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LÜHIKOKKUVÕTE 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on kirjeldada Saaremaa Karujärve kalastikku ja 

roosärje kasvuparameetreid. Roosärge peetakse tööstuslikult vähetähtsaks kalaks, seega 

teadusliku uurimisobjektina ei paku ta suurt huvi kuna roosärg on inimese toidulaual 

vähetähtsusetu oma madala toiteväärtuse tõttu. Kuid inimesele suhteliselt vähetähtis kala 

võib mängida olulist rolli Eesti ühe ainsa taimtoidulise kalana ning rõõvkaladele 

toiduobjektina. Töös antakse ülevaade roosärje levikule, bioloogiale ja elutegevusele. Töös 

võetakse kokku aastate 2002, 2008 ja 2014 katsepüügi käigus kogutud andmed ning 

antakse ülevaade Karujärve olemasolevast kalastiku liigilisest koosseisust, 

milles vaadeldakse roosärjele toidu/elupaiga konkurentsi pakkuvaid liike ning ka 

roosärge toiduks tarbivaid liike. 

Katsepüügil uurimismeetod on ühtne Euroopa standardne püügimetoodika EVS-EN 

14757:2005 nõudest ”Water quality – sampling of fish with multi-mesh gillnets“. 

Seirepüügil kasutati teadusotstarbelisi mitmesektsioonilisi Nordic tüüpi  nakkevõrke. 

Roosärje juurdekasvu arvutamiseks mõõdeti soomustel aastaringide vahed ning arvutati 

valemi abil isendite iga-aastased juurdekasvud. Pikkuse tagasiarvutamiseks mingis kindlas 

vanuses kasutatakse R. Lee valem valemit: Tln = Tlx(Rn/R) (Chugunova, 1959). 

Olulisemateks tulemusteks oli Saaremaa Karujärve roosärje pikkuse kasvutempo ning 

kaalu kasvutempo eripärad. Roosärje kasvutempo on kõige kiirem esimesel eluaastal ning 

aeglustub vanuses 11+. Töö autori andmete põhjal asendub pikkuskasv Saaremaa 

Karujärves kaalkasvuga vanuses 10+.  
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ABSTRACT 

 

The goal of this thesis was to describe the growth parameters of rudd and the fish fauna of 

Saaremaa Karujärv. Rudd is considered to be industrially inessential fish, which means it 

does not pose as an interesting subject for scientific research, because it does not play an 

important role in people's food table for its low nutritional value. At the same time this fish 

expendable for people plays an important role as one of the most phytophagous Estonian 

fish and as a feeding object for carnivorous fish. The distribution, biology and life 

activities of rudd are reviewed in this thesis. The collected fata from 2002, 2008 and 2014 

research catches are summarized and the present composition of species in Karujärv are 

surveyed. Based on this, a review on species, which compete with rudd for food and 

habitat and which consume rudd as food themselves, is made as well. 

The research method of the experimental fishing is applicable wit European standard 

fishing methodics EVS-EN 14757:2005 requirement ”Water quality – sampling of fish 

with multi-mesh gillnets“. Multisection Nordic gillnets for research purposes were used 

during the experimental fishing. The radius length of the annulus of lagenar was used to 

determine the increment of rudd and to calculate the annual growth of specimens. To 

calculate the growth in length during a specific age R. Lee formula was used: Tln = 

Tlx(Rn/R) (Chugunova, 1959). 

The most essential results are the rate of the growth in length and weight of Saaremaa 

Karujärv rudd. The rate of growth of rudd is fastest during the first year of life and slows 

down after the age of 11+. By the data gathered by the author of the thesis, the growth in 

length substitutes with the growth in weight in the age of 10+. 

 

 

 

 



 

5 

 

SISUKORD 

Sissejuhatus ........................................................................................................................... 6 

1. Kirjanduse ülevaade .......................................................................................................... 8 

1.1 Saaremaa Karujärv ...................................................................................................... 8 

1.1.1. Füüsikalis-geograafiline iseloomustus ................................................................ 8 

1.1.2 Hüdrokeemia ...................................................................................................... 10 

1.1.3 Kalastik ............................................................................................................... 10 

1.2 Roosärje bioloogia ..................................................................................................... 11 

1.2.1 Roosärje levik ja haabitus ................................................................................... 11 

1.2.2 Roosärje kudemiskäitumine ............................................................................... 14 

1.2.3 Roosärje toitumine .............................................................................................. 15 

1.2.4 Vaenlased ja parasiidid ....................................................................................... 15 

1.3. Vanuse määramisest kaladel ..................................................................................... 16 

2. Materjal ............................................................................................................................ 18 

3. Metoodika ........................................................................................................................ 19 

4. Tulemused ........................................................................................................................ 21 

5. Arutelu ............................................................................................................................. 31 

6. Kokkuvõte ....................................................................................................................... 33 

7. Summary .......................................................................................................................... 34 

Kasutatud kirjandus ............................................................................................................. 35 

Interneti allikad .................................................................................................................... 38 

Lisad .................................................................................................................................... 39 

Lisa 1. Töös kasutatud lühendid ja mõisted .................................................................... 39 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

SISSEJUHATUS 
 

Saaremaa Karujärv on vanim (Mäemets, 1977; Kaur, 2008) ning suurim Lääne-Saaremaa 

kõrgustikul paiknev sisejärv (Arold, 2005). Olles kõige kauem merest eraldatud järv 

Saaremaal on selle ioonkoostis sarnane pigem Mandri-Eesti järvedele (Mäemets, 1977). 

Kirjandusandmete põhjal muudab madal ioonkoostis Karujärve teistest Saaremaa järvedest 

liigivaesemaks, kuna sel puuduvad ümberkaudsed sarnased järved, kust võiksid seal elavad 

liigid Karujärve elama asuda (Mäemets, 1974). Karujärve kalastikus domineerivaks liigiks 

on ahven. Veel võib leida Karujärvest järgmisi liike: võldas, haug, siig, säinas, linask ning 

roosärg (Mäemets, 1968). 

Roosärg on levinud kogu Euroopas välja arvatud Pürenee poolsaarel, Kreekas, 

Skandinaavia põhjaosas ja Šotimaal (Mikelsaar, 1984). Eestis pole kohatud roosärge 

Hiiumaal (Pihu & Turovski, 2001), Ida-Saaremaal ja enamikes Põhja-Eesti järvedes (Hunt, 

2012). Samas on roosärge leitud Vormsilt (Kose, 2012). Roosärg eelistab mudase põhjaga 

veekogusid ning on levinud peamiselt järvedes, kuid võib esineda ka aeglase vooluga 

jõelõikudes (Hunt, 2012; Mäemets, 1984) ning jõe laiendites (Wheeler, 1978). Roosärg 

suudab elada ka rannikumeres (Hunt, 2012; Mäemets, 1984). 

Roosärg ei ole tööstuslikult tähtis kala, kuid on arvestatavalt populaarne spordikala (Pihu 

& Turovski, 2001). Roosärg on harrastatud just oma ereda värvuse ning hea liikuvusvõime 

poolest (Enneveer, 1985). Tööstuslikult vähetähtsaks kalaks teeb roosärje tema väike 

rasvasisaldus, mis on kõigest 1-2% (Mae, 2002). Sellise kala turuhind on väike ning 2014. 

a. põllumajandusministeeriumi andmetel kiisa ja kogre järel madalaim (0,39 EUR/kg). 

Kuid just spordikalana on roosärje püüginumber suhteliselt suur, olles 2014. a. 1,2 tonni 

siseveekogudes ning rannakalurite poolt püütuna 2,6 tonni (Põllumajandusministeeriumi 

statistika, 2013). Kalamajandites omab roosärg aga tähtsust kui üks väheseid taimtoidulisi 

kalu, eelkõige kasutatakse teda aga rõõvkalade (vikerforell, koha) toiduks. Sellepärast on 

roosärge kasvatatud ka tiigimajandites (Enneveer, 1985).   

Käesolev bakalaureusetöö eesmärgiks on võtta kokku aastate 2002, 2008 ning 2014 ühtse 

metoodika alusel Saaremaa Karujärvest kogutud kalastiku seireandmed. Töös kirjeldatakse 

Saaremaa Karujärve kalastikku ning roosärje kasvuparameetreid. Nendest viimase 
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uurimiseks kasutati 28 roosärje isendilt vanuse määramiseks soomuseid ning 

tagasiarvutuse teel leiti roosärje iga-aastased juurdekasvud.    

Autor tänab kõiki inimesi, kes aitasid lõputöö tarvis 2014. aastal Saaremaa Karujärvel 

monitooringut läbi viia/andmeid koguda. Samuti tänab autor Anu Palmi, kes aitas töö 

autoril jooniseid koostada. Eraldi tänab autor oma juhendajat teadur MSc Teet Krauset 

mõistva suhtumise ning lõputöö valmimisel osutatud abi ja toetuse eest.   
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

 1.1 Saaremaa Karujärv 

  1.1.1. Füüsikalis-geograafiline iseloomustus 

 

Kirjandusallikates nimetatakse Saaremaa Karujärve veel ka Järumetsa, Järvemetsa ja 

Järvmetsa järveks. A. Mäemets kirjeldab enda 1977 aastal ilmunud raamatus Karujärve, 

kui peale Antsülusjärve taandumist  merest eraldanud laguuni (Mäemets, 1977). 

Antsülusjärv oli 9300-8000 aastat tagasi Läänemere nõos paiknenud jääajajärgne 

mageveeline järv (Eesti entsüklopeedia, 2003). Karujärv on oma nime saanud muistendi 

järgi, mille kohaselt sekkus Jumal praeguse Karujärve kohal seitsme karu tülisse, lastes 

neile vihma peale sadada ning nii tekkinudki järv. Seitse karu lendasid aga kõik eri 

suundades ja nii tekkinud Karujärvele seitse sopistust (Mäemets, 1974; Margus, 1974). 

Teise muistendi kohaselt tekkinud Karujärv Suure Tõllu vankriratta kukkumisest (Margus, 

1974).   

Karujärv on Saaremaa vanim (Mäemets, 1977; Kaur, 2008) ning suurim Lääne-Saaremaa 

kõrgustikul paiknev sisejärv (Arold, 2005). Aastast 2006 kuulub Karujärv Natura 2000 

loodusalade võrgustikku (Sepp, 2012). Järve ümbruses on pinnakatteks enamasti kruus, liiv 

ja vähemal määral ka savikas moreen. Ala domineerivad kamar-leetmullad. Karujärve 

kalda struktuur on enamasti lauge ja on suuremal määral ümbritsetud kuuse- ja 

männimetsaga (Mäemets, 1968). Karujärve soisemal lõunakaldal võib kohata segametsa 

(Mäemets, 1968), kus okaspuudele lisandub ka lehtpuid (Margus, 1974). Inimasustust võib 

kohata järve põhjakaldal ning idas ja läänes ulatub järveni ka põllumajanduslikku maad. 

Järve äärsetel aladel paiknevad üksikud majapidamised ning Karujärve kallastel on 

varasemalt karjatatud loomi ja tegeldud ka linaleotusega. Reostusesest on esinenud 

heitõlidega reostust (Mäemets, 1968) ning põhja poolt satub Karujärve ka heitvett. 

Turisminduse eesmärgiga on rajatud järve ida kaldale ka avar kämpinguala (Mäemets, 

1977). 

Saari on Karujärvel kokku viis (Mäemets, 1968; Arold, 2005; Kaur, 2008), mille 

kogupindalaks loetakse 12 ha (Margus, 1974). Saarte nimed on: Suursaar ehk Kandlesaar 

(Mäemets, 1974), Oinarahu (ehk Ainsaar, Oinasaar), Väikesaar, Linderahu ja Kivirahu.  

Suursaarel kasvavad ka puud (Joonis 1) ning teistel saartel mitte (Mäemets, 1968). 
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Varasemalt oli järvel kokku kuus saart, kuid metsaga kaetud Kuumi (Margus, 1974) ehk 

Sarapiku (Mäemets, 1968) on praeguseks muutunud poolsaareks (Margus, 1974) ning on 

maismaalt eraldatud vaid suurvee ajal (Mäemets, 1977). Karujärve kaldajooned on 

äärmiselt liigestatud ning rohekate saarte tõttu on nimetatud Karujärve ka „Saaremaa 

Pühajärveks“ (Mäemets, 1968). Ühtlasi peetakse Karujärve ka Saaremaa ilusaimaks 

järveks (Tooms, 1959; Margus, 1974; Kaur, 2008). 

Karujärve põhjareljeef on vahelduv, sest järves esineb nii madalaid kui ka sügavamaid 

kohti. Põhjasetted koosnevad ennekõike liivast. Järve sügavamates piirkondades 

(Mäemets, 1968) võib ulatuda mudakihi paksus kolme kuni nelja meetrini (Margus, 1974; 

Mäemets, 1977). Madalad lõunakaldad on mudased ning seal võib näha kasvamas ka 

lehtpuid (Kaur, 1968). Karujärve veevahetus on suhteliselt nõrk, vahetudes 1,3 aasta 

jooksul (Eesti entsüklopeedia, 2003). Väikese valgala (Mäemets, 1977) kaudu  koguneb 

pinnavett järve ainult mõnest lühemast ojast, millest enamus on allikalised. Lisaks võib 

leida allikaid järve põhjakalda lähedalt (Mäemets, 1968). Kirdesopist voolab välja Vesiku 

(Kemmi) oja, mis 5 km pärast kaob Kalja kurisusse (Mäemets, 1977). Arvatakse, et 5 

kilomeetri kaugusel asuvad Odalütsi allikad (Margus, 1974), kus vee liikumine toimub 

 

Joonis 1. Saaremaa Karujärve Suursaar (Autori foto) 
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mere poole mööda maa-aluseid karstipragusid (Kaur, 2008), toituvad samuti Karujärve 

veest (Margus, 1974). 

  1.1.2 Hüdrokeemia  

 

Fütoplanktoni rohkus annab Karujärve veele rohelise värvuse. Vee läbipaistvus on 

suhteliselt suur, ulatudes 5,1 meetrini. Veetemperatuur on suviti pinnast põhjani ulatuvalt 

ühtlaselt kõrge. Vesi on kergesti segunev ja soojenev (Mäemets, 1977). Talvel külmuvad 

allikalised kohad üsnagi raskesti ning arvatavasti pole ka seepärast järve ummuksile 

jäämist esinenud (Mäemets, 1968). Samuti on Karujärve gaasirežiim tänu vähestele 

toitesooladele hinnanguliselt hea, olenemata sellest, et järve on lastud sisse voolata heitvett 

ja leotatud lina (Mäemets, 1977). Karujärve vesi on ioonkoostiselt sarnane pigem Mandri-

Eesti järvede veega (Mäemets, 1977). Karujärve üldlämmastiku konsentratsioon on 0,59 

mg/l, üldfosfor 0,012 mg/l ning pinnakihi klorofüll-a 1,80 μg/l (Keskkonnauuringute 

Keskus, 2014) ning veereaktsiooni iseloomustatakse nõrgalt aluselisena (pH 8,5-8,6 

(Mäemets, 1977)). Pinnavesi kui ka põhjalähedane veekiht on kõrge hapnikusisaldusega 

ning ka keemiline koostis on ühesugune pinna- ja põhjalähedases veekihis (Mäemets, 

1968).    

  1.1.3 Kalastik 

 

Karujärve kalastiku domineerivaks liigiks on ahven (Mäemets, 1968). Esineb veel võldas, 

haug, siig, säinas, linask ja roosärg. Tõenäoliselt võivad Karujärves elavateks liikideks olla 

veel ka kiisk, koger, ogalik, särg ja latikas, kuid kahe viimase esinemine on suhteliselt 

ebatõenäoline (Mäemets, 1968; 1977) ja on olnud ekslik algusest peale (Krause et. al., 

2015). Karujärve on asustatud aastatel 1935-1964 erinevaid kalaliike: 300 000 peipsi siia 

vastset, 450 000 rääbisevastset, 50 000 meriforelli maimu, üle 200 000 merisiia maimu, 

8500 peledit ja 200 karpkala. Aastal 1977 oli neist püsima jäänud ainult siig ja peled 

(Mäemets, 1977). 1930 aastal viidi Karujärvest Mullutu-Suurlahte 90 linaskit (Mäemets, 

1968). Aastatel 1996- 2002 asustati Karujärve MTÜ Pidula ja Riina Kalda kalamajand 

Carpio poolt 203 090 haugi ja 155 200 merisiia vastset (Krause et. al., 2015). 

Aastal 1990 saadi 12 tunnisel seirepüügi käigus 3 erinevat liiki kala (haug, ahven ja linask) 

ning 2000 aasta seirepüügil lisandus 1990 katspüügi käigus saadud kaladele lisaks roosärg 

ning kiisk. Aastal 2008 saadi katsepüügi käigus 6 erinevat kalaliiki (säinas, kiisk, roosärg, 
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ahven, haug, linask) ning aastal 2014 seitse erinevat kalaliiki: ahven, haug, kiisk, linask, 

roosärg, säinas ja hõberkoger (Krause et. al., 2014).   

 

 1.2 Roosärje bioloogia 

  1.2.1 Roosärje levik ja haabitus  

 

Roosärg (Joonis 2), keda on kirjandusallikates nimetatud ka rabasärjeks ja rutassärjeks, 

kuulub (Ränk et al., 1931) kiiruimsete (Actinopterygii) klassi, karpkalaliste 

(Cypriniformes) seltsi, karpkalalaste (Cyprinidae) sugukonda. 

 

Joonis 2. Roosärg Scardinius erythrophthalmus (Foto A. Rakko) 

Perekond roosärjed (Scardinius) oli varem tuntud kahe liigiga: harilik roosärg (Scardinius 

erythrophthalmus) ja teine kreeka roosärg (Scardinius graecus). Viimane neist elab Kreeka 

järvedes (Pihu, 1979). Tänaseks on teada ka endeemne liik S. racovitzai , keda võib leida 

Rumeenias Ordea piirkonnas väikesel alal (Ladiges, Vogt; 1979).  Lääne- Anatoolias leiti 

väikesekasvuline roosärg S. elmaliensis, kes on väga haruldane ja kantud Punasesse 

raamatusse (IUCN, 2014).         
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Roosärg on soojalembeline parvekala, kes hoiab veekogudes ülemistesse veekihtidesse 

(Wheeler, 1978). Roosärg eelistab ennekõike mudase põhjaga veekogusid ning on levinud 

peamiselt järvedes, kuid võib esineda ka aeglase vooluga jõelõikudes (Mäemets, 1984; 

Hunt, 2012) ja jõe laiendites (Wheeler, 1978). Ta suudab elada ka rannikumeres, kus tema 

meelispaigaks on taimestikuga kaetud piirkonnad (Mäemets, 1984; Hunt, 2012). 

Ekstreemsemas elupaigas võib kohata roosärge Türgis ja Ungaris kuumadest allikatest 

väljavoolavates jõgedes (Vida & Kótai, 2012). 

Roosärg on  üheks tuntuimaks Euroopa  mageveekalaks (Vida & Kótai, 2012), kes on 

levinud (Joonis 3) kogu Euroopas v.a Pürenee poolsaarel, Kreekas, Skandinaavia põhjaosas 

ja Šotimaal (Mikelsaar, 1984). Eestis pole kohatud roosärge Hiiumaal (Pihu & Turovski, 

2001), Ida-Saaremaal ja enamikus Põhja- Eesti järvedes (Hunt, 2012).   

Joonis 3. Roosärje looduslik leviala (Wheeler, 1978) 

Samas on roosärge leitud Vormsilt (Kose, 2012) ning kõige enam võib kohata roosärge 

Kagu-Eestis (Mäemets, 1984). 

Roosärge võib pidada meie magevete kalafauna üheks kauneimaks liigiks (Pihu, 1979). 

Välimuselt on ta kõige sarnasem tavalisele särjele (Pihu & Turovski, 2001; Hunt, 2012) 

(eredavärvilist särge peetakse tihti roosärjeks (Pihu, 1979)), kuid suuruse poolest võib 

meenutada roosärg säinast (Hunt, 2012). Roosärg võib ristuda ja anda hübriide särje  
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(Rutilus rutilus), nuru (Blicca bjoerkna), latika (Abramis brama) ja viidikaga (Alburnus 

alburnus) (Delling & Kullander, 2012). 

Roosärje kõhuuime ja päraku vahel on 

moodustunud nurkjalt murtud soomuste kiil 

(Joonis 4) (Wheeler, 1978). Seljauim on 

roosärjel sirge välisservaga, (Mikelsaar, 1984) 

suhteliselt lühike ning kümne kuni üheteiskümne 

uimekiirega (Wheeler, 1978). Pärakuuim on 

lühike, veidi nõgusa välisservaga (Delling & 

Kullander, 2012) ning omab samuti 10 kuni 11 

uimekiirt (Wheeler, 1978; Page & Burr, 1991). 

Sabauim on roosärjel sügava väljalõikega. 

Kõhuuime esiosa asetseb veidi eespool seljauime 

algusest (Mikelsaar, 1984). Nii pea kui ka suu on 

roosärjel väikesed, suu asetus ots- kuni 

poolülaseisune (Mikelsaar, 1984). Roosärje 

neeluhambad asetsevad kahes reas (Mikelsaar, 

1984; Pihu & Turovski, 2001) (5+3: 3+5 (Wheeler, 1978; Delling & Kullander, 2012)) 

ning on kulumispinnalt sakilised (Delling & Kullander, 2012). Sarnaselt särjele on ka 

roosärje soomused iseloomulikult suured (Mikelsaar, 1984). Värvuselt on roosärg küllaltki 

ere, selg tavaliselt pruunikasroheline, küljed kullaläikelised ja kõhu värvus valge 

(Mikelsaar, 1984; Pihu & Turovski, 2001). Roosärje noorjärgud on rohkem hõbedase 

läikega (Pihu & Turovski, 2001). Kõigil uimedel esineb punakat värvi (Mikelsaar, 1984; 

Pihu & Turovski, 2001), kuid sabauim (Delling & Kullander, 2012) ja rinnauimed on 

tavaliselt teistest kahvatumad (Pihu & Turovski, 2001). Erinevalt üldisest teadmisest, 

väidab L. Berg, et esineb ka hallide uimedega roosärgesid (Berg, 1964). Roosärje silma 

vikerkest on kollast värvi ja selle ülaosas paikneb punane täpp (Miller & Loates, 1997). 

Roosärg kasvab märtsist oktoobrini (Gumus et al., 2007) ning tema kasv on teiste kaladega 

võrreldes suhteliselt aeglane (Pihu & Turovski, 2001). Kala kasv oleneb toidu 

kättesaadavusest (Wheeler, 1978) ja temperatuurist (Tarkan et al., 2010). Mida vähem on  

toitaineid veekogus, seda aeglasemalt kala kasvab (Wheeler, 1978). Soomes läbi viidud 

uuringus selgus, et mida põhjapoolsem ala, seda kõrgemas vanuses roosärgesid esineb 

 
Joonis 4. A) Scardinius erythrophthalmus kiil  

B) ja C) Scardinius erythrophthalmus  

hübriidid (Burkhead & Williams 1991) 
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veekogus. Suundudes lõuna poole, seda vähem on kalu kõrgemas eas, kuid esimestel 

aastatel saavutatakse kasv kiiremini (Tarkan et al., 2010). Eesti järvedes on roosärje 

keskmine kasvutempo järgmine: kolmeaastased 11-12 cm ja 12-18 g; viieaastased 17-18 

cm ja 55-75 g; seitsmeaastased 22-24 cm ja 140-200 g; kümneaastased 26-28 cm ja 270-

360 g; viieteistaastased 31-34 cm ja 500-650 g (Pihu & Turovski, 2001). Võrreldes aga 

isaskalade kasvu emaskaladega on viimased kiirema kasvutempoga (Hunt, 2012). 

Suuruserekord Eestis on 1,04 kg, L 40,6 cm ning isendi vanuseks oli 14 aastat. See kala oli 

püütud Kasari jõest aastal 1978 (Pihu & Turovski, 2001; Hunt, 2012). Üldiselt kasvavad 

soodsates tingimustes roosärjed kuni 30 cm pikkuseks ja 0,8 kg raskuseks, kuid on leitud 

isendeid, kes on kasvanud 45 cm ja kaalunud 2 kg (Wheeler, 1978; Berg, 1964). Suurim 

Euroopas püütud roosärg tabati Austrias ning isend kaaluks oli 2,15 kg.  Vanuserekord 

kuulub aga  USA-le: 20 aastat ja 3 kuud (akvaarium Chicagos). Mõlemad registreeringud 

pärinevad 1950ndatest aastatest (Mae, 2002). 

  1.2.2 Roosärje kudemiskäitumine 

 

Eestis saavutavad roosärje emaskalad suguküpsuse 4-5 aastaselt (L 15-18 cm) ja isasased 

3-4 aastaselt (L 12-16 cm) (Pihu & Turovski, 2001). Sigimisajal tekib isaskalale pähe ja 

seljale helmeskate (Pihu, 2006). Kudemine algab mai teisel poolel, kui veetemperatuur on 

saavutanud keskmiselt 18 °C (McDowall, 1990; Pihu & Turovski, 2001) ja kestab juuli 

keskpaigani (Pihu & Turovski, 2001; Hunt, 2012). Kudemisaeg on just sellepärast 

suhteliselt pikk kuna roosärg on portsjonkudeja, mis tähendab, et kudemisajal koeb ta 2 

kuni 3 korda  (esimene portsjon moodustab aga absoluutsest viljakusest peaaegu poole) 

(Pihu & Turovski, 2001). Sigimisajal koeb roosärg kahvatuid (Miller & Loates, 1997) või 

punakaskollaseid marjateri, mille läbimõõt on 1-1,2 mm. Kuna marjaterad on väikese 

läbimõõduga, siis on neid näiteks särjega võrreldes rohkem. Teisisõnu öeldes, on roosärje 

absoluutne viljakus suurem kui särjel. Roosärje marjaterade absoluutne viljakus on 

tavaliselt 20 000- 170 000 marjatera (Pihu & Turovski, 2001), osadel andmetel kuni 232 

000 (Berg, 1964) ja suhteline viljakus 250- 300 marjatera (Pihu & Turovski, 2001). 

Roosärge tuntakse kui kala, kes üldiselt eelistab kudeda rohelistele taimedele. Kuid näiteks 

Võrtsjärve lõunaosas ja eeldatavasti paljudes teistes veekogudes on selle kala 

eelistatuimaks pulmapaigaks peale jää sulamist pilliroo- ja kaislakogumikud, kus 

marjaterad kleebitakse veekogu põhjas asetsevatele puhtaks uhutud taimejuurtele. 
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Roosaartele kudemine pakub noortele roosärgedele suurepärast kaitset lainetuse ja 

vaenlaste eest (Pihu, 1987). Mari areneb soojas vees 4- 7 päeva (Pihu & Turovski, 2001; 

Hunt, 2012) ja seejärel kinnituvad koorunud 3,9- 4,5 cm (Ristkok, 1960) pikkused vastsed 

mõneks päevaks veetaimede külge, mil nad toituvad rebokotis olevate toitainete arvelt 

(McDowall, 1990). Koetud marjaterad ei valmi kõik korraga, vaid järk-järgult (Pihu & 

Turovski, 2001). 

  1.2.3 Roosärje toitumine 

 

Vastse staadiumist saanud maimu peamiseks toiduobjektiks on zooplankton, mis maimueas 

üsnagi kiiresti asendub põhjaloomastikuga (Pihu & Turovski, 2001). Kuid ka hilisemas eas 

toitub roosärg zooplanktonist, seda suuremal määral kevadel ja sügisel ning vähesemal 

määral suvel (Berthou & Amich, 2000). Roosärg suudab püüda veepinnal ning isegi õhus 

olevaid putukaid ning ei ütle ka ära vähilistest, (Wheeler, 1978) kellest olulistemaks 

toiduobjektideks on vesikirbulistest Daphnia longispina ja Scapholeberis rammneri, 

kirpvähilised (Echinogammarus sp.) ning mitmed hilisemas eas sääselased Nematoceran 

dipterans (Berthou & Amich, 2000). Roosärg sööb meelsasti vesikupu lehtede külgedelt 

limuste kudu, sellist protsessi saadab äratuntav lirtsuv heli (Pihu, 1979). Roosärg ei ütle ära 

sobivatel tingimustel teiste kalaliikide noorjärkudest (Pihu & Turovski, 2001; Hunt, 2012), 

seega võiks lugeda  roosärje segatoiduliseks kalaliigiks (Pihu, 2006), kuid kuna 

omnivooriks osutuvad ainult suuremad isendid on roosärg endiselt Eesti üks 

taimetoidulisemaid kalu (Pihu & Turovski, 2001). Tänu sellele suudab roosärg eeldatavasti 

mõjutada järve makrofüütide biomass kui ka liigilist koosseisu (Donk & Otte, 1996). 

Talvel roosärg enamasti ei toitu ja on väheaktiivne (Hunt, 2012). 

  1.2.4 Vaenlased ja parasiidid 

 

Mageveekogudest on uuritud Peipsi ja Võrtsjärve roosärje parasiitide faunat: esimeses on 

teada 15 liiki parasiite ja teises 14 liiki parasiite. Peipsi järves domineerivateks 

parasiitiseks on Dactylogrys crucifer, Pshyllodistomum folium, Acanthocephalus lucii ja 

Ergasilus sieboldi. Võrtsjärves esines järgmiseid liike: Dactylogyrus difformis,  

Diplostomulum (= Tylodelphus) clavatum ja  Acanthocephalus anguillae (Ojaveer, 2003). 

Poolas, järves Warniak läbiviidud katse tulemustel saadi teada, et roosärjel elutsevate 

parasiitide arvu ja nende elutegevust suurendab taimtoiduliste kalade väljapüüdmine, mis 

loob parasiitidele vohama hakanud taimede vahel eluks soodsad tingimused. Aja möödudes 
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ei muutunud järves parasiitide fauna liigiline koosseis, kuid biomass see-eest küll (Dzika, 

2005). 

Edela-Inglismaal Slepton Ley järves on läbiviidud katse, kus täheldati, et särje (Rutilus 

rutilus) arvukus sõltub roosärje arvukusest. Kui särje populatsioon oli paelussi (Liguala 

intestinals) nakatumise tõttu kõrge suremusega, siis roosärje populatsioon samal ajal 

suurenes (Wootton, 1990). 

Looduses on roosärg röövkaladele toiduks. Kalade arvukuse vähenemine järves võib olla 

tingitud ka sellest, et roosärg armastab viibida kalda läheduses, kus putukad ja nende 

vastsed hävitavad sinna koetud marjaterasid (Vida & Kótai, 2012).   

         

 1.3. Vanuse määramisest kaladel 

 

Antonie van Leeuwenhoek oli esimene inimene, kes kirjeldas 1690-ndatel soomuste peal 

asetsevaid „ümmargusi jooni“ ning ka seda, et ühe kala kõigil soomustel oli neid ringe 

sama palju. Sellest tulenevalt mõistis Leeuwenhoek, et nende ümmarguste joonte arv on 

korrelatsioonis kala vanusega, sama iseloomulikult oli ta täheldanud neid  ringe puutüvel. 

Leeuwenhoeki tööd täiustus rohkem kui 200 aastat hiljem C. Hoffbauer. Hoffbauer lisas, et 

soomuse peal asetsevad tumedad jooned on selgesti eristatavad ja vahedega. Millest 

tulenevalt talveperioodil kalade kasv peatub, mida iseloomustas soomusel asetsevad 

tumedad kompaktsed ringid ning tumedate ringide vahel hele avaram osa suve 

kasvuperioodi (Jackson, 2007). 

Aastal 2002 läbiviidud uuringus koguti Bafra järvest roosärje isenditelt vanuse 

määramiseks viis erinevat struktuuri (Joonis 5): soomus,  selgroolüli,  lõpuskaaneluu ja 

erinevad  otoliidid. Tulemuste põhjal on kõige täpsem määrata roosärje vanust otoliitide 

abil kuna see on otseses korrelatsioonis kala FL (ninamikust sabauime väljalõike 

siseservani) pikkusega.  

Soomustelt kala vanuse määramise ebatäpsuseks loetakse antud teadusuuringu põhjal 

33,75% kuna soomusel võivad asetseda ebaühtlased ja katkevad tumedamad aastaringid 

ning toimub lubjastunud koe laialiimbumine (Gumus, 2007). Soomuste pealt aastaringide 
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lugemise eeliseks on see, et need on kergest kogutavad ning kala ei pea protseduuride 

läbiviimiseks eutaneerima (Al-Absy, 1988). 

 

 

Joonis 5. 1) soomus 2) lõpuskaaneluu 3) selgroolüli 4) ja 5) erinevad otoliidid (Gumus, 2007) 

Tänapäeval kasutatakse kalade kasvukiiruse määramiseks soomustelt ja luudelt mitmeid 

erinevaid meetodeid, kuid enamik neist põhineb norra teadlase E.Lea valemil. Kõiki Lea 

meetodeid on nõukogude ajal paljude autorite poolt uuritud (näit. Pravdin), kuid ükski neist 

ei ole täiesti puudusteta. Lea valemis ei võeta näiteks arvesse fakti, et soomused tekivad 

nahasse hiljem kui kala ise kasvama hakkab. Täiskasvanud kalade puhul see puudus 

muidugi eksimusi ei põhjusta. Noorkalade puhul on õigem kasutada E. Lea valemit, mille 

täiustas R.M. Lee (Ristkok, 1970). 
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2. MATERJAL

Saaremaa Karujärve (järvekood 207680) on viimaste aastate jooksul kalanduslikult 

seiratud aastatel 2002, 2008 ja 2014. Seirepüügid toimusid 1. - 2. augustil 2002, 10. - 12. 

augustil ja 21. - 22- oktoobril 2008 ning 21. - 23. augustil ja 2.-3 oktoobril 214. 

Karujärv  pinnareljeefid on toodud alloleval joonisel (Joonis 6). 

Joonis 6. Saaremaa Karujärve sügavuste kaart (Määr, 1934) 
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Tabelis 1 on  esitatud kõigi kolme erineva aasta katsepüükide tulemused: aastal 2002 saadi 

kogusaagist viis erinevat kalaliiki (ahven, haug, roosärg, linask ja kiisk).  Kokku 948 

(Tabel 3) isendit, nendest roosärgi 15 isendit. Aastal 2008 püüti Nordic tüüpi 

sektsioonvõrkudega kuus kalaliiki: ahven, haug, roosärg, linask, säinas ja kiisk. Erinevalt 

aastast 2002 lisandus katsepüügi käigus saadud kalaliikidele säinas. 2008 aasta püüti kahel 

katsepüügil (augustis ja oktoobris) isendeid kokku 610. 2014. aastal toimusid katsepüügid 

augustis ja oktoobris. Lisaks 2008 aastal püütud liikidele (ahven, haug, linask, roosärg, 

kiisk ja säinas) tabati 2014 aastal hõbekoger. Aastal 2014 saadi katsepüügil 490 isendit.   

                                                            

Tabel 1. Karujärvest püütud kalaliikide arv kolmel katsepüügi aastal 

Aasta Püügiaeg Kalaliikide 

arv 

Kala liik 

2002 August 5 Ahven, haug, linask, roosärg, kiisk 

2008 August 6 Ahven, haug, linask roosärg, kiisk, säinas 

2008 Oktoober 5 Ahven, haug, linask, roosärg, kiisk 

2014 Juuli 7 Ahven, haug, linask, roosärg, kiisk, säinas, hõbekoger 

2014 Oktoober 4 Ahven, haug, hõbe- koger, kiisk 

 

3. METOODIKA 
 

Katsepüügil lähtuti ühtsest Euroopa standardsest püügimetoodikast EVS-EN 14757:2005 

nõudest ”Water quality – sampling of fish with multi-mesh gillnets“. 2014. aasta 

seirepüügil kasutati teadusotstarbelisi mitmesektsioonilisi Nordic tüüpi  nakkevõrke, mis 

olid omavahel ühendatud 210 m pikkuseks võrgujadaks. Iga võrk oli 1,5 m kõrge, 

pikkusega 30 m. Nakkevõrgujadas  jagunesid püünised kolmeks tüübiks: ujuvad,  uppuvad 

ja tavalised. Ühesuguse silmasuurusega nakkevõrgud olid silmasuurustega: 30, 45 ja 60 

mm. Sektsioonvõrk koosnes 12 erineva silmasuurusega võrguosast: 5-55. Kirjeldatud 
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võrke asetati järve neli: kaks bentilist (uppuvat) ja pelaagilist (ujuvat), millega vastavalt 

saab püüda nii pinna- kui ka põhjalähedasest veekihist. 

Võrgujada asetati järvepüügile õhtul kell 20:00. Võrkute mõlematesse otstesse fikseeriti 

ankruga lipud, millele olid märgitud eripüügiloa number. Asukoha valimisel lähtutakse 

veekogu sügavusest, põhja reljeefist ja taimestikust. Võrgu väljavõtmine toimus hommikul 

kell 08:00. Seega kujunes püügiajaks kokku 12 tundi. 

 

Kalade analüüs toimus kohe värskelt peale võrgu väljavõtmist. Isenditel mõõdeti nii 

standardpikkus (SL) kui ka täispikkus (TL) ühe millimeetri täpsusega. Roosärjed kaaluti 

eraldi täiskaaluga (TW) 0,1 grammi täpsusega. Kõik saadud andmed kirjutati hiljem 

andmebaasi sisestamiseks paberkandjale. 

 

21.- 23.juulini 2014. a koguti võrkudega katsepüükide saakidest 28 erineva  pikkusega 

roosärge. Nendelt kogutud soomustelt loendati aastaringid ja määrati vanus. Igalt kalalt 

eemaldati vähemalt 5 soomust, millelt kõigilt määrati vanus. Roosärje vanuse määramiseks 

koguti soomused kõhuuime piirkonnast. Kasutades valgusmikroskoopi MBS-10 

(suurendus 16x) loendati soomustelt aastaringid ning määrati isendite vanused. 

Aastaringide vahed mõõdeti ning arvutati valemi abil isendite iga-aastased juurdekasvud. 

Pikkuse tagasiarvutamiseks mingis kindlas vanuses kasutatakse R. Lee valem valemit: Tln 

= Tlx(Rn/R) (Chugunova, 1959). Kõik arvutused, mis on töös esitatud on tehtud Microsoft 

Excel programmiga (Kiviste, 1999). 
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Joonis 7. Liikide arvu ja massi jaotus Saaremaa Karujärve 2002. a. katsepüügil (Krause et. al., 

2002) 

4. TULEMUSED 

                                                             
Aastatel 2002, 2008 ja 2014 tabati katsepüükide käigus Saaremaa Karujärvest kokku seitse 

erinevat kalaliiki, kelle liigiline koosseis on välja toodud juuresoleval tabelis (Tabel2). 

 

Tabel 2. 2002, 2008 ja 2014 Saaremaa Karujärvest püütud kalastiku liigiline koosseis. 
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2002 x   x x x x 

2008 x  x x x x x 

2014 x x x x x x x 

 

Aastal 2002 (Joonis 7) esines Saaremaa Karujärve katsepüügil kõige rohkem võrkudes 

ahvenat (80%), kellele järgnes kiisk (13%). Kuigi liikide arvu poolest esines katsepüügil 

kõige enam ahvenat näitab saagi kaaluline jaotus Saaremaa Karujärves, et ahvenad olid 

valdavalt väikese massiga. Massi jaotuse järgi oli domineerivaimaks liigiks linask (42%). 
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Aastal 2008 (Joonis 8) püüti katsepüügi käigus Saaremaa Karujärvest kuus erinevat 

kalaliiki. Saaki lisandus säinas, keda püüti ainult üks isend kogukaaluga 0,25 kg (Tabel 3). 

Aastal 2008 esines Saaremaa Karujärves liigilise koosseisu järgi kõige enam ahvenat 

(58%). Ahvenale järgnesid roosärg (19%), kiisk (12%) ning linask (10%). Sarnaselt 2002 

katsepüügi andmetele oli 2008. aastal massi jaotuse järgi domineerivaks liigiks linask 

(49%), kellele järgnesid ahven, roosärg ning haug. 

 

Joonis 8. Liikide arvu ja massi jaotus Saaremaa Karujärve 2008. a. katsepüükides (Krause et. al., 

2008) 

 

Sarnaselt eelnevate aastate katsepüükidele on aastal 2014 (Joonis 9) arvukamaiks liigiks 

ahven (41%). 2014. aastal tabati katsepüügi käigus esmakordselt ka hõbekoger. Massi 

jaotuse järgi on 2014. a domineeriv liik ahven (45%), kellele järgnevad roosärg (28%) ning 

vähearvukas linask (15%). Kuigi haugi ja säinast esines 2014. aastal isendite poolest väga 

vähe näitavad nende massi jaotuse protsendid (vastavalt 6% ja 4%), et tegu oli suhteliselt 

suurte isenditega. Linaskite arvukus oli 2014. aastal samuti madal, kuid 15%-line osakaal 

massi jaotuses näitab samamoodi, et väheste linaskite kaalud olid suhteliselt suured 

võrreldes teiste liikidega. 

 

Joonis 9. Liikide arvu ja massi jaotus Saaremaa Karujärve 2014. a. Katsepüükides 
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Tabelis 3 näeme, et kõige rohkem isendeid saadi katsepüügi käigus aastal 2002, mis on 

kõige väiksema isendite kogumassiga aasta. Kõige väiksema isendite arvuga aasta on 2014 

ning kõige suurema isendite kogumassiga aasta on 2008.                                                                          

 

Tabel 3. Roosärje arvukus ja massi jaotus erinevatel püügiaastatel 2002, 2008 ning 2014. 

 Ahven Haug Hõbekoger Kiisk Linask Roosärg Säinas Kokku 

2002 (tk) 760 11 0 125 37 15 0 948 

2002 (kg) 8,56 7,26 0 0,61 1, 28 1,22 0 30,52 

2008 (tk) 355 7 0 73 58 116 1 610 

2008 (kg) 20, 66 12, 64 0 0, 35 47, 26 14, 78 0,255 95, 94 

2014 (tk) 250 5 2 127 12 137 3 536 

2014 (kg) 43,30 4,50 0,97 0,70 11,67 20,98 2,91 84,74 

 

Aastal 2002 (Tabel 4) teostati katsepüüki Saaremaa Karujärves ainult augustikuus ning 

katsepüügil tabati 15 roosärge. Aastatel 2008 ja 2014 teostati katsepüüke kaks korda, 

augustis ja oktoobris. 2008. a augustis tabati 99 isendit, mis on oluliselt rohkem võrreldes 

oktoobrikuu katsepüügiga (17 tk). Aastal 2014 tabati augustis (60 tk) ja oktoobris (70 tk) 

suhteliselt võrdne arv isendeid. 

Aastal 2002 oli roosärgede kesmine pikkus 180,4 mm ning keskmine isendi mass 81,85 g. 

2002 aasta isendite kogumass oli 1,22 kg. 2008 aasta keskmine pikkus roosärje isenditel oli 

204,9 mm (august) ning mõnevõrra suurem oktoobris – 233,9 mm. Keskmine mass 

isenditel oli samuti suurenenud võrreldes aastaga 2002, olles augusti katsepüügil 121,4 g 

ning oktoobris 161,4 g. Püütud roosärgede kogumass oli mitmekordselt suurenenud 

võrreldes 2002. aastaga – kokku tabati roosärgi kogumassiga 14,79 kg. Isendite arv kui ka 

keskmised väärtused roosärjel suurenesid 2014. aastal veelgi. Kokku püüti kahe katsepüügi 

tulemusel Saaremaa Karujärvest 137 isendit, kogumassiga 20,98 kg. Aastal 2014 tabati 

Saaremaa Karujärve kolme katsepüügi aasta suurim roosärg pikkusega 300 mm ning 

kaaluga 396,3 g, antud isendilt määrati hiljem ka laboratoorselt vanus. 
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Tabel 4. Roosärje isendite arvukus, pikkus ja kaal aastatel 2002, 2008 ja 2014.   

Aasta Kuu Isendite arv Keskmine pikkus 

TL (mm) 

Keskmine 

kogumass TW 

(g) 

Kogumass 

(TW) 

(kg) 

Kogutud 

soomused 

(isendite arv) 

2002 August 15 180,4 81,85 1,22 0 

2008 August 99 204,95 121,43 12,02 0 

 Oktoober 17 233,94 161,45 2,77 0 

2014 August 67 225,04 160,21 14,58 28 

 Oktoober 70 220,86 139,06 6,40 0 

Kokku - 276 - - 36.99 28 

  

Roosärg nakkus aastal 2014 püügil kõige enam keskmistesse silmasuurustesse. 

Silmasuurusi 35 ja 30 oli 2014 aasta seirepüügil kõige rohkem (Joonis 10). 

 

Joonis 10. Roosärje isendite osakaal nakkevõrkudes 2014. a. 
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Joonistel 11 ja 12 on välja toodud Saaremaa Karujärve roosärje keskmine pikkus ning 

keskmine mass aastatel 2002, 2008 ja 2014. Karujärve roosärje keskmine pikkus ning -

mass on võrreldes 2002 ja 2014 andmestikku suurenenud, olles kõige suurem aastal 2008 

oktoobrikuus ning madalaim aastal 2002.  

 

Joonis 11. Roosärje keskmine pikkus aastatel 2002, 2008 ja 2014 

 

Joonis 12. Roosärje keskmine mass aastatel 2002, 2008 ja 2014 
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Saaremaa Karujärvest aastatel 2008 ja 2014 püütud isendite kasvukõvera võrdlemisel 

selgub, et kõige saledama kehaga roosärje isendid püüti aastal 2008 augustikuus (Joonis 

13).               

 

Joonis 13. Roosärje pikkus- ja kaalukasvu sõltuvus kahel püügikorral Saaremaa Karujärves aastal 

2008 

 

Kõige tüsedama kehaga isendid tabati aasta 2008 oktoobris. Kahe joonise (Joonis 13 ja 14) 

kasvukõvera võrdlusest järeldame seda, et kalad on tüsedamad oktoobrikuus ning 

saledamad suvekuudel.           

 

Joonis 14. Roosärje pikkus- ja kaalkasvu sõltuvus kahel püügikorral Saaremaa Karujärves aastal 

2014 

                                

2014. aastal Saaremaa Karujärvest püütud vanimaks roosärjeks osutus 12+ aastane isend 

(Joonis 15). Kõige nooremateks tabatud isenditeks osutusid kaks viie aastast roosärge. 

Liigisiseselt domineerisid 10+ aastased roosärjed, keda oli kokku 11 tükki ning nad 

moodustasid 38% kõigist uuritud roosärgedest (Joonis 16).                                            
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Joonis 15. Analüüsiks kogutud roosärgede vanuseline jaotus 2014. a 

 

 

Järgmisena esines 9+ aastaseid isendeid (6 tk), kes moodustasid 21% kõigist uuritud 

roosärgedest. Teistes vanustes isendeid esines märgatavalt vähem. Viie kuni seitsme 

aastaseid isendeid esines  kokku 6 ning vanemaid isendeid (11 ja 12 a.) esines mõlemaid 

2014. aastal kokku kolm isendit. 

 

Joonis 16. Analüüsiks kogutud roosärgede vanuseline jaotus 2014. a 

 

 



 

28 

 

Tabelist 5 näeme, et roosärje kasvutempo on küllaltki kõikuv. Üheaasta vanuselt on 

roosärje keskmine pikkus 36,4 mm ning eluaastaks 12 on saavutanud roosärg pikkuse 

300,0 mm, nende aastate vahemikus kõigub juurdekasv 14,0 mm- 28,1 mm vahel.  Autori 

kogutud andmete põhjal on roosärje kõige kiirem kasvutempo esimesel eluaastal, mil isend 

on saavutanud kogupikkuse 36,4 mm. Peale esimest eluaastat kasvutempo aeglustub, olles 

keskmiselt ühes aastas 27,3 mm. Eluaastal 11+, kui roosärg on saavutanud pikkuseks 284,0 

mm nihkub kasvukõvera joon veidi sirgjoonelisemaks kuna vanemas eas kalade kasv 

aeglustub (Joonis 17). 

 

Tabel 5. Tagasiarvutusest roosärje juurdekasv (mm) Saaremaa Karjärves                                          

Isendi vanus Isendite arv Pikkuse TL (mm) Juurdekasv (mm) 

Piirid Keskmine Piirid Keskmine 

1+ 0 36,4- 52,3 36,4 - - 

2+ 0 43,7- 90,3 64,4 19,3- 57,2 28,0 

3+ 0 67,0- 131,1 92,5 7,4- 44,3 28,1 

4+ 0 94, 8- 157,3 118,0 14,8- 48,1 25,5 

5+ 2 127,3- 180, 0 145,4 18,5- 35,8 27,2 

6+ 2 152,3- 191,6 169,7 17,5- 46,2 27,0 

7+ 2 179,2- 215,2 193,9 18,0- 37,7 25,7 

8+ 3 202,5- 235,9 215,6 14,3- 34,1 22,2 

9+ 6 221,4- 256,5 236,1 16,0- 26,0 21,6 

10+ 11 240,0- 275,7 258,0 12,0- 32,2 21,4 

11+ 2 281,9- 286,0 284 10,3- 18,1 14,2 

12+ 1 300 300 14,0 14,0 

 

 



 

29 

 

Ühe aasta vanuselt on roosärje keskmiseks kaaluks 26,63 g (Tabel 6) ning eluaastaks 12 on 

saavutanud roosärg kaaluks 396,30 g. Töö autori kogutud andmete põhjal jääb 1+ kuni 12+ 

aastaste roosärgede juurdekasv 18,08 g ja 23,85 g vahele, mis on pikkuse juurdekasvuga 

võrreldes stabiilsem. 

Tabel 6. Tagasiarvutatud roosärje juurdekasv (g) Saaremaa Karujärves                         

Vanus Isendite arv Kaal (g) Juurdekasv (g) 

Piirid Kesmine Piirid Keskmine 

1+ 0 13,44- 42,20 26,63 - - 

2+ 0 22,81- 77,06 47,09 7,92- 41,29 20,46 

3+ 0 34,05- 115,59 67,65 5,33- 38,53 20,56 

4+ 0 42,76- 154,64 86,60 8,71- 43,93 18,96 

5+ 2 51,47- 189,78 107,01 6,76-44,03 20,41 

6+ 2 68,10- 229,34 131,86 9,29-47,70 21,14 

7+ 2 84,60- 266,03 157,68 11,18-36,69 20,56 

8+ 3 135,00- 293,56 182,39 9,88-27,52 18,84 

9+ 6 162,20- 322,91 206,36 11,15-29,36 18,93 

10+ 11 191,20- 348,60 242,41 10,94-30,12 20,04 

11+ 2 340,90- 372,45 356,67 12,30-23,85 18,08 

12+ 1 396,30 396,30 23,85 23,85 

 

Joonisel 17 on välja toodud Saaremaa Karujärve roosärje kasvukiirus (kaal ja pikkus). 

Tulemuste põhjal on kasvu- ja kaalu iseloomustava kõvera jooned suhteliselt sirged 

eluaastatel 1 kuni 10, mis näitab selles vahemikus stabiilset kasvu. 10+ eluaastal nihkub 

kaalukõver suhteliselt järsult ülesse ning pikkuskasv asendub kaalkasvuga nagu näitab 

joonisel kujutatud graafik. 
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Joonis 17. Saaremaa Karujärve roosärje kasvukiirus 
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5. ARUTELU 

                                     

Saaremaa Karujärve domineerivaks liigiks aastatel 2002, 2008 ning 2014 on ahven, kes on 

üheks enimlevinuimaks kalaliigiks Eesti järvedes ja jõgedes (Pihu, 1993). Arvukamalt 

esines lepiskaladest 2002, 2008 ning 2014 aasta katsepüükidel kiisk, roosärg ning linask. 

Katsepüügi käigus moodustas vähemuse haug, kes suvisel katsepüügiperioodil hoiab 

kaldaäärsesse taimestikuga vööndisse ning on soojas vees suhteliselt passiivne ning just 

sellepärast satub nakkevõrkudesse suhteliselt harva. Haug võib võrku eksida ka rünnates 

seal olevaid kalu. Uue liigina püüti Saaremaa Karujärvest katsepüügi käigus aastal 2014 

hõbekoger, mis puudub kirjandusest Saaremaa Karujärve eeldatavatest olemasolevatest 

liikidest. Aastal 2014 katsepüügi käigus püütud säina saagikus oli 3 korda suurem kui 

aastal 2008.   

Aastaks 2014 on suurenenud tunduvalt roosärje ja linaski biomass, mille üheks põhjuseks 

on röövkalade vähene arvukus, eriti vanemate ja suuremate vanusegruppide hulgas. Kõigi 

kolme püügiaasta rekordkalaks oli 8,85 kg ning 1,08 m pikkune haug. Samas on 

vähenenud ahvena ning kiisa biomass, kuid sellest olenemata on nende liikide arvukus 

Saaremaa Karujärves endiselt hea.   

Võrreldes aastate 2008 ja 2014 Saaremaa Karujärve katsepüügi tulemusi selgub, et kõige 

saledama kehaga roosärjed püüti aastal 2008 augustikuus. Kõige tüsedama kehaga isendid 

tabati 2008 aasta oktoobrikuus. Kasvuvõrrandi asendaja (b) näidud jäid Saaremaa 

Karujärve katsepüükidel aastatel 2008 ja 2014 3,32- 3,61 vahele. 

Suuremates järvedes, kus on rohkem erinevaid elupaiku, omavad kalapopulatsioonid 

üldiselt kiiremat kasvu (Ristkok, 1960). Aastal 2014 katsepüügi käigus Saaremaa 

Karujärvest vanuse määramiseks kogutud isenditest domineerisid kõige enam 10+ aastased 

roosärjed. Vanusepiirid jäid 5- 12 eluaasta vahele. Noorimad määratud isendid olid viie 

aastased roosärjed, kes selleks eluaastaks on autori andmete põhjal keskmiselt 145,3 mm 

pikad ning kaaluga 107,01 g. Sellise pikkuse ja vanuse juures on enamus roosärje isaskalad 

suguküpsuse saavutanud. Emased roosärje isendid saavutavad suguküpsuse veidi hiljem, 

olles 15- 18 mm pikad (Pihu & Turovski, 2001). 
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Saaremaa Karujärve püügiandmed kinnitavad varasemaid teadmisi, et roosärje kasvukiirus 

on varieeruv (Ristkok & Ruse 1974). Saaremaa Karujärve roosärje kasvutempo on kõige 

kiirem esimesel eluaastal ning hiljem kasvutempo aeglustub. Eluaastatel 2 kuni 11 on 

Saaremaa Karujärve roosärje kasvutempo suhteliselt stabiilne, jäädes 21,4 mm ning 28,1 

mm vahele. Töö autori andmete põhjal hakkab kasvutempo aeglustuma kui roosärg on 

saavutanud vanuse 11+. Kogutud andmete ja vanusemäärangute järgi võib öelda, et 

Saaremaa Karujärve roosärje kaalukasvutempo suhteliselt stabiilne kogu kasvuperioodi 

vältel.  Töö autori andmete põhjal toimub 10+ vanuses  Saaremaa Karujärve roosärje 

pikkuskasvu asendumine kaalkasvuga. 

Roosärge võib lugeda Eesti üheks taimtoidulisemaks kalaks (Pihu & Turovski, 2001). 

Seega Saaremaa Karujärves roosärje isenditele otseselt toidukonkuretsi pakkuvaid liike ei 

leidu. Aastate 2002, 2008 ning 2014 katsepüügid on näidanud, et Saaremaa Karujärves 

puudub särg, ehkki vanemates kirjandusallikates on seda kala seal elavaks mainitud. 

Ilmselt on kalapüüdjad roosärge ekslikult särjeks pidanud (Mäemets, 1977). Särg on mujal 

mageveekogudes roosärjele pealmine toidu ja elupaiga konkurentsi pakkuv liik. Teistest 

liikidest kontrollivad Saaremaa Karujärves roosärje arvukust temaga koos kaldaäärsetel 

aladel elav haug, kellele roosärje noorjärgud on osaliselt toiduks ning elupaiga ja 

toidukonkuretsi pakkuv säinas. Samuti võivad langeda kaldaäärsetele aladele koetud 

marjaterad putukate vastsete saagiks (Vida & Kótai, 2012) või arvukamalt esinenud kiisa 

toidupalaks, kes sööb väga innukalt teiste liikide marja (Pihu, 1979). 

Kalade olemasolu järves oleneb ennekõike veekogus olemasolevatest tingimustest. 

Saaremaa Karujärve kaldaäärsed alad ei ole roosärje populatsioonile kõige ideaalsemates 

tingimustes kuna seal puudub piisavalt taimi varjepaikadeks. Seega oleks töö autoti arvates 

roosärje populatsiooni hoidmiseks kõige tähtsam säilitada kaldaäärseid alasid, kus 

roosärjed saaksid varjuda röövkalade eest. 
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KOKKUVÕTE 

 
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli kirjeldada Saaremaa Karujärve kalastiku ning 

roosärje kasvuparameetreid. Nendest viimase uurimiseks kasutati 28 roosärje isendilt 

vanuse määramiseks soomuseid ning tagasiarvutuse teel leiti roosärje iga-aastased 

juurdekasvud.   

Kõige rohkem liike tabati katsepüügi aastal 2014, kokku seitse erinevat liiki. Vähem liike 

saadi aastal 2002, mis oli kõige arvukam isendite aasta. Karujärve domineerivamaks liigiks 

aastatel 2002, 2008 ning 2014 on ahven. Arvukamalt esineb lepiskaladest Saaremaa 

Karujärves kiisk, roosärg ning linask. Aastal 2002 puudus katsepüügi käigus saadud 

tulemuste põhjal 2008 aastal esinenud säinas ning 2014 aastal esinenud hõbekoger. 

Saaremaa Karujärvest vanuse määramiseks kogutud isenditest domineerisid 10+ aasta 

vanused roosärjed, kelle keskmiseks pikkuseks on töö autori andmete põhja 145,4 mm ning 

kaaluks keskmiselt 107,01 g. Noorimateks isenditeks olid kaks 5+ aastast roosärge, kelle 

kasv võiks olla too autori andmete põhjal keskmiselt 145,4 mm ja 107,01g. Vanimaks 

isendiks osutus 12+ aastane isend, kes oli  300 mm pikk ning kaalus 396,30 g. 

Roosärje kasvukiirus on Saaremaa Karujärves küllaltki kõikuv ning sellepärast on 

suhteliselt raske välja tuua kindlaid kasvuperioode. Saaremaa Karujärve roosärje 

kasvutempo on kõige kiirem esimesel eluaastal ning hiljem kasvutempo aeglustub. 

Esimesel eluaastal, kus roosärje juurdekasvu kiirus on kõige suurem on autori andmete 

põhjal Saaremaa Karujärve roosärjed keskmiselt 36,4 mm pikkused ning kaaluvad 26,63 g. 

Eluaastatel 2 kuni 11 on Saaremaa Karujärve roosärje kasvutempo suhteliselt stabiilne 

jäädes keskmiselt 21,4 mm ning 28,1 mm vahele ning kaaludes keskmiselt 47,09 g- 356,67 

g. Autori andmete puhul hakkab kasvutempo aeglustuma kui roosärg on saavutanud vanuse 

11 eluaastat. 

Saaremaa Karujärve roosärje kaalu kasvukiirus on suhteliselt stabiilne. Isendid vanuses 1-

10 eluaastal võtavad kaalus juurde ühes aastas vahemikus 18, 08 g- 23,85 g. Alates 10+ 

eluaastast roosärje kasv suureneb tunduvalt ning pikkuskasv pidurdub ja asendub 

kaalkasvuga. 
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SUMMARY 
  

The goal of this thesis is to describe the growth parameters of the rudd and the fish fauna 

of Lake Saaremaa Karujärv. Scales of 28 rudd were used for aging and back calculations 

were carried out to find the annual increments in growth. 

The number of species caught with research fishing on Lake Saaremaa Karujärv was the 

highest in 2014, a total of seven species. Fewer species were caught in 2002, while the 

number of individuals was the highest. The dominant species for Karujärv in 2002, 2008 

and 2014 was the perch. The ruffe, rudd and tench were the most numerous non-

carnivorous fish in Saaremaar Karujärv. In 2002 the research catch didn't include the ide 

appearing in 2008 and the gibel carp caught in 2014. 

Among the rudd gathered for aging from Lake Saaremaa Karujärv those at 10+ years of 

age dominated with length according to the information gathered by the author of this 

thesis averaging at 145,4 mm and weight at 107,01g. The two youngest rudd were aged as 

5+ years of age, whose size and weight were according to the author's data on average 

145mm and 107,01g. The oldest specimen was aged to be 12+ years of age, and was 

300mm long weighing 396,3g. 

The growth rate of the rudd in Lake Saaremaa Karujärv was rather volatile and because of 

that it was difficult to determine the exact periods of growth. In Lake Saaremaa Karujärv 

the growth rate of rudd was the fastest in the first year of life, later on the growth rate 

slowed down. In the first year of life, during which the growth rate of the rudd was the 

highest according to the author’s data, the rudd was on average 36.4mm in length and 

weighed 26,63g in Lake Saaremaa Karujärv. During years 2 to 11 the growth rate of the 

rudd in Lake Saaremaa Karujärve remained relatively stable, ranging between 21.4mm and 

28.1mm in length and 47, 09g- 356.67g in weight. According to the author's data the 

growth rate began to slow down even more when the rudd had achieved more than 11 

years of age. 

The growth in weight was relatively stable for the rudd in Lake Karujärv. Specimens aged 

as 1-10 years of age gained weight somewhat in the range between 18,08g- 23,85g in an 

average. From the age of 10+ years of age the growth of rudd increased considerably when 

the growth in length slowed down and turned into the growth  in weight. 
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LISA 

Lisa 1. Töös kasutatud lühendid ja mõisted 

 

Absoluutne viljakusest- munasarjades olevate küpsete munarakkude arv 

FL- sabauime väljalõike siseservani 

FN- pikkus ninamikust sabauime väljalõike siseservani 

R- lõpuse kaaneluu koguraadius 

Rn- vastav aastaringi raadius 

Suhteline viljakus- marjateri 1 kg kehakaalu kohta 

TL- täispikkus 

Tln- tagasiarvutatav täispikkus 

TW- täiskaal 


