka suuremat saaki (Jönsson et al. 2011; Hart, Hamrin 1988). Need 

ontogeneetilised muutused toitumises muudavad ka kiskluse survet saakloomadele ning 

seeläbi on sellel mõjutusi ka troofilistes suhetes. Enamik kalaliike on varajases eluetapis 

planktivoorse toitumisega, sealhulgas ka haug (Jönsson et al. 2011; Raat 1988). Haugi 

toitumise uurimine on ökoloogiliselt saanud suhteliselt vähe tähelepanu, kuigi 

planktontoiduline etapp reguleerib üleminekut röövtoiduliseks. Optimaalne aeg 

röövtoidulisuse saavutamiseks on äärmiselt oluline kala individuaalses arengus, sätestab 

suhted teiste suurusklassidega ning määrab üldist röövkalade-saakloomade tasakaalu 

(Jönsson et al. 2011). 

 

1.2.5 Noorkalade toitumisedukust määravad tegurid 

 

Viimastel aastakümnetel on ajalised muutused vee läbipaistvuses küllaltki tavalised, 

sealhulgas pruunistumine ja vetikaõitsengud, mis muudavad vee veelgi sogasemaks 

(Monteith et al. 2007). On arvatud, et haugi vastse toiduotsimise edu sõltub peamiselt 

visuaalsetest tingimustest ja saagi pigmentatsioonist (Jönsson et al. 2011). Aerjalalised 

moodustavad rikkaliku toiduallika noorkaladele (Hansson, Hylander 2009) ja võivad oma 
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suuruse tõttu olla sobivaks saagiks ka noortele haugidele (Jönsson et al. 2011; Salonen et 

al. 2009). Arvatakse, et haugi toitumise efektiivsus läbipaistvatest aerjalalistest on suurem 

(kui pigmendiga aerjalalistest) pruuniveelises veekogus, kuid eeldatavasti on vastupidi 

vetikatest sogases vees (Jönsson et al. 2011). 

 

Aerjalalised kohandavad oma pigmentatsiooni kaitsena vastavalt UV-kiirgusele (Jönsson et 

al. 2011; Hansson, Hylander 2009). Pruuniveelistes järvedes, mis summutab UV-kiirguse 

mõju (Jönsson et al. 2011; Morris et al. 1995), peaks kaitsev pigment olema vähenenud, 

kuid pigmentatsioon ei vähene sellistes pruuniveelistes järvedes, kus kalade kiskluse surve 

on keskmine kuni kõrge (Hansson, Hylander 2009). Pigmentide akumulatsioon on energiat 

nõudev, mida näitab pigmentide taseme kiire langus aerjalalistes, kui UV-kiirgust 

vähendada (Jönsson et al. 2011; Hylander et al. 2009). See viitab sellele, et pruuniveelises 

veekogus säilitavad pigmentatsiooni muud tegurid. Taustvalgus on oluline saagi 

nägemiseks, kuna see suurendab kontrasti ümbritseva ja saagi vahel (Jönsson et al. 2011). 

Sogane vesi pakub heledamat tausta valguse tagasipeegeldumise tõttu. Pruuniveelises 

veekogus on seevastu tume taust, kus valgus on tagasipeegeldumise asemel neeldunud. 

Koos tumeda ümbruskonnaga võivad punased pigmendid olla hoopis kaitseks kiskjate, 

mitte UV-kiirguse eest. Seega võivad visuaalsed muutused mõjutada toitumise edukust 

peamiselt läbi kiskluse aerjalalistele ning päikesekiirguse vältimise. Aerjalaliste 

pigmentatsiooni muutused võivad mõjutada kalade toitumise edukust (Jönsson et al. 2011). 

 

1.2.6 Troofilised seosed haugi ja tema saagi vahel 

 

Röövlooma ja saagi omavahelised suhted mängivad veekogude ökosüsteemis väga olulist 

rolli ning seetõttu võib see mõjutada ka kogu bioloogilist kooslust (Ginter 2012). 

Biootilised tegurid on peamiselt liikidevahelistest suhetest põhjustatud mõjud, millest 

olulisimaks võiks pidada konkurentsi ja territoriaalsust (Skov et al. 2002). Lisaks on 

röövkalad ka peamised ülalt-alla kontrolli reguleerijateks magevee ökosüsteemides, nagu 

näiteks suures ja madalas Võrtsjärves (Ginter 2012). Troofilised seosed ning ökoloogiline 

seisund on Võrtsjärves pidevalt muutunud, mis on seotud kliimamuutustega ja toiteainete 

sisaldusega (Ginter 2012; Nõges et al. 2010). 

Tiheda populatsiooniga röövkalade esinemisel võib olla oluline mõju järve ökosüsteemile 

ning mõju võib olla nii otsene kui kaudne (Carpenter, Kitchell 1993). Otsene kisklus 

kaladele, eriti väiksematele isenditele, muudab kalakooslustes suurus-klassi struktuuri, kus 
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suuremate isendite arv kasvab ning väiksemate arv kahaneb (Carpenter, Kitchell 1993; 

Brönmark et al. 2005). Kaudsed mõjud võivad ilmneda, kuna kisklus võib sundida 

saakloomi elupaika vahetama ja selle kaudu mõjutada ka haugide toitumist (Skov et al. 

2002). Otsene kisklus zooplanktonist toituvatele kaladele ja teoorias ka muutused elupaiga 

kasutuses, kutsuvad esile suurenenud kiskluse ohu, mis võib algatada troofilise kaskaadi. 

See suurendab toitumise mõju zooplanktonile ja planktilistele vetikatele (Skov et al. 2002). 

 

Tippkiskjana on haugi peamine roll ökosüsteemis olla tarbija (Harvey 2009). Siiski on ka 

haug ise ohus, kuna haugi marja ning noorkalu võivad süüa ka teised organismid nagu 

teised kalad, veelinnud, imetajad ja isegi selgrootud (Harvey 2009). Olulisemad seosed 

haugi puhul on haugi, tema saagi ja konkurentide vahel. Kui haugivarud on väga väikesed, 

siis võivad peamisteks põhjusteks olla kas kehv toiduvalik haugile eriti just siis, kui tal 

peaks toimuma toitumisnihe või on pärast kudemist haugi marjadest toitunud teised kalad 

(Bry 1996; Inskip 1982; Nilsson 2005). Seega kisklus haugi marjale võib olla väga suureks 

põhjuseks haugi populatsiooni kahanemisele (Nilsson 2005). 

 

Saakloomadele ei ole röövloomade eest kaitseks mitte ainult nende käitumuslikud 

strateegiad vaid suurt osa mängib ka nende suurus. Suurem saakloom on üldjuhul 

energeetilisem ja seega ka toitvam, kuid suurus võib määrata ka kiskluse tõhusust, kuna 

suurem saakloom on väiksematest isenditest tõenäoliselt ka kiirem, tugevam ning teda on 

raskem püüda. Seega ei ole röövloomal saaklooma valimisel alati eesmärgiks 

maksimeerida energia tarbimist, vaid tasakaalustada erinevaid nõudlusi (Nilsson, 

Brönmark 2000). 

 

Eutrofeerumine on jätkuvalt tõsine keskkonnaprobleem magevee ökosüsteemidele ning 

uuringud on näidanud, et negatiivsed mõjud toiteainetega rikastumisel on enim probleeme 

põhjustanud ühes temperatuuri tõusuga. Lisaks on humiinainete sisalduse tõusu peetud 

üheks suurenevaks ohuks järve ökosüsteemile. Keskkonnamuutused, mille tõttu 

halvenevad veekogu optilised tingimused, on kiskja - saaklooma vastastikusele seosele 

tugeva negatiivse mõjuga ning mõjutavad seeläbi ka järve ökosüsteemi struktuuri ja 

dünaamikat (Ranaker et al. 2012). Selline olukord võib vähendada toitumise efektiivsust 

eriti sellistel röövkaladel, kellele on visuaalsed tingimused väga olulised. Haug on oma 

toitumistüübilt varitseja ning kehvade visuaalsete tingimuste korral, mis on põhjustatud 
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näiteks suurenenud humiinainete rohkusest, on haugide nägemisulatus väiksem, 

reageerimisdistants liiga lühike ja saaklooma põgenemisaeg pikeneb (Ranaker et al. 2012). 
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2 MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1 Uurimisala 

 

Käesolev uurimus viidi läbi Võrtsjärvel. Võrtsjärv on Eesti suurim sisejärv, mille vesikond 

paikneb Lõuna-Eestis. Regionaalse maastikulise liigestatuse alusel asub Võrtsjärv koos 

seda ümbritseva madalikuga Vahe-Eesti maastikuvaldkonnas. Võrtsjärve vesikonnast 99 

km
2
 jääb väljapoole Eestit, Läti Vabariigi territooriumile (Järvet 2003). 

 

Oma madala sügavuse (keskmine 2,8 m, maksimum 6 m), võrdlemisi suure pindalaga (270 

km
2
) ning valgala (3104 km

2
) tõttu on väga vastuvõtlik erinevatele klimaatilistele ja 

hüdroloogilistele muutustele, mis toimuvad Võrtsjärve vesikonnas. Võrtsjärv on 

ümbritsetud peamiselt maapiirkondadest, kus on palju põllumajandust ning seetõttu on 

inimtegevuse mõju väljendunud eelkõige järve eutrofeerumisena (Võrtsjärve kalavarude... 

2014). 

 

Võrtsjärv on eutrofeerunud ning polümiktiline järv (Cremona et al. 2014), mille veetase 

kõigub aastas keskmiselt 1,4 m (Järvet 2003). Tuginedes järve keskosale võib 

toiteainetesisalduse põhjal öelda, et järv on väga eutroofne, kuid kitsas ja suletud lõunaosa 

on hüpertroofiline. Viimase aastakümne keskmine fosforisisaldus järves on 50 mg P m
–3

 

ning üldlämmastikku on keskmiselt 1400 mg N m
–3

 (Ginter 2012; Nõges et al. 2010). 

Veetaimestiku jaotus on ebaühtlane. Järve lõunaosa on rohke taimestikuga, kuid taimestik 

muutub järve laienedes järk-järgult hõredamaks (Cremona et al. 2014; Feldmann, Mäemets 

2004). Põhjaosas on järv sisuliselt taimestikuvaba, välja arvatud kaldajoone taimestik 

sealsete ebasoodsate tingimuste tõttu (Feldmann, Mäemets 2004). Keskmiselt on 

temperatuuri erinevus pinna- ja põhjavee vahel jäävaba perioodi ajal umbes 0,1 °C. 

Lühiajaline erinevus ulatub kuni 4 °C, mis saab juhtuda vaid siis, kui rahulik ja tuulevaikne 

ilm kestab mitu päeva (Cremona et al. 2014). 

 

Tugevalt eutroofses Võrtsjärves on zooplankterite keskmine kaal madalam, võrreldes 

Peipsi järvega, kus on zooplankterid suuremad. Võrtsjärves on kindlaks tehtud 14 liiki 

aerjalgseid ning 47 liiki vesikirbulisi, mis kõik olid eutroofsetes vetes elutsevad liigid 
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(Ginter 2012; Zingel, Haberman 2008). Domineerivateks on peamiselt Chydorus 

sphaericus ja Bosmina longirostris (Zingel, Haberman 2008).  

 

2.2 Metoodika 

 

Katsepüügid viidi Võrtsjärvel läbi mais, juunis ja juulis 2011. aastal. Katsepüügid 

toimusid: 23. mai; 7. juuni; 22. juuni; 7. juuli; 22. juuli ning proove koguti paralleelselt 

litoraalist ja pelagiaalist. 

 

Litoraaliproovid võeti piirkonnast, kus taimestikus domineeris vesikupp (Nuphar lutea (L.) 

Sm.), ehk nn kupuvööndist. Pelagiaaliproovid koguti kohe kupuvööndi kõrvalt avaveest. 

Kalavastsed ja –maimud koguti kasutades koonilist maimunoota, mille suudme läbimõõt 

oli 80 cm ja võrgusilma suurus 0,5 mm. Kalavastsete ja –maimude arvukuse hindamiseks 

mõõdeti läbipüütud transekti pikkus, kasutades GPS seadet. Püütud kalad kaaluti ja 

mõõdeti nende üldpikkus. Kalad säilitati toitumisanalüüsiks fikseerides formaliiniga, mille 

lõppkontsentratsioon proovides oli 2%. Proove hoiti temperatuuril 4 °C kuni 

analüüsimiseni. 

 

Vastsed määrati kasutades Koblitskaya (1981) määrajat. Vastsete maosisu analüüs põhines 

Fukami et al. (1999), Sutela, Huusko (2000) ja Zingel et al. (2012) meetoditel. Kogu 

seedekulgla eemaldati stereomikroskoobi all, kasutades teravat opereerimisnõela, loputati 

korduvalt destilleeritud veega, lõigati neljaks võrdseks neljandikuks ning analüüsimiseks 

kasutati kõige neelupoolsemat veerandikku (Zingel et al. 2012). Neelupoolne neljandik 

avati nõelaga ning sisu fikseeriti 1% glutaaraldehüüdiga. Pärast seda värviti maosisu nii 

fluorestseiinisotiotsüanaadiga (FITC) kui ka 4`, 6-diamidino-2-fenüülindooliga (DAPI) 

(Fukami et al. 1999). Proov filtreeriti 0,8 µm poorisuurusega filtrile (Poretics). Ripsloomad 

loendati kasutades Leica DMBR epifluorestsents mikroskoopi suurendusel 1000x, 

kasutades sinist (470/40 nm, OG515) ja ultravioletset (360/40 nm, GG420) valgust. 

 

Loendati ja määratleti ka proovis leiduvad metazooplankterid. Kõik toiduobjektid mõõdeti 

kasutades kalibreeritud okulaare. Maimude toitumine leiti kasutades Hyslopi (1980) 

meetodit, analüüsides kogu maos sisalduvat toitu. Kõik neelatud toiduobjektid jaotati 

järgmistesse kategooriatesse: ripsloomad, keriloomad, vesikirbulised, aerjalalised, kalad ja 
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varia. Varia moodustus putukatest ja nende vastsetest. Kõikide kalade puhul kasutati 

neelatud toidu biomassi leidmiseks vastavate saakobjektide rakuruumala. Ripsloomade 

rakuruumala leiti kõrvutades neid sarnaste geomeetriliste kehadega. Ruumaladest arvutati 

süsinikbiomass, kasutades faktorit 190 fg C mm
-3

. Hulkraksete (selgrootud) mõõdetud 

pikkustest arvutati süsinikbiomass kasutades selleks vastavaid valemeid ja 

konverteerimisfaktoreid (Manca, Comoli 2000; Dumont et al. 1975). Kalade 

süsinikbiomass leiti märgkaalust vastavalt McGurk (1986) esitatud valemitele. 

 

Kalade poolt tarbitud toidukogus arvutati kasutades Hyslopi (1980) meetodit. Päevane 

tarbitud toidukogus leiti eeldades, et päevas toitutakse 18 tundi ja toit läbib seedekulgla 4 

tunniga (Sutela, Huusko 2000). Arvutus põhines valemil: 

 

C = S × H / T ,           (2.2.1) 

 

kus C on ööpäeva jooksul tarbitud toidukogus, S on toidukogus maos analüüsi hetkel, H on 

aktiivse toitumise kestus tundides ja T aeg, millega toit seedekulgla läbib. 

 

Igal püügikorral koguti vastavatest piirkondadest ka zooplanktoni proovid ja teiste 

kalaliikide vastsed ja maimud. Ripsloomad koguti Rutneri batomeetriga. Proovid fikseeriti 

2% Lugoli lahusega ning säilitati 4 °C temperatuuril pimedas. Ripsloomade biomass ja 

koosluse struktuur määrati Utermöhli (1958) meetodil. Proovid loeti kasutades 

invertmikroskoopi (Nikon Eclipse-Ti) suurendustel 200–600x. Ripsloomade määramise 

allikaks oli Foissner et al. (1999). Metazooplanktoni jaoks filtreeriti 10 liitrit integraalset 

järvevett läbi 48 µm planktonivõrgu. Proovid fikseeriti 2% Lugoli lahusega ja osaproovid 

(2,5 ml või 5 ml) loeti vastavates kambrites stereomikroskoobiga suurendusel 60x (Zingel 

et al. 2012). Ripsloomade ja metazooplankterite süsinikbiomass leiti ülal kirjeldatud moel. 

Teiste kalaliikide noorjärgud koguti maimunoodaga ja analüüsiti samuti ülal kirjeldatud 

moel. Kalade ja zooplanktoni proovid Võrtsjärvest kogus Priit Zingel. 

 

 

 

2.3 Andmeanalüüs 
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Haugi vastsete ja maimude toitumise analüüsimisel kasutati Microsoft Office Excel 2007, 

kus on rakendatud järgmiseid indekseid ja valemeid: 

 Toitumiseelistuse leidmiseks kasutati Ivlevi (1961) valivuse indeksit (E):  

 

Ei = (ri – ni) / (ri + ni) ,    (2.3.1) 

 

kus ri on toiduobjekti suhteline ohtrus kala maos (antud juhul % kogu tarbitud toidu 

süsinikbiomassist) ja ni on toiduobjekti suhteline ohtrus keskkonnas (antud juhul % kogu 

veesambas leiduvast zooplankterite ja kalade noorjärkude süsinikbiomassist). Selle indeksi 

väärtused varieeruvad vahemikus -1 kuni +1. Negatiivsed väärtused näitavad toiduobjekti 

vältimist või raskusi selle tabamisel, 0 näitab juhuslikku tarbimist ja positiivsed väärtused 

aktiivset valikut. Indeksi väärtusi vahemikus -0,3 kuni +0,3 peetakse üldiselt statistiliselt 

mitteoluliselt erinevaks väärtusest 0 ja seetõttu tuleb pidada ka sellesse vahemikku jäävaid 

näitajaid iseloomulikuks pigem passiivsele valikule (Lazzaro 1987). 

 

 Vastsete ja maimude seisundi võrdlemiseks erinevate elupaigatüüpide vahel 

kasutati Fultoni tüsedusindeksit (F) (Tesch 1971): 

 

F = 100 × M / L ,                (2.3.2) 

 

kus M on kala märgkaal grammides ja L kala üldpikkus sentimeetrites. 

 

 Erinevate toiduobjektide olulisuse (N%) väljendamiseks leiti nende 

süsinikbiomassi suhteline osakaal kogu tarbitud toidust:  

 

N (%) = 100 × Ni  / N ,        (2.3.3) 

 

kus Ni on mingi toiduobjekti hulk maos ja N kogu maos leiduv toit (antud juhul mõlemad 

väljendatud süsinikbiomassina). 

 

 

 Lisaks leiti ööpäevas tarbitud toidu (või ka mingi konkreetse toiduobjekti) ja kala 

enda kaalu suhe (jällegi süsinikbiomassi alusel) (S%): 
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S (%) = 100 × N / F ,              (2.3.4) 

 

kus N on kala poolt ööpäevas tarbitud toit (või ka mingi konkreetne toiduobjekt) ja F kala 

enda kaal (mõlemad väljendatud süsinikbiomassina). 

 

Ühefaktorilist dispersioonanalüüsi (ANOVA) kasutati muutuste selgitamiseks haugi 

noorkalade pikkuse ja kaalu suhtes. Lisaks kasutati ühefaktorilist dispersioonanalüüsi 

haugi noorkalade maost leitud erinevate toidurühmade (ripsloomad Ciliata, keriloomad 

Rotifera, vesikirbulised Cladocera, aerjalalised Copepoda, kalad, varia) esinemise 

võrdlemiseks igal katsepüügil. Et selgitada iga katsepüügi uuritud tunnuste erinevusi 

erinevates elupaikades, kasutati Tukey post-hoc testi, mille olulisustõenäosus p=0,05. 

Statistiline andmeanalüüs on tehtud Statistica 12.0 programmiga (StatSoft Inc. 2013). 
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3 UURIMUSTÖÖ TULEMUSED 

 

3.1 Püütud haugi noorjärkude üldiseloomustus 

 

Haugi noorjärkude katsepüügid toimusid kahest erinevast elupaigast – litoraalist (LIT) ja 

pelagiaalist (PEL). Kokku toimus viis katsepüüki ning püütud kalade arv ei ole enne 

viimast katsepüüki oluliselt erinev (Joonis 1). Pelagiaalist kätte saadud kalade arv on isegi 

mõne isendi võrra suurem, kuid pärast neljandat püüki on erinevus märkimisväärne. Kui 

litoraalist õnnestus kätte saada 38 isendit, siis pelagiaalist mitte ühtegi isendit. 

 

 

Joonis 1. Uuritud haugi noorjärkude arv igal katsepüügil litoraalis ja pelagiaalis 

 

Uuritud haugi noorjärkude arv kokku oli 323 (keskmiselt 36) isendit. Tabelis 1 on esitatud 

iga katsepüügi püütud haugide arv, keskmine pikkus, C kaal ning standardvead (std viga). 

Tabelis 2 on esitatud haugi noorjärkude maost leitud erinevate toidurühmade keskmine C 

kaal ja nende standardvead (std viga). 
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 Tabel 1. Litoraalist ja pelagiaalist igal katsepüügil püütud haugi maimude arv, keskmine pikkus, C kaal ning standardvead (std viga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elupaik Katsepüügi aeg Uuritud maimude arv  
Maimude keskmine pikkus (mm) 

(std viga) 

Maimude keskmine C kaal (g) 

(std viga) 

Litoraal 

23. mai 37 15 (0,16) 0,0019 (2,6*10
-5

) 

7. juuni 32 22 (0,23) 0,0061 (0,00003) 

22. juuni 35 52 (0,19) 0,0863 (0,0009) 

7. juuli 36 83 (0,21) 0,3 (0,002) 

22. juuli 38 98 (2,5) 0,5 (0,02) 

Pelagiaal 

23. mai 38 15 (0,16) 0,0019 (2,7*10
-5

) 

7. juuni 35 22 (0,23) 0,0057 (7,8*10
-5

) 

22. juuni 38  38 (0,22) 0,029 (0,0008) 

7. juuli 34 52 (0,2) 0,06 (0,001) 
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Tabel 2. Haugi maimude maost leitud erinevate toidurühmade keskmine C kaal ning standardvead (std viga) 

Elupaik 
Katsepüügi 

aeg 

Erinevate toidurühmade keskmine C kaal (g/24 h jooksul) (std viga) 

Ciliata Rotifera Cladocera Copepoda Kalad Varia Kokku 

Litoraal 

23. mai 
0,0002 

(3,7*10
-6

) 

0,00001 

(8*10
-7

) 

0,0001 

(2,5*10
-6

) 

0,0001 

(3,1*10
-6

) 
- 

0,00001 

(2,2*10
-7

) 

0,0003 

(7,5*10
-6

) 

7. juuni 
0,0004 

(7,2*10
-6

) 

0,00003 

(1,3*10
-6

) 

0,0004 

(8,6*10
-6

) 

0,0004 

(9,2*10
-6

) 
- 

0,0001 

(3*10
-6

) 

0,0013 

(1,7*10
-5

) 

22. juuni - - 
0,005 

(0,0002) 

0,007 

(0,0002) 

0,018 

(0,0004) 

0,002 

(7,6*10
-5

) 

0,032 

(0,0006) 

7. juuli - - 
0,007 

(0,0003) 

0,011 

(0,0004) 

0,1 

(0,001) 

0,006 

(0,0003) 

0,12 

(0,001) 

22. juuli - - 
0,0003 

(0,0001) 

0,0006 

(0,0003) 

0,2 

(0,01) 

0,01 

(0,001) 

0,18 

(0,01) 

Pelagiaal 

23. mai 
0,0002 

(4,3*10
-6

) 

0,00001 

(8,1*10
-7

) 

0,0001 

(1,2*10
-6

) 

0,0001 

(1,9*10
-6

) 
- 

0,00001 

(2,3*10
-7

) 

0,0004 

(7,2*10
-6

) 

7. juuni 
0,0004 

(7,2*10
-6

) 

3,5*10
-5

 

(2,5*10
-6

) 

0,0003 

(7,7*10
-6

) 

0,0003 

(7,1*10
-6

) 
- 

9*10-5 

(2,2*10
-6

) 

0,001 

(1,8*10
-5

) 

22. juuni - 
0,00005 

(2,7*10
-6

) 

0,001 

(4,1*10
-5

) 

0,003 

(8,5*10
-5

) 
- 

0,001 

(1,8*10
-5

) 

0,005 

(0,0001) 

7. juuli - - 
0,003 

(0,0001) 

0,006 

(0,0001) 
- 

0,001 

(0,00003) 

0,01 

(0,0002) 
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Joonisel 2 on näidatud haugi noorjärkude arvukus kahes erinevas elupaigas. Arvukus on 

selgelt suurem olnud litoraalis, kus tulemused jäävad viiel katsepüügil vahemikku 0,24–0,3 

is m
-3

. Pelagiaali nelja katsepüügi tulemustel jääb maimude arvukus vahemikku 0,04–0,1 

m
-3

. Mõlemas elupaigas oli noorjärkude arvukus suurim esimesel katsepüügil ja väikseim 

viimasel katsepüügil. 

 

 

Joonis 2. Haugi noorjärkude arvukus litoraalis ja pelagiaalis igal katsepüügil 
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Vastsete ja maimude seisundi võrdlemiseks erinevate elupaigatüüpide vahel kasutati 

Fultoni tüsedusindeksit (F) (Tesch 1971). Joonisel 3 on näha, et litoraalis on Fultoni 

tüsedusindeksi väärtused pärast esimest katsepüüki kuni kolmanda katsepüügini olnud 

kasvavad. Neljanda katsepüügi väärtused on langenud ning siis väga vähesel määral jälle 

tõusnud. Pelagiaalis oli esimesel püügil vastsete Fultoni tüsedusindeks kõrgem, kui 

litoraalis, kuid pärast seda kahanes järjest igal järgmisel püügikorral.  

 

 

Joonis 3. Haugi maimude Fultoni tüsedusindeksi (F) väärtused litoraalis ja pelagiaalis igal 

katsepüügil  
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3.2 Elupaikadevahelised pikkuse ja kaalu erinevused 

 

Kasutades kõikide püükide summeeritud andmeid, võib väita, et haugi noorjärkude 

keskmine pikkus on kahe erineva elupaiga vahel oluliselt erinev (F1,331 = 65,31, p < 0,05) 

(Joonis 4). Elupaigana litoraali kasutanud kalade keskmine pikkus on ligi kaks korda 

suurem, kui pelagiaali aladel paiknevatel kaladel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4. Haugi noorjärkude pikkuse võrdlus litoraalis ja pelagiaalis 

 

Võrreldes litoraali ja pelagiaali leidus kalade pikkuste vahel ka olulisi sesoonseid erinevusi 

(F8,324 = 1232,3, p < 0,05) (Joonis 5). Mõlema elupaiga kahe esimese (LIT 1, LIT 2 ja PEL 

1, PEL 2) katsepüügi tulemused näitavad, et kasvus ei ole olulisi muutusi olnud (p > 0,05). 

Elupaigana litoraali kasutanud kalad (LIT 3) on oma kasvus aga juba kolmandal 

katsepüügil suuremad kui pelagiaalis paiknevad kalad (PEL 3). LIT 4 maimude pikkused 

on veelgi hüppelisemalt kasvanud, samal ajal on PEL 4 maimud saavutanud pikkuse, mis 

litoraalis paiknevatel kaladel oli saavutatud kolmandal katsepüügil (LIT 3). LIT 3 ja PEL 4 

vahel oluline erinevus puudub (p > 0,05). 

LIT 5 katsepüügi tulemused on väga suure erinevusega, kuna sel ajal ei õnnestunud 

pelagiaalist ühtegi maimu kätte saada (Joonis 5). Litoraalis olnud noorkalad saavutasid 

pikkuseks keskmiselt 98 mm, kuigi haugi noorkalad võiksid pikkuses selleks ajaks 
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saavutada vähemalt 100 mm. Siinjuures on oluline märkida, et keskmist pikkust litoraalis 

vähendas 4 haugi noorkala, kelle pikkus oli võrreldes ülejäänud kaladega ligi poole 

väiksem (keskmiselt 54 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 5. Haugi noorjärkude pikkuse võrdlus litoraalis ja pelagiaalis igal proovivõtul 

(LIT= litoraal; PEL= pelagiaal) 

 

Haugi maimude keskmine C kaal litoraalis ja pelagiaalis kõikide püükide summeritud 

andmeil on samuti oluliselt erinev (F1,331 = 92,1, p < 0,05) (Joonis 6). Litoraali maimude 

keskmine kaal on ligi 0,2 g. Pelagiaali maimude keskmine kaal ei ole ületanud 0,05 g, kuid 

arvestada tuleb ka asjaolu, et pelagiaalist õnnestus kalu kätte saada vaid neljal korral, 

litoraalist viiel korral. 
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Joonis 6. Haugi noorjärkude keskmine C kaal litoraalis ja pelagiaalis 

 

Litoraali ja pelagiaali kalade kaal on ka sesoonselt üldiselt olulise erinevusega (F8,324 = 

470,4, p < 0,05) (Joonis 7). Kahe esimese katsepüügi (LIT 1, LIT 2 ja PEL 1, PEL 2) 

tulemused näitavad, et alguses on maimude kasv olnud küllaltki kehv ja kasvukiiruses 

erinevused puuduvad (p > 0,05). Suuremat erinevust on näha LIT 3 ja PEL 3 vahel, kus 

pelagiaalis paiknevatel maimudel ei ole kasv oluliselt tõusnud (p < 0,05). LIT 3 ja PEL 4 

vahel oluline erinevus puudub (p > 0,05), PEL 4 maimude kaal on võrreldav LIT 3 

maimude kaaluga. LIT 4 ja LIT 5 tulemused on võrreldes pelagiaali maimude kaaluga juba 

kordades suuremad. LIT 5 püütud noorkalade keskmine kaal oli 0,50 g, pelagiaali viimase 

katsepüügi maimude C kaal oli keskmiselt 0,07 g. 
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Joonis 7. Haugi noorjärkude C kaalu võrdlus litoraalis ja pelagiaalis igal proovivõtul 

(LIT= litoraal; PEL= pelagiaal) 
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3.3 Toidurühmade hulga muutused haugi noorjärkude toidus 

 

Keskmine ripsloomade Ciliata hulk haugi noorjärkude magudes kõikide püükide 

summeeritud andmeil on olulise erinevusega (F1,331 = 11,9, p < 0,05) (Joonis 8). Litoraalis 

paiknevate kalade magudes oli ripsloomade keskmine hulk palju väiksem, kui pelagiaalis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 8. Ripsloomade keskmine hulk kalamagudes litoraalis ja pelagiaalis 

 

Litoraalis ja pelagiaalis oli söödud ripsloomade hulk ka sesoonselt olulise erinevusega 

(F8,324 = 2248,1, p < 0,05) (Joonis 9). Esimestel katsepüükidel (LIT 1, PEL 1) on 

ripsloomade hulk oluliselt väiksem, kui teistel katsepüükidel (LIT 2, PEL 2), kuid mõlemal 

korral on pelagiaalis ripsloomi söödud rohkem. Esimeste (LIT 1, PEL 1) ja teiste (LIT 2, 

PEL 3) katsepüükide vahel on oluline erinevus (p < 0,05). Järgnenud katsepüükidel (LIT 3, 

LIT 4, LIT 5 ja PEL 3, PEL 4) ei esinenud maimude maos ripsloomi enam üldse, seega 

puudus ka nende katsepüükide vaheline erinevus (p > 0,05). 
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Joonis 9. Ripsloomade hulga võrdlus kalamagudes igal proovivõtul litoraalis ja pelagiaalis 

(LIT= litoraal; PEL= pelagiaal) 

 

Ka keriloomade Rotifera keskmine hulk noorjärkude toidus on olulise erinevusega (F1,331 = 

85,61, p < 0,05) (Joonis 10). Litoraalis on söödud keriloomade hulk väiksem, kui 

pelagiaalis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 10. Keriloomade keskmine hulk kalamagudes litoraalis ja pelagiaalis  
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Söödud keriloomade hulk on nii litoraali kui pelagiaali katsepüükidel olulise sesoonse 

erinevusega (F8,324 = 181,2, p < 0,05) (Joonis 11). Litoraalis esines keriloomi haugide 

toidus vaid esimesel (LIT 1) ja teisel (LIT 2) korral, kuid pelagiaalis kolmel korral (PEL 1, 

PEL 2, PEL 3). LIT 1, LIT 2 ja PEL 1, PEL 2 vahel oluline erinevus puudub (p > 0,05). 

LIT 3 ja PEL 3 vahel on oluline erinevus (p < 0,05). Igal korral on pelagiaalis söödud 

keriloomade hulk litoraalist suurem olnud. Ülejäänud proovivõttudel (LIT 3, LIT 4, LIT 5 

ja PEL 4) keriloomi maimude toidus ei esinenud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 11. Keriloomade hulga võrdlus kalamagudes igal proovivõtul litoraalis ja 

pelagiaalis (LIT= litoraal; PEL= pelagiaal) 

 

Keskmine vesikirbuliste Cladocera hulk haugi noorjärkude magudes kõikide püükide 

summeeritud andmeil on elupaikade vahel olulise erinevusega (F1,331 = 25,8, p < 0,05) 

(Joonis 12). Litoraali maimude maost leitud vesikirbuliste hulk on suurem, kui pelagiaalis. 
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Joonis 12. Vesikirbuliste keskmine hulk kalamagudes litoraalis ja pelagiaalis  

 

Vesikirbuliste hulk kalamagudes on olnud sesoonselt olulise erinevusega (F8,324 = 442,3, p 

< 0,05) (Joonis 13). Litoraalis on esimesel (LIT 1), teisel (LIT 2) ja viiendal (LIT 5) 

katsepüügil vesikirbuliste hulk olnud kalamagudes väga madal ning oluline erinevus 

puudus (p > 0,05). Kolmandal (LIT 3) ja neljandal (LIT 4) korral on vesikirbuliste hulk 

kalamagudes kordades suurem ning olulise erinevusega (p < 0,05). Pelagiaalis on igal 

katsepüügil (PEL 1, PEL 2, PEL 3, PEL 4) vesikirbuliste hulk kalamagudes järjest kasvav 

olnud, kuid jääb siiski küllaltki madalaks. Pelagiaali vesikirbuliste suurim hulk ei ületa 

litoraali kolmanda püügi (LIT 3) vesikirbuliste hulka. Pelagiaalis puudus oluline erinevus 

PEL 1 ja PEL 2 vahel (p > 0,05). Kahe elupaiga võrdluses puudus oluline erinevus LIT 1, 

LIT 2, LIT 5, PEL 1 ja PEL 2 vahel (p > 0,05). Vesikirbulised ei puudunud maimude maost 

ühelgi katsepüügil. 
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Joonis 13. Vesikirbuliste hulga võrdlus kalamagudes igal proovivõtul litoraalis ja 

pelagiaalis (LIT= litoraal; PEL= pelagiaal) 

 

Ka aerjalaliste Copepoda keskmine hulk haugi noorjärkude toidus on olulise erinevusega 

(F1,331 = 10,5, p < 0,05) (Joonis 14). Litoraali maimude maos oli aerjalaliste hulk suurem, 

kui pelagiaali maimudel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 14. Aerjalaliste keskmine hulk kalamagudes litoraalis ja pelagiaalis  
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Söödud aerjalaliste hulk kahes erinevas elupaigas on sesoonselt olulise erinevusega (F8,324 

= 519,9, p < 0,05) (Joonis 15). Litoraalis on esimesel neljal katsepüügil (LIT 1, LIT 2, LIT 

3, LIT 4) aerjalaliste hulk kalamagudes pidevalt tõusnud ja viiendal korral (LIT 5) 

langenud samale tasemele, mis oli teisel (LIT 2) katsepüügil. Pelagiaalis on samuti 

aerjalaliste hulk kalamagudes igal katsepüügil (PEL 1, PEL 2, PEL 3, PEL 4) pidevalt 

tõusnud, kuid võrreldes litoraaliga on aerjalaliste hulk kolmandal (PEL 3) ja neljandal 

(PEL 4) katsepüügil siiski väiksem. Oluline erinevus puudus LIT 1, LIT 2, LIT 5, PEL 1 ja 

PEL 2 vahel (p > 0,05). Omavaheline oluline erinevus puudus ka LIT 3 ja PEL 4 vahel (p > 

0,05). Aerjalalised ei ole maimude maost ühegi katsepüügi ajal puudunud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 15. Aerjalaliste hulga võrdlus kalamagudes igal proovivõtul litoraalis ja pelagiaalis 

(LIT= litoraal; PEL= pelagiaal) 

 

Kuna pelagiaali maimude maost puudusid kalad täielikult, siis on oluline erinevus kahe 

elupaiga vahel ilmselge (F1,331 = 10,5, p < 0,05). 

 

Söödud kalade kaal on litoraalis sesoonselt olulise erinevusega (F8,324 = 371,8, p < 0,05) 

(Joonis 16). Kalad esinesid litoraalis haugi toidus kolmel katsepüügil (LIT 3, LIT 4, LIT 5) 

ning igal katsepüügil on kalade hulk maimude maos olnud pidevalt kasvav. Oluline 

erinevus puudub litoraali kahe esimese katsepüügi (LIT 1 ja LIT 2) vahel (p > 0,05), kuna 

nendel kordadel puudusid kalad maimude maosisudest. 
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Joonis 16. Kalade hulga võrdlus igal proovivõtul haugi noorjärkude toidus litoraalis ja 

pelagiaalis (LIT= litoraal; PEL= pelagiaal) 

 

Varia keskmine hulk haugi noorjärkude magudes kõikide püükide summeeritud andmeil on 

olulise erinevusega (F1,331 = 103,4, p < 0,05) (Joonis 17). Litoraali maimude maos oli varia 

hulk suurem, kui pelagiaali maimudel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 17. Varia keskmine hulk kalamagudes litoraalis ja pelagiaalis 
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Varia hulk kalamagudes on igal proovivõtul olulise erinevusega (F8,324 = 237,2, p < 0,05) 

(Joonis 18). Litoraalis on varia hulk oluliselt suurem, kui pelagiaalis. Mõlemas elupaigas 

on igal püügikorral varia hulk kalamagudes kasvanud, kuid pelagiaalis jääb neljanda 

katsepüügi (PEL 4) tulemus alla litoraali kolmandale (LIT 3) katsepüügile. Esimestel 

katsepüükidel (LIT 1, LIT 2 ja PEL 1, PEL 2) on varia hulk kalamagudes väga väike ning 

oluline erinevus puudub (p > 0,05). Kolmandal katsepüügil on LIT 3 tulemus märgatavalt 

suurem, kui PEL 3 tulemus. Varia hulk kalamagudes on katsepüükidel LIT 4 ja LIT 5 

veelgi tõusnud ning PEL 4 tulemus on jäänud väga madalale tasemele, allapoole LIT 3 

varia hulka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 18. Varia C kaalu võrdlus igal proovivõtul kalamagudes litoraalis ja pelagiaalis 

(LIT= litoraal; PEL= pelagiaal)  

 

3.4 Haugi noorjärkude toidu suhteline osakaal litoraalis ja pelagiaalis 

 

Tabelis 3 on esitatud kogu ööpäevas tarbitud toidu summeeritud osakaal kala enda C 

kaalust. Esimesel katsepüügil on noorjärkude toitumistulemused väga sarnased, kala enda 

kaalust moodustas ööpäevas söödud toit umbes 19%. Teisel proovivõtul on tulemused kahe 

erineva elupaiga maimudel samuti sarnased ning moodustasid kala enda kaalust ligi 21%, 

mis ei erine oluliselt ka esimese katsepüügi tulemustest. Kolmandal katsepüügil on 

pelagiaalist püütud kalade toidu osakaal juba üle poole väiksem litoraalist püütud kalade 
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toidu osakaalust (LIT 3 S% 37,6; PEL 3 S% 16,1). Selleks ajaks peaksid haugi noorkalad 

toituma juba suurematest ja energeetiliselt väärtuslikemast toiduobjektidest. Lisaks suurele 

erinevusele litoraalist püütud kaladega, on pelagiaali kolmandas püügis tabatud kalad 

toitunud kehvemalt, kui esimeses ja teises katsepüügis. Neljandal katsepüügil ei ole 

olukord pelagiaalis paranenud. Võrreldes litoraalist püütud kaladega on erinevus veelgi 

suurenenud ning pelagiaali kalade toitumistulemused on madalamad, kui eelmistel 

kordadel (LIT 4 S% 41,9; PEL 4 S% 15,0). Viienda katsepüügi tulemused põhinevad vaid 

litoraalist püütud kalade maosisu analüüsil. Kui litoraalis oli toidu osakaal pidevalt tõusev, 

siis viimasel katsepüügil on osakaal langenud madalamale, kui see oli kolmandal 

püügikorral (LIT 5 S% 35,8). 

 

Tabel 3. Ööpäevas tarbitud toidu suhteline osakaal (S%) kala C kaalust 

Elupaik ja 

katsepüügi 

aeg 

Kõikide toidurühmade suhteline osakaal kala C kaalust (%) 

23. mai 7. juuni 22. juuni 7. juuli 22. juuli 

Litoraal 18,6 20,9 37,6 41,9 35,8 

Pelagiaal 19,0 20,2 16,1 15,0  - 

 

Tabelis 4 on viimase katsepüügi haugi maimud eraldi analüüsitud ning on näha, et > 100 

mm kalade toidu osakaal on oluliselt kõrgem (S% 36,1), kui < 60 mm kalade puhul (S% 

13,5). Kõiki kalu koos arvestades, langetasid < 60 mm pikkused kalad kogu viienda 

katsepüügi keskmist tulemust. 

 

Tabel 4. Viienda katsepüügi litoraali < 60 mm ja > 100 mm haugide ööpäevas tarbitud 

toidu suhteline osakaal (S%) eraldi arvestatuna 

Elupaik Ööpäevas söödud toidu suhteline osakaal kala C kaalust (%) 

Litoraal 
> 100 mm maimud < 60 mm maimud 

36,1 13,5 
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3.5 Maos esinenud erinevate toidurühmade suhteline osakaal litoraalis 

ja pelagiaalis 

 

Litoraalis on toidurühmade valik olnud küllaltki mitmekesine ning juba kolmandal 

katsepüügil on maimud toituma hakanud ka kaladest. Varia osakaal võrreldes kahe esimese 

püügikorraga on tõusnud ning siis enam-vähem samale tasemele jäänud. Zooplanktereid on 

söödud kõige mitmekesisemalt kahel esimesel proovivõtul, kus on esindatud kõik rühmad 

– ripsloomad Ciliata, keriloomad Rotifera, vesikirbulised Cladocera ja aerjalalised 

Copepoda. Iga proovivõtuga on zooplankterite osa toitumisel vähenenud kuni täieliku 

puudumiseni. Kuna viienda katsepüügi maimud võib väga erinevate suuruste tõttu jaotada 

kahte gruppi, siis on need tulemused ka eraldi analüüsitud (Joonis 19). Väiksemate 

haugimaimude maosisude osakaal on võrreldes suuremate maimudega nii väike, et kokku 

arvestatuna need joonisel ei kajastu. < 60 mm maime oli 4 - 53, 54, 54, 55 mm ning 

maosisude analüüsil (N%) selgus, et ülekaalus olid aerjalalised (N% 61), vähemal määral 

esines vesikirbulisi (N% 29) ning variat (N% 10). 

 

 
 

Joonis 19. Viiendal katsepüügil litoraalist püütud < 60 mm maimude poolt tarbitud 

toidurühmade osakaal (N%) 

 

Pelagiaalis on söödud toidu mitmekesisus võrreldes litoraaliga olnud väiksem, eeskätt 

kalade puudumise tõttu. Ehkki ka pelagiaalis on zooplankterid haugide toidus esindatud 

kõige mitmekesisemalt kahel esimesel katsepüügil, mil leiti kõik zooplanktoni rühmad 
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(ripsloomad Ciliata, keriloomad Rotifera, vesikirbulised Cladocera, aerjalalised 

Copepoda), olid tunduvalt ülekaalus aerjalalised. 

 

Tabelis 5 on esitatud erinevate toidurühmade osakaal kogu söödud toidust C kaalu alusel 

(N%). Nii litoraalis kui ka pelagiaalis on esmalt kõige tähtsamat rolli haugi maimude 

toitumisel mänginud ripsloomad, kes litoraalis moodustasid kõikidest toidurühmadest 

44,4% ja pelagiaalis 56,2%. Ripsloomi leidus maimude magudes ka järgmisel katsepüügil, 

esinedes litoraali maimude magudes 28,4% ja pelagiaali maimude magudes 38,9%. Juba 

kolmandal korral puudusid ripsloomad maimude magudest täielikult. Ripsloomade osakaal 

oli pelagiaalis suurem. 

 

Tabel 5. Kõikide toidurühmade suhteline osakaal (N%) kala toidus 

Elupaik 
Proovivõtu 

aeg 

Erinevate toidurühmade suhteline osakaal kala toidus (N%) 

Ciliata 

(%) 

Rotifera 

(%) 

Cladocera 

(%) 

Copepoda 

(%) 

Kalad 

(%) 

Varia 

(%) 

Litoraal 

23. mai 44,4 3,1 22,7 27,9 0 1,9 

7. juuni 28,4 2,1 28,8 32,9 0 7,9 

22. juuni 0 0 15,4 21,0 56,7 6,9 

7. juuli 0 0 5,8 9,1 80,1 5,0 

22. juuli 0 0 0,2 0,3 94,8 4,7 

Pelagiaal 

23. mai 56,2 3,8 15,9 22,1 0 1,9 

7. juuni 38,9 3,1 22,1 28,2 0 7,7 

22. juuni 0 1,0 31,0 56,2 0 11,8 

7. juuli 0 0 27,8 62,0 0 10,2 

 

Keriloomad on toitumisel kõige vähemtähtsamat rolli mänginud. Litoraalis söödi keriloomi 

vaid kahel esimesel katsepüügil ning ka siis moodustasid nad toidust vastavalt vaid 3,1% ja 

2,1%. Pelagiaalis söödi keriloomi kolmel esimesel korral, kuid ka pelagiaalis oli 

keriloomade osa toitumisel väike (N% vastavalt 3,8%; 3,1%; 1,0%) (Tabel 5). 

 

Vesikirbulised on litoraalis küllaltki oluline toidurühm olnud. Vesikirbuliste osakaal 

litoraalis esimesel katsepüügil oli maimude maos 22,7% ning teisel korral 28,8%. 

Kolmandal katsepüügil hakkas vesikirbuliste osakaal langema, esinedes 15,4%, neljandal 

korral esines vesikirbulisi 5,8% ning viiendal korral vaid 0,2%. Pelagiaali maimudele on 

vesikirbulised samuti oluliseks toidurühmaks olnud, kuid võrreldes litoraali tulemustega, 

on vesikirbuliste osakaal esimestel püükidel siiski väiksem. Esimesel katsepüügil oli 
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vesikirbuliste osakaal maimude magudes 15,9% ning teisel korral 22,1%. Kolmandal 

katsepüügil hakkas vesikirbuliste osakaal tõusma, moodustades maos 31% ning neljandal 

korral oli vesikirbuliste osakaal vähenenud, moodustades 27,8% kogu maosisust (Tabel 5). 

 

Aerjalaliste osakaal haugi noorjärkude toidus oli litoraalis esimesel katsepüügil samuti 

küllaltki suur, moodustades kogu toidurühmade hulgast 27,9%. Teisel katsepüügil on 

aerjalaliste hulk tõusnud 32,9%-ni ning seejärel jälle langev olnud. Kolmandal korral 

moodustasid aerjalalised 21%, neljandal korral 9,1% ning viiendal korral vaid 0,3%. 

Pelagiaali maimude maos esinenud aerjalaliste osakaal on võrreldes litoraalist püütud 

maimude maosisudega kõige märkimisväärsem. Kui litoraalist püütud kaladel esines 

aerjalalisi igal katsepüügil järjest vähem, siis pelagiaalis vastupidi. Esimesel katsepüügil 

esines aerjalalisi 22,1%, teisel 28,2%, kolmandal katsel on aerjalaliste hulk 

kahekordistunud (56,2%) ning neljandal korral oli osakaal juba 62% (Tabel 5), mis on 

sarnane litoraalist viiendal korral püütud < 60 mm kalade maos esinenud toidurühmade 

osakaalule (Joonis 19). 

 

Litoraalis hakkasid maimude toitumises kalad esinema juba kolmandal katsepüügil, mis 

tähendab, et elupaigana litoraali kasutanud kalad hakkasid kaladest toituma juba umbes 

kuu aega pärast aktiivse toitumise algust (juuni lõpuks). Kolmandal katsepüügil 

moodustasid kalad haugi maimude maosisust üle poole (56,7%), neljandal korral oli 

osakaal 80,1% ning viiendal korral oli kalade osakaal maimude magudes juba 94,8%. 

Viiendal katsepüügil esines litoraali haugide seas ka küllaltki palju kannibalismi – toitutud 

oli endast palju väiksematest haugidest. Varia osakaal oli esimesel korral 1,9% ja teisel 

korral 7,9%. Kui haugi maimud hakkasid toituma kaladest, hakkas peale zooplanktoni ka 

varia osakaal langema. Kolmandal korral esines variat 6,9%, neljandal korral 5,0% ja 

viiendal korral 4,7%. Eraldi arvestatuna moodustas viiendal korral < 60 mm kalade varia 

osakaal 10% (Joonis 19). 

 

Pelagiaalist püütud haugi maimud ei ole kalatoidule üle läinud ka neljandaks püügikorraks. 

Esimesel katsepüügil esines variat 1,9%, järgnevatel kordadel oli varia osakaal võrreldes 

litoraaliga suurem. Teisel korral oli varia osakaal 7,7%, kolmandal korral 11,8% ja 

neljandal korral 10,2% (Tabel 5), mis on sarnane litoraalist püütud viienda korra varia 

esinemisele < 60 mm haugi maimude puhul (Joonis 19). 
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3.6 Haugi maimude toitumiseelistus 

 

Litoraalis oli ripsloomade osakaal maos küll suurem, kui teiste toidurühmade osakaal, kuid 

haugi vastsed eelistasid esimesel katsepüügil siiski aerjalalisi (E = 0,4) ja vältisid oma 

toiduvalikul peamiselt keriloomi (E = -0,5). Teisel katsepüügil eelistasid haugi noorjärgud 

samuti aerjalalisi (E = 0,3) ning vältisid keriloomi (E = -0,8). Kolmandal katsepüügil, kui 

haugi maimud hakkasid toituma ka kaladest, siis nende toiduvalikus domineerisidki kalad 

(E = 0,4) ning ripsloomi ja keriloomi vältisid haugi maimud täielikult (E = -1,0). Neljandal 

katsepüügil eelistasid maimud jällegi kalu (E = 0,4) ning vältisid ripsloomi ja keriloomi (E 

= -1,0). Viiendal katsepüügil eelistasid maimud kalu (E = 0,3) ja vältisid ripsloomi, 

keriloomi, vesikirbulisi (E = -1,0) ning aerjalalisi (E = -0,9) (Joonis 20). 

 

 

Joonis 20. Litoraali noorkalade Ivlevi selektiivsuse indeksi väärtused igal katsepüügil 

 

Pelagiaalis oli samuti ripsloomade osakaal maos alguses suurem, kui teiste toidurühmade 

osakaal, kuid ka pelagiaalis eelistasid haugi vastsed siiski aerjalalisi (E = 0,3) ja vältisid 

oma toiduvalikul peamiselt keriloomi (E = -0,3). Teise katsepüügi tulemused näitavad, et 

haugi noorjärgud eelistasid ripsloomi (E = 0,1) ja vältisid keriloomi (E = -0,6), kuid peale 

keriloomade jäävad kõik väärtused vahemikku -0,1 kuni 0,1. Kui litoraalis eelistasid 

maimud kalu, siis pelagiaalis maimud kaladest toituma ei hakanud ja sel ajal oli nende 

eelistuses aerjalalised (E = 0,3) ning nad vältisid ripsloomi (E = -1,0) ja keriloomi (E = -
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0,8). Neljandal katsepüügil oli aerjalaliste eelistus veelgi suurem (E = 0,4) ning nad vältisid 

täielikult ripsloomi ja keriloomi (E = -1,0) (Joonis 21). 

 

Joonis 21. Pelagiaali noorkalade Ivlevi selektiivsuse indeksi väärtused igal katsepüügil 

 

Ivlevi selektiivsuse indeksi arvutamisel on litoraali viienda katsepüügi maimud näidatud ka 

pelagiaali ja litoraali joonisel eraldi. Viienda katsepüügi > 100 mm haugi maimud 

eelistasid oma toidus kalu (E = 0,3) ning teisi toidurühmi (ripsloomad, keriloomad, 

aerjalalised ja vesikirbulised) vältisid täielikult (E = -1,0) (Joonis 22). 

 

Joonis 22. > 100 mm litoraali kalade Ivlevi selektiivsuse indeksi väärtused 
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Joonisel 23 on viiendal katsepüügil litoraalist püütud maimud (kes tõenäoliselt olid 

pelagiaalist litoraali migreerunud) näidatud võrdlusena pelagiaali maimudega koos. Nemad 

eelistasid oma toitumises jällegi aerjalalisi (E = 0,7) ja vältisid täielikult ripsloomi ja 

keriloomi (E = -1,0). 

 

 

Joonis 23. < 60 mm litoraali kalade Ivlevi selektiivsuse indeksi väärtused võrdlusena 

pelagiaali noorkalade selektiivsuse indeksi väärtusega 
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4 ARUTELU 

 

Haugil on Võrtsjärves tippkiskjana oluline roll, kuna ta hoiab kalakoosluses tasakaalu ja 

tagab selle kaudu ka veeökosüsteemi tervikliku toimimise. Seetõttu on äärmiselt oluline 

tema toitumine maimuna (Võrtsjärve kalavarude... 2014). Ökoloogiliselt on teadmised 

kalade toitumisest väga olulised, kuna see aitab mõista kiskja–saaklooma vahelist seost, 

milline on sobivaim elupaik ja kas toiduressursid on piisavad (Ahlbeck et al. 2012). Haugi 

maimude toitumist uuriti eutroofse Võrtsjärve kahes erinevas elupaigas, milleks olid 

litoraal ja pelagiaal. Analüüsiti haugi maimude maosisusid, et selgitada erinevate 

toidurühmade esinemine, nende osakaal kogu toitumisest ja maimu kaalust ning 

toiduobjektide hulk maosisust. 

 

Hjort (1914) sõnastas nn „kriitilise perioodi“ hüpoteesi: sobiva saagi olemasolu ajal, mil 

kala vastne läheb endogeenselt toitumiselt (kala puhul rebukoti imendumine) üle 

eksogeensele toitumisele, määrab vastse ellujäämise ja seega ka terve aastaklassi tugevuse 

(Zingel et al. 2012). Suhteliselt vähe on uuritud otseselt protistide tarbimist kala vastsete 

poolt (Zingel et al. 2012). Antud magistritöö peamiseks eesmärgiks oli selgitada, milline 

on ja kuidas muutub haugi noorjärkude toiduvalik ja –eelistus erinevates elupaikades ning 

kas elupaiga valik mõjutab haugi arengut. Lisaks ka selgitada, kas haugi noorjärgud 

saavutavad oma esimese elusuve lõpuks vajaliku suuruse, et saaks toimuda toitumisnihe. 

 

4.1 Elupaikadevahelised pikkuse ja kaalu erinevused 

 

Litoraalist ja pelagiaalist püütud haugi maimude keskmine pikkus ning C kaal on esimesel 

kahel katsepüügil olnud väga sarnane, mis tähendab, et esimesel kuul võivad 

toitumistingimused mõlemas elupaigas olla maimudele sobivad. Suurem erinevus tuleb 

välja juba kuu aega pärast esimest katsepüüki, kui kolmandal katsepüügil olid litoraali 

maimud saavutanud pikkuseks keskmiselt 52 mm ning olid toituma hakanud ka kaladest. 

Ka Hennessey (2011) on oma töös märkinud, et haugi maimud võiksid pärast koorumist 

umbes 5 nädala pärast saavutada pikkuseks 50–60 mm. Samal ajal olid pelagiaali maimud 

saavutanud pikkuseks keskmiselt 38 mm. Kaalu osas on erinevused suuremad, kui pikkuse 
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osas. Litoraali maimud kaalusid kolmandal katsepüügil pelagiaali maimudest juba 

kordades rohkem. Ilmselgelt on selle põhjuseks erinev toitumine – kui litoraali maimud 

olid kolmandaks katsepüügiks toituma hakanud ka kaladest, siis pelagiaali maimude 

maosisudes kalad puudusid. Neljanda katsepüügi tulemusel olid haugi noorjärgud litoraalis 

nii pikkuse kui ka kaalu poolest märgatavalt suuremad kui pelagiaalis, mis tähendab, et 

litoraalis on toitumistingimused oluliselt paremad olnud. Viiendal katsepüügil õnnestus 

ainult litoraalist maime kätte saada, mis näitab, et pelagiaalis võivad toitumistingimused nii 

kehvad olla, et maimud on elupaika vahetanud litoraali aladele või on ise saagiks langenud. 

 

4.2 Toidu eelistused litoraalis ja pelagiaalis 

 

On teada, et kala ei vali oma toiduobjekte ainult saagi kättesaadavuse ja külluse järgi, vaid 

suurt rolli mängib ka kala suuruse suhe saagiga (Pen, Potter 2006). Zooplankterid võivad 

vegetatsiooniga litoraali alasid kasutada varjupaigana lepiskalade kiskluse eest (Burks et 

al. 2001). Veelgi enam, enamik röövkalu toitub zooplanktonist oma varastel eluetappidel 

enne üleminekut röövtoidulisusele (Burks et al. 2002). Haug eelistab kaldalähedasi alasid 

ja seetõttu ei pruugi litoraal zooplankteritele piisavat kaitset pakkuda (Inskip 1982). 

 

Võrtsjärve heterotroofne pelaagiline toiduvõrgustik on ilmselt rikkalikum ja 

mitmekesisem, kui üldiselt eutroofsetes järvedes. Ripsloomadel on äärmiselt oluline roll 

selles heterotroofses toiduvõrgustikus (Kisand, Nõges 2004). Esmalt mängisid haugi 

maimude toitumises tähtsaimat rolli ripsloomad, kuid nad esinesid maimude magudes vaid 

kahel esimesel katsepüügil (23. mai ja 7. juuni). Zingel, Nõges (2010) uurimus on 

näidanud, et Võrtsjärves on ripsloomade hulk äärmiselt suur ja rikkalik ning tavaliselt on 

ripsloomi > 50% kogu zooplanktoni biomassist. Ripsloomade aastane maksimaalne 

arvukus esineb tavaliselt juuli lõpus või augusti alguses, kui domineerivad väikesed (< 30 

µm) taksonid (Zingel et al. 2006). Ripsloomi on kevadel või varasuvel väga rikkalikult 

ning nad liiguvad aeglasemalt, kui enamik metazooplanktereid (Zingel et al. 2012). Kuna 

neid on lihtsam kätte saada, siis on nad vastsete toitumisel esimesel kahel katsepüügil 

kõige suurema osakaaluga olnud. 

 

Pelagiaalis moodustasid ripsloomad söödud toidust suurema osa, kui litoraalis. 

Ripsloomade hulk võis võrreldes teiste toidurühmadega olla küll suurem, kuid Ivlevi 



50 
 

selektiivsuse indeksi kohaselt haugi maimud siiski vältisid ripsloomade tarbimist litoraalis 

(E = -0,2). Pelagiaalis on toitumistingimused haugi jaoks kehvemad olnud ja seega on teise 

katsepüügi Ivlevi selektiivsuse indeksi eelistuses just ripsloomad (E = 0,1). Tõenäoliselt on 

ripsloomi pelagiaalis sel ajal rohkem ja maimud on toitunud ettejuhtuvatest 

toidurühmadest. 

 

Ka keriloomade osakaal oli pelagiaalis suurem, kui litoraalis. Keriloomad olid haugi 

maimude magudes kõige väiksema osakaaluga, kuna esinesid litoraalis vaid kahel 

katsepüügil (N% 2–3) ning pelagiaalis kolmel katsepüügil (N% 1–4). Keriloomad on < 1 

mm pikkused ja oma suurima arvukuse saavutavad juunis (Pihu 1987). Keriloomad 

esinesidki vastsete magudes vaid mai lõpust juuni lõpuni. Keriloomi võib jagada nende 

ökoloogiliste vajaduste põhjal kahte gruppi – nad valivad oma elupaigaks kas litoraali või 

pelagiaali (Kuczyńska-Kippen 2014). Osa liike eelistavad heterogeenset elupaika litoraalis, 

kus on arenemiseks kõige soodsamad toitumistingimused ja nende jaoks sobiv ökonišš. 

Teistel on aga morfoloogilisi kohastumusi kiskjate eest ja seega eelistavad nad elupaigana 

pelagiaali. Need liigid, kes on sattunud avavette ja neil puuduvad kohastumused eluks 

avavees, otsivad kiskluse eest päevasel ajal varju litoraalis helofüütide vahel, et vältida 

konkurentsi vähilaadsetega ja kalade kisklust (Kuczyńska-Kippen 2014; Burks et al. 2002). 

Eutroofses veekogus võivadki keriloomad eelistada pelagiaali, kuna litoraali aladel on 

suurem konkurents teiste zooplankteritega (Kuczyńska-Kippen 2014). 

 

Eutroofsetes kaladega veekogudes, eelistavad mitmed vesikirbulised ja aerjalalised 

heterogeensemat elupaika, milleks on litoraal (Kuczyńska-Kippen 2014). Kõige keerulisem 

elupaik pakub ka kõige paremaid varjetingimusi vesikirbulistele ja aerjalalistele 

(Kuczyńska-Kippen 2014; Stansfield et al. 1997), seega peavad keriloomad, kes on 

nõrgemad konkurendid, elama vähem keerulisemas elupaigas, milleks on kas helofüüdid 

või lausa avavesi (Stansfield et al. 1997). Keriloomad olid haugi maimude magudes kõige 

väiksema osakaaluga, kuna litoraalis esinesid toidus vaid kahel katsepüügil ning 

pelagiaalis kolmel katsepüügil. Suure konkurentsi tõttu litoraalis võivad keriloomad 

eelistada pelagiaali ja seetõttu on pelagiaalis olnud maimude toitumisel keriloomad ka 

suuremat rolli mänginud, kui litoraalis. Ivlevi valivusindeksi kohaselt on haugi maimud 

keriloomi vältinud nii litoraalis (E = -0,5; -0,8; -1,0) kui pelagiaalis (E = -0,3; -0,6; -0,8), 

kuid litoraalis on vältimine olnud tugevam. Vältimine võib tuleneda keriloomade vähesest 

energeetilisest väärtusest, mistõttu nad pole haugi noorjärkudele eelistatud toit. 
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Kallasvuo et al. (2010) uurimuse tulemuste kohaselt eelistavad zooplankterid kevadel 

elupaigana litoraali alasid, mistõttu litoraal on ka kalavastsetele sel ajal väga oluliseks 

elupaigaks. Sealne pinnavee temperatuur on kõrgem ja sobilikum nii aerjalalistele kui 

vesikirbulistele, kes mitmete autorite andmeil on kõige olulisemaks saagiks haugi 

vastsetele ja maimudele (Lehtiniemi et al. 2006; Salonen et al. 2009; Kallasvuo et al. 

2010). Jeppesen et al. (1998) uurimus on samuti näidanud, et vesikirbuliste ja aerjalaliste 

hulk on osutunud suuremaks eelkõige just taimestikuga litoraalis kui pelagiaalis. 

 

Vesikirbulised on suuremõõtmelised zooplankterid, keda on tavaliselt peetud tüüpiliseks 

pelagiaalis paiknevaks zooplanktoni rühmaks (Jeppesen et al. 1998). Lisaks kasutavad 

vesikirbulised päevasel ajal kihistunud veekogudes vertikaalset migreerumist kiskluse 

vältimiseks (Lampert 1993; Burks et al. 2001). Selline käitumine ei pruugi madalates 

järvedes kasuks tulla, kuna valgus võib tungida küllaltki sügavale ja kaitse kiskluse eest ei 

ole seetõttu tõhus (Burks et al. 2001). Käesoleva uurimuse tulemuste kohaselt on 

vesikirbuliste osakaal litoraali aladel olnud maimude toidus küllaltki suur ja seega võib 

arvata, et kuna Võrtsjärv ei ole kihistunud, võivad mõned vesikirbulised kiskluse 

vältimiseks migreeruda pelagiaalist litoraali, kuid loomulikult võib tegemist olla ka 

liikidega, kes elavadki püsivalt litoraalis. Burks et al. (2001) uurimuse kohaselt eelistasid 

vesikirbulised päevasel ajal olla litoraalis, kus taimestik pakkus neile kaitset kiskluse eest. 

Lisaks on vesikirbulised soojalembesed, mistõttu kiiresti soojenev taimestikuvöönd sobib 

neist paljudele paremini (Pihu 1987). 

 

Litoraalis tõusis vesikirbuliste ja aerjalaliste osakaal haugi noorjärkude toidus teise 

katsepüügini ning kolmandal katsepüügil hakkas see uuesti langema. Seda eeskätt seetõttu, 

et siis hakkasid maimud toituma ka kaladest ning zooplankton hakkas maimude toitumises 

mängima väiksemat rolli. Neljandal katsepüügil esines vesikirbulisi ja aerjalalisi toidus 

veel 5-10% ning viiendal katsepüügil esines zooplanktonit vaid < 60 mm maimude 

magudes, kes olid tõenäoliselt pelagiaalist litoraali migreerunud. > 100 mm maimude 

magudes puudus zooplankton täielikult, kuna selleks ajaks olid maimud hakanud toituma 

peamiselt kaladest. Pelagiaalis oli kahel esimesel katsepüügil vesikirbuliste osakaal toidus 

väiksem, kui litoraalis. Kui litoraalis hakkas vesikirbuliste ja aerjalaliste tähtsus toiduna 

langema, siis pelagiaalis vastupidi hakkas vesikirbuliste osakaal järjest tõusma. Kuna 

pelagiaalis leiduvad maimud ei olnud juuli alguseks piisavalt kasvanud, et alustada 

toitumist kaladest, hakkasid nad tarbima rohkem vesikirbulisi ja aerjalalisi, kes on 
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energeetilisemalt väärtuslikumad, kui ripsloomad ja keriloomad. Aerjalaliste osakaal 

pelagiaali maimude magudes oli kõige suurem, moodustades tarbitud toidust üle 60%. 

 

Zooplanktonist toitumisel on maimud igal katsepüügil Ivlevi selektiivsuse indeksi järgi 

eranditult aerjalalisi eelistanud. Ka Hansson, Hylander (2009) ja Deurs et al. (2013) on 

oma töös märkinud, et just aerjalalised moodustavad rikkaliku toiduallika noorkaladele. 

Jönsson et al. (2011) uurimuse kohaselt on haugi noorjärkude toiduvalikul üheks kõige 

määravamaks teguriks toiduobjekti suurus. Ka antud uurimuses on näha, et Ivlevi 

valivusindeksi järgi eelistavad haugi maimud aerjalalisi (E = 0,3...0,7), kuid ka teiste 

suuremate zooplankterite osakaal on pelagiaalis olnud küllaltki suur. Väiksemaid 

planktereid küll süüakse, kuid neid ei eelistata – võimaluse tekkimisel proovitakse tabada 

midagi suuremat. See tähendab, et tõenäoliselt mängis ka käesoleva töö puhul haugi 

noorjärkude toiduvalikul suurt rolli saagi suurus. Aerjalalised on suuruselt võrreldavad 

vesikirbulistega ning mõlemad on suuremad, kui ripsloomad ja keriloomad. Haugi 

maimude kasvades on toitumisel suurenenud eelkõige aerjalaliste hulk, kuid ka 

vesikirbuliste hulk kalamagudes on eriti pelagiaalis olnud suhteliselt suur. Ilmselgelt ei 

tasu mingist hetkest haugi maimudel kõige väiksemate zooplankterite (rips- ja 

keriloomade) püüdmine enam ära – iga isend tuleb ju eraldi kinni haarata ja kui need on 

väga väikesed, võib saagi püüdmisele kuluda rohkem energiat, kui sealt lõppkokkuvõttes 

tagasi saadakse. Samas ei tasu jälitada ka liiga suuri ja kiireid objekte, kelle tabamine võib 

samuti olla energeetiliselt liiga kulukas. 

 

Kõige väiksemad käesolevas töös püütud vastsed olid 13 mm suurused ning alates sellest 

suurusest olid kõik vastsed läinud üle endogeenselt toitumiselt eksogeensele. Žiliukiene, 

Žiliukas (2006) uurisid haugi vastsete toitumist laboritingimustes ning nende tulemuste 

kohaselt oli alla 13 mm suurustel haugi vastsetel säilinud veel rebukott ning oma 

tulemustes väitsid, et haugi vastsed lähevad eksogeensele toitumisele üle, kui nende 

standardpikkus on 12,5–13,0 mm. Alates 13 mm suurusest esines vähem kui pooltel 

magudes toitu. Keriloomi tarbiti vaid eksogeense toitumise alguses ning nende osakaal 

toitumisel oli väga väike. Toitumist ripsloomadest ei uuritud. Esimesteks 

energiaküllasemateks toiduobjektideks olid vesikirbulised ja väikesed aerjalalised 

(Žiliukiene, Žiliukas 2006). Ka Žiliukiene, Žiliukas (2006) uurimuses eelistasid haugi 

vastsed Ivlevi selektiivsuse indeksi kohaselt aerjalalisi. 
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Haugi maimud võiksid kaladest toituma hakata umbes 5 nädalat pärast koorumist 

(Hennessey 2011). Võrtsjärve litoraalis hakkasid maimud kaladest toituma kolmandal 

katsepüügil, mis on koorumisest umbes 6 nädalat (juuni lõpus). Kolmandal katsepüügil 

hakkasid haugi maimud oma toitumises kohe ka kalu eelistama (E = 0,4) ning seda ka 

neljandal (E = 0,4) ja viiendal katsepüügil (E = 0,3). Kui litoraalis on maimud hakanud 

toituma kaladest, siis on teiste toidurühmade osakaal järjest langenud. Pelagiaalis ei ole 

maimud ühelgi katsepüügil kaladest toitunud ning seetõttu on teiste toiduobjektide osakaal 

järjest suurenenud, eelistuseks on olnud aerjalalised (E = 0,4). Lisaks pelagiaali maimude 

toitumise erinevusele toidurühmade osas, on pelagiaali maimude toitumine kolmandast 

püügikorrast järjest halvenenud. Pelagiaalis hakkas toidu suhteline osakaal kala C kaalust 

kolmandal katsepüügil võrreldes esimese ja teise katsepüügiga langema, mis näitab, et 

haugi toitumistingimused on pelagiaalis halvenenud. Ka pelagiaalis olnud haugi noorkalad 

oleks pidanud kalatoidule üle minema, kuid tõenäoliselt ei leidunud seal sellel perioodil 

söömiseks sobilikke teiste kalade noorjärke. Käesoleva uurimuse puhul ei täheldatud 

ühelgi pelagiaalist püütud haugimaimul ka kannibalismi, hoolimata sellest, et seda nähtust 

on haugide puhul peetud küllaltki sagedaseks (Hennessey 2011). Küll aga esines seda 

litoraalis, kus haugi noorkalad olid kohati toitunud ka endast ligi poole väiksematest 

haugidest. 

 

4.3 Toitumisnihe esimese elusuve lõpuks 

 

Toitumisnihe peaks tavaliselt toimuma sama suve lõpuks (Bry et al. 2006), kuid kui 

toiduressursid ei ole piisavad, siis jäävad kalad kauemaks toituma zooplanktonist ning 

nende kasv pidurdub (Võrtsjärve kalavarude... 2014). Sellisel juhul ei asu haug täitma oma 

rolli röövkalana ja sööb ära suure hulga suuri zooplanktereid, mis ei ole veekogu 

ökosüsteemi toimimise seisukohalt üldiselt soovitav (Võrtsjärve kalavarude... 2014). Antud 

uurimuse tulemused näitavad, et nii pikkuse kui ka kaalu osas on Võrtsjärve pelagiaalis 

maimude kasv olnud märksa aeglasem ning pelagiaali neljanda katsepüügi tulemused on 

võrreldavad litoraali kolmanda katsepüügi tulemustega. Elupaigana litoraali kasutanud 

kalade keskmine pikkus ja C kaal olid kokkuvõttes ligi kaks korda suuremad, kui 

pelagiaalis paiknevatel kaladel. Litoraali aladelt kätte saadud haugi maimud läbisid 

toitumisnihke väga edukalt. Viiendal katsepüügil, juuli lõpus, toitusid > 100 mm suurused 

haugi maimud 95% ulatuses kaladest. 
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Kui viimasel, viiendal katsepüügil pelagiaalist enam haugi noorjärke tabada ei õnnestunud, 

siis litoraalist tabatud maimud võib oma suuruse tõttu jagada kaheks grupiks. Esines 

maime, kelle pikkus oli > 100 mm ja maime, kelle pikkus oli < 60 mm (53–55 mm). Need 

väiksemad kalad vähendasid ka haugimaimude üldist keskmist pikkust. Kuna väiksemad 

haugid sarnanesid oma suuruselt pelagiaalist neljandal püügikorral tabatud haugidega, siis 

tõenäoliselt olid need kalad hiljuti elupaika vahetanud ning siirdunud pelagiaalist litoraali. 

 

Sarnast suurusjagunemist on röövkalade noorjärkude puhul kirjeldanud Frankiewicz et al. 

(1996), kes uurisid kohamaimude (Sander lucioperca L.) toitumist Sulejówi veehoidlas. 

Ka nende töös jagunesid noorjärgud kaheks – esimene grupp elas litoraalis ja teine 

pelagiaalis. Litoraali kohad läksid röövtoidule üle juba väga varakult – üldpikkusel 30 mm. 

Avavees toitusid aga noored kohad peamiselt zooplanktonist, kalatoidule üle ei mindud ja 

seda just põhjusel, et sobilikke saakkalu ei leidunud. Nagu ka käesoleva töö puhul oli 

tulemuseks erinev kasvukiirus: litoraali kohad saavutasid suuruse > 100 mm, pelagiaalis 

aga kõigest ca 50 mm. Juuli keskel migreerusid Sulejówi veehoidla pelagiaali noored 

kohad litoraali, kuid seal leiduvad teiste liikide noorkalad olid juba söömiseks liiga suureks 

kasvanud ning kohamaimud ei saanud endiselt kalatoidule üle minna. See suurendas kahe 

rühma suuruserinevust veelgi. Suur osa väiksematest kohadest langes litoraalis ka 

kannibalismi ohvriks (Frankiewicz et al. 1996). Ilmselt juhtus sama ka Võrtsjärves, kus 

viimasel katsepüügil leidus litoraalis haugimaimude toidus mitmeid väikesi liigikaaslasi, 

kelle arvukus oli veekogus selleks hetkeks suuresti vähenenud. 

 

Kannibalismi üheks põhjuseks võis olla ka teiste sobilike saakkalade arvukuse langus 

litoraalis ehk toitumistingimuste halvenemine. Võrreldes neljandat ja viiendat püüki, 

näeme, et ööpäevas söödud toidu suhteline hulk on langenud (võrreldes kala enda kaaluga). 

Sellest võib järeldada toidubaasi vähenemist (hoolimata sellest, et lisandunud on väikesed 

haugid pelagiaalist). Võib arvata, et neljandal katsepüügil võisid toitumistingimused 

maimude jaoks olla kõige sobivamad, mistõttu tõusis nende magudest leitud toidu osakaal 

kala C kaalust üle 40%. Sel ajal oli maimude magudes kalade osakaal 80% ning maimud 

toitusid 20% ulatuses veel ka muudest toidurühmadest (vesikirbulistest, aerjalalistest ja 

variast). Hiljem, kui haugi maimud on hakanud toituma peamiselt vaid kaladest, võib saagi 

otsimine ja püüdmine olla keerulisem – vajadus kalade järele on suurem, kuid neid leidub 

vähem – mistõttu võis langeda ka toidu osakaal maimu C kaalust. Kuna elupaigana 

pelagiaali kasutanud maimud on võrreldes litoraali aladel paiknenud kaladega ligi poole 
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väiksemad ja ei ole viiendaks püügiks kaladest toituma hakanud, siis võime väita, et 

pelagiaali asustanud maimud ei jõudnudki toitumisnihkeni. 

 

Arvestades Sulejówi veehoidla näidet (Frankiewicz et al. 1996) võib oletada, et selline 

elupaiga valikust tingitud röövkalade populatsiooni suurusjagunemine on tavalisem, kui 

me arvame. Koha puhul on sellist kahte suurusrühma jagunemist kirjeldanud näiteks Van 

Densen (1985) ja Buijse, Houthuijzen (1992), teiste ahvenlaste puhul McIntyre et al. 

(1987). Haugi puhul pole meile teadolevalt seda nähtust põhjalikumalt uuritud, kuid ka 

selle liigi puhul võib see olla tavalisem, kui arvame. Küsimuseks jääb, miks haugi 

noorjärgud endale ebasobiva pelagiaali üldse elukohaks valisid? Esmalt tuleb rõhutada, et 

selle küsimuse lahendamine ei kuulunud käesoleva töö eesmärkide hulka: meie eesmärgiks 

oli selgitada, kuidas erinevate elupaikade valik haugi noorjärkude saatust mõjutab. Teisalt 

võib aga oletada, et kohe pärast koorumist on pelagiaalis toidukonkurents väiksem ja 

sobilikke toiduobjekte seetõttu kergem püüda. Sellele näib viitavat ka pelagiaali vastsete 

veidi parem tüsedusindeks, kui litoraalis. See oli ka ainuke hetk, kus haugid pelagiaalis 

tüsedamad olid. Selle küsimuse täpsem lahendamine väärib kindlasti täiendavaid 

uuringuid. 
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KOKKUVÕTE 

 

Kõikide püütud haugi noorjärkude magudes leidus toitu, kuid toidukoostis oli kahe erineva 

elupaiga vahel suure erinevusega. Haugi noorjärkude magudes litoraalis leidus 6 erinevat 

toidurühma – ripsloomad, keriloomad, aerjalalised, vesikirbulised, kalad ja varia (koosnes 

putukatest ja nende vastsetest). Pelagiaalis leidus noorjärkude magudes 5 erinevat 

toidurühma – ripsloomad, keriloomad, aerjalalised, vesikirbulised ja varia. Litoraalist ja 

pelagiaalist püütud haugi maimude keskmine pikkus ning C kaal on esimesel kahel 

katsepüügil olnud väga sarnane, mis tähendab, et esimesel kuul võivad toitumistingimused 

mõlemas elupaigas olla maimudele sobivad. Suurem erinevus tuleb välja juba kuu aega 

pärast esimest katsepüüki, kui kolmandal katsepüügil olid litoraali maimud toituma 

hakanud ka kaladest. Neljanda katsepüügi tulemusel olid haugi noorjärgud litoraalis nii 

pikkuse kui ka kaalu poolest märgatavalt suuremad kui pelagiaalis, mis tähendab, et 

litoraalis on toitumistingimused oluliselt paremad olnud. 

 

Litoraali vastsed toitusid kahel esimesel katsepüügil vähem ripsloomadest ja keriloomadest 

ning rohkem vesikirbulistest ja aerjalalistest, kui pelagiaali vastsed. Kui litoraalis olnud 

maimud hakkasid toituma peale zooplankterite ka kaladest, siis hakkas zooplankterite 

osakaal nende toidus järjest vähenema. Pelagiaalis hakkas aga vesikirbuliste ja aerjalaliste 

osakaal toidus järjest tõusma. 

 

Esmalt oli vastsete magudes ripsloomade osakaal suurim, kuna ripsloomad moodustavad 

Võrtsjärve zooplanktonis oma biomassilt väga suure hulga ning oma suuruselt ja 

liikumiskiiruselt on nad vastsetele kõige sobivamad. Kuna keriloomad on energeetiliselt 

väärtuslikumad, kui ripsloomad, siis võiksid just keriloomad moodustada vastsete toidus 

suurema hulga, kuid antud töös oli just vastupidi. Keriloomad võivad vesikirbuliste ja 

aerjalaliste konkurentsi tõttu eelistada just pelagiaali ning seetõttu leidus neid pelagiaalis 

olnud vastsete magudes rohkem, kui litoraali vastsetel. Vesikirbulised ja aerjalalised 

mängisid pelagiaali maimude toitumisel olulisemat rolli, kuna pelagiaali maimud ei 

kasvanud piisavalt suureks, et kaladest toituda. Zooplanktonist mängisid kõige olulisemat 
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rolli aerjalalised, keda maimud oma toitumisel eelistasid Ivlevi selektsiivsuse indeksi järgi 

zooplanktonist enim (pelagiaalis neljandal katsepüügil oli nende osakaal toidus üle 60%). 

 

Antud magistritöö tulemused näitavad, et väiksemaid planktereid küll süüakse, kuid neid ei 

eelistata, mis tähendab, et tõenäoliselt mängis haugi noorjärkude toiduvalikul suurt rolli 

saagi suurus. Kõige väiksemad käesolevas töös püütud vastsed olid 13 mm suurused ning 

alates sellest suurusest olid kõik vastsed läinud üle endogeenselt toitumiselt eksogeensele. 

Käesoleva uurimuse puhul ei täheldatud ühelgi pelagiaalist püütud haugimaimul ka 

kannibalismi, hoolimata sellest, et seda nähtust on haugide puhul peetud küllaltki 

sagedaseks. Kannibalismi esines aga litoraalis, kus haugi noorkalad olid toitunud ka endast 

ligi poole väiksematest haugidest. Kuna elupaigana pelagiaali kasutanud maimud on 

võrreldes litoraali aladel paiknenud kaladega ligi poole väiksemad ja ei ole viiendaks 

püügiks kaladest toituma hakanud, siis võib väita, et pelagiaali asustanud maimud ei 

jõudnudki toitumisnihkeni. 

 

Maimud, kes kasutasid elupaigana litoraali, läksid röövtoidulisusele üle sama suve lõpuks. 

Kaladest hakkasid nad toituma juba kolmandal katsepüügil, mil kõikide püütud maimude 

magudest leiti peale varia ja zooplanktoni ka kalu. Haugi maimud olid siis 49–55 mm 

pikkused. Ajal, mil haugi maimud hakkasid litoraalis toituma kaladest, olid pelagiaali 

maimud oluliselt väiksemad (35–41 mm). Pelagiaalis olnud maimud ei hakanud toituma 

kaladest ka viimase katsepüügi ajaks, kuid samal ajal toitusid litoraali maimud juba ligi 

95% ulatuses kaladest. 

 

Käesoleva magistritöö hüpotees sai kinnitust. Haugi noorjärkude elupaiga valik mõjutab 

otseselt nende toitumist ning see omakorda nende edasist arengut ja kasvu. 
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SUMMARY 

 

Juvenile Northern Pike Esox lucius in Large Shallow Lake: the Diet in Littoral and 

Pelagic Zone 

 

The aim of this master thesis was to analyse how food selection and preferences of 

northern pike changes in different habitats. Furthermore we wanted to identify whether the 

zooplankton community provides sufficient food resources and how the food preferences 

change in time. 

 

Pike larvae in the littoral ate less on ciliates and rotifers and more on cladocerans and 

copepods than larvae in the pelagic zone. When pike fry in the littoral started to eat fish 

then the percentage of zooplankton started to decrease in their diet but in the pelagic zone 

the percentage of cladocerans and copepods started to increase. 

 

At the onset of feeding the percentage of ciliates in the pike diet was largest because in 

Lake Võrtsjärv the biomass of ciliates is very high and their size and movement speed are 

very suitable for pike larvae. In the pelagic zone cladocerans played an important role in 

the diet as pelagic juvenile pike did not grow large enough to feed on fish. The most 

important zooplankters were copepods which were most preferred by Ivlev´s selectivity 

index (E) (in the fourth experimental fishing in the pelagic zone copepods made up more 

than 60% of juvenile pike diet). 

 

We did not find any juvenile pikes with empty guts. Our analyses revealed that pike diet 

was significantly different in two habitats. In the littoral, juvenile pike guts contained six 

different food groups – ciliates, rotifers, copepods, cladocerans, fish and varia (composed 

of insects and their larvae). In the pelagic zone juvenile pike guts contained five different 

food groups – ciliates, rotifers, copepods, cladocerans and varia. Juvenile pikes caught on 

two first samplings were very similar by length and weight, which means that the feeding 

conditions in the first month were suitable in both habitat. The bigger difference occurred 

on the third sampling when pike fry in the littoral started to eat besides zooplankton also 
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fish. During that time the pike fry were 49–55 mm on length. At the time when the pike fry 

in the littoral started eating fish, pelagic pike fry were significantly smaller (35–41 mm). 

Pike fry in the pelagic zone did not start eating fish at all but in the littoral 95% of the diet 

of pike fry consisted of fish. In the pelagial juvenile pike fed only on invertebrates. In the 

littoral zone juvenile pikes started to feed on fish at the end of June (at that time ciliates 

and rotifers disappeared completely from their diet). Pike fry average length, carbon 

weight and the various food item occurrences in the guts between two different habitats 

were significantly different (p < 0.05).  

 

The results of this master theses suggest that the smaller zooplankton groups are eaten but 

they are not preferred, which means that prey size plays a large role in the selection of 

juvenile pike diet. Cannibalism in pelagic juvenile pike diet was not observed in this study, 

despite the fact that cannibalism in pike diet has been quite frequent. Cannibalism occurred 

in the littoral, where the juvenile pike fed of smaller juvenile pike nearly half their size. 

Pike fry who used a littoral habitat went to the ontogenetic diet shift at the end of the same 

summer, which means that feeding conditions in the littoral are significantly better. 

Juvenile pikes in the pelagic zone were significantly smaller than juvenile pikes in the 

littoral and their diet did not contain fish. Therefore, it can be said that pike fry who used a 

pelagic habitat did not go through an ontogenetic diet shift. 

 

The hypothesis of this thesis was confirmed. Juvenile pike’s habitat choice directly affects 

their diet and this impacts their further development and growth. 

 


