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Suurima taastootmispotenstiaaliga Pärnu jõe lõhepopulatsioon on hävimisohus, mille 

põhjuseks on eelkõige Sindi tammi poolt tõkestatud juurdepääs koelmutele. Seetõttu 

vajab Pärnu lõhepopulatsioon tugevdamist kunstlikult paljundatud ja kasvatatud 

lõhede asustamise abil. Genofondi järskude muutuste vältimiseks peaks asustamisi 

tegema jõe enda või tema algupärasele genofondile kõige sarnasema muu 

populatsiooni baasil. Kuna Pärnu jõest pole praktiliselt võimalik sugukalu püüda, siis 

võiks tema lõhepopulatsiooni tugevdamiseks ja taastamiseks kõige paremini sobida 

lähim elujõulise lõhe asurkonnaga Daugava jõgi Lätis. Käesoleva töö eesmärgiks on 

välja selgitada Daugava lõhe geneetiline sobivus Pärnu jõe lõhe asurkonna 

taastamiseks, milleks hinnati uuritud valimite geneetilist muutlikkust ja 

diferentseeritust. Aastatel 2012 ja 2013 koguti Daugava jõest püütud sugukaladelt 

koeproovid geneetilisteks analüüsideks ning genotüpiseeriti 17 mikrosatelliitmarkeri 

abil. Geneetiliste iseärasuste välja selgitamiseks kasutati võrdlusena aastatel 1997-

2000 Liivi lahe lõhepopulatsioonidest (Pärnu, Daugava, Gauja, Salaca, Venta) 

kogutud noorkalade materjali ja Soome lahe populatsioonidest (Kunda, Keila, 

Vasalemma, Narva) aastatel 2007-2013 kogutud materjale. Kokku analüüsiti 1132 

isendit. Tulemuseks saadi, et võrreldes Liivi lahte suubuvate jõgede 

lõhepopulatsioonidega on Soome lahte suubuvate jõgede uuritud lõhepopulatsioonides 

alleelirohkus kõrgem ja keskmine heterosügootsus on suurem. Populatsioonide 

geneetilist sarnasust iseloomustava DA distantsimaatriksi põhjal koostatud 

dendrogramm näitab, et Liivi lahe lõhepopulatsioonide (sh. Pärnu) uuritud valimid 

moodustavad ühtse rühma, mis eristub selgelt Soome lahe populatsioonidest. Daugava 

jõe lõhekari sobib geneetilise profiili poolest hästi Pärnu jõe hävimisohus 

lõhepopulatsiooni taastamiseks. 

Märksõnad:Pärnu ja Daugava jõgi, lõhepopulatsioon, mikrosatelliitmarkerid, genofond 
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Pärnu River has the largest reproduction potential, but its salmon population is in 

danger of extinction because of the Sindi dam, which blocks the fish access to the 

spawning grounds. Therefore, Pärnu River salmon population needs the help of 

artificial reproduction and stocking activities. In order to avoid sudden changes in the 

gene pool the stocking should be based on genetically closest populations. As it is 

practically impossible to catch adults from the Pärnu River the, closest viable salmon 

population from the Daugava River in Latvia could be used for its recovery. The 

objective of this thesis was to characterise the Daugava River salmon population by 

microsatellite DNA markers and to ascertain its genetic suitability for restoring the 

salmon population in Pärnu. In 2012 and 2013 salmon breeders from Daugava River 

were caught and genotyped by 17 microsatellite markers. For comparison, other 

Estonian and Latvian salmon populations from the rivers in the Gulf of Riga (Pärnu, 

Daugava, Gauja, Salaca, Venta) and the Gulf of Finland (Kunda, Keila, Vasalemma, 

Narva) were investigated. A total of 1132 samples were analysed. The results of this 

study demonstrate that allelic richness and heterozygosities were higher in salmon 

rivers that flow into the Gulf of Finland than in rivers of Gulf of Riga. Also, the 

analysis of genetic similarities with DA dendrogram shows that the Gulf of Riga 

salmon populations (incl. Pärnu) form a coherent group, which is clearly distinct from 

the populations of the Gulf of Finland. Therefore, the genetic profile of the Daugava 

River salmon population is well-suited for restoring the endangered salmon population 

in the Pärnu River. 

Keywords: Pärnu River, Daugava River, salmon population, microsatellites, genetic 

pool 
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SISSEJUHATUS 

 

Lõhe (Salmo salar L.) kui anadroomne kalaliik veedab suurema osa oma elust merevees, kuid 

sigib jõgedes, kus veedab ka paar esimest eluaastat. Lõhedele on iseloomulik tugev “homing ” 

instinkt, mille ajendil siirduvad nad tagasi oma kudejõkke, moodustades sellest tingitud 

osalise reproduktiivbarjääri tõttu selge geograafilise ja geneetilise populatsioonistruktuuri. 

Lõhe omab suurt majanduslikku tähtsust, sest on hinnatud oma maitsva liha tõttu ning on 

ühtlasi eelistatuim kutselise- ja harrastuskalapüügi objekt. Läänemere piirkonnas on 

lõhepopulatsioone vähemalt 43 jões, millest looduslikke isepaljunevaid lõhe asurkondi on 

ligikaudu 29 jões (HELCOM 126A 2011). Looduslikku juurdekasvu pärsib aga oluliselt 

paisude rajamine lõhejõgedele, mille tõttu ei pääse suguküpsed kalad koelmualadele kudema. 

Lisaks hävitatakse jõgede süvendamisega kärestikke ning sobivaid kudealasid. Mitmed 

Läänemere vesikonna jõed on sellest tulenevalt jäänud väga halba seisukorda ning on 

kaotamas või juba kaotanud algsed looduslikud lõhe populatsioonid. Lõhe ettekasvatamine ja 

asustamine on Läänemere piirkonnas levinud tegevus, sest looduslikud populatsioonid ei ole 

jätkusuutlikud ning ei pea püügisurvele vastu. Tänapäeval, kus ligi 80% lõhe populatsiooni 

juurdekasvust taastoodetakse kunstlikult (Ulm 2013), nõuab lõhe arvukus ning heaolu pidevat 

jälgimist ja kaitset.  

Tänu lõhe kultuurilisele ja majanduslikule tähtsusele Lääne-Euroopas ja Põhja-Ameerika 

idaosas on paljude aastate jooksul läbi viidud mitmeid põhjalikke uuringuid liigi bioloogiast, 

hõlmates hulgaliselt programme lõhe taasasustamiseks. Alates aastast 1990 on Läänemerre 

asustatud 4,3-5,8 miljonit laskujat ehk smolti aasta kohta (HELCOM 126A 2011). Kõik antud 

ettevõtmised pole aga olnud piisavalt edukad, et tuua jõkke tagasi jätkusuutlik ning edukas 

lõhepopulatsioon. Osaliselt tuleneb see looduslikest tingimustest jõgedes (ebasoodsad 

keskkonnatingimused, veekeemia) kuid arvesse tuleb võtta ka populatsioonide geograafilise 

struktuuri olemasolu Läänemeres, mis sai alguse postglatsiaalsest koloniseerimisliinist.  

Eelpool mainitud asustamiseks kasvatatav lõhe võib seega omada kahjulikku mõju geneetilise 

mitmekesisuse säilitamisel looduslikes lõhe -populatsioonides, sest: 1) geneetiline varieeruvus 

väheneb, 2) halveneb kohanemisvõime, 3) populatsiooni geneetiline koosseis muutub ja 4) 

muutub populatsioonide struktuur (Laikre et al. 2010). Taolisi geneetiliselt negatiivseid 
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mõjusid on täheldatud ja dokumenteeritud lõheliste puhul juba aastakümneid (Ryman 1981; 

Utter et al. 1987; Hindar et al. 1991; Waples 1999; Naish et al. 2008). 

Looduslike lõhevarude geneetilise mitmekesisuse kaitsmine on äärmiselt tähtis, sest see on 

bioloogilise mitmekesisuse alustalaks, tagades liigi võime kohaneda muutuvate 

keskkonnatingimustega.   

Geneetiliste uuringute andmetel on Eestis seni säilinud Kunda, Keila ja Vasalemma jõgede 

algupärased lõhepopulatsioonid, mis on ainulaadsed (Kesler et al. 2014), sest kogu 

Läänemere ulatuses, näiteks Saksamaal ja Poolas pole säilinud ühtegi algset looduslikku 

populatsiooni (ICES 2012). Sellest tulenevat pööratakse suurt tähelepanu algupäraste 

lõhepopulatsioonide genofondi säilitamisele ja kasutamisele populatsioonide taastamiseks. 

Läänemere piirkonnas on looduslike püsiasurkondadega populatsioone veel Daugava, Emån, 

Gauja, Göta älv (ja nende lisajõgedes), Kungsbackaån, Luga, Löftaån, Nissan (ja lisajões 

Sennan), Pärnu, Rickleån, Rönne å, Saka, Tvååkersån, Öreälven ning Nemunas jõe 

süsteemide Šventoji, Žeimena ja Vilia jõgedes (HELCOM 126A 2011). Kõigi nimetatud 

jõgede populatsioonid ei ole aga heas seisus ning osad on hääbumas nagu ka juba nimetatud 

Pärnu jõe populatsioon. Säilitamaks algupärast lõhede genofondi, peaks asustamisi tegema jõe 

enda või naaberjõe sugukarja baasil. Pärnu jõele võiks sellisel juhul sobida Daugava jõgi 

Lätis, kus on lähim elujõuline lõhede asurkond. Eesmärgiga, et Pärnu jões jääks populatsioon 

püsima ka pikemas perspektiivis, ei tohi selle taastamisel tekkida järske muutusi 

populatsiooni struktuuris ega väheneda selle geneetiline mitmekesisus. 

Lähtudes viimati mainitud asjaolust, on käesoleva töö eesmärgiks välja selgitada DNA 

mikrosatelliidimarkerite abil Daugava lõhe geneetiline sobivus Pärnu jõe lõhe asurkonna 

taastamiseks. Võrdluseks uuriti ka teisi Liivi lahe lõhepopulatsioonide materjale. Töö 

hüpoteesina testiti populatsioonigeneetikal põhinevat väidet, et geograafilise distantsi alusel 

sarnanevad Pärnu algupärasele lõhepoplatsioonile kõige enam just nende jõgede 

populatsioonid, mis suubuvad samuti Liivi lahte. Selle hüpoteesi paikapidavuse testimiseks 

püstitati järgmised ülesanded: 

  hinnata Daugava lõhekarja geneetilist muutlikkust ja selle ajalist stabiilsust võrreldes 

algse Pärnu jõe lõhepopulatsiooniga ja teiste Liivi ja Soome lahe 

lõhepopulatsioonidega; 
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  hinnata Daugava lõhekarja geneetilist diferentseeritust ja sarnasust/erinevust teiste 

Liivi ja Soome lahe lõhepopulatsioonidega. 

Töö autor avaldab siinkohal tänu oma juhendajatele professor Riho Grossile ja doktorant 

Lilian Pukkile, samuti EMÜ vesiviljeluse osakonna doktorandile Oksana Burimskile abi eest 

andmete analüüsil. 
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KASUTATUD MÕISTED 

 

Alleel (allelomorf) (ingl. Allele(Allelomorph)) – kromosoomi lookuses olev üks kahest või 

mitmest alternatiivsest geeniteisendist, mis tähistatakse sama põhisümboliga (alleelid a
+ 

ja a) 

(Heinaru 2012). 

Alleelisagedus (ingl. Alleele frequency) – uuritava geeni teatud alleeli suhtarv sama lookuse 

kõigi alleelide suhtes (isendite genotüüpide) populatsioonis (Heinaru 2012). 

Allosüüm – sama geeni eri alleelidest kodeeritud ensüümivariandid. Võivad olla eristatavad 

ensümaatilise aktiivsuse alusel ja elektroforeesil (Heinaru 2012). 

DNA ehk desoksüribonukleiinhape (ingl. Deoxyribonucleic acid) – geneetilist informatsiooni 

kandev polümeer, millest koosnevad geenid. DNA on makromolekul, mis koosneb kahest 

pikast komplementaarsest desoksüribonukleotiidide ahelast, kus monomeerid on üksteisega 

seotud fosfodiestersidemega. Ahelad on seotud lämmastikalustevaheliste H-sidemetega 

(Heinaru 2012).  

Elektripüük – kalapüük elektriliste püügivahenditega, kasutades nii alalis-, impulss- kui ka 

vahelduvvoolu (Loomakasvatuse terminoloogia 2008). 

Geen (ingl. gene) – DNA molekuli funktsionaalne lõik, mis tavaliselt sisaldab informatsiooni 

(mRNA vahendusel) ühe valgu (või polüpeptiidi) sünteesiks (Heinaru 2012). 

Geenitriiv ehk geneetiline triiv  –  (ingl. Genetic drift, random genetic drift) alleelisageduste 

muutus väikese ristuva populatsiooni põlvkondades juhuslike kõrvalekallete tõttu (Heinaru 

2012). 

Geneetiline polümorfism (ingl. Genetic polymorphism) – kahe või enama geneetilise 

variandi olemasolu populatsiooni isendite hulgas, kusjuures vähemalt kahe variandi sagedus 

on suurem kui 1% (Heinaru 2012). 

Genotüüp (ingl. Genotype) – organismi geneetiline struktuur (geenilookuste alleelne 

koosseis) (Heinaru 2012). 

http://aps.emu.ee/terminid/index.php/list/3/1.xhtml
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Inbriiding (ingl. Inbreeding) – igasugune ristumis- või ristamissüsteem, mille puhul 

paaruvate isendite sugulus on suurem, kui panmiktilises (e. vabalt ristuvas) populatsioonis 

(Heinaru 2012). 

Inbriidingukoefitsient (ingl. Inbreeding coefficient) – tõenäosus, et isendi kaks alleeli on 

päritud ühiseellaselt ja on identsed (Heinaru 2012). 

Kodominatsus (ingl. Codominance) e. üheaegselt avalduvad mõlema vanema tunnused. 

Mõlemad alleelid osalevad tunnuse väljakujunemisel teineteisest sõltumatult, andes 

heterosügootses olekus iseseisva tunnuse (Heinaru 2012). 

Kromosoom (ingl. Chromosome) – eukarüootse organismi (tuuma)genoomi struktuurselt 

individuaalne element, milles asuvad lineaarses järgnevuses ja kindla paiknevusega geenid 

ning mitmesugused mittegeensed nukleotiidijärjestused (lookused) (Heinaru 2012). 

Laskuja ehk smolt – lõhe (kaalub umbes 10 grammi), kes on valmis minema (laskuma) 

esimest korda merre, et asuda toitumisrändele (Alaska Department of Fish and Game 2014). 

Looduslik valik (ingl. Natural selection) – indiviidide ebavõrdne ellujäämine ja järglaste 

andmine looduskeskkonnas, mis eelistab isendeid, kes on olemasolevate 

keskkonnatingimustega paremini kohastunud. Loodusliku valiku toimel elimineeritakse 

vähemkohased isendid (Heinaru 2012). 

Lookus (ingl. Locus, mitm. loci) – mingil viisil (hrl. alleelse muutlikkuse järgi) 

identifitseeritav kromosoomi- või DNA-molekuli lõik (-sait), milles paikneb kindel geen 

(geenilookus) või mis tahes muu eristatav nukleotiidijärjestus (marker) (Heinaru 2012). 

Polümeraasi ahelreaktsioon (ingl. Polymerase chain reaction) ehk PCR. Kindla DNA 

järjestuse amplifikatsioon in vitro tingimustes, mis toimub palju kordse denaturatsiooni, 

oligonugleotiidsete praimerite hübridatsiooni ja polünukleotiidi sünteesi tsüklite tulemuel 

(Heinaru 2012). 

Refuugium (ingl. Refuge) – maa-ala, kus säilisid sobivad keskkonnatingimused liikide 

ellujäämiseks ka suurte kliimamuutuste ajal (näiteks jääajad) (Eesti Entsüklopeedia 2006). 

Vaba ristumine (ingl. Random mating) ehk panmiktiline ristumine - populatsioonile omane 

ristumissüsteem, kus iga indiviid võib paaruda mis tahes genotüüpi omava vastassoost 

http://biomedicum.ut.ee/~martv/genolex.html#panmiksis


11 

 

indiviidiga ning erinevate genotüüpidega indiviidide ristumiste sagedus oleneb ainult nende 

sagedusest populatsioonis (st. on juhuslik sündmus) (Heinaru 2012). 

Valik ehk selektsioon (ingl. Selection) – genotüüpide diferentseeritud võime jääda ellu ja 

anda järglasi. Tähtsaim faktor, mis muudab suurtes populatsioonides alleelisagedusi (Heinaru 

2012). 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Lõhe bioloogia ja levik 

 

1.1.1. Lõhe süstemaatiline kuuluvus 

 

Lõhe (Salmo salar L.) kuulub luukalade (Osteichthyes) ülemklassi, kiiruimsete 

(Actinopterygii) klassi, lõheliste seltsi (Salmoniformes), lõhelaste sugukonda (Salmonidae), 

Salmoninae alamsugukonda ja perekonda lõhe (Salmo). Alamsugukonda kuuluvad peale 

Salmo veel perekond Brachymystax, Hucho, Oncorhynchus, Parahucho, Salvelinus ja 

Salvethymus (Integrated Taxonomic Information System 2014). Lõheliste selts Salmoniforme 

eristus algselt ürgheeringalaadsetest tõenäoliselt ligi 70 miljonit aastat tagasi (Rannak et al. 

1983).  

Atlandi lõhele on nime Salmo salar andnud Rootsi teadlane Carl Linnaeus (1758) oma 

ladinakeelses liigikirjelduses. Ladina keelest tõlgituna tähendab Salmo „lõhet“ ja salar 

„hüppajat“.  

Geneetiliselt erineva Läänemere lõhepopulatsioonid Euroopa ja Lääne-Atlandi ning Ida-

Atlanti lõhe populatsioonidest ja Läänemere erinevates jõgedes eksisteerivad omakorda 

geneetiliselt erinevad asurkonnad (Ståhl 1987; Koljonen et al. 1999; Nilsson et al. 2001; 

Gross et al. 2003; Säisä et al. 2005; WWF 2001).  

 

 

1.1.2. Kirjeldus ja iseloomulikud tunnused 

 

Lõhele iseloomulik tunnus on rasvauim, mis asub seljauime taga sabauime lähedal. Põhiliselt 

x-tähe kujulised tähnid asetsevad keha külgedel ning vaid mõni üksik neist asub küljejoonest 

allpool (joonis 1). Sabauimel on märgatav sälk ning isastel ilmneb kudemise eel alalõuale 

konksutaoliselt kõverdunud moodustis, mis ei võimalda kalal suud täielikult sulgeda. 

Tavaliselt kasvavad lõhed 50-80 cm pikkuseks ning kaaluvad 2-7 kg (Hunt 2012). 
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Joonis 1. Lõhe Allikas: (Eesti Entsüklopeedia 2006) 

 

Lõhed ja noorlõhed, kes tulevad merest tagasi, on värvuselt rohelised või sinakasmustad, 

hõbedaste külgede ning heleda kõhuga. Kudeajaks muutub lõhe tumepruuniks või pronksjaks 

koos punaste täppidega, kuid juba kudenud kalad on väga tumedad, sageli tugevate punaste 

laikude ja üksikute täppidega. 

Eesti lõhedele iseloomulikult ei läbi nad pikki rändeid magevees, kuna kudealad on jõe 

suudmest umbes 2 km kaugusel (maksimaalselt 20 km). Ajaliselt ja läbitava vahemaa osas 

lühikesed ränded on tingitud asjaolust, et jõed on väiksed (aeglase vooluga) ning takistusteks 

on tammid ja kosed. 

Lõhe jõuab Eesti jõgedesse oktoobris-novembris ning suurem kudemine toimub 

veetemperatuuril 5-6 ºC. Enamasti aga koevad lõhed ka juba 3-4 ºC juures. Kudemise koha 

põhi on eelistatult kruusane ja umbes 0,5-3 m sügavusel. Kudemine kestab 3-14 päeva ning 

sellele järgneb puhkeperiood, mil paljud lõhed, eriti aga just isased, surevad. Erandina 

suudavad mõned indiviidid kudeda ka mitu korda (Ojaveer et al. 2003). 

Viljastatud marjaterade koorumine toimub aprillis-mais. Koorunud eelvastsed toituvad oma 

rebukotist umbes 1,5 kuud ning seejärel lähevad järk-järgult üle segatoidule. Juuni lõpust 

alates hakkab vastsete keha kattuma soomustega. Augusti lõpuks, septembri alguseks, on 

kogu keha kattunud soomustega ja lõhemaim ehk tähnik alustab oma 1-5 aastapikkust elu 

magevees. Eestis kestab see tavaliselt 2 aastat aga on teada, et lahkutakse ka peale 1 või 3 

aastat (Rannak et al. 1983). Lõhe siirdumisel merre muutub tema rohekas värvus hõbehalliks, 

ilmuvad iseloomulikud laigud ja kaovad täpid. Samal ajal muutub oluliselt ka noorlõhe 

füsioloogia, et kala saaks minna magedast veest soolasesse (Ojaveer et al. 2003). Lõhe 
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laskuja, kes kaalub juba üle 10 grammi, suundub kevadel (mais-juunis) merre, et asuda 

toitumisrändele. 

Lõhed võivad rännata tuhandeid kilomeetreid, keskmiselt 50-100 km päevas. Üldiselt kulgeb 

Läänemere lõhe ränne lõunasse, et jõuda põhilistele toitumisaladele Läänemere peabasseinis 

ning teine ränne viib kalad põhjapoole, kuhu suubuvad peamised lõhedele kudemiseks 

sobilikud jõed. Kalade märgistamisel on selgunud, et näiteks Liivi lahe vesikonna lõhe 

suundub toituma peamiselt küll Läänemere peabasseini, kuid mõned jõuavad ka Soome lahte 

(joonis 2) (Rannak et al. 1983; Ojaveer et al. 2003). 

 

 
Joonis 2. Läänemere lõhevarude majandamispiirkonnad: 1 - Botnia lahe (Põhjalahe) üksus; 2- 

Botnia lahe ja -mere vaheline üksus; 3 - Botnia mere üksus; 4 - Läänemere peabasseini 

läänepoole üksus; 5 - Läänemere peabasseini üksus; 6 - Soome lahe üksus. Allikas: (ICES 2011; 

ICES assessment units of Baltic salmon) 
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1.1.3. Leviala 

 

Atlandi lõhe looduslik leviala ulatub Põhja-Atlandi ookeanis Põhja-Ameerika idarannikult 

Euroopa rannikuni Portugalist Barentsi mereni, hõlmates ka Islandit ja Läänemerre suubuvaid 

jõgesid (Verspoor et al. 2007) (joonis 3). Atlandi lõhe paikne vorm ehk järvelõhe (Salmo 

salar morpha sebago Girard) ei siirdu oma elu ajal merre ning saavutab suguküpsuse jões. 

Järvelõhe on levinud sügavates järvedes, nagu Ladoga, Onega, Saimaa ja Vänern Euroopas 

ning mitmes Põhja-Ameerika järves (Ojaveer et al. 2003).  

 

 
Joonis 3. Atlandi lõhe (Salmo salar L.) looduslik leviala. Allikas: 

(http://www.aquamaps.org/imagethumb/file_destination/pic_Fis-29501.jpg) 

 

Läänemeres elavad lõhe isoleeritud populatsioonid, kes koevad ainult antud mere jõgedes ja ei 

rända enamasti Läänemerest välja. Lõhele iseloomulikult tuleb ta peale suguküpseks saamist 

tagasi kudema oma sünnijõkke (ehk „homing“) ning ainult vähesed eksivad oma rändel. 

Näiteks Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES - International Council for the 

Exploration of the Sea) 1979. aasta Läänemere lõhe uuringute ülevaate kohaselt on vaid 0,4% 

Rootsi ida-ranniku jõgedes märgistatud lõhe smoltidest eksinud väljaspoole oma Läänemerd 

ning ainult 0,8% Rootsi lääne-ranniku märgistatud lõhe smolte on leitud kaugemalt oma 

kudealast (Ojaveer et al. 2003). 

http://www.aquamaps.org/imagethumb/file_destination/pic_Fis-29501.jpg
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19. sajandi keskel oli Läänemeres lõhe laialt levinud, kudedes vähemalt 60 Läänemerre 

suubuvas jões, mille hulka kuulusid ka 11 Eesti jõge: Narva, Purtse, Kunda, Selja, Loobu, 

Valgejõgi, Jägala, Pirita, Keila, Vasalemma ning Pärnu (joonis 4). Üksikute andmete kohaselt 

on lõhe leitud ka Koiva jõest ning juhuslikke kudejaid on täheldatud ka Vääna jões (Ojaveer 

et al. 2003). 

 
Joonis 4. Lõhele looduslikult sobilikud Eesti jõed: Narva, Purtse, Kunda, Selja, Loobu, 

Valgejõgi, Jägala, Pirita, Vääna, Keila, Vasalemma ja Pärnu (Nuum, Kangur 2006). Allikas: 

(http://www.salmonatlas.com/atlanticsalmon/estonia/estoniarivers.html)  

 

Suurim lõhejõgi oli Eestis Narva jõgi, mille kudealad jäid peale 1955. aastal 

hüdroelektrijaama rajamist kuivale. 1950ndate lõpus otsustati Narva jõkke lasta Venemaalt 

pärit noorlõhe (mari pärines Neeva haudejaamast), sest antud jõe lõhevarud olid 

ammendunud. Praegu põhineb jõe lõhesaak ainult kasvatusest pärit asustatud lõhel (Ojaveer et 

al. 2003). 

Liivi lahte suubub Eesti jõgedest vaid Pärnu jõgi, kus lõhe esinemine on praeguseks hetkeks 

ammendumas, sest sobilikud kudealad on tõkestatud 19. sajandil ehitatud Sindi paisuga. Paisu 

juurde rajati 1975-1976. aastal siirdekaladele ebasoodsa olukorra parandamiseks kalapääs 

(Ojaveer et al. 2003), mis aga planeerimise ja ehitamise käigus tehtud vigade tõttu ei tööta 

ning siirdekalad ei pääse koelmualadele. 

 

http://www.salmonatlas.com/atlanticsalmon/estonia/estoniarivers.html
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1.2. Läänemere, sealhulgas Eesti lõhepopulatsioonide seisund 

 

Läänemeri on üks maailma suurimaid riimveekogusid ning selle lõhepopulatsioonid on 

Atlandi ookeani lõhest olnud eraldatud juba tuhandeid aastaid. Ajalooliselt kudes lõhe 80-120 

Läänemere vesikonna jões, millest suurimad suubusid Botnia ehk Põhjalahte, Soome- ja Liivi 

(ka Riia) lahte (Verspoor et al. 2007). Loodusliku lõhe arvukus nendes jõgedes oli arvatavasti 

umbes 8-10 miljonit, kuid praeguseks on see langenud alla 2 miljoni. Ka jõgede arv on 

kahanenud 38-ni (Verspoor et al. 2007). Püügiandmete kohaselt oli iga-aastane saak 

1920natel ja 1930ndatel 1 500 tonni (püük jõgedest, suudmetest ja rannikult kokku) (WWF 

2001). Rannikupüügi osakaal edaspidi suurenes ning 1980nate alguseks moodustas see 85% 

kogusaagist (umbes 5000 tonni) (WWF 2001). Saak suurenes tänu kasvatatud lõhede 

asustamisele jõgedesse, millega alustati 1950ndatel (WWF 2001). 

Tänapäeval koormab Läänemere lõhevarusid ülepüük, mille saak koosneb nii kasvatatud kui 

ka looduslikust lõhest. 1974. aastal rajati Rahvusvaheline Läänemere kalanduskomisjon ehk 

International Baltic Sea Fisheries Commission (IBSFC), et tagada parem lõhevarude 

korraldus Läänemeres (WWF 2001). Tänapäeval käsitletakse antud lõhevarusid kahe 

üksusena: Botnia lahe ja sinna juurde kuuluvad Läänemere jõgede lõhevarud ning Soome lahe 

lõhevarud (WWF 2001). IBSFC lähtub oma otsuste tegemisel ICES nõuannetest. Loodusliku 

lõhe populatsioonide kaitseks on IBSFC määranud lubatud kogupüügi ehk Total Allowable 

Catch (TAC) määrad ja kohaldanud teisigi regulatsioone (näiteks suurim lubatud triivvõrkude 

pikkus). Lisaks teostatakse kogu kalanduse suunamist riiklikul tasandil selles suunas, et 

kalasaagid moodustuksid kasvatatud populatsioonide arvelt (WWF 2001). 

Võrreldes algse tasemega on Läänemere jõgede ökoloogiline tase ja kalapopulatsioonide 

arvukus pidevalt vähenenud. Kõige kahjulikumat mõju avaldavad jõgedele tammid, 

paisutamine ning kanalite rajamine vee juhtimiseks hüdroelektrijaamade ja põllumajanduse 

tarbeks. Läänemere jõgede ökoloogilisele tasakaalule on negatiivset mõju avaldanud ka põllu- 

ja metsamajandusega kaasnev toitainete ja setete kogunemised (HELCOM 126B 2011). 

Lisaks inimtekkelistele protsessidele vaevavad lõhepopulatsioone ka mitmesugused haigused. 

Näiteks 1990ndate aastate alguses esines Läänemeres mitmel lõhe aasta-klassil M74 

sündroom (vastkoorunud eelvastsete massiline suremine). Põhjuseks tiamiini vaegus emastel 

suguküpsetel lõhedel, mis on ilmselt tingitud liiga suurest kilu ja räime osakaalus nende 
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toidus. Kasvanduse tingimustes kasutatakse kalamarja ja vastsete raviks tiamiini vanne, kuid 

loodusliku lõhe raviks praktilised lahendused puuduvad (WWF 2001).  

Selleks, et Läänemere lõhe arvukuse olukorda parandada, on hakatud ulatuslikult tegelema 

lõhede asustamisega. Rohkem kui 80% Läänemere lõhe järglastest on saadud haudejaamadest 

(Säisä et al. 2005) ning kõige suurema panuse lõhe kasvatamisse on andnud Soome ja Rootsi. 

2000. aasta andmete põhjal kasvatati lõhe noorjärkusid Läänemerre laskmiseks ligi 5,5 

miljonit aastas, millest 3,3 miljonit turgutasid lõhe varusid jõgedes, kus tammid ja 

hüdroelektrijaamad takistavad kalade kudemisrännet (WWF 2001). Enamik kalafarme saab 

kalakasvatamiseks marja lõhedelt, kes on tulnud tagasi kudema samasse jõkke, kuhu neid 

algselt inimese poolt asustati (WWF 2001).  

Lõhekarjade geneetiline variatsioon Soome ja Rootsi haudejaamades on madalam kui 

looduslikel populatsioonidel, mis tõenäoliselt on tingitud liiga väiksest sugukarjast. Seega 

võivad looduslike populatsioonide geneetilist mitmekesisust alandada kasvandusest pääsenud 

isendid, kes on võimelised andma järglasi kohalike lõhedega (WWF 2001). 

Kui asustamine ei toimu kohaliku populatsiooni baasil, võib see kaasa tuua genofondi 

vaesumise. Antud geneetilise struktuuri muutusega ei suudeta tagada geneetilist 

mitmekesisust, mis võib lõpuks viia algse populatsiooni hävimiseni. Isegi kui asustatavad 

kalad pärinevad samast jõest, võivad mitte neutraalne selektiivne surve vangistatud 

tingimustes või geneetiline variatsiooni vähenemine läbi geenitriivi ja inbriidingu, kujutada 

potentsiaalset ohtu evolutsioonivõimelisele populatsioonile (Säisä et al. 2005). Antud juhul 

peaks lõhepopulatsiooni majandamine, kaitse ja taastamine Läänemeres põhinema teadmistel, 

mis hõlmavad populatsiooni geneetilist struktuuri ning selle ajaloolist evolutsiooni. Lisaks 

moodustab Läänemere lõhe saagist üle 50% looduses sündinud lõhe, mis näitab, et 

looduslikul lõhel on suurem ellujäämus võrreldes kasvatatud indiviididega (Verspoor et al. 

2007). 

Eesti vesikonnas on kokku 12 erinevat lõhepopulatsiooni (HELCOM 126A 2011). Narva ja 

Jägala jões on populatsioonid püsima jäänud ainult tänu pidevale asustamisele. Ka Purtse, 

Selja, Loobu, Pirita ja Valgejões on kasin looduslik juurdekasv , mistõttu lastakse antud 

jõgedesse regulaarselt  kasvandustest pärit lõhede noorjärkusid. Ainult looduslik juurdekasv 

esineb Kunda, Keila, Vääna, Vasalemma ja Pärnu jões, millest viimasel ei ole siirdekaladele 
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soodsaid tingimusi ning selle lõhepopulatsiooni ähvardab hääbumine. Ühegi Eesti 

lõhepopulatsiooni seisund ei ole heal tasemel (HELCOM 126A 2011). 

 

 

1.3. Lõhe geneetiline populatsioonistruktuur 

 

1.3.1. Liigisisese geneetilise populatsioonistruktuuri hindamise teoreetilised alused 

 

Lõhelastele on iseloomulik „homing“ instinkt, mille ajel pöörduvad suguküpsed kalad tagasi 

kudema jõgedesse, kus nad ise koorusid. Võimaluse korral minnakse tagasi kindlale 

koelmualale jões ja sedasi põlvkondade kaupa. Antud viisil kujuneb liigisisene 

populatsioonistruktuur, kus iga populatsioon on kohastunud eluks just selle piirkonna 

keskkonnatingimustega. 

Populatsiooniks ehk asurkonnaks nimetatakse ühe liigi isendite kogumit teatud territooriumil, 

mille piires on võimalik nende omavaheline ristumine ning keda seob ühine päritolu ja 

sarnane genofond võrreldes teiste populatsioonidega. Naaberpopulatsioone eraldab üksteisest 

geograafilised barjäärid, käitumuslikud iseärasused vm. ristumisbarjääre tekitavad tegurid 

(Beaumont, Hoare 2003; Paaver 2006). 

Liik jaguneb populatsioonideks mitmete tegurite tulemusena, millest kõige olulisemaks 

faktoriks võib pidada liigi killustumist geograafiliselt või füüsiliselt isoleeritud gruppideks. 

Neid isoleeritud gruppe mõjutab looduslik valik ja juhuslik geenitriiv, mis viib 

populatsioonide geneetilise diferentseerumiseni. Samuti võib üheks geneetiliselt erinevate 

populatsioonide välja kujunemise põhjuseks nimetada kudemisaegade või -kohtade erinevust 

ühes veekogus või veekogude süsteemis. Liigid moodustavad populatsioone, et liik tervikuna 

kohastuks eri piirkondade lokaalsete keskkonnatingimustega. 

Indiviidide geneetilise ainulaadsuse ja kohastumuse määrab paaruvate isendite ehk 

sugukalade arv populatsioonis. Kuna mõned indiviidid võivad aga pärit olla teisest 

populatsioonist (näiteks eksivad kudejõkke tagasi siirdumisel), on nad kohastunud 

teistsuguste keskkonnatingimustega ning migrantide geeni- ja alleelisagedused võivad 

oluliselt erineda selle populatsiooni omast, kuhu nad rändasid (Heinaru 2012). Populatsioonis, 

kus immigratsioon toimub, muutuvad alleelisagedused ning ühtlustuvad geenitriivil tekkinud 
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erinevused. Sellisel juhul mõnede alleelide esinemissagedused populatsioonis suurenevad, 

samas kui teised võivad täielikult kaduda. Antud olukord võib arvukale populatsioonile 

kasulikuks osutuda juhul, kui tegemist on näiteks suurte keskkonnatingimuste muutustega 

ning populatsiooni toodud täiesti uued alleelid osutuvad kasulikuks kohanemaks mainitud 

muutustega. Samas, kui populatsioonidevaheline migratsioon on väike, võib mitte kohanenud 

alleelide juurdevool populatsiooni loodusliku valiku tasakaalust välja viia suurendades 

võimalust kohalikuks kohastumiseks (Verspoor et al. 2007). 

Väikeste populatsioonide geneetiliste variatsioonide rohkuse määrab ära nendevaheline 

migratsioon. Ilma antud liigiseisese rändeta väikesed populatsioonid lõpuks hääbuksid, sest 

kaoks geneetiline mitmekesisus, mis aitab kohaneda võimalike keskkonnatingimuste 

muutustega. Lisaks suureneks inbriidingu tase, mis mõjutaks negatiivselt viljakust ja 

ellujäämust (Verspoor et al. 2007). 

Liigisiseste populatsioonide geneetiliste struktuuride väljaselgitamiseks uuritakse 

alleelisageduste erinevusi, kasutatakse mitmeid geneetilisi markereid nagu näiteks allosüüme 

ja mikrosatelliite, mis on kodominatsed ning toovad välja homo- ja heterosügootsuse ning 

määravad seega kogu genotüübi. Palju informatsiooni annavad ka mitokondriaalse DNA 

(mtDNA) haplotüüpid ehk need kromosoomide segmendid, mis kanduvad rekombineerumata 

põlvest põlve edasi. Mitokondritest pärit DNA järjestuse analüüsil on võimalik hinnata 

liikidevahelisi evolutsioonilisi kauguseid ja samas uurida ka populatsioonide sugulust 

(Beaumont, Hoare 2003). 

 

 

1.3.2. DNA nukleotiidse järjestuse muutlikkus 

 

DNA-s on kaks omavahel ühinenud ahelat. Teades ühe ahela nukleotiidset järjestust ehk 

primaarstruktuuri, saab määrata ka teise ahela nukleotiidse järjestuse. Selle järjestuse 

määramise ehk sekveneerimisega konstateeritakse geenide ja kromosoomide peenstruktuuri 

kaart (Heinaru 2012). Kalade puhul on vajaminev DNA võimalik eralda nii elusloomadelt 

(koeproov uimest, soomused) kui ka surmajärgselt erinevatest kudedest (lihaskude, neer). 

Kõige sagedasem meetod DNA paljundamiseks on polümeraasi ahelreaktsioon ehk PCR, 

mida saab teha in vitro (katseklaasis) ning selle töötas välja Karly Mullis (Heinaru 2012). 

http://et.wikipedia.org/wiki/Evolutsioon
http://et.wikipedia.org/wiki/Populatsioon
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PCRi toimumiseks kasutatakse praimereid, mille oligonukleotiidne järjestus on teada ning mis 

kinnituvad paarikaupa DNA erinevatele piirkondadele, sünteesides korduvalt nende vahele 

sama pikkasid DNA-lõike. PCR koosneb kolmest etapist: 1) DNA denatureerimisest 92-95°C 

juures; 2) hübridiseerumisest praimeri üleküllusel 50-60°C juures; ning 3) uute ahelate 

sünteesist 70-72°C juures. PCR-meetodil saab amplifitseerida kuni 35 aluspaari pikkusi DNA 

lõike. 

Ajalooliselt jagunesid DNA sekveneerimise meetodid kaheks: 1) nukleotiidispetsiifiliste 

katkete tekitamine DNA-ahelas; 2) DNA nukleotiiditäpsusega süntees. Mõlema meetodi 

puhul viiakse läbi neli erinevat biokeemilist reaktsiooni, kus reaktsiooni lõpetamisel osaleb 

üks neljast DNA nukleotiidist (A, G, C või T) ning DNA fragmentide üks ots on ühine. 

Tänapäeval kasutatakse DNA sekveneerimiseks automaatseid sekvenaatoreid, mis kasutavad 

muudetud Sangeri didesoksünukleotiidide kui terminaatornukleotiidide sekveneerimise 

meetodit (Sangeri meetod töötati välja 1975.aastal Frederick Sangeri ja Alan R. Coulsoni 

poolt). Peamiseks automatiseeritud sekveneerimise eripäraks on DNA-fragmendi 

märgistamiseks kasutatud fluorestsentsmärgis ning fragmentide avastamiseks kasutatud 

fotodundlikud elemendid (Heinaru 2012). 

 

 

1.3.3. DNA fragmentide pikkustel põhinevad geneetilised markerid 

 

Uurimaks DNA lõike, on ühe molekulaarbioloogia meetodina kasutusel PCR, mis võimaldab 

paljundada spetsiifilist DNA lõiku sellisel määral, et seda on kerge mõõta erinevate 

meetoditega. Olenevalt genoomipiirkonnast ja uurimismeetodist võivad amplifitseeritud DNA 

lõigud olla ise erineva pikkusega või tekitatakse erineva pikkusega DNA lõigud (RFLP ehk 

restriction fragment length polymorphism meetod), kus uuritava piirkonna järjestus on teada 

ning selle järjestuse alusel on varieeruvas lõigus muutuva nukleotiidi avastamiseks valitud 

vastav restriktsiooniensüüm (või mitu ensüümi), mis tunneb ära nelja kuni kuue nukleotiidi 

pikkuse DNA järjestuse ja lõikab DNA ahela konkreetse restriktsiooniensüümi spetsiifikast 

lähtudes katki. RFLP-d kasutatakse geneetilise markerina kromosoomide kaardistamisel. 

Samuti võimaldab RFLP-analüüs hinnata, kas ristamisel saadud järglased on vanemtüüpi või 

rekombinantsed. Viimase puhul saab rekombinatsioonisageduse põhjal arvutada RFLP-de 

geneetilist distantsi (Allendorf, Luikart 2007). 
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Restriktsiooniensüüme kasutatakse ka AFLP ehk amplifitseeritud fragmentide 

pikkuspolümorfismil, mille miinuseks on see, et ei saa eristada homo- ja heterosügoote. Teise 

näitena kasutatakse restriktsiooniensüüme minisatelliitse (minisatellites) DNA polümorfismi 

uurimisel, kus võrreldakse DNA piirkondi, mis sisaldavad kordusjärjestusi. Antud alasid 

DNA-s nimetatakse tandem-kordusjärjestuseks ehk VTNR-deks (variable number tandem 

repeats). Kuna kordusjärjestuste hulk varieerub indiviiditi, saadakse erinevate indiviidide 

DNA töötlemisel restriktsiooniensüümidega erinev fragmentide muster. Tulemused on kõigi 

nende meetodite puhul nähtavad fragmentide mustrina agaroos-geelelektroforeesil või 

automaatanalüsaatoris. 

Kõige populaarsemateks geneetilisteks markeriteks on mikrosatelliidid (microsatellites) ehk 

mikrosateliitsed järjestused (microsatellite sequences) (Heinaru 2012), mis on 1-6 aluspaari 

(bp) pikkused (näiteks CACACACACA või TCGATCGATCGATCGA) ning väga varieeruva 

korduste arvuga (Liu 2007). Mikrosatelliitide pikkuse varieeruvust määratakse PCR-ga ning 

nende eeliseks on väga kõrge muutlikkuse tase, ühtlane ja arvukas esinemine genoomis ning 

praimerite universaalsus (saab kasutada ka sugulusliikidel). Erinevalt RFLP ja AFLP 

markeritest, mille dominantse päritavusega saab hinnata vaid alleelide sagedusi, on  

mikrosatelliitide abil võimalik tuvastada mõlemat alleeli ehk konkreetsete isendi genotüüpi 

ning seega ka genotüüpide sagedusi populatsioonis (Beaumont, Hoare 2003). Puuduseks on 

aga geenispetsiifiliste praimerite disainimiseks vajalik eelnev informatsioon DNA järjestuse 

kohta. Lisaks on neile iseloomulik kõrge mutatsioonisagedus ning sageli teadmata 

mutatsioonimehhanism. Lühikeste tandemjärjestuste korduste arv varieerub nii indiviiditi kui 

ka indiviidi kudedes ja organites, sõltuvalt indiviidi east ja mitmestest geneetilistest haigustest 

(näiteks kasvajad) (Heinaru 2012). 

 

 

1.3.4. Ülevaade lõhe geneetilise populatsioonistruktuuri uuringutest  

 

Esimesed Atlandi lõhe geneetilise populatsioonistruktuuri uuringud viidi läbi 1970ndatel 

(näiteks Møller 1970; Payne et al. 1971; Payne 1974; Child et al. 1976) Põhja-Ameerika 

populatsioonide baasil ning põhinesid ühe lookuse uurimisel, mis näitasid liigisisest 

struktureerumist. Meetod, mille abil sai hinnata varieeruvusetaset liigisiseselt ja -väliselt, 

töötati välja 1970nate lõpus (Cross, Ward 1980). 
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1980date aastate alguses sai Läänemere jõgedes geneetiliselt eristada Atlandi lõhe erinevaid 

populatsioone (Ryman 1981; Ståhl 1981). Ståhl (1981) näitas oma uuringutega, et Läänemere 

lõhe populatsioonide alamstruktureerumine on tugev ja ränne kohalike populatsioonide vahel 

vähene. Lisaks veel ka, et kasvanduste lõhekarjade geneetilise varieeruvuse tase on palju 

madalam kui looduslikel lõhedel. Kokkuvõtlikult sai kogu liigi levila geneetiliste 

variatsioonide põhjal jagada Lääne-Atlandi, Ida-Atlandi ja Läänemere klastriks (Ståhl 1987). 

Läänemere lõhe populatsioonistruktuuri uuringuid, mis põhinevad mitokondriaalse ja/või 

tuuma DNA analüüside põhjal, on praeguseks juba läbi viidud mitmeid ning need kinnitavad 

eespool mainitud tulemusi (näiteks Verspoor et al. 2007; Koljonen et al. 2002). 

 

 

1.3.5. Lõhepopulatsioonide globaalne geneetiline struktuur 

 

Atlandi lõhe on levinud looduslikult Põhja-Atlandi ookeanis, asustades seal Põhja-Ameerika 

idaranniku jõgesid alates Labradorist kuni Virginia osariigini. Leviala kulgeb edasi Euroopas 

Portugalist Barentsi mereni Venemaal, hõlmates Islandi, Briti saari ning jõgesid, mis 

suubuvad Läänemerre. Atlandi lõhe on oma globaalse struktuuri poolest jagunenud 

geneetiliselt erinevateks populatsioonideks. Põhja-Ameerika ja Euroopa lõhepopulatsioonid 

on kaks hästi eristatavat üksust mitmete geneetiliste uuringute põhjal (näiteks allosüümide 

(Ståhl 1987; Bourke et al. 1997), mitokondriaalse DNA markerite (Bermingham et al. 1991; 

Asplund et al. 2004 ) ja mikrosatelliitsete lookuste (King et al. 2001; Koljonen et al. 2002) 

uuringud). Põhja-Ameerika ja Euroopa populatsioonide geneetiline erinevus on omakorda 

suurem, kui Läänemere ja Atlandi ookeani idaosas olevate populatsioonide vahel (Ståhl 

1987). 

 

 

1.3.6. Lõhepopulatsioonide geneetiline struktuur Läänemere piirkonnas ja Eesti aladel 

 

Uuritud on Läänemere basseini ja naaberpiirkondade alasid (Atlandi ookean, Euroopa rannik, 

Põhja-, Barentsi, Valge meri ning kaks Venemaa järve: Onega ja Ladoga) (Verspoor et al. 

2007), et selgitada välja lõhe liigisisene hierarhiline struktuur ning lõhe leviala kujunemise 

ajalugu. 
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Euroopa lõhepopulatsioonid jagunevad geneetiliselt kahte peamisse gruppi: Atlandi ja 

Läänemere lõhe (Ståhl 1987; Bermingham et al. 1991; Bourke et al. 1997; Nilsson et al. 

2001). Läänemere lõhe on geneetiliselt vähem muutlik kui Atlandi lõhe (Säisä et al. 2005). 

Edasi saab eristada Läänemere põhibasseini ja Soome lahe lõhet, kes on oluliselt erinevad 

Botnia lahe lõhest (Säisä et al. 2005). Arvatavasti pärinevad Läänemere piirkonna 

lõhepopulatsioonid Balti Jääpaisjärve aegsest põlvnemisliinist. Nimetatud ajajärgul 

koloniseerisid tõenäoliselt idapoolse refuugiumi lõhed Lõuna- ja Ida-Läänemere, 

kaasaarvatud Soome lahe. Antud kolonisatsioonile ja põlvnemisele viitavad allosüümide 

(Koljonen et al. 1999) ja mitokondriaalse DNA (Nilsson et al. 2001) uuringud. Läänemeres 

eksisteerivate lõhe populatsioonide vanuseks võib arvestada umbes 12 000 aastat (Donner 

1995; Säisä et al. 2005). Juba jääaegsetes refuugiumites olid lõhepopulatsioonid geneetiliselt 

eristunud ning jääajajärgne periood tõi kaasa lõhe pääsu suuremale alale ning segunemise 

teiste lõhepopulatsioonidega (Gross et al. 2003). Isolatsioon geograafilise kauguse tõttu 

selgitab erinevusi Läänemere erinevate piirkondade siseselt, aga mitte piirkondade 

omavahelist geneetilist erinevust, mis on tingitud nende koloniseerimisest vähemalt kolme 

juba varem eristunud jääajaliini poolt (Säisä et al. 2005). Arvatavasti eksisteerisid igale liinile 

sobivad refuugiumid, kus antud põlvnemisliinid jääaja üle elasid. Taolise jääaegse lõhe 

koloniseerumise stsenaariumiga ei ole kõik teadlased aga nõus ning välja on pakutud kolm 

erinevat hüpoteesi. Esimene spekuleerib, et Läänemere lõhe võis tuleneda populatsioonist, 

mis jäi ellu Balti jääpaisjärve refuugiumis ja koloniseeris Läänemere basseini enne, kui 

jääpaisjärve vee tase langes ookeanitasemeni ja algas Joldiamere staadium (Joldiamere 

staadiumi ajaks on dateeritud 10 300–9500 
14

C aastat tagasi). Teise hüpoteesi pooldajad 

arvavad, et Läänemere lõhed on Lääne-Atlandi Ookeani päritolu, samas kui kolmanda 

versiooni kohaselt toimus Läänemere alade koloniseerumine nii idast, kui ka läänest (Säisä et 

al. 2005). 

Läänemeres on anadroomse lõhe populatsioon geneetiliste näitajate põhjal jagunenud kolme 

gruppi: põhja (Botnia laht: sealne lõhe on geneetiliselt kõige erinevam ülejäänud Läänemere 

lõhedest ja veidi kõrgema muutlikkuse tasemega), ida (Soome laht ja Ida-Läänemeri) ja lõuna 

(Ava-Läänemere lääne bassein) grupiks (Säisä et al. 2005). 

Praegu on Läänemeri ühendatud Põhjamerega läbi Taani väinade ning Ava-Läänemeri 

koosneb basseinidest, mis on ühendatud väinade ja süvakanalitega. Neist olulisem on Stolpe 
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kanal Bornholmi basseinist lääne suunas, mis on ainus koht, mille kaudu soolane põhjakihtide 

vesi Gotlandi süvikusse pääseb. Soome lahe ja Ava-Läänemere vahel topograafiline kitsendus 

puudub ning Botnia ja Riia lahed on viimasega ühenduses läbi kitsaste ja madalate väinade 

(Elken 2013). 

Geneetilise sarnasuse dendrogrammil on Nei DA distantsi põhjal lõhe populatsiooni liinid 

rühmitatud üksteisest usaldusintervalliga 62%, mis on saadud bootsrapmeetodil (joonis 5) 

(Säisä et al. 2005). 

 

 
Joonis 5. Euroopas Nei Da geneetilise distantsi (Nei et al. 1983) põhjal koostatud Atlandi lõhe 

(Salmo salar) populatsioonide ehk lähinaabri (neighbour-joining) dendrogramm. 

Geograafiliselt eristunud populatsioonid on märgistatud punktiirringidega, harude juures 

näitavad numbrid bootstrap toetusi (üle 50%, 1000 korduses). Allikas: (Säisä et al. 2005).  

 

Joonise 5 järgi jagunevad Läänemere vesikonna lõhepopulatsioonid, põhja (Botnia laht ), ida 

(Soome ja Liivi laht ning järvepopulatsioonid) ja lõuna (Rootsi lõunaranniku populatsioonid) 
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gruppiks (Säisä et al. 2005). Kõigi geneetiliste markerite põhjal oli ainult põhjapoolsel grupil 

(jõed: Tornionjoki, Simojoki, Luleälven ja Dalälven) kõige enam sarnasusi Atlandi lõhe 

populatsioonidega (Säisä et al. 2005) ning Venemaa kahe järve populatsioonid (Onega ja 

Laadoga) eristusid omaette rühmaks, mis on samal dendrogrammi harul kui Soome ja Liivi 

lahe populatsioonid. Neeva jõe lõhe jääb geneetilise struktuuri poolest sisemaa (Oneega ja 

Laadoga) lõhe ja ida anadroomse liini vahele (joonis 5) (Säisä et al. 2005).  

Eesti looduslikel lõhepopulatsioonidel on Balti Jääpaisjärve põlvnemisliinide genofondile 

iseloomulikke jooni. Sellele viitab kasvuhormooni kodeeriv geen GH1 ja mtDNA ND-1 geen, 

mis on monomorfsed ning kogu Euroopa lõhepopulatsioonides näitab GH1 haplotüübi 

sageduste jaotus selget lahknemist Atlandi ja Läänemere lõhe vahel (Gross et al. 2003). 

Hoolimata nende väiksusest on Eesti lõhepopulatsioonide geneetiline varieeruvus pigem suur 

(Koljonen et al. 1999). Liivi ja Soome lahe populatsioonidevaheline diferentseeritus on 

suurem võrreldes näiteks Soome lahe loodusike lõhepopulatsioonidega. Olenemata 

juhuslikust geenitriivist, on geenide migratsioon väiksem populatsioonide vahel, mille 

omavaheline kaugus on suurem (Koljonen et al. 1999). 

 

 

1.4. Pärnu jõgi ja selle lõhepopulatsioon 

 

Eestis on ligi 1 200 paisrajatist, millest umbes 160 asuvad Eestile olulistel lõhejõgedel 

(Kroonleht 2013). Oluline on see seetõttu, et paisud takistavad siirdekalade pääsu kudealadele 

ning sellest tingituna väheneb ka nende populatsioonide arvukus.  

Pärnu jõel on esimeseks rändetõkkeks suudmest 14 km kaugusel asuv Sindi pais, mis rajati 

1834. aastal ja oli algselt umbes 1,2 meetri kõrgune. Raudbetoonist ja kolme meetri kõrguseks 

ehitati antud pais 1977. aastaks ning samal ajal rajati sinna juurde ka kalapääs. Kaladele 

mõeldud rajatise ehitamisel tehti aga vigu ning seetõttu ei pääse kalad Pärnu jõe ülemjooksule 

ja lisajõgedesse kudema (Nuum ja Kangur 2006). Järgmised kalade rännet takistavad paisud 

asuvad suudmest 74 ja 93 km kaugusel (vastavalt Kurgja ja Jändja) (Nuum ja Kangur 2006). 

Kuna Pärnu jõel on Sindi pais kaua eksisteerinud, ei ole selle rajamise eelsest ajast teavet lõhe 

arvukuse ja olukorra kohta. Võib arvata, et enne paisu rajamist oli jões lõhet rohkem kui 
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võrrelda Pärnu jõge Läti jõgedega, mis samuti suubuvad Liivi lahte. Teada on, et lõhemaime 

on Pärnu jõkke asustatud teatud perioodidel alates 1933 aastast (tabel 1). 

 

Tabel 1. Lõhemaimude asustamine Pärnu jõkke ajavahemikus 1933-1992 (Nuum ja Kangur, 

2006) 

Aasta Lõheaimude arv Lõhemaimude päritolu 

1933-1935 arv teadmata Keila-Joalt ja Lätist 

1937-1939 keskmiselt 132 000 aastas Keila-Joalt ja Lätist 

1945-1956 kokku 3,8 miljonit  Keila-Joalt ja Lätist 

1964-1968 kokku 154 000 Sindi kasvandusest, tõenäoselt Pärnu jõe päritolu 

1973;1975-1976 kokku 61 000  Sindi kasvandusest 

1978-1981 kokku 143 000  Sindi kasvandusest 

1980.aastate lõpust alates asustati peamiselt 1aastaseid kalu:  

1988 25 000 Sindi kasvandusest 

1989-1993 igal aastal 15 000-18 000 Sindi kasvandusest 

1992 10 000 (0+); 12 000 (1)  Sindi kasvandusest 

 

Pärast 1994.aastat ei ole lõhemaime Sindi kasvandusest enam jõkke lastud, kuid 1999. aastal 

asustati isetegevuslikus korras Pärnu jõkke 1 300 kaheaastast lõhe, kes pärinesid Aravuse 

kalakasvandusest (Nuum ja Kangur 2006). Positiivseks võib lugeda fakti, et alates 1997. 

aastast hakati Soome lahe jõgedesse jälle lõhe asustama, kuid Pärnu jõe, kui ainsa Liivi lahte 

suubuva Eesti lõhejõe puhul, seda ei tehtud (Nuum ja Kangur 2006). 

Vastavalt Tartu Ülikooli Mereinstituudi poolt koostatud vahearuande andmetele (Kalanduse 

riiklik … 2012: 28) tehti noorjärkude loendus Sindi tammi all esmakordselt aastal 1996 ning 

siis oli 0+ lõhe tähnikuid tihedalt vaid väikesel alal ja paisust allavoolu jäävas piirkonnas. 

Järgnevatel aastatel paisualuse ala seisund halvenes, koelmud mudastusid ja taimestik vohas, 

mis päädis sellega, et 2003.-2004. aastal lõhepoegi ei leitud. Järgnevatel aastatel püüti 

olukorda parandada taimestiku niitmise ja põhja kobestamisega ning paraja suurusega kruusa 

panemisega kunstkoelmuteks, kuni 500 m² suurusele alale. Paisualuse ala seisund paranes 

ning 2005. aastal oli 0+ lõhe jällegi samas kohas, kus 1996. aastal. Järgnevatel aastatel tehtud 

monitooringu tulemused aga näitasid, et lõhe tähnikute seisukord ei ole märkimisväärselt 

paranenud. Hinnaguliselt on Pärnu jõe tegelik taastootmispotentsiaal ligikaudu 45 000 – 58 

000 lõhe noorkala aastas. 21.04.2015 sõlmisid Keskkonnaministeerium ja Sindi paisu omanik 

AS Raju kokkuleppe paisurajatiste riigile müümise kohta, mis võimaldab paisu avada ja 

taastada peaaegu hävinud Pärnu jõe lõhepopulatsiooni (Mihelson 2015). 

 

mailto:helen.mihelson@postimees.ee
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1.4.1. Pärnu jõe populatsiooni taastamine.  

 

Potentsiaalselt peaks kõige paremini Pärnu jõe populatsiooni taastamiseks sobima 

geograafiliselt lähedased Riia lahe populatsioonid Lätis. Varasemate uuringute põhjal (Säisä 

et al. 2005) olid Pärnu algsele lõhepopulatsioonile geneetiliselt kõige sarnasemad Riia lahe 

populatsioonid Daugava ja Gauja ning samuti Soome lahe populatsioon Keila jões. Esialgne 

Keskkonnaministeeriumi otsus oli kasutada Pärnu lõhepopulatsiooni taastamiseks Daugava 

jõest pärit kalu ning 2012. aasta sügisel koguti esmakordselt Daugava sugukaladelt (15 emast 

ja 30 isast) suguproduktid, mida viljastati ning inkubeeriti Põlula kalakasvatuskeskuses. 

Sellest ka vajadus hinnata, kaasaegse Daugava lõhe sobilikkust Pärnu populatsioonile 

(võrreldes 1990-ndate teise poolega) ja kas nende geneetilise muutlikkuse tase on piisavalt 

kõrge. 

 

 

1.5. Daugava jõgi ja selle lõhepopulatsioon 

 

Daugava jõgi pindalaga 83 746 km
2
 saab alguse Venemaalt Valdai kõrgustikult Dvineca järve 

väljavoolust ning oma veed saab viiest riigist: Venemaalt (21%), Valgevenest (28%), Leedust 

ja Eestist (kokku 13%) ning Lätist (28%). Jõe kogupikkus on 1 005 km, millest 352 km 

kulgeb läbi Läti ning suubub Liivi lahte (Tockner et al. 2009). 

Kuni 20-nda sajandi keskpaigani oli Daugava üks Läänemere suurim algupärase loodusliku 

lõhepopulatsiooniga jõgi. Hüdroelektrijaamad, kaskaadehitised, vee reostumine ja lõhe 

elupaikade hävitamine, on viinud sealsed looduslikud populatsioonid hääbumiseni. 

Tänapäeval koeb lõhe Lätis veel Salatsi, Gauja, Venta ja Irbe jões ning nende lisajõgedes. 

Daugava jõe lõhepopulatsioon koosneb nüüdseks nii looduslikust kui ka kasvatatud kaladest, 

kuna lõhe püsimajäämiseks on jõkke iga-aastaselt lastud kasvatatud lõhe tähnikuid ning 

laskujaid (HELCOM 126A 2011). Kalakasvandused püüavad lõhet sugukarja saamiseks Liivi 

lahe ranniku vetest ning Daugava ja Venta jõest. Aastane smoltide toodang Läti 

haudejaamades on olnud umbes 0,85 miljont, millest jõkke asustati aastatel 2011 ja 2012 

vastavalt 0,40 ja 0,65 miljonit laskujat (ICES 2013). 
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Kalapüük on Lätis valitsuse poolt reguleeritud ning Daugava jõgi on üks kahes sealsest 

siseveekogust, kus lõhepüük on lubatud tänu iga-aastastele asustamistele. Lõhe õngitsemine 

on Daugaval lubatud aastaringselt, samas kui teistel Läti jõgedel toimub see ainult hooajati 

kalastuslubade alusel (HELCOM 126A 2011). 
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2. EKSPERIMENTAALNE OSA 

 

2.1. Materjal ja metoodika 

 

Uurimistöö materjal koguti ja lõhe mikrosatelliidimarkerite genotüübiandmed saadi EMÜ 

vesiviljeluse osakonna töötajate poolt. 

 

 

2.1.1. Proovide kogumine ja DNA ekstraheerimine 

 

Geneetiline materjal koguti vesiviljeluse osakonna töötajate poolt Liivi lahe Eesti ja Läti ning 

Soome lahe Eesti lõhepopulatsioonide isenditelt. Aastal 2012 koguti Daugava jõest püütud 15 

emaskalalt mari ja 30 isaskalalt niisk ning võeti koeproovid geneetilisteks analüüsideks. 

Järgmisel aastal võeti mari 18 emas- ja niisk 18 isaskalalt. Võrdlusena kasutati aastatel 1997-

2000 Liivi lahe lõhepopulatsioonidelt (Pärnu, Daugava, Gauja, Salaca, Venta) kogutud 

noorkalade materjali, et välja selgitada Daugava lõhe sugukalade geneetiline iseärasus. 

Genoomne DNA eraldati 96% etanoolis -20 °C juures säilitatud uimetükist, kasutades selleks 

Laird et al. (1990) poolt väljatöötatud meetodit. Kokku analüüsiti EMÜ vesiviljeluse 

osakonna geneetika laboris 1 132 proovi (tabel 2, joonis 6). 

 

Tabel 2. Uuritud Liivi ja Soome lahe lõhepopulatsioonide proovide kogumise kohad, aasta, 

isendite vanus, vanemad, populatsiooni tähis ja analüüsitud isendite arv (n = 1132) 

Populatsioon Aasta Vanus Vanemad Tähis n 

Liivi laht: 

 

  

  Pärnu 1997 0+, 1+  Par97 24 

 

1999, 2000 0+, 1+  Par99 37 

 

Daugava 1998 

 

1 

 

 Tome haudemaja Dau98 86 

 

2012 sugukalad Dole haudemaja Dau12S 45 

 

2013 sugukalad Dole haudemaja Dau13S 36 

 

Gauja 1998 

 

1 

 

Karli haudemaja Gau98 50 

 

Salaca 1998 

 

1 

 

looduslik pop. Sal98 50 

 

Venta 1998 

 

1 

 

Pelci haudemaja Ven98 50 
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Soome laht: 

 

  

  Keila 2011 0+, 1+ looduslik pop. Kei11 49 

 

2012 0+, 1+ looduslik pop. Kei12 46 

 

2013 0+, 1+ looduslik pop. Kei13 64 

 

Kunda 2011 

 

0+, 1+ 

 

looduslik pop. Kun11 57 

 

2012 0+, 1+ looduslik pop. Kun12 63 

 

2013 0+, 1+ looduslik pop. Kun13 60 

 

Vasalemma 2011 

 

0+, 1+ 

 

looduslik pop. Vas11 39 

 

2012 0+, 1+ looduslik pop. Vas12 28 

 

2013 0+, 1+ looduslik pop. Vas13 64 

 

Narva 2007 

 

0+, 1+ 

 

Narva haudemaja NarS07 80 

 

2008 0+, 1+ Narva haudemaja NarS08 95 

 

2009 sugukalad Narva haudemaja NarS09 109 
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Joonis 6. Lõheproovide kogumiskohad Liivi– ja Soome lahe vesikonnast. Allikas: (CCB 2012) 

 

 

2.1.2. Mikrosatelliitide analüüs 

 

Lõhepopulatsioonide geneetiliseks iseloomustamiseks kasutati 17 mikrosatelliidimarkerit 

(tabel 3), mis amplifitseeriti kahe 8-9 lookusest koosneva nn multiplekse PCR reaktsioonina. 

Analüüsitavate lookuste parimerid jagati kaheks paneeliks (paneel 1 ja paneel 2), arvestades 

varasematest uuringutest teadaolevaid alleelide suurusvahemikke. Mikrosateliidilookuste 

amplifitseerimiseks kasutati Biometra TProfessionl termotsüklerit ja iga PCR reaktsioon (10 

μl) koosnes järgmistest komponentidest: ca 5-10 ng DNA, 1×Type-it Microsatellite PCR Kit 

(Qiagen) paneelis 1 ja 1×HOT FIREPol Blend Master Mix with 12,5 mM MgCl2 (Solis 

BioDyn) paneelis 2 ning vastava paneeli päri- ja vastasuunaliste praimerite segu, mille 

lõppkontsentratsioonid on esitatud tabelis 2. Seejuures oli kõigi pärisuunaliste praimerite 5’ 

otstele lisatud erinevad fluorestseervad märgised. Kasutati järgmist temperatuuriprofiili, kus 

sulgudes on välja toodud paneel 2 parameetrid: 

 

 algne denaturatsioon 5 (12) min. 95 ºC; 
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 28 (30) tsüklit: denaturatsioon 30 (20) sek. 95 ºC, praimerite seondumine 90 (60) sek. 

vastavalt tabelis 2 esitatud temperatuurile, praimerite ekstensioon ja uute ahelate 

süntees 30 sek. 72 ºC; 

 lõplik ekstensioon 30 min. 60 ºC. 

Töös kasutati EMÜ vesiviljeluse osakonna töötajate poolt määratud lõhe 

mikrosatelliidimarkerite genotüübiandmeid. Mikrosatelliidilookuste alleelide pikkused 

määrati Applied Biosystems 3500 DNA analüsaatori abil ja indiviidid genotüpiseeriti 

kasutades GeneMapper v.1.4 (Applied Bosystems) tarkvara. 
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Tabel 3. Uuritud mikrosatelliidilookuste kirjeldus   

Lookus Praimeri järjestus 5`→ 3` Fluorestseeruv 

märgis* 

Korduva 

motiivi 

tüüp 

Ta 

(⁰C) 

Praimer 

(nM)** 

Paneel 1      
SSaD157¹ F-ATCGAAATGGAACTTTTGAATG 6FAM tetranukleotiidne 58 100 

 R-GCTTAGGGCTGAGAGAGGAATAC    100 

SSsp2210² F-AAGTATTCATGCACACACATTCACTGC 6FAM tetranukleotiidne 58 50 

 R-CAAGACCCTTTTTCCAATGGGATTC    50 

SSsp2216² F-GGCCCAGACAGATAAACAAACACGC 6FAM tetranukleotiidne 58 50 

 R-GCCAACAGCAGCATCTACACCCAG    50 

SSA407UOS
3
 F-TGTGTAGGCAGGTGTGGAC VIC tetranukleotiidne 58 150 

 R-CACTGCTGTTACTTTGGTGATTC    150 

SSspG7
2
 F-CTTGGTCCCGTTCTTACGACAACC VIC tetranukleotiidne 58 50 

 R-TGCACGCTGCTTGGTCCTTG    50 

SSA14
4
 F-CCTTTTGACAGATTTAGGATTTC PET tetranukleotiidne 58 200 

 R-CAAACCAAACATACCTAAAGCC    200 

SSsp1605
2
 F-CGCAATGGAAGTCAGTGGACTGG PET tetranukleotiidne 58 50 

 R-CTGATTTAGCTTTTTAGTGCCCAATGC    50 

SSsp2201
2
 F-TTTAGATGGTGGGATACTGGGAGGC NED tetranukleotiidne 58 150 

 R-CGGGAGCCCCATAACCCTACTAATAAC    150 

SSsp3016
2
 F-GACAGGGCTAAGTCAGGTCA NED tetranukleotiidne 58 150 

 R-GATTCTTATATACTCTTATCCCCAT    150 

Paneel 2      
SSOSL438

5
 F-GACAACACACAACCAAGGCAC 6FAM dinukleotiidne 55 200 

 R-TTATGCTAGGTCTTTATGCATTGT    200 

SSOSL85
6
 F-TGTGGATTTTTGTATTATGTTA 6FAM dinukleotiidne 55 200 

 R-ATACATTTCCTCCTCATTCAGT    200 

SSA197
7
 F-GGGTTGAGTAGGGAGGCTTG VIC tetranukleotiidne 55 200 

 R-TGGCAGGGATTTGACATAAC    200 

SSA289
8
 F-CTTTACAAATAGACAGACT VIC dinukleotiidne 55 200 

 R-TCATACAGTCACTATCATC    200 

SSA202
7
 F-CTTGGAATATCTAGAATATGGC PET tetranukleotiidne 55 200 

 R-TTCATGTGTTAATGTTGCGTG    200 

SSOSL417
6
 F-TTGTTCAGTGTATATGTGTCCCAT PET dinukleotiidne 55 200 

 R-GATCTTCACTGCCACCTTATGACC    200 

SSA171
7
 F-GAGGTCGCTGGGGTTTACTAT NET dinukleotiidne 55 200 

 R-TTATTATCCAAAGGGGTCAAAA    200 

SSA85
7
 F-AGGTGGGTCCTCCAAGCTAC NET dinukleotiidne 55 200 

 R-ACCCGCTCCTCACTTAATC    200 

F- pärisuunaline praimer, R- vastassuunaline praimer, Ta- primerite optimeeritud 

seondumistemperatuur, * - Pärisuunalise praimeri 5’ osale lisatud fluorestseeriv märgis, ** - 

Praimeri kontsentratsioon PCRi reaktsioonis (nM). 

¹King et al. 2005; ²Paterson et al. 2004; 
3
Cairney et al. 2000; 

4
McConnell et al. 1995; 

5
Slettan, 1995; 

6
O'Reilly et al. 1996; 

7
McConnell et al. 1995 
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2.2. Andmete analüüs 

 

Populatsioonide geneetilist varieeruvust iseloomustati uuritud mikrosatelliidilookustes 

esinenud alleelide keskmise arvu (A), valimi suurusest sõltumatu alleelide keskmise 

korrigeeritud arvukuse (AR – allelic richness) ning faktilise (HO) ja teoreetilise (HE) 

heterosügootsuse põhjal, mille leidmiseks kasutati FSTAT v.2.9.3.2 programmipaketti 

(Goudet 2002). Mikrosatelliidilookuste alleelisageduste erinevuste olulisust populatsioonide 

ja/või aastaklasside/püügikohtade vahel ning kõrvalekallete olulisust Hardy-Weinbergi 

tasakaalulistest genotüübisagedustest hinnati GENEPOP v.4 (Raymond, Rousset 1995a) 

tarkvara abil. Kõik tõenäosustestid põhinesid Markovi ahelmeetodil (Guo, Thompson 1992; 

Raymond, Rousset 1995b), kasutades 1 000 dememorisatsiooni sammu, 100 kogumit ja 1 000 

kordust kogumi kohta. Populatsioonide geneetilise diferentseerumise astet (FST) ja selle 

statistilist olulisust ning inbriidingu taset (FIS) hinnati FSTAT v.2.9.3.2 programmipaketi abil 

(Goudet 2002). Populatsioonide geneetilist sarnasust hinnati Nei DA geneetilise distantsi 

põhjal (Nei et al. 1983) ja populatsioonide dendrogramm koostati DISPAN tarkvara abil, 

kasutades UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arthmetic Mean) meetodit. 

Populatsiooniklastrite ehk klaadide moodustamise usaldusväärsust hinnati nn bootstrap-

meetodi analüüsi abil, kasutades 1 000 kordust. 
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3. TULEMUSED 

 

3.1. Uuritud mikrosatelliidilookuste geneetiline muutlikkus ja 

informatiivsus 

 

Kõik 17 mikrosatelliidilookust olid polümorfsed, kokku registreeriti 230 alleeli ehk 

keskmiselt 13,5 alleeli lookuse kohta (tabel 4). Kõige varieeruvam oli SSsp2201 (27 

alleeli) ja kõige väiksema muutlikkusega oli SSA14 (2 alleeli). Keskmine HO üle lookuste 

oli 0,728 ulatudes 0,380-st (SSA14) 0,906-ni (SSaD157). Kõige informatiivsemad 

populatsioonide geneetilise diferentseerumise hindamisel üle kõigi lookuste ja 

populatsioonide olid lookused SSA202 ja SSA14 ning kõige väheminformatiivsed olid 

SSA14 ja SSOSL85. 
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Tabel 4. Uuritud lõhe mikrosatelliidilookuste iseloomustus 

Lookus Korduse tüüp 

Alleelide 

suurs-

vahemik 

(bp) 

Alleelide 

arv 
HO HE FST 

 

SSaD157 tetranukleotiidne 295-407 26 0,908 0,906 0,032 

 SSsp2210 tetranukleotiidne 121-161 10 0,711 0,697 0,025 

 SSsp2216 tetranukleotiidne 201-261 16 0,877 0,860 0,034 

 SSA407UOS tetranukleotiidne 195-305 20 0,860 0,866 0,041 

 SSspG7 tetranukleotiidne 118-192 16 0,699 0,688 0,039 

 SSA14 tetranukleotiidne 140-144 2 0,380 0,358 0,019 

 SSsp1605 tetranukleotiidne 223-255 8 0,550 0,554 0,024 

 SSsp2201 tetranukleotiidne 242-364 27 0,881 0,887 0,037 

 SSsp3016 tetranukleotiidne 64-134 15 0,873 0,847 0,039 

 SSOSL438 dinukleotiidne 109-131 7 0,690 0,667 0,039 

 SSOSL85 dinukleotiidne 174-200 8 0,557 0,547 0,020 

 SSA197 tetranukleotiidne 165-229 15 0,868 0,835 0,027 

 SSA289 dinukleotiidne 103-131 6 0,570 0,552 0,035 

 SSA202 tetranukleotiidne 238-270 9 0,720 0,715 0,047 

 SSOSL417 dinukleotiidne 157-201 13 0,724 0,694 0,024 

 SSA171 dinukleotiidne 201-251 15 0,723 0,703 0,045 

 SSA85 dinukleotiidne 106-146 17 0,791 0,780 0,044 

 Keskmine 

  

13,5 0,728 0,715 0,034 

 HO – keskmine faktiline heterosügootsus, HE - keskmine teoreetiline heterosügootsus, 

FST - geneetilise diferentseerituse aste üle kõigi lookuste 

 

 

3.2. Genotüübisageduste vastavus Hardy-Weinbergi tasakaalule 

 

Nendes populatsioonides, mis olid esindatud ainult ühe aastaklassiga (Gauja, Salaca, Venta), 

esines kõigis statistiliselt olulisi genotüübisageduste kõrvalekaldeid Hardy-Weinbergi 

tasakaalust (tabel 5). Mitme aastaklassiga esindatud popultsioonides (Pärnu, Daugava, Keila, 

Kunda, Vasalemma, Narva) ei esinenud olulisi kõrvalekaldeid Hardy-Weinbergi tasakaalust 

vaid üksikutel aastaklassidel: Daugava-2012, Keila 2011, Keila 2012 (tabel 5). Aastaklasside 

liitmisel esines oluline kõrvalekalle Hardy-Weinbergi tasakaalust kõigis mitme aastaklassiga 

esindatud populatsioonides (tabel 5). Inbriidingukoefitsient (FIS) oli kõrgeim (kuid samas mitte 

oluliselt erinev 0-st) Daugava 1998. aastaklassil (FIS = 0,02) ja oli suurem kui 0,01 Salaca 

1998. ning Keila ja Vasalemma populatsioonide 2012. aastaklassidel. Suurem kui 0,001 oli FIS 
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veel Kunda 2011. ja Pärnu populatsiooni 2000. aastaklassil. Ülejäänud populatsioonidel ja 

nende aastaklassidel oli FIS negatiivne (tabel 5). 

 

 

3.3. Populatsioonide geneetiline muutlikkus 

 

Geneetiline muutlikkus, väljendatuna keskmise alleelide arvuna lookuse kohta ja 

alleelirohkusena, oli kõige madalam Pärnu-1997 (vastavalt 6,47 ja 6,10) ning kõige kõrgem 

Narva-2009 (vastavalt 10,06 ja 7,51) (tabel 5). 

Mitme aastaklassiga esindatud populatsioonide alleelirohkus oli aastate lõikes suhteliselt 

püsiv, märgatavat alleelirohkuse suurenemise või vähenemise trendi ei täheldatud (tabel 5). 

Uuritud lõhepopulatsioonide alleelirohkus varieerus pärast aastaklasside keskmisena kitsastes 

piirides, ulatudes 6,36-st (Pärnu) 7,50-ni (Narva) (tabel 5). 

Geneetiline muutlikkus, väljendatuna keskmise faktilise heterosügootsusena (Ho), oli 

suhteliselt kõrge, ulatudes 0,677-st (Daugava 1998) 0,772-ni (Narva 2007) (tabel 5). Mitme 

aastaklassiga populatsioonide faktiline heterosügootsus oli aastate lõikes suhteliselt püsiv. 

Analüüsitud populatsioonide faktiline heterosügootsus pärast aastaklasside liitmist varieerus 

vahemikus 0,701 (Daugava) kuni 0,760 (Narva). 

 



Tabel 5. Liivi ja Soome lahe lõhepopulatsioonide geneetilist muutlikkust iseloomustavad 

näitajad  

Populatsioon Aasta Tähis n A AR HE HO PHW FIS FST 

Liivi laht:           

Pärnu 1997 Par97 24 6,47 6,10 0,688 0,743 ˂0,001 -0,082  

 1999, 2000 Par99 37 7,82 6,61 0,697 0,692 ˂0,001 0,007  

  Pärnu keskmine 7,15 6,36 0,692 0,717  -0,038 0,042 

Daugava 1998 Dau98 86 8,59 6,45 0,692 0,678 ˂ 0,01 0,020  

 2012 Dau12S 44 8,18 6,77 0,703 0,714 n.s -0,016  

 2013 Dau13S 36 7,59 6,62 0,694 0,711 ˂0,001 -0,025  

  Daugava keskmine 8,12 6,61 0,693 0,701  -0,007 0,030 

Gauja 1998 Gau98 50 8,47 6,93 0,703 0,719 ˂0,001 -0,022 0,031 

Salaca 1998 Sal98 50 8,76 7,12 0,712 0,702 ˂0,001 0,014 0,030 

Venta 1998 Ven98 50 7,24 6,41 0,709 0,734 ˂0,001 -0,036 0,041 

           

Soome laht:           

Keila 2011 Kei11 49 9,00 7,22 0,729 0,743 n.s -0,020  

 2012 Kei12 46 8,82 7,24 0,726 0,719 n.s 0,011  

 2013 Kei13 64 9,76 7,57 0,742 0,755 ˂0,001 -0,017  

  Keila keskmine 9,20 7,35 0,732 0,739  -0,009 0,031 

Kunda 2011 Kun11 57 8,71 7,11 0,711 0,706 ˂0,05 0,006  

 2012 Kun12 63 9,41 7,13 0,739 0,743 ˂0,001 -0,006  

 2013 Kun13 60 8,47 6,89 0,730 0,763 ˂0,001 -0,046  

  Kunda keskmine 8,86 7,04 0,726 0,737  -0,015 0,043 

Vasalemma 2011 Vas11 39 7,94 6,78 0,699 0,735 ˂0,001 -0,052  

 2012 Vas12 28 6,76 6,23 0,690 0,679 ˂0,001 0,015  

 2013 Vas13 64 7,82 6,54 0,705 0,754 ˂0,001 -0,070  

  Vasalemma kesk.     7,51 6,51 0,698 0,723              -0,036   0,046 

Narva 2007 NarS07 80 9,65 7,53 0,750 0,772 ˂0,001 -0,030  

 2008 NarS08 95 9,71 7,46 0,749 0,766 ˂0,001 -0,023  

 2009 NarS09 109 10,06 7,51 0,736 0,741 ˂0,001 -0,003  

  Narva keskmine 9,80 7,50 0,746 0,760  -0,019 0,031 

n – isendite arv, A – keskmine alleelide arv, AR – alleelide keskmine korrigeeritud arvukus 

ehk alleelirohkus, HE ja HO – oodatav ja faktiline keskmine heterosügootsus; PHW- 

genotüübisageduste Hardy-Weinbergi tasakaalust kõrvalekalde olulisus (n.s = mitte oluline); 

FIS – inbriidingukoefitsient; FST- populatsiooni keskmine geneetiline diferentseeritus teistest 

populatsioonidest. 

 

Liivi lahe populatsioonide keskmine faktiline heterosügootsus jäi vahemikku 0,677 (Daugava 

1998) kuni 0,734 (Venta 1998) (tabel 5). Soome lahe populatsioonide keskmine faktiline 

heterosügootsus oli 0,679-st (Vasalemma 2012) 0,772-ni (Narva 2007). Analüüsitud 

populatsioonide faktiline heterosügootsus pärast aastaklasside liitmist varieerus Liivi lahes 

vahemikus 0,701 (Daugava) kuni 0,717 (Pärnu) ning Soome lahes varieerus vahemikus 0,723 

(Vasalemma) kuni 0,760 (Narva) (tabel 5).  
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Läti lõhepopulatsioonide (Daugava, Gauja, Salaca, Venta) geneetiline mitmekesisus on üpris 

sarnane, varieerudes alleelirohkusel 6,41-7,12 ja faktilisel heterosügootsusel 0,677-0,734 

(tabel 5). Daugavast 2012. ja 2013.aastal püütud sugukalade geneetiline muutlikkus ei 

erinenud oluliselt Daugava 1998.aasta valimist, mis näitab Daugava lõhekarja geneetilise 

muutlikkuse ajalist stabiilsust. Pärnu lõhepopulatsiooni 1997-2000.aasta valimite geneetiline 

muutlikkus oli madalam kui Soome lahe lõhepopulatsioonidel (keskmine alleelirohkus AR 

vastavalt 6,36 ja 7,10; keskmine faktiline heterosügootsus HO vastavalt 0,717 ja 0,740;tabel 

5), kuid ei erinenud oluliselt Läti Liivi lahe lõhepopulatsioonide valimite omast ja oli sarnane 

ka Daugavast 2012. ja 2013.aastal püütud sugukalade omaga (alleelirohkus AR 6,62-6,77; 

faktiline heterosügootsus HO 0,711-0,714; tabel 5) ning oli väga sarnane Daugava 

populatsiooni muutlikkusega (AR = 6,61 ja HO = 0,701).  

 

 

3.4. Populatsioonide geneetiline diferentseeritus ja sarnasus ning 

geograafiline struktuur 

 

Lõhepopulatsioonide erinevate aastakäikude geneetiline diferentseeritus oli suhteliselt madal 

(FST=0,035). Kõige kõrgem oli geneetiline diferentseeritus Vasalemma 2012 ja 2013 (FST = 

0,057) ja Pärnu 1997 ja 1999 aastaklassi vahel (FST = 0,043) (lisa 1). Diferentseeritus ulatus 

maksimaalselt kuni 0,066 Kunda jõe populatsiooni 2013. aastaklassi ja Pärnu jõe 

populatsiooni 1997. aastaklassi ning Venta jõe 1998. aastaklassi vahel (lisa 1). Pärnu 

lõhepopulatsiooni diferentseeritus geograafiliselt lähedastest Liivi lahe Läti populatsioonidest 

oli suhteliselt madal: 1999. aastaklassil ,011-0,029 ja 1997. aastaklassil ,032-0,059 (lisa 1) ja 

sealjuures diferentseeritus Daugava lõhepopulatsioonist oli sarnane võrreldes teiste Läti 

populatsioonidega (FST = 0,030-0,042). Samas oli Pärnu lõhepopulatsiooni diferentseeritus 

geograafiliselt kaugematest Eesti Soome lahe populatsioonidest kuni kaks korda kõrgem (lisa 

1).  

Geneetilise distantsi põhjal konstrueeritud dendrogrammil moodustasid Salaca, Gauja, Venta, 

Daugava ja Pärnu populatsioonid üksteisega geneetiliselt sarnase grupi (joonis 7). Uuritud 

Liivi lahe lõhepopulatsioonide valimitele on kõige sarnasemad Soome lahe populatsioonidest 

Keila ja Vasalemma populatsioonid. Üldiselt eristuvad selgelt Liivi lahe populatsioonidest 

Soome lahe uuritud lõhepopulatsioonid.   
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Joonis 7. Lõhepopulatsioonide vaheliste geneetiliste distantside (Nei DA) põhjal 

konstrueeritud dendrogramm. 
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4. ARUTELU 

 

Soome lahte suubuvate Põhja-Eesti jõgede lõhepopulatsioonide mikrosatelliitse DNA 

variatsiooni analüüsil leiti 17 lookuses kokku 230 alleeli ehk keskmiselt 13,5 alleeli lookuse 

kohta. Uuritud 9 jõe asurkonna geneetiline muutlikkus enamasti üksteisest oluliselt ei 

erinenud. Alleelirohkuse ja heterosügootsuse vähenemise või suurenemise trendi ei olnud 

märgata üheski mitme aastaklassiga esindatud populatsioonis. Kõige madalamat 

alleelirohkust (6,36) täheldati Pärnu populatsioonis. Teistest veidi kõrgema alleelirohkusega 

olid Keila ja Narva populatsiooonid (vastavalt 7,35 ja 7,50), neist viimane oli ka üks kõrgema 

keskmise  heterosügootsusega populatsioone. 

Vasalemma ja Pärnu lõhede keskmine faktiline heterosügootsus (vastavalt  0,723 ja 0,717)  oli 

suurem kui nende keskmine oodatav heterosügootsus (vastavalt 0,698 ja 0,692 ). Oodatavast 

kõrgemat heterosügootide proportsiooni Vasalemma ja Pärnu populatsioonides näitab ka 

negatiivne FIS väärtus (vastavalt -0,036 ja -0,038), mis on teistest uuritud populatsioonidest 

suurem. Heterosügootide kõrgemat sagedust, võrreldes oodatavaga, võib põhjustada 

populatsiooni väiksus, kus erinevatel sugupooltel võivad alleelisagedused juhuslikult erineda 

(Allendorf, Luikart 2007). Statistiliselt olulisi kõrvalekaldeid genotüübisageduste Hardy-

Weinbergi tasakaalust esines ka teistes populatsioonides ja nende erinevates aastakäikudes, 

mis jällegi võib tuleneda mittejuhuslikust paarumisest väikses populatsioonis või null-

alleelide esinemisest mõnes markerlookuses (Allendorf, Luikart 2007). 

Võrreldes Liivi lahte suubuvate jõgede lõhepopulatsioonidega on Soome lahte suubuvate 

jõgede uuritud lõhepopulatsioonides alleelirohkus kõrgem (ulatudes 6,23-st 7,57-ni, Liivi 

lahes 6,10-st 7,12-ni), ka keskmine heterosügootsus on suurem. Keskmine alleelide arv on ka 

kõrgem just Soome lahe lõhepopulatsioonidel. Pärnu lõhepopulatsiooni geneetiline 

diferentseeritus geograafiliselt lähedamal asuvatest Liivi lahe Läti populatsioonidest oli kuni 

kaks korda madalam võrreldes geograafiliselt kaugemal asuvate Soome lahe Eesti 

populatsioonidega, mis näitab, et geenivahetus lähedamal asuvate populatsionidega on 

sagedasem kui kaugemal asuvate populatsioonidega. 
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Andmete analüüsi tulemused näitavad, et Pärnu jõe lõhepopulatsiooni taastamiseks sobib 

Daugava lõhe oma geneetiliste näitajate poolest väga hästi, sest mõlemad populatsioonid on 

geneetilise muutlikkuse tasemelt väga sarnased ning vähe diferentseerunud.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva uurimustöö eesmärgiks oli mikrosatelliitsete DNA markerite abil iseloomustada 

Daugava lõhekarja ja selgitada välja selle geneetiline sobivus Pärnu jõe lõhe asurkonna 

taastamiseks. Selleks hinnati Eesti ja Läti lõhe asurkondade vahelist geneetilist muutlikkust ja 

diferentseeritust. Samuti hinnati geneetilise struktuuri ajalist püsivust ja populatsioonide 

geneetilise diferentseerituse sõltuvust geograafilisest distantsist. Aastatel 2012 ja 2013 koguti 

Daugava jõest püütud sugukaladelt (kokku 82 isendit) koeproovid geneetilisteks analüüsideks 

ning genotüpiseeriti 17 mikrosatelliitmarkeri abil. Geneetiliste iseärasuste välja selgitamiseks 

kasutati võrdlusena aastatel 1997-2000 Liivi lahe lõhepopulatsioonidest (Pärnu, Daugava, 

Gauja, Salaca, Venta) kogutud noorkalade materjali ja Soome lahe populatsioonidest (Kunda, 

Keila, Vasalemma, Narva) aastatel 2007-2013 kogutud materjale. Kokku analüüsiti 1132 

isendit.  

Daugava jõest kogutud lõhe sugukalade geneetiline muutlikkus on ajaliselt stabiilne ja 

sarnane algupärase Pärnu ja teiste Liivi lahe lõhepopulatsioonidega. Populatsioonide 

geneetilist sarnasust iseloomustava DA distantsimaatriksi põhjal koostatud dendrogramm 

näitab, et Liivi lahe lõhepopulatsioonide (sh. Pärnu) uuritud valimid moodustavad ühtse, 

geneetiliselt vähe diferentseerunud rühma, mis eristub selgelt Soome lahe populatsioonidest. 

Daugava jõe lõhekari sobib oma geneetilise profiili poolest hästi Pärnu jõe hävimisohus 

lõhepopulatsiooni taastamiseks.  
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GENETIC CHARACTERIZATION OF RIVER DAUGAVA 

SALMON STOCK AND ITS SUITABILITY FOR RE-

ESTABLISHMENT OF THE ENDANGERED SALMON 

POPULATION IN RIVER PÄRNU 

SUMMARY 

 

The objective of this thesis was to characterise the Daugava River salmon population by 

microsatellite DNA markers and to reveal its genetic compatibility for restoring the salmon 

population in the Pärnu River. For that purpose, the genetic variation and differentiation of 

the salmon populations in the Latvian and Estonian rivers were evaluated. In addition, the 

temporal stability of genetic structure and the dependence of genetic differentiation on 

geographical distance was evaluated. For genetic analysis, 82 salmon breeders were caught in 

2012 and 2013 from the Daugava River in Latvia and were genotyped by 17 microsatellite 

markers. For comparison, other Estonian and Latvian salmon populations, from the rivers in 

the Gulf of Riga (Pärnu, Daugava, Gauja, Salaca, Venta) and the Gulf of Finland (Kunda, 

Keila, Vasalemma, Narva) were analysed. A total of 1 132 samples were analysed. 

The genetic variability of the temporal samples of Daugava River salmon did not differ 

significantly and was similar to the original salmon population of Pärnu River and other 

salmon populations in the Gulf of Riga. The results of this study demonstrate that that the 

studied samples of salmon populations of the Gulf of Riga (including Pärnu) form a uniform 

group with low genetic differentiation, which is clearly distinct from the populations of the 

Gulf of Finland. Therefore, the genetic profile of the Daugava River salmon population is 

well-suited for restoring the endangered salmon population in the Pärnu River. 



LISAD 

Lisa 1. Lõhepopulatsioonide aastaklasside vaheline geneetiline diferentseeritus (FST). 

  

Par9

7 

Par9

9 

Dau9

8 

Dau1

2 Dau13S 

Gau9

8 

Sal9

8 

Ven9

8 

Kei1

1 Kei12 Kei13 Kun11 Kun12 Kun13 

Pürnu1997 0 0,043 0,046 0,032 0,038 0,051 0,042 0,059 0,052 0,060 0,051 0,064 0,061 0,066 

Pärnu1999 0,043 0 0,015 0,020 0,011 0,017 0,011 0,029 0,031 0,032 0,032 0,046 0,041 0,049 

Daugava1998 0,046 0,015 0 0,009 0,007 0,007 0,011 0,023 0,040 0,033 0,034 0,052 0,046 0,059 

Daugava2012 0,032 0,020 0,009 0 0,004 0,014 0,015 0,027 0,036 0,033 0,034 0,051 0,043 0,054 

Daugava2013 0,038 0,011 0,007 0,004 0 0,008 0,014 0,027 0,030 0,028 0,029 0,047 0,044 0,057 

Gauja1998 0,051 0,017 0,007 0,014 0,008 0 0,008 0,024 0,038 0,036 0,033 0,055 0,046 0,057 

Salaca1998 0,042 0,011 0,011 0,015 0,014 0,008 0 0,032 0,035 0,031 0,031 0,048 0,038 0,047 

Venta1998 0,059 0,029 0,023 0,027 0,027 0,024 0,032 0 0,048 0,046 0,035 0,056 0,046 0,066 

Keil2011 0,052 0,031 0,040 0,036 0,030 0,038 0,035 0,048 0 0,001 0,005 0,024 0,023 0,037 

Keila2012 0,060 0,032 0,033 0,033 0,028 0,036 0,031 0,046 0,001 0 0,003 0,031 0,027 0,042 

Keila2013 0,051 0,032 0,034 0,034 0,029 0,033 0,031 0,035 0,005 0,003 0 0,032 0,026 0,043 

Kunda2011 0,064 0,046 0,052 0,051 0,047 0,055 0,048 0,056 0,024 0,031 0,032 0 0,009 0,025 

Kunda2012 0,061 0,041 0,046 0,043 0,044 0,046 0,038 0,046 0,023 0,027 0,026 0,009 0 0,021 

Kunda2013 0,066 0,049 0,059 0,054 0,057 0,057 0,047 0,066 0,037 0,042 0,043 0,025 0,021 0 

Vasalemma2011 0,064 0,061 0,064 0,048 0,047 0,056 0,053 0,060 0,039 0,047 0,038 0,046 0,050 0,058 

Vasalemma2012 0,063 0,045 0,048 0,038 0,034 0,035 0,037 0,059 0,028 0,024 0,027 0,051 0,051 0,060 

Vasalemma2013 0,049 0,044 0,050 0,042 0,052 0,052 0,042 0,053 0,043 0,047 0,039 0,053 0,046 0,048 

Narva2007 0,045 0,032 0,024 0,022 0,027 0,021 0,023 0,035 0,032 0,028 0,026 0,053 0,038 0,047 

Nararva2008 0,045 0,030 0,024 0,020 0,025 0,018 0,022 0,028 0,031 0,026 0,025 0,041 0,033 0,041 

Narva2009 0,043 0,037 0,024 0,017 0,028 0,020 0,025 0,033 0,037 0,034 0,033 0,049 0,039 0,044 
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Lisa 1. (järg) 

 
 Vas11 Vas12 Vas13 Nar07 Nar08 Nar09 

Pürnu1997 0,064 0,063 0,049 0,045 0,045 0,043 

Pärnu1999 0,061 0,045 0,044 0,032 0,030 0,037 

Daugava1998 0,064 0,048 0,050 0,024 0,024 0,024 

Daugava2012 0,048 0,038 0,042 0,022 0,020 0,017 

Daugava2013 0,047 0,034 0,052 0,027 0,025 0,028 

Gauja1998 0,056 0,035 0,052 0,021 0,018 0,020 

Salaca1998 0,053 0,037 0,042 0,023 0,022 0,025 

Venta1998 0,060 0,059 0,053 0,035 0,028 0,033 

Keil2011 0,039 0,028 0,043 0,032 0,031 0,037 

Keila2012 0,047 0,024 0,047 0,028 0,026 0,034 

Keila2013 0,038 0,027 0,039 0,026 0,025 0,033 

Kunda2011 0,046 0,051 0,053 0,053 0,041 0,049 

Kunda2012 0,050 0,051 0,046 0,038 0,033 0,039 

Kunda2013 0,058 0,060 0,048 0,047 0,041 0,044 

Vasalemma2011 0 0,033 0,042 0,056 0,050 0,051 

Vasalemma2012 0,033 0 0,057 0,045 0,039 0,042 

Vasalemma2013 0,042 0,057 0 0,040 0,038 0,040 

Narva2007 0,056 0,045 0,040 0 0,004 0,005 

Nararva2008 0,050 0,039 0,038 0,004 0 0,003 

Narva2009 0,051 0,042 0,040 0,005 0,003 0 

 

Aastaklasside üldine diferentseeritus FST= 0,035 
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