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Lõheliste elu- ja kudemispaigad on inimtegevusest sh maaparandusest tugevalt mõjutatud. 

Edukaks kudemiseks on vajalikud mitmed tingimused. Tehiskoelmu efektiivsus sõltub 

eelkõige vooluhulgast, voolukiirusest, veesügavusest, temperatuurist ning kruusa 

fraktsioonist, mis omakorda mõjutab hapniku sisaldust vees. Inimtegevuse mõju 

kompenseerimiseks rajatakse tehiskoelmuid, mis tuginevad kogemuslikule teadmisele.  

Eestis puuduvad detailsed projekteerimisjuhendid. Oluline on osutada tähelepanu 

peamistele probleemidele, milleks on vooluhulga, voolukiiruse ning kruusakihi paksuse 

tagamine; maaparandussüsteemi eesvoolude hüdromorfoloogilise mitmekesisuse 

parandamine ning tehiskoelmute püsivuse pikendamiseks ja kalade kudemiseks vajalike 

tingimuste saavutamiseks alternatiivide leidmine.  

Käesoleva töö eesmärk on uurida voolukiiruste, vee sügavuste ja vooluhulkade seost; leida 

edaspidiseks parimad võimalused tehiskoelmute projekteerimiseks. Eesmärgist tulevad 

järgmised ülesanded: kontrollida arvutuste ja katsete ühisust ja arutleda katsetulemuste üle; 

ning suurendada lõhekalade arvukust efektiivsete tehiskoelmute rajamisega. 

Tulemustest võib  järeldada, et väga lühikeste ja kiirevooluliste tehiskoelmute puhul tekib 

pinnase erosioon, mille tagajärjel on raskendatud kalade kudemine. Teades, et lävend 

tekitab paisutust, tuleks selle mõjualaga arvestada ka maaparanduses. 

Märksõnad: lõhelised, tehiskoelmu, voolukiirus, veesügavus, lailäviülevool, vectrino+ 
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Salmonidae habitat- and spawning ground are strongly affected from human activity, in-

cluding melioration. A number of conditions are necessary for a successful spawning. The 

artificial spawning ground effectiveness depends foremost on the flow velocity, flow 

rate, water depth, temperature and gravel faction, which in turn affects oxygen content. To 

compensate the impact of human activities, it is popular to establish artificial spawn-

ing grounds, which rely on experiential knowledge. 

Estonia has no detailed design instructions. It is important to point out the main challenges, 

which are to ensure the flow, the flow rate and the thickness of the layer of gravel; to im-

prove diversity hydromorphological recipients of land improvement systems; to find alter-

natives for artificial spawning grounds for extending permanence and to achieve the neces-

sary conditions for fish spawning. 

The aim of this work is to explore the link between the flow rates, the water depths and the 

flows; to find the best ways to design the artificial spawning grounds. The aim is con-

nected with the tasks: to check the calculations and tests communities and discuss the re-

sults of the test and to increase the gap of salmonidae abundance, while establishing effec-

tive artificial spawning grounds. 

From the results, we can conclude that, very short and fast-flowing artificial spawning 

grounds cause soil erosion, which makes salmonidae spawning difficult. Knowing that the 

limen creates swell, it`s important to consider the impact in melioration. 
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SISSEJUHATUS 

 

Lõheliste ülemaailmne populaarsus on pannud nende levikuala püsimise suure küsimärgi 

alla. Igapäevaselt mitmete perede toidulauda katva kalaliigi populatsiooni püsimajäämine 

vajab suuremaid uurimusi ja teadmisi, selleks et takistada nende arvukuse vähenemist. 

Eestis kuuluvad lõhelised punase raamatu eriti ohustatud liikide hulka (Lilleleht 1998). 

Lõheliste arvukust mõjutab oluliselt nende ülepüük ja kudemisalade halvenev olukord, 

millest omakorda sõltub järglaste arvukus. Kudemisalade halvenemine on tekkinud 

eelkõige eutrofeerumise, mudastumise ja vooluvee vähenemise tõttu ning paljud 

kudemispaigad on hävinud, milletõttu on hakatud rajama tehiskoelmuid (Nuum 2006). See 

on üks põhjustest, miks on üha enam esile kerkinud erinevaid tehiskoelmute uuringuid, 

mille eesmärgiks on parandada nende rakendatavust lõheliste poolt. 

Lõheliste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekirja on kantud jõed, kus on lõhe 

(Salmo salar), meriforelli (Salmo trutta trutta), jõeforelli (Salmo trutta fario), harjuse 

(Thymallus thymallus), rääbise (Coregonus albula), merisiia (Coregonus lavaretus 

lavaretus) või peipsi siia (Coregonus coregonus maraenoides) kaitstavad elupaigad. 

Kokku on kehtivas loetelus 30 veekogu sh ka Peipsi järv (Lõheliste …2011).  Loetelus 

olevad veekogud on suublateks väikejõgedele ja ojadele, mis on ka lõheliste 

kudemispaikadeks. 

Maaparandustöödega on Eestis rajatud või süvendatud kokku 12 058 eesvoolu, millel on 

tehislikud 12 833 lõiku kogupikkusega 24 102 km (tabel 1) ja mis on paljudel juhtudel 

suubuvate lõheliste elupaikadena kaitstavad veekogud .  

Üheks suurimaks probleemiks on tekkinud maaparandussüsteemide loomisel eesvoolude 

süvendamine ning õgvendamine, kus lõheliste potentsiaalsed kudemiskohad vajaksid 

hüdromorfoloogilise mitmekesisuse taastamist (Jürgenstein 2014).  
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Tabel 1. Maaparanduse eesvoolude jaotus  

Valgala pindala Eesvoolude 

arv 

Reguleeritud 

osa pikkus 

km 

Eesvoolul 

hooldatavate 

lõikude arv 

Alla 10 km
2
 10990 17228,32 11424 

10…25 km
2
 563 2573,91 711 

Üle 25 km
2
 505 4300,57 698 

 

Maaparandusseaduse järgi peavad eesvoolud olema piisava vee vastuvõtu ja 

läbilaskevõimega ning neis ei tohi kriitilistel perioodidel kuivendusvõrgus vett paisutada. 

Sügisene keskmine 1% ületustõenäosusega veetase peab jääma 10 cm allapoole 

drenaažisüsteemide kollektorite suudmeid. Eesvoolu loodusliku seisundi parandamiseks 

rajatavate tehiskoelmute projekteerimisel tuleks esmalt arvestada lõhelistele kudemiseks 

vajamineva veesügavuse ning voolukiirusega, teisalt aga kuivenduse nõuetega sh 

drenaažisüsteemi kollektorite suudme sügavustega, teades, et tehiskoelmu tekitab 

ülesvoolu paisutuse. 

Eesvoolude tervendamise jaoks on koostatud juhendeid (Juhend ... 2007), mille 

tehiskoelmut puudutav osa on lühike ja üldsõnaline: „ Tehiskoelmu tüsedusega vähemalt 

20 cm projekteeritakse kruusast lävendina eesvoolu põhja. Selle voolu suunaline pikkus on 

vähemalt kolm eesvoolu voolusängi laiust ja kõrgus peab kalade kudemisajal tagama vee 

sügavuse eesvoolus tehiskoelmu kohal vähemalt 20 cm“. 

Projekteerimisjuhendid peavad tuginema uuringutele ja nendes tuleb arvestada lõhekalade 

kudemise efektiivsust mõjutavate teguritega. Arvestada tuleks erinevate piirkondade 

lõheliste suurustega, nende võimekuse ja aktiivsusega. Kindlasti tuleks arvestada ka 

järglaste arengut mõjutavate looduslike iseärasuste ning inimtegevuse mõjuga. Sinna alla 

kuuluvad reostused, vesiehitised ning vooluhulgad ja veerežiimid. 

Eestis on ehitatud mitmel jõel lõhelistele tehiskoelmuid  ja ka alustatud nende efektiivsuse 

uurimisega. Oskusteave on kalateadlastel, mitte vesiehitiste ja maaparanduse 

projekteerijatel. Tehiskoelmu on jõepõhja rajatud kruusast künnis, mis hüdrauliliselt on 

lailäviülevool või pikema rajatise ja madala veetaseme korral suurema karedusega 

voolusäng. Käsiraamatutes on antud lahendused lailäviülevoolu dimensioneerimiseks         

(Maastik  1995). Tehiskoelmus peab toimuma veevahetus ka kruusas, mis tagatakse 
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vastava terakoostisega ja voolukiirusega.  Seega arvutuslikult töötab ta kui „lekkiv“ pais, 

mille kohta arvutusalused puuduvad. 

Käesoleva magistritöö eesmärk on analüüsida, täpsustada ja kontrollida  juhendis 

tehiskoelmu projekteerimise jaoks esitatud kriteeriume. Selleks analüüsida kirjanduse 

põhjal lõheliste kudemiseks vajalikke tingimusi: sängi põhja materjal, koelmu pinnase 

hapniku sisaldus, voolukiirus ja sügavus ning anda ülevaade senisest tehiskoelmute 

rajamise kogemusest. Projekteerimisjuhendi täpsustamiseks laboritingimustes uurida 

võimalikult tegelikule lähedases mastaabis  tehiskoelmu mudelil tema poolt tekitatud 

paisutuse ulatust, voolukiiruste jaotust koelmu kohal ja hinnata kindlustusvajadust ning 

hinnata veevahetust/veevoolu tehiskoelmu pinnases. 

 

Selleks ehitati veemajanduse osakonna 19 m pikkusesse kallutatavasse renni 

tehiskaredusega ristkülikukujuline voolusäng.  Renni paigutati 20 cm paksune ja ühe ning 

kahe meetri pikkuselt kruusaveerise kiht. Varieerides renni kaldega ning vooluhulkadega 

mõõdeti tekkinud veesügavusi ja voolukiiruste jaotust.  

  

Magistritöö koosneb 5 peatükist: 

1) esimeses peatükis antakse ülevaade lõhelistest; 

2) teises peatükis antakse ülevaate tehiskoelmutest omadustest; 

3) kolmandas peatükis antakse ülevaade katse metoodikast; 

4) neljandas peatükis antakse ülevaade katsetulemustest; 

5) viiendas peatükis antakse laboris tehtud katsete analüüs. 
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TÄNUAVALDUS  

 

Tahan tänada oma juhendajat Toomas Timmuskit igakülgse abi ja juhendamise eest. 

Hindan sügavalt oma kursusevendasid, kes olid mulle abiks oma jõuga laboratoorse töö 

ettevalmistamisel ning loomulikult tahan tänada oma perekonda, kes on olnud mulle alati 

suureks abiks ja toeks. 
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1. LÕHELISED 

 

1.1.  Lõhelised 

 

Läänemere vete üks ohustatumaid kalaliike on lõhe, kes kuulub keelikloomade (Chordata) 

hõimkonda, kiiruimsete (Actinopterygii) klassi, lõheliste (Salmoniformes) seltsi ning 

lõhilaste (Salmonidae) sugukonda. Lõhelised (Salmoniformes) on siirdekalad, kelle hulka 

kuuluvad nii jõeforell, meriforell, siig kui ka vikerforell. Nad koevad jõgedes ja siirduvad 

merre peamiselt toidu hankimise eesmärgil. Nii lõhe kui ka meriforell on kuulsad oma 

pikkade rännete poolest.  Pideva keskkonnatingimuste muutuste tõttu on lõhelised väga 

hea kohanemisvõimega. Järjest olulisemaks muutub nende kaitsmine ja arvukuse tõstmine, 

sest lõhe on kantud Eesti  Punase Raamatu eriti ohustatud liikide kategooriasse (Lilleleht 

1998). Üheks meetodiks on kalade kudemistingimuste parandamine ning rändetakistusete 

vähendamine. 

Kalade arvukuse tõstmisele on väga tähtis, et nende elutsükli kõik arenguetapid (joonis 

1.1) saaksid probleemideta toimida. Lõhelised tulevad kudema oma sünnijõgedesse, kus 

toimub marjade viljastamine. Marjaterad arenevad pesakühmus 5-6 kuud. Peale koorumist 

tarvitab eelvastne rebukotis olevaid toitaineid, ta on väheliikuv ja püsib oma pesalohus. 

Peale eelvastse rebukoti täielikku imendumist saab temast vastne, kes on lahkunud 

pesakühmust. Vastsest areneb maim ning suve lõpus saab temast noorkala. Peale 1-2 aasta 

möödumist saab noorkalast laskuja, kes suundub mageveest merre, kus kaladest saavad 

täiskasvanud (Crisp 1995).  

Lõheliste hulka kuulub ka Eesti jõgedes leiduv jõeforell (Salmo trutta), kes elab ainult 

jõgedes ja ojades. Oma eluks vajab ta kiirevoolulisi, jahedaid ja puhtaid veekogusid. 

Jõeforelli elupaigaks võivad olla ka mudase põhjaga jõed, kuid kudemiseks vajab ta kivist 

ala (Pihu 2001). 
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Joonis 1.1. Lõheliste areguetapid (Salmon...2016) 

 

 

1.2.  Levik 

 

Lõheliste peamiseks levikualaks on põhjapoolkeral asuv Atlandi ja Vaikse ookeani 

põhjaosa (joonis 1.2). Kalad saavad oma toidu ookeanist ja nendega ühenduses olevatest 

meredest, mille hulka kuulub ka Läänemeri, kus pesitsevad meile tuntud lõhe ja meriforell.  
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Joonis 1.2. Lõheliste levik maailmas (Rand 2009) 

 

Forellide levikut mõjutab peamiselt veetemperatuur, järvede sügavus, jahedaveeliste ojade 

ning allikaliste mägijärvede olemasolu. Nad eelistavad kudemiseks suurte jõgede 

lisajõgesid ja puhtaveelisi ojasid. Lõhed koevad peamiselt Põhja-Ameerika idarannikul, 

Gröönimaa edelarannikul ning Portugali-, Islandi-ja Valge mere jõgedes. Meriforelle võib 

seevastu kohata lisaks ka Musta, Kaspia ja Araali meres. Peamiselt huvitab meid lõheliste 

arvukus ja levik Läänemeres. Läänemere kalad ei võta üldiselt ette pikki rändeid, et toituda 

ookeanides elutsevatest väiksematest kaladest, vaid püsivad kodumeres. Siinsetele kaladele 

leidub piisavalt jahedaid, kärestikulisi, kiirevoolulisi, puhtaveelisi ning kivise põhjaga 

jõgesid, mis sobivad ideaalselt lõhelistele kudemiseks ja arenemiseks. Peamisteks 

lõhejõgedeks on Rootsi idarannikul asuvad kiirevoolulised jõed (Rannak 1983).  

Eesti jõed, kust võib leida lõheliste järglasi on järgmised: Narva, Purtse, Kunda, Selja, 

Loobu, Valgejõgi, Jägala, Pirita, Vääna, Keila, Vasalemma ja Pärnu. Soome lahte 

suubuvad jõed on igati sobivad lõhelistele kudemiseks ning seda just oma looduslike 

omaduste poolest. Riia lahte voolavaid jõgesid kasutavad kalad vähem, sest puudub kiire 

vool ja seal on väheses koguses kärestikulisi alasid ning soodest ja rabadest tuleb 

vooluveega liigselt humiinhapet, mis häirib kalade elu. Forellidele sobivad kudemiseks 

suhteliselt väikese vooluhulgaga jõed ja ojad ning seetõttu leidub neid ka Eesti jõgedes. 
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1.3.  Kudemine 

 

Kalade arengujärgu üks olulisemaid osasid on kudemisperiood. Ilma võimalikult soodsate 

kudemistingimusteta oleksid lõhelised veelgi ohustatuimad. Kuna lõhe on küllaltki tahetud 

kalaliik, siis tuleb teda väärtustada ja tagada tema sigimiseks vajalikud tingimused.  

Lõheliste kudemine saab alguse pikkadest rännetest magedaveelistesse jõgedesse. Selleks 

on neil arenenud väga hea orienteerumistaju ning võime vee soolsuse järgi leida oma 

sünnijõgi. Kalad valmistuvad jõkke suubumiseks juba enne, koondudes suudmeala 

vahetuslähedusse ning seda juba mitu kuud enne kudemist (Fleming 1996). Kudemise 

kõrghooaeg langeb tavaliselt oktoobri teisele poolele, kuna sellel perioodil on enamasti 

kõik kudemiseks vajalikud tingimused tagatud. Üldiselt  sisenevad kalad jõgedesse siis, kui  

veetase on kõrge ning madalvee ajal näeb kalade rännet vähe. Suurt veehulka soodustavad 

pidevad sademed ja tugevad meretuuled, mis suurendavad veetaset suudmealal ning 

vooluhulka kalade sünnijõgedes. 

Lõheliste sisenemist jõgedesse mõjutavad mitmed omadused: hüdroloogilised tingimused, 

temperatuuri režiim, jõe pikkus ja kala füüsiline võimekus ületamaks erinevaid tõkkeid ja 

takistusi kudemisaladeni (Power 1981, ref Fleming 1996). Kalade rände üheks peamiseks 

faktoriks on veetemperatuur, mis mõjutab oluliselt sigimisperioodi. Kui sügis juhtub olema 

küllaltki soe, siis võib kudemine venida ka detsembrisse. Sigimisajad erinevad 

laiuskraaditi, lõunapoolsemates osades algab sigimisperiood hiljem, kui põhjapoolsemates 

(Fleming 1996). Kui vesi on saavutanud oma temperatuuriks 5-6 C°, võib kudemine alata. 

(Rannak jt. 1983). 

Koelmualadeni jõudmiseks võib jõgedel leiduda mitmeid takistusi, mis nõuab kaladelt 2 m 

kõrguseid või kõrgemaidki hüppeid. On leitud, et lõhed kasutavad hoogsate hüpete 

tegemiseks nn seisvat lainet. Selline olukord tagab vee liikumise ainiti ülevalt alla. Kalad 

valivad hüppe tegemiseks sobiliku hetke ning sööstavad siis vastu voolu ujuma. Selline 

takistuste ületamine nõuab kaladelt palju energiat ning seetõttu lõpeb tihti nende rännak 

nõrkemise tõttu. (Pihu 1981, ref Rannak jt. 1983). 
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Kui emaskalad võivad olla kudemisaladel aktiivsed 7-10 päeva, siis isased on seda kuu või 

rohkemgi (Webb ja Hawkins 1989, ref Fleming 1996). Isased on koelmualadel emastest 

kaladest varem, nad valivad välja potensiaalsed kudemiskohad, mis sisaldavad võimalikult 

mudavaba kruusa ja jooksvat puhast vett ning seejärel ootavad emaskalade saabumist. 

Potentsiaalseid kudemisalasi mõjutavad peamiselt jõe vooluhulk, temperatuur,  jõe sügavus 

ning jõepõhja struktuur (Armstrong et al. 2003).  

Nii emas-kui ka isaskalad peavad kudemisperioodil oma soo liigikaaslastega maha pidama 

võimuvõitluseid, et tagada parim pesapaik. Isaskalad ei löö kaasa pesalohkude kaevamises, 

seda teevad vaid emased. Pesa ehitamine koosneb kahest peamisest etapist: pesa 

kaevamine ja marjade katmine. Mõlemat tegevust iseloomustab kaevamine või kärpimine, 

kus emaskala keerab end küljele ning tõstab kiirete ning tugevate sabalöökidega jõe 

põhjast kive üles veepinnale (joonis 1.3) (Fleming 1996).  

 

 

Joonis 1.3. Emaskala pesa kaevamine (Burner 1951) 

 

Vee vool aitab eemaldada kergemaid kive ja liiva, mis on allavoolu jäävale, marjadega 

lohule täitematerjaliks. Emaskala on võimeline kudema järjestikku kuni 10 pesalohku. 

Igasse lohku koetakse poolsada kuni mitusada marjatera. Kudemisel võivad aga paljud 

marjad vee voolukiiruse tõttu pesast mööda kanduda, nendest 20 – 30% (Rannak jt. 1983). 

Kui ligemale poole meetri sügavune ja kaevaja enese kehapikkust ületava läbimõõduga 

pesalohk on valmis, ujub emane sinna kudema. (Seppovaara 1961, ref Rannak jt. 1983).  
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Emaskalade puhul on väga oluline nende suurus ja jõulisus. Pesade arv tõuseb koos kala 

suurusega, nii nagu ka nende sügavus (Fleming 1996). Mida jõulisemad on kalad, seda 

tõenäolisem on saada suurel hulgal järglasi. Näiteks kulutavad emased Atlandi lõhed 

järglaste saamiseks kuus korda rohkem energiat kui isased (Fleming 1996). Emaskalade 

aktiivne pesalohkude kaevamine ning kiirelt soodsate kohtade leidmine, tagab kõige 

soodsamate tingimustega sigimisperioodi õigeaegse toimumise. Siinkohal võib märkida, et 

emaskala on võimeline  liikuma üle 0,5 km oma eelmisest pesalohust ülesvoolu, et kaevata 

uus (Webb ja Hawkins 1989, ref Fleming 1996). Selline aktiivne töö toob kaasa kudemise 

õigeaegsuse, mis on väga oluline, sest sellest sõltub embrüo arengu kiirus ning 

kalamaimude liiga varajane või hiline koorumine, mis võib omakorda põhjustada järglaste 

arvu vähenemist (Einurm ja Fleming 2000).  

 

 

1.4.  Kudemispesad 

 

Kalade kudemise üheks oluliseks teguriks on jõepõhja struktuur. Mida kärestikulisem ja 

kivisem ta on, seda suurem tõenäosus on emaskaladel sinna pesalohke kaevata. Pesalohud, 

kuhu emaskala on kudenud oma marjad ning seejärel katnud selle kruusaga nimetatakse 

pesakühmuks (Crisp ja Carling 1989). Emaskala poolt koetud marjaterad asetsevad 

pesakühmus selle lohupoolses osas (joonis 1.4) (Rannak jt. 1983). Pesakühmu kuju on 

üldjoones voolu suunas pikergune. Lõheliste pesakühmu läbimõõduks on üldiselt 2 m. J. 

Armani poolt on tehtud täpseid mõõtmisi, kus Pidula jões asuva meriforelli poolt tehtud 

pesakühmude suurimaks pindalaks on 1x1,5 m ja väiksemaks 0,3x0,4 m. Taolistes 

pesakühmudes paikneb koetud mari enamasti 20 cm sügavusel, harvemini ka sügavamal 

(Rannak jt. 1983). Näiteks emased meriforellid kaevavad isaste poolt väljavalitud kohta 

pikliku, 1 - 1,5 m pika ning 0,3 - 0,5 m laia pesalohu, kuhu ta hiljem marjad koeb. Peale 

marja kudemist ja viljastamist katab emane forell selle 30 cm paksuse kruusakihiga ning 

asub järgmist pesalohku valmistama. Marjade arv sõltub otseselt emaskala suurusest ja 

kipub vähenema koos viimaste pesade valmistamisega. See langus peegeldab tõenäoliselt 

füüsikalist piirangut, sundides mõned viimased marjad kehaõõnest väljuma, jättes 

tegelikult viimased pesad marjadest üldse ilma (Fleming 1996). Pesakühmu peale jääva 

vee sügavuseks on mõõdetud 15-20 cm, kohati isegi 80 cm (Rannak jt. 1983). Lõheliste 
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marjad võivad olla munetud 8 kuni 22 cm sügavusele, sügavus sõltub kala liigist ja 

suurusest. (Crisp 1995). Näiteks lõhe ja forell munevad oma munad üldiselt 5 - 25 cm 

sügavusele kruusa (Crisp ja Carling 1989). 

 

 

Joonis 1.4. Lõheliste pesa pealtvaade (a) ja selle lõige (b) (Crisp 1993) 

 

Pesakühmud on sageli ehitatud basseini tagumisse ossa, rahnudest või kruusatõkkest 

ülesvoolu jäävasse alasse, kus veesügavus väheneb ning vool kiireneb ja läbib kruusa. 

Sellistes piirkondades kipub kruus sisaldama madala kontsentratsiooniga peenikest 

setet/liiva (Crisp and Carling 1989) ja on suhteliselt hea läbilaskvusega (Peterson 1978). 

Need tegurid mõjutavad kruusas hapniku sisaldust ja setete hulka, seega ka loote 

ellujäämist ja maimude edukat arengut (Chapman 1988).  

Hinnangud on näidanud, et koelmute kattuvus pesakühmudega võib olla minimaalselt 3%, 

14% või isegi kuni 22% (Webb ja Hawkins 1989, ref Fleming 1996). Eeskätt on oluline 

ehitada pesakühme, et kaitsta marjasid ja kala vastse rebukotte röövloomade eest. Kaitstud 

on ta ka teiste emaskalade kruusanihete, üleujutuste ning madalveeperioodi ja külmumise 
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eest (McNeil 1969). Pesakühmud on kasulikud ka kruusasiseste tingimuste parandamiseks, 

kus toimub kruusa poorsuse ja pesadest läbivoolu suurenemine, mis aitab omakorda kaasa 

loote paremale arengule (Cooper 1965). 

Võib leiduda ka olukordi, kus jõgedes paiknevad pesakühmud tunduvad meile väga 

suured, kuid võime eeldada, et tegemist on mitme järjestikku asetseva ning omavahel 

liitunud kühmuga. Selline olukord tekib siis, kui emaskala liigub pideva pesalohkude 

kaevamise ja kühmude meisterdamisega ülesvoolu.  
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2. TEHISKOELMUD 

 

2.1.  Ehitusmaterjali omadused  

 

Koelmu tunnusjoonteks on kruusa suurus, veesügavus ja kiirus, koelmu mõõtmed ja 

pesalohu sügavus. Need tunnusjooned varieeruvad vastavalt kalade suurusele (Crisp ja 

Carling 1989, ref Kondolf  ja Wolman 1993). Üheks olulisimaks koelmu kvaliteedi 

märgiks on kruusa olemasolu ning selle osakeste suuruse vahemik.  Arvestada tuleks 

sellega, et lõhelised ei koe ühtlase fraktsiooniga kruusa. Mida enam on arvestatud 

olemasolevate tingimuste ja teatud kalaliikide kruusatera suuruse vajalikkusega, seda 

tõenäolisem on, et järglaste arvukus suureneb. Kudemisalade kruusa fraktsiooni 

määramistel on lähtutud loodusliku kudemisalade uurimisega. On tehtud katseid erinevate 

tingimustega ning jälgitud nende kasutuselevõttu kalade seas. Madseni (1995) väitel võib 

laiemate jõgede kudemisala pikkuseks olla 10-15 m ja kitsamate jõgede pikkuseks 4-5 m 

ning seda juhul, kui jõepõhja kalle on vahemikus 10-12 ‰. Bioloogid väidavad, et 

suuremad kalad suudavad liigutada raskemaid kive, seetõttu on nad võimelised kudema ja 

ehitama oma pesalohke suurema fraktsiooniga kruusa (Kondolf ja Wolman 1993). On 

teada, et 20 cm suurune kala suudab nihutada kuni 15 mm diameetriga kruusa ning 70 cm 

lõhe on suuteline kudema kuni 40 mm diameetriga kruusa (Crisp 1995). Väga oluline on 

iga kalaliigi jaoks ära määrata maksimaalne kruusa fraktsiooni suurus, mida kala enam 

liigutada ei suuda, selle eesmärk on näidata ära, millist kruusatera suurust ei tohiks teatud 

kala tehiskoelmul kasutada. Jõulisemad lõhekalad suudavad kudeda eeskätt suurema 

fraktsiooniga kruusa, sest neil on hea omadus pugeda saba abiga voolusängi ning neis 

leidub võimekust suuta püsida kiirevoolulistes jõe osades, mis aitavad kaasa kruusa 

eemaldamisele. Umbkaudu keskmine kruusa suurus, mida lõhed suudavad liigutada on 

10% tema enda keha suurusest (Armstrong et al. 2003). Mida suurem on kala, seda 

sügavamale ta oma marjad koeb. Seetõttu on kõige mõistlikum jälgida kruusa fraktsiooni 

ja kala suuruse suhet ning kasutada iga lõhekala koelmutel vastava fraktsiooniga kruusa. 
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Otstarbeka kruusa valimisel, ei ole kindlaks määratud fraktsiooni suurust ning ka eelnevad 

uuringud on näidanud, et koelmu efektiivsuse tagab kruus, mille sisalduses on ka 

peenemaid osakesi ja liiva. Kondolf ja Wolman (1993) on täheldanud, et erinevates 

olmasolevate tingimustega kohtades varieerub kudemiskruusa suurus ning seda erinevate 

faktorite tõttu. Osakeste suurust mõjutab, näiteks kliima, valgala suurus, nõlva kalle, 

struktuur, olemasoleva kanali langus ja antropogeenne maakasutus.  

Üheks suureks probleemiks on tekkinud peensetete liikumine, mis ummistab koelmualasid 

ning takistab sellega lahustunud hapniku transporti kruusas. Taoline tegevus võib kaasa 

tuua kalamaimude lämbumise ning see omakorda põhjustab järglaste vähemuse. Peened 

osakesed on  sageli defineeritud kui osakesed, mille diameetri suurus on  <1 mm  või <2 

mm (Crisp 1995). Marty et al., järeldas, et Atlandi lõhe ellujäämus kalamarjast kuni 

koorumiseni on põhiliselt mõjutatud lahustunud hapniku (<2 mg/l) sisaldusest ja 

peenosakeste, suurusega <0,2 mm, kogusest kruusas. Väga raske on ilma toetavate 

faktideta määratleda kindlaid vahemikke, mis näitaksid ära potentsiaalse 

kudemistingimuste parandamise. Kogemused näitavad, et mingit kindlat piiri pole 

võimalik määratleda (Kondolf ja Wolman 1993). Koelmute olemasolevad tingimused on 

erinevad ning seetõttu pole võimalik kruusa fraktsiooni valikut kindlatesse piiridesse 

panna. 

On täheldatud, et lõhe koeb eelisjärjekorras sinna, kus vooluvesi voolab läbi kruusakihi 

(Vronskiy 1972, ref Kondolf 2000). See aitab kaasa paremale hapniku vahetusele 

kruusakihis ning kalade kasvuareng saab suure tõuke parema tulemuse tagamiseks. 

Kondolf (2000) on täheldanud, et peenosakesed, mis on <1 mm, võivad moodustada 

pesakühmudele kihi, mis takistab vastsete pesast väljumist. Seega tuleb peenemate setete ja 

liiva osakaaluga olla küllaltki ettevaatlik, kuna ainult näilisest ülevaatusest ei pruugi kogu 

negatiivset mõju näha olla. 

Ollsen ja Persson (1986) on väitnud, et ilma peenosakesteta kruusas oli kalade järglastel 

suur ellujäämus 87% ja 95%, seda kruusades, mille keskmine diameeter on 32 mm ja 18 

mm. Peenosakestega kruusades, mille diameetrid on 9,6; 4,8 ja 1,5 mm, mille ellujäämus 

oli 77%, 53% ja 33%. Seega võime väita, et mida enam on kruusa sisalduses peenemaid 

setteid, seda enam kahju toob ta kalamaimude arengule. Embrüode arengut raskendab 

oluliselt kruusale tekkinud savikiht, mis sulgeb poorid ning vähendab sellega hapniku 

läbilaskvust marjani. Uurides kalaliike eraldi, pole küll Atlandi lõhe ja meriforelli kohta 

üksiti välja toodud väiteid, kuid see-eest on Phillips et al., (1986) (ref Crisp 1995) uurinud 
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vikerforelli ja keta lõhet perioodil mõni päev enne koorumist kuni koorumiseni. 

Koorumise õnnestumine oli 90-100%, kui kruusas oli vähem kui 10% liiva, koorumise 

õnnestumine oli 60-80%, kui liiva sisaldus oli 10-20% ja koorumise õnnestumise 

tõenäosus 20-30%, kui liiva oli >60%. See kinnitab varasemaid uurimusi, et lõhe ja forelli 

vastsete peenosakeste vahele lõksu jäämine võib olla suremuse oluliseks põhjuseks. See 

näitab ka seda, et soovitav peenosakeste sisaldus võiks olla 15% (<1.0mm), sest see on 

kõige sobilikum sisaldus parima inkubatsiooni tulemuse saamiseks (Crisp 1995).  

Koelmualadel võib probleeme tekitada ainiti jämeda fraktsiooniga esinev kruus, mis 

raskendab kaladel kruusa nihutamist. See on eeskätt probleemiks kohtades, kus tammidest 

allavoolu jäävad peenemad osakesed kanduvad intensiivse veevoolu tõttu ära ning 

lõhekaladel pole võimalik teostada kruusas intensiivseid pesalohu kaevamisi. 

Crisp ja Carling (1989) märkisid, et meriforell ja Atlandi lõhe on võimelised kudema 

edukalt kruusa, mille keskmine tera suurus on 60 mm, kuid peamiselt valivad nad kruusa, 

mille tera suurus on 20-30 mm. Detailne uuring kruusa koostisest, mida kasutavad atlandi 

lõhe ja meriforell, näitas, et mõlemad liigid valisid sarnase koostisega kruusa ning need 

olid üldiselt sarnase fraktsiooniga. Tulemused näitasid, et keskmine tera suurus oli 16-32 

mm. Seevastu aga Fluskey pakkus välja, et sobilikum on kruus, nii  rikutud koelmualade 

taastamiseks kui ka uute tehislike koelmualade loomiseks, mis sisaldavad 10% munakive 

(64-190 mm), 35% väga karedat kruusa (32-64mm), 25% karedat kruusa (16-32mm), 20% 

keskmise suurusega kruusa (8-16mm) ja 10% peenosakestega kruusa (4-8mm).  Tähtis on 

mõista, et sellise kruusa kasutamine ei pruugi garanteerida edukat järglaste arvu tõusu, sest 

selline kruus kannab veevooluga määramatul hulgal heljumit. Carling ja McCahon (1987) 

näitasid, et sellises jões võib kruusa pooride täitumine olla väga intensiivne ning seetõttu 

on kalamaimude areng häiritud (Crisp 1995). 

Üsna tõenäoline on kohata lõheliste kudemise piirkondades ka suuremaid kive või 

kärestikulaadset kivide rühma. Nende ülesandeks on kaitsta kudejaid ujuvate jääkamakate, 

kändude ning muude allavoolu triivivate esemete eest. 
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2.2.  Hapniku sisaldus 

 

Lõheliste sigimisrännete ja järglaste arengu üheks oluliseks tunnuseks on hapniku sisaldus 

jõgede vees. Mida käredam on vesi, seda enam saavad nii kalad kui ka arengujärgus olevad 

vastsed hapnikku. Käredat voolu aitavad tekitada jões leiduvad suuremad kivid. Nende 

eesmärk  on tekitada keeriseid, mis toovad kühmudes olevatele marjadele hapnikurikast 

vett. Igal kalaliigil on neile omane vajalik hapnikusisaldus. Erinevad uuringud on 

näidanud, et vees, mis läbib kruusavahelisi poore võiks olla hapniku sisaldus  2 – 8 mg/l 

(Coble 1961, ref Kondolf 2000).  

Lõhekala marjade hapniku vajaduse määramisel tuleks arvestada marja kaalu, selle 

arenguastmeid, veetemperatuuri ning ka kalaliiki. Mida rohkem ruumi on marjal areneda, 

seda suurem on nende ellujäävus ja hapniku kättesaadavus.   

Eesti jõgede näitel võib väita, et Põhja-Eesti jõgede hapniku sisaldus on küllaltki kõrge, 

milleks on 9 – 12 mg/l. See tuleneb seetõttu, et Põhja-Eesti pinnas on küllaltki kivine ning 

käreda veevoolu tõttu on hapniku sisaldus vees kõrgem kui Lõuna-Eesti jõgedes, kus 

jõesängi katab peamiselt liiv. Eesti jõgedes leiduv forell armastab jahedat ja hapnikurikast 

vett. Tema edukaks kudemiseks on vajalik, et vesi sisaldaks vähemalt 5 mg/l hapnikku. 

Kui esineks väiksemas koguses hapnikku, oleks üsna tõenäoline, et kruusa koetud marjad 

ei saaks piisaval koguses hapnikku (Tuvikene 2014). 

Iga tehiskoelmu kruusa uuringu kontsentratsiooni määramisel tuleb arvestada, et veevool 

läbi kruusa oleks piisav, et tagada kalamaimudele vajalikul hulgal hapnikku. Loomulikus 

kruusas, kus voolukiirus on aeglane, on kruusa poorides hapniku sisaldus väike, seetõttu 

tuleks leida alternatiive kuidas tõsta hapniku sisaldust kruusas. 

 

 

2.3.  Veesügavus ja voolukiirus 

 

Jõgede voolukiiruse ja veesügavuse peamiseks mõjutavateks faktoriteks on inimeste poolt 

tekitatud erinevad takistused ning paisud. Vee reguleerimine ja tööstuste tekkimine jõgede 

äärsetesse piirkondadesse vähendab kalade arvukust. On teada, et kalad ei koe madalamas 
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vees kui 1/5 kala enda kehapikkusest (Crisp 1993). Fraser on võtnud kokku lõhede ja 

forelli kudemiskohtade voolu kiiruse ja sügavuse andmed. Sügavus ulatub 0,15 – 0,91 m 

(Baxer 1961, ref Crisp 1995), mille optimaalseks suuruseks on 0,30 – 0,45 m (Jones ja 

King 1950, ref Crisp 1995). Voolukiirus jäi vahemikku 0,204 kuni 0,814 m/s. Viimased 

uuringud on näidanud, et kudemiskohtade voolukiirus ja sügavus ning koelmu pinna 

mõõtmed võivad olla seotud emaskala suurusega (Crisp ja Carling 1989).  

Forelli peamine levitegur on sobivate kudemistingimuste olemasolu. Noored kalad 

hoiduvad rohkem kärestike lähedale, vähem kui 30 cm sügavusse vette, kus voolukiirus 

jääb vahemikku 0,20 – 0,30 m/s, vanemad võtavad kasutusele sügavamad võrengud, 

kaldauurded ja muud varjekohad (Tuvikene 2014). Eesti jõgede keskmine voolukiirus 

tavaoludes on 0,2 – 0,6 m/s ning  kõrgvee ajal 1,5 – 2 m/s (Rannak jt. 1983). Kondolf 

(1988) on väitnud, et 30 cm kala võib kudeda 0,5 m/s juures või kiiremaski voolus, see on 

üsna ligilähedane Cripsi ja Carlingule (1989), kes väidavad, et sama suur kala suudab 

kudeda 0,6 m/s juures. 

Kudemisränne saab alguse veetemperatuuri languse ja vooluhulga tõusuga. Kalad ootavad 

oma sünnijõgede suudmetes, mil vooluhulk ületab tavaolukorda ning asuvad seejärel 

mööda jõgesid ülesvoolu ujuma (Crisp 1993). Kui veetase langeb alla kriitilise piiri, siis 

lakkab kalade kudemisränne. Jõgedesse sisenemine on kõige aktiivsem 12,5 – 15 m
3
/s 

juures (Jonsson et al. 2007). Voolukiirus ja veetase sõltub lume sulamisest ning 

vihmasadudest. Põhjapoolsemate jõgede lõhekalad sisenevad jõgedesse madalama 

vooluhulgaga kui lõunapoolsemate jõgede kalad (Jonsson et al. 2007). Keskkonna vahetus 

nõuab kaladelt kiiret kohanemist mageda veega. Madala vooluhulgaga jõgedes on 

lõhekalade kudemiskohtadeni jõudmine raskendatud, see nõuab kaladelt liigset füüsilist 

võimekust. See näitab, et suurema vooluhulgaga väikestes jõgedes on suuremad lõhekalad 

kui väiksema voolhulgaga suuremates jõgedes. Veetaseme hulk on esmatähtis suurematele 

lõhelistele, sest veesügavus kergendab nende ujumist ülesvoolu ning seda eriti väiksemate 

jõgede puhul (Jonsson ja Jonsson 2011). 

Suur vooluhulk võib kaasa tuua mitmeid negatiivseid tagajärgi. Seda näiteks olukordades, 

kus suure vooluhulgaga jõgedes, kus marjad on koetud 5 cm sügavusele, on üsna 

tõenäoline, et 90% marjadest on veevoolu poolt allavoolu uhutud, seda nii 10 cm kui ka  

15 cm sügavuselt, kuid erineva protsentuaalsusega. Looduslikesse jõgedesse munetud 

munad võivad halvasti valitud lohu sügavuse tõttu suure vooluhulgaga triivida lausa 10 

meetrit, see võib omakorda põhjustada marjade 50% suremust (Crisp 1995). 
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2.4.  Temperatuur 

 

Kalade kudemisperioodil sõltuvad teineteisest järjepanu erinevad tingimused. Nii sõltuvad 

näiteks omavahel veetemperatuur ja hapniku osakaal vees. Mida kõrgem on temperatuur, 

seda enam väheneb vees hapniku hulk. Kui vee koostises on hapniku hulk väike, toob ta 

kaasa raskendatud vastse arengu, enneaegse koormumise ning muutusi vastsete 

morfoloogias (Crisp 1995). Iga väike tegur mõjutab oluliselt kogu kala arenguetappe. 

Seetõttu on temperatuuril otsene mõju kalamaimu ellujäämusele ning vastsete  suurusele 

nende koorumisel. Kõige olulisem on tagada koorumiseks valmistuvatele vastsetele piisav 

hapniku hulk (Crisp 1993). 

Kalade inkubatsiooni ajal esinev madal temperatuur vähendab ainevahetuse osakaalu 

kasutamist ja seetõttu arenevad suuremad vastsed. Vastsete suurus mõjutab nende edasist 

ellujäämust (Elliott 1984, ref Crisp 1995). Mida elujõulisemad on vastsed, seda 

tõenäolisem, et nad suudavad kohaneda olemasoleva keskkonna ja tingimustega. Gray 

(1928) on märkinud, et inkubatsiooni temperatuur mõjutab rebu suhtelist osakaalu, mis on 

kasulik ainevahetuseks ja kudede väljatöötamiseks (Crisp 1995).  

Veetemperatuuri olulisus saab alguse kalade kudemisrändest. Moore et al. (2012) väitis, et 

lõhede sisenemine oma sünnijõgedesse toimub 11,3 – 14,3 °C juures. Näiteks meriforelli 

jõkketõus algab juba augustis. Kudemine saab alguse siis, kui veetemperatuur jões on 4-6 

°C ning tavaliselt leiab see aset sügisel, oktoobris-novembris (Tuvikene 2014). Pikad 

ränded kudemiskohtadeni on küllaltki energia kulukad ning seda eelkõige kõrgema 

temperatuuriga jõgedes. Seetõttu on väga oluline, et kalad alustaksid oma rännetega enne 

kui veetemperatuurid liiga kõrgeks muutuvad (Jonnson ja Jonnson 2011). Pikad 

kudemisränded eeldavad kaladelt takistuste ületamist. Kui vesi on liialt soe, siis puudub 

kaladel energia, et raskemaid takistusi ületada, sellega kudemisränne lõppeb ning võib 

juhtuda, et nendel lõhelistel jääb vajalik kudemiskoht leidmata.  

Üldiselt võib väita, et lõhelistel ei toimu kudemist, kui veetemperatuur on alla 5 °C 

(Jonsson ja Jonsson 2011). Näiteks Eesti lõhejõgedes algab kudemine, kui vesi on 5 – 6 °C 

(Rannak jt. 1983). Forelli jaoks on parim veetemperatuurivahemik 13-18 C°, kui aga vesi 
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soojeneb üle 24 c°, siis võib see forelli jaoks saatuslikuks saada. Rohkem kui 95% forelli 

marju jääb ellu temperatuuril 0-10 °C, kuid vähem kui 50% jääb ellu alla 12 °C, mitte 

ükski ei jää elama alla 15,5 °C (Crisp 1995). Forell on oma kõrge temperatuuri taluvuse 

tõttu kõige laiemalt levinud lõhilane (Tuvikene 2014). 

 

 

2.5.  Probleemidest tehiskoelmute rajamisel 

 

Tehiskoelmute vajalikkus on kerkinud esile eelkõige looduslike kudemisaladel tekkinud 

probleemide tõttu. Ennekõike on vähenenud lõhekalade elupaigatüüpide-kärestike, kivise-

kruusase põhjaga kiirevooluliste lõikude, vanajõgede ja üleujutatavate luhtade osakaal 

(Nuum 2006). Kuna lõhekalad on väga tundlikud erinevatele keskkonna mõjudele ning 

nende arvukus kipub aastatega vähenema, siis tuleb keskenduda nende elutingimuste 

parandamisele. Peamisteks probleemideks on jõgedel leiduvad erinevad tõkestused, 

reostuse ning maaparandussüsteemide suurenev osakaal, veerežiimi puudulikkus, kalade 

ülepüük ning olemasolevate kudemiskohtade lagunemine ja vähenemine. Üldistuseks 

võime väita, et peamiste probleemide tekitajaks on inimtegevus.  

Hüdroloogolisele režiimile mõjuvad kahjulikult valgaladele kuivenduskraavide kaevamine, 

seeläbi on kadunud looduslikud veereservuaarid, mis sademevaesetel perioodidel jõgesid 

veega täidavad. Kevadised suurveed alanevad kiiresti ning maaparandustööde tulemusena 

ei ole võimalik kaladel vanajõgedes ja luhtadel edukalt paljuneda (Nuum 2006). 

Lõhelistele on suureks probleemiks, kui kudemisperioodil on väga madalad talvised 

miinimum äravoolud ning kauakestvad suvised madalvee perioodid. Maaparandussüsteemi 

eesvoolude õgvendamine ning süvendamine toob kaasa lõheliste kudemistingimuste 

halvenemise, sest puuduvad kivise põhjaga jõelõigud. Seetõttu tuleb tehiskoelmute 

ehitusega taastada jõgede hüdromorfoloogiline mitmekesisus (joonis 2.1). 
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Joonis 2.1. Tehiskoelmuga parandatud jõe hüdromorfoloogiline mitmekesisus Umbusi 

jõel. (Jürgenstein 2014) 

 

Erinevate jõgede tõkestamine tekitab kaladele liigselt energiakulu nõudvate takistuste 

ületamist. On rakendatud erinevate kalapääsude rajamist, mis ei garanteeri 100% kalade 

poolt kasutusele võttu. See raskendab kalade rändeid suuremate jõgede lisajõgedeni, kus 

on kudemiseks paremad tingimused. Pärast Narva jõele ehitatud hüdroelektrijaama 

kaotasid lõhed olulise kudemiskoha. Näiteks võib veehoidlat tühjendades ummistuda 

peensetetest allavoolu jääv jõelõik, mis takistab kaladel kudemist (Kondolf 2000). Jõgede 

reguleerimine kahjustab looduslikke liikumisi ja setete transportimist, muutes seejärel 

allavoolu jäävaid elupaiku. Aina enam suurenenud jõesängide üleujutamine võib 

kahjustada inkubeeruvate lõheliste embrüosi, neid purustades, pesalohkudest välja uhtudes 

või peensetete kuhjumisega pesalohkudesse, see võib põhjustada halvema läbilaskevõime 

kudemispesa ümbritsevas piirkonnas (De Vries 1997). Selliste olukorda tekkimisel 

suureneb inkubeeruvate lõhede suremus.  

Enamus põhjapoolkeral olevad jõed, mis olid kord lõheliste elupaikadeks on nüüd 

reguleeritud või  tõkestatud tammidega (Marmulla 2001). Nende olemasolu takistab kalade 

rännet sigimisaladele. Näiteks Kunda jõel olev hüdroelektrijaama pais asub vaid kahe 

kilomeetri kaugusel jõe suudmest ega lase mereforellil liikuda sobivatele koelmutele 

paisust ülesvoolu. Paisu tulevik põhjustab vaidlusi looduskaitsjate, muinsuskaitsjate ja 
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elektritootjate vahel (Tuvikene 2014). Sellised situatsioonid ja olukorrad on lahendatavad 

ja kokkulepete sõlmimine erinevate organisatsioonide vahel on parema lõhekalade tuleviku 

saavutamiseks. Eestis napib kärestikulisi  ja looduslikke kiirevoolulisi jõelõike, mis 

esineksid ilma tammideta. Kuna paise saab rajada vaid suure languga jõelõikudel on 

paratamatu, et koelmualade hulk väheneb (Nuum 2006). 

Tänaseks päevaks on tekkinud üheks suureks probleemiks kalade ülepüük, nende 

kudemisrände ajal suudme alades. Kalapüük on keelatud töönduslike kui ka sportlike 

vahenditega ning seda kindlatel ajaperioodidel. Vaatamata sellele, leidub olukordi, kus 

inimesed eiravad seadusi.  

Lagunevate koelmualade kui ka nende vähemuse tõttu tuleb alatihti tehiskoelmuid ehitada 

või olemasolevaid hooldada. See tagab lõhelistele paremad võimalused kudemiseks ja 

järglaste saamiseks. Rubin et al. (2004) on konstrueerinud Gotlandil üsna tehnilisi ehkki 

hästi toimivaid kudealasid, mille nõrk külg on vajadus regulaarse hoolduse järele. 

Kudemisala tõusev pind lõpeb järsu langusega süvikusse, kuhu paratamatult uhutakse 

pesade kaevamise käigus osa materjali. Sellised kudealad kaotavad iga aasta osa kruusast, 

mis tuleb asendada. Pidev hooldus on tüütu ning seetõttu püütakse leida erinevate 

uuringutega alternatiivseid ning efektiivseid tehiskoelmuid. 

Lõhelised on tundlikud jõgedes asetleidvatele reostustele. Jõgede saastamisele aitavad 

kaasa olme-, põllumajandus- ja tööstusjäätmed. Näiteks Eesti jõgedes leiduv forell on 

tundlik raskemetallide, eriti vase, kaadmiumi ja plii suhtes (Tuvikene 2014). Seda 

soodustab veekogused esinev madal pH. Lõhe koorumine on raskendatud, kui pH on 

väiksem kui 4,5 või üle 9,0 (Crisp 1993). Kevadistel lumesulamisperioodidel on pH tase 

madalam kui tavaoludes. Happereostust on proovitud leevendada lisades jõkke purustatud 

lubjakivi. Põllumajanduses kasutatav väetis tekitab jõgedes ohtralt taimestiku kasvu, mis 

muudab kudemise kõlbmatuks, sest vesi muutub hapnikuvaeseks, hägusaks ning toimub 

pidev setete kuhjumine. Fosforisisaldus on üks oluline näitaja jõgede eutrofeerumisele. 

Fosfori sisaldus on üldjoontes kõige kõrgem ülemjooksul, mis asub reostusallikale kõige 

lähemal. Selleks, et vähendada üldist reostuskoormust, tuleks eemaldada reostuse 

punktallikaid, selleks tuleks rakendada järgmisi meetmeid: puhastusseadmete 

renoveerimine, uute veepuhastusjaamade ehitamine ja kanalisatsioonisüsteemide 

renoveerimine. Tänu eelnimetatud meetmete kasutuselevõtule on jõgede keemilist ja 

bioloogilist olukorda parandatud.  
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Põllumajandusliku reostuse poole pealt võib olla ohustatud kogu jõe valgala. Näiteks võib 

toitainete kandumine toimuda metsamaadelt, loodulikelt niitudelt, soodest, rabadest, 

looduslikelt rohumaadelt ning teistelt kõlvikutelt. Väga oluline on tagada vee puhtus, et 

puuduks orgaaniline reostus, sest sellest sõltub veekogu gaasirežiim (Nuum 2006). Selleks, 

et võimaldada lõhelistele nende  kudemisaladel võimalikult puhas vesi, tuleks arvestada 

kruusas vee läbilaskvusega, mida rohkem laseb kruus vett läbi, seda enam toimub reostuse 

eemaldumine. 

Röövkalade olemasolu ohustab marjade arengut. Kui kudemine on lõppenud jäävad 

kaitseta jäänud heledad pesakühmud jõepõhja. Neile osutab enam ohtu aplad lutsud, 

tähnikueas liigikaaslased ja lõhest natukene varem kudemise lõpetanud meriforell, kes 

katmata jäänud marja ära söövad. On välja toodud, et R. Voore (1938) meriforelli toidu-

uurimiste põhjal ja innuka õngesportlase A. Mölderi tähelepanekutel on, et meriforell on 

suurim lõhemarja hävitaja Keila jões. Samas on tähendatud, et koelmutel olevad kalad 

saavad kätte vaid vooluga ärakantavaid materjale, mis nagunii hukkuksid. See kadu on 

looduses enese poolt ette nähtud ega ohusta muude enam-vähem normaalsete 

kudemistingimuste puhul mainitud vääriskalade varusid. Teised kalad ei kaeva lahti 

pesakühmu (Pihu 1981, ref Rannak jt. 1983). Sellest võime järeldada, et kui marjad on 

korralikult kruusaga kaetud, seda suurem tõenäosus, et röövkalad neid kätte ei saa.  

 

 

2.6. Tehiskoelmute ehitus 

 

Lõheliste varu suurendamise üheks teeks on nende sigimistingimuste parandamine. Eeskätt 

tõstab koelmute taastamine kalade kudemiselupaikade heaolu, sellised parandused toovad 

kaladele kasu tema arengu mitmetel eluetappidel ja toiduahelates (Merz et al. 2004). 

Tehiskoelmuid lõheliste arvukuse suurendamiseks on rajatud nii Põhja- Ameerikas kui ka 

Euroopas viimaste aastakümnete jooksul. Enamikel koelmuprojektidel on puudunud 

teaduspõhine alus ja selle asemel on püütud  jäljendada analoogelt kohalike teadmisi kui ka  

hüpoteeside abi (Kondolf  2000). Kõige kindlam on rajada tehiskoelmu sinna, kus on 

asetsenud ka looduslikud koelmud, parandades olemasolevaid tingimusi. Selline 

lähenemine on aastatega teinud suuri edusamme lõhekalade päästmiseks. Projekti 
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ebaõnnestumine ei ole olnud ebaharilik ning nende edu on olnud raskesti hinnatav, seda 

ebapiisava järelevalve ja ebaselgete eesmärkide poolest. 

Koelmute taastamise eesmärkideks on kruusaste alade suurendamine, hüdraulilise 

struktuuri asetuse parandamine ning kudemislohkude arvukuse suurendamine. 

Kudemisetingimuste parandamiseks on kõige kiirem viis ehitada kärestikke, suurendada 

jõesängi ja puhastada olemasolevaid koelmuid.  Ehki jõesängi suurendamine võib pakkuda 

kiiresti uusi kudemispaiku, võib tekkida probleeme asjapärase kruusa varustamisega. 

Koelmualade melioreerimise alla kuulub setete ning taimede eemaldamine, võsa niitmine 

ning veetaseme reguleerimine. Projekti eluiga võib olla piiratud, kui kruusa valik on tehtud 

ilma adekvaatse geoloogilise uuringuteta (Kondolf 2000). Kasutusele on võetud ka uue 

pesamaterjali puistamisega looduslike koelmute peale, mis tekitab juurde uusi 

kudemiskohti. 

Koelmute projekteerimisel tuleks arvestada, et ajapikku suurte vooluvetega võib 

lähitulevikus pesalohud ja basseinid olla täidetus setete ja kergemate kruusa osakestega. 

Selleks, et setete vool peatada võib koelmuid rajada erinevate takistuse taha, näiteks nagu 

paisu või jões leiduva kivihunniku taha.   
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3.  METOODIKA 

 

3.1. Katsekirjeldus 

 

Tehiskoelmu hüdraulilised katsed viidi läbi Eesti Maaülikooli hüdraulika laboris. Katsete 

teostamiseks kasutati kallutatavat terasplekist põhja ja pleksik-klaasist külgedega renni, 

mille laius on 100 cm, kõrgus 95 cm ja pikkus 19 m. Katsete käigus oli renni kalletrks  3,5 

ja 1,8 ‰. Vee pumpamiseks kasutati labori statsionaarse pumpla sagedusmuunduriga 

varustatud sukelpumpa projekteeritud tootlikkusega q=98,8 l/s. Kuna vett ei pumbatud 

torni, siis tegelik tootlikkus kujunes suuremaks. Vooluhulka mõõdeti labori statsionaarse 

seadmega, näitude kontrolliks mõõdeti rennis voolukiirusi kolmes sügavuses ning arvutati 

nende põhjal vooluhulk iga katse variandi jaoks. 

Renni karedusteguri suurendamiseks asetati renni põhja 15 m pikkune ja  0,9 m laiune 

plastist harjasmatt, mis toestati 25 mm nurkraualattidest keeviskonstruktsiooniga 

(ristlattide vahesamm 50 cm) ja renni ääres 200 mm 3 m pikkuste nurkraualattidega. 

Eesmärk modelleerida ristkülikukujulist looduslikku sängi (joonis 3.1).    

 

 

Joonis 3.1. Rennis modelleeritud looduslik säng 
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Saadud voolusängi omadusi iseloomustab tabel 3.1, kus on esitatud labori võimalusi 

arvestavate maksimaalsete vooluhulkade puhul saavutatavad vee sügavused ja 

voolukiirused.  

 

Tabel 3.1. Rennis tehtud mõõtmised ilma tehiskoelmuta. 

Sagedus (Hz) 
Arvutatud 

vooluhulk (l/s) 

Vee 
sügavus 

(cm) 
Voolukiirus 

(m/s) Kalle (‰) 

50 131 30 0,4 1,8 

40 97 17,5 0,47 3,5 

50 136 24 0,56 3,5 

 

Renn modelleerib 1 m laiust jõelõiku, milles keskmine voolukiirus on 0,4…0,6 m/s ja vee 

sügavus kuni 30 cm. 

 

3.2. Tehiskoelmu 

 

Tehiskoelmu rajamisel on kasutatud kruusaveeris, mille fraktsioon on vahemikus 7 - 40 

mm (joonis 3.2).  

 

Joonis 3.2. Katsetel kasutatud kruusaveeris. 
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Materjali sõelkõvera saamiseks võeti kasutatavast kruusast 3 vertikaalset proovi mahuga 

10 l ning sõeluti materjali läbi killustiku sõela (7, 10, 20 ja 40 mm). Tulemused on esitatud 

joonisel 3.3. 

 

 

Joonis 3.3. Tehiskoelmus kasutatud kruusa sõelkõverad 

 

Kruusa poorsustegur on määratud kaalumise teel mahumeetodiga. Kividega täidetud 10 l 

anum täideti veega ning kaaluti vee kogus. Kolme proovi keskmine poorsus on 40% (tabel 

3.2).  

 

Tabel 3.2. Poorsusteguri leidmine mahumeetodil 

  Kivid (kg) 

Kivid+vesi 

(kg) Vesi (kg) 

Poorsus 

Katse 1 14,60 18,70 4,1 41% 

Katse 2 15,18 19,23 4,1 41% 

Katse 3 15,29 19,02 3,7 37% 

Keskmine     4,0 40% 
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Tehiskoelmu paigutati renni keskosasse – 7,5 m kaugusel äravoolust. Tehnoloogilisuse 

huvides paigutati kruus  75 cm laiusesse ja 2 m pikkusesse vineerist kasti. Veerisekihi 

paksus tehiskoelmus on 20 cm. Sissevoolus veerise nõlvustegur 1, väljavoolus tehti katsed 

sama väärtusega ning kivikindlustusega. Selleks, et vältida teatud vooluhulkade puhul 

tekkinud kivide ärakandumist, paigaldati tehiskoelmu lõppu pöördfilter, mille kivide 

diameetriks oli keskeltläbi 30 cm. Algselt viidi katsed läbi ilma pöördfiltrita, mis näitas, et 

väikeste 0,79 – 1,07 m/s voolukiiruste puhul tekkis pinnase erosioon, seega võeti kasutusse 

pöördfilter, mille eesmärk on ära hoida kruusaveerise erosiooni.  

Hüdrauliliselt uuriti kahe pikkusega -  1 ja 2 m tehiskoelmut. Algselt mõõdeti voolukiirusi 

ning sügavusi 1 m pikkuses tehiskoelmus ning seejärel pikendati koelmut veel 1 m võrra 

(joonis 3.4). Seejärel vähendati kallet ning tehti uued mõõtmised. 

 

 

Joonis 3.4. Katse skeemid: a) 1 m pikkuse koelmu skeem ja b) 2 m pikkuse koelmu skeem  
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3.3. Voolukiiruste mõõtmine 

 

Laborikatse käigus mõõdeti veetasemeid ja voolukiirusi ning seda erinevate vooluhulkade 

juures. Vajalikke mõõtmisi tehti tehiskoelmu konstruktsiooni kolmes erinevas paigas, seda 

olenevalt tehiskoelmu pikkusest. Voolukiirust ning veetaset mõõdeti ka ala- ja ülavees 

(joonis 3.5), kus täpsemate tulemuste saamiseks mõõdeti voolukiirust kolmel sügavusel. 

Eesmärk oli leida keskmine  voolukiirus, sest kolmel eri mõõtmissügavusel on erinevad 

voolukiirused. Mõõtmised näitasid, et tehiskareduse mõju on oluline -  põhja lähedal 

mõõdetud voolukiirus on väiksem.  

 

 

Joonis 3.5. Tehtud mõõtmiste asukohad: 1.- enne koelmut(ülavesi), 2.- 1 m koelmut, 3.- 

koelmu keskel, 4.- 2 m koelmu ning 5.- pärast koelmut(alavesi) 

 

Üla- ja alavees tehtud voolukiiuste mõõtesügavused sõltusid vee sügavusest. Kui vee 

sügavus ületas 30 cm,  võimaldas see mõõta voolukiirust kolmel sügavusel ning keskmise 

voolukiiruse leidmiseks kasutati valemit 3.1. Kui aga vee sügavus jäi 20 cm piiresse, 

võimaldas see mõõta kahel tasandil ning keskmise voolukiiruse leidmiseks kasutati valemit 

3.2.  

 8,06,02,025,0 uuuuk                                              (3.1)     

)(5,0 8,02,0 uuuk                                                     (3.2) 
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Kus u0,2, u0,6 ja u0,8 on erinevatel kõrgustel esinev voolukiirus. 

Voolukiiruste mõõtmiseks kasutati Vectrino+ seadet, mis põhineb Doppleri efektil ning on 

ühendatud arvutiga. Dopleri efekt on heli- või elektomagnetlainete mõõdetava sageduse 

sõltuvus laineallika ja vaatleja liikumise kiirusest ning suunast. Generaator saadab vette 

lühikesi heliimpulsipaare. Kui helilaine põrkab vees vastu uhtainekübet või õhumulli, 

peegeldub osa lainest heligeneraatorisse tagasi (Vectrino 2004). Voolukiiruse 

mõõtmispunkt paikneb 10 cm kaugusel vastuvõtjast, samuti signaali väljasaatmiskoha 

vahekaugus on 107 mm, see seab ette piirid kasutatavuse kohta. 

Vectrino seadmega jälgisime peale voolukiiruse nii signaali tugevust (SNR) kui ka 

korrelatsioonitegurit. Korrelatsiooni väärtus peab olema ideaalolukorras 70 - 100% vahel. 

Meie poolt teostatud katsete puhul jäid tulemused 77 – 98 % vahemikku, mis näitab, et 

katsetulemused on usutavad. Signaali tugevus peab olema vähemalt 15 dB, et pidada 

signaali piisavalt tugevaks. Meie poolt teostatud katsete puhul oli signaali tugevuseks 22,8 

– 24,3 dB.  

Voolukiiruste ja vee sügavuse mõõtmistel kasutati erinevaid vooluhulkasid (30…140 l/s). 

Pumba survetorustikul oleva vooluhulgamõõturi lugemite kontrollimiseks mõõdeti rennis 

iga katse juures ülevees eri sügavustel voolukiirused, arvutati keskmine ning leiti 

arvutuslik vooluhulk (tabel 3.3).  Tulemused erinevad mõnevõrra. Analüüsil on kasutatud 

arvutuslikke vooluhulkasid. 

 

Tabel 3.3. Katsetel kasutatud vooluhulgad 

Sagedus Hz 
Pumba 

vooluhulk (l/s) 

Arvutuslik 
vooluhulk 

(l/s) 

25 30 32 

30 57 50 

40 100 91 

45 120 104 

50 140 132 

 

Kasutatud vooluhulgad tekitasid tehiskoelmul veesügavuse üle 15 cm. Lõheliste kudemine 

toimub hilissügisel. Hindamaks kasutatud voolurežiimi  vastavust reaalsele olukorrale on 

koostatud 52 km
2
 valgalaga Vodja jõe 48 aasta pikkuse rea oktoobri-detsembrikuude 
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maksimaalsete, keskmiste ja minimaalsete vooluhulkade empiirilised tõenäosuskõverad 

(joonised 3.6, 3.7 ja 3.8).  

 

Joonis 3.6. Vodja jõe sügiskuude (oktoober-detsember) maksimaalsete vooluhulkade 

tõenäosus 
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Joonis 3.7. Vodja jõe sügiskuude (oktoober-detsember)  minimaalsete vooluhulkade 

tõenäosus 

 

 

Joonis 3.8. Vodja jõe sügiskuude (oktoober-detsember)   keskmiste vooluhulkade 

tõenäosus 

 

50-100 km
2
 valgalaga jõgede säng on laiem kui 75 cm. Vodja jõe puhul sügiskuude 

keskmised vooluhulgad 50% tõenäosusega on 0,3 m
3
/s. Jõe põhi on katses kasutatust laiem 

ja seega siin kasutatud veekogused on samas suurusjärgus kui looduses. 
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4. KATSETULEMUSED 

 

4.1.  Katsetulemused 1-meetrise tehiskoelmu kohta 

 

Algselt määratleti tavaolukord, kus ei olnud paigaldatud lailäviülevoolu ehk antud 

olukorras tehiskoelmut. Renni kaldeks oli 3,5 ‰ ja vooluhulgaks 136 l/s ning muutes 

kallet 1,8‰ oli vooluhulgaks 131 l/s. Veesügavuseks mõõdeti 3,5 ‰ kaldega 24 cm ning 

voolukiiruseks 0,55 m/s. Rennis mille kaldeks oli 1,8 ‰ saadi veesügavuseks 30 cm  ning 

voolukiiruseks 0,4 m/s. Vee eeldatavaks sügavuseks on määrati 20 cm, mis peab olema 

tagatud eelkõige kalade liikumisvõimaluste tagamiseks kudemisperioodi ajal. 

Mõõtetulemused näitasid, et 1 m pikkuse ning 3,5 ‰ kaldega tehiskoelmu kohale jääv 

veesügavus on liiga madal. Veesügavuseks punktis 2 on mõõdetud 10 cm, mis pole 

suuremate kalade jaoks piisav (joonis 4.1). Vectrino+ seadmega mõõdeti  voolukiiruseks 

0,94 m/s, mis on antud olukorra puhul liiga suur väärtus ning selle tõttu tekib 

kruusaveerise erosioon (joonis 4.2). Katse lõppedes oli veevooluga allavoolu kandunud 4 

cm kruusveerist. Kiire voolukiirus raskendab kaladel kudeda ning suureneb lõhekala 

järglaste suremust. Antud olukorras viidi katsed läbi vaid 109 l/s vooluhulgaga, kuna 

väiksemad vooluhulgad ei võimaldanud piisavat veetaset tehiskoelmu kohal.  

 

 

Joonis 4.1. Ühemeetrisel tehiskoelmul tekkinud veesügavused languga 3,5‰ 
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Joonis 4.2. Ühemeetrisel tehiskoelmul tekkinud keskmised voolukiirused langusega 3,5‰ 

 

Seejärel vähendati langu 1,8 ‰ ning tehti uued mõõtmised. Voolukiirusi jälgides on 

märgata, et tehiskoelmu ees olev paisutus tekitab kiire voolu läve peal (joonis 4.3). Enne 

tehiskoelmut mõõdeti kõikide vooluhulkade puhul 0,14 – 0,32 m/s. Väikse külgkitsenduse 

ja paisutuse tagajärjel tekkis tehiskoelmu kohal erinevate vooluhulkade juures 

voolukiiruseks 0,79 – 1,07 m/s. Siinkohal võime väita, et antud olukorra puhul on 132 l/s 

liiga suureks vooluhulgaks,  mille väärtus ületas 1 m/s,  mistõttu taolist vooluhulka ei 

tohiks nii lühikese tehiskoelmu puhul kasutada, sest selline olukord raskendab kaladel 

kudemist. Katsete käigus toimus vooluhulga suurendades 3,5 cm kruusaveerise kandumine 

allavoolu. Ülesvoolu veetasemeks oli 39 – 42 cm ning voolukiiruseks 0,14 – 0,33 m/s. See 

tähendab, et maksimaalseks ülevoolul tekkinud surve kõrguseks oli 22 cm. Tehiskoelmu 

kohal oli tagatud 76 – 132 l/s vooluhulgaga vajalik veesügavus, milleks oli 14 – 21 cm. 

Alavees toimus voolukiiruse alanemine, mis jäi vahemikku 0,3 – 0,63 m/s, mis on piisav 

kaladele rändamiseks. 
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 Joonis 4.3. Ühemeetri tehiskoelmu keskmised voolukiirused 1,8 ‰ langusega 

 

Jooniselt 4.4. on märgata, et tehiskoelmu kohal on 47 l/s vooluhulga poolt tekitatud 

veetasemeks 8 cm, mis pole kaladele kudemiseks piisav, seega nii väikese vooluhulgaga 

ojade puhul ei pruugi tehiskoelmu kalade poolt rakendust leida.  Arvestatavateks 

väärtusteks on 76 – 132 l/s poolt tekitatud veetasemed, milleks on 14 – 17 cm. 

 

 

Joonis 4.4. Ühemeetrise tehiskoelmu veesügavused 1,8 ‰ langusega 

 

Siinkohal võib järeldada, et väikeste vooluhulkade puhul ei pruugi 1 m pikkune 

tehiskoelmu leida rakendust lõheliste seas, sest puudub vajalik veetase, mis võimaldaks 

kaladel edukalt kudeda ning marjadel iseseisvalt kooruda. Suurte voolhulkade puhul jääb  

1 m pikkune tehiskoelmu  lõhelistele liiga lühikeseks, käredaks ning madalaks (joonis 4.5). 
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Seetõttu pikendati tehiskoelmut veel meetri võrra ning teostati uued mõõtmised erinevate 

vooluhulkade juures. 

 

Joonis 4.5.  Meetri pikkusel tehiskoelmul tekkinud olukord 

 

 

4.2.  Katsetulemused 2-meetrise tehiskoelmu kohta 

 

Algselt tehti 2 meetri pikkuse tehiskoelmu voolukiiruse ja veesügavuse mõõtmised 3,5 ‰ 

languga. Tulemused näitasid, et 125 l/s vooluhulk on antud katsekeha jaoks liiga suur, sest 

tehiskoelmu tagumises osas osutub voolukiiruseks 0,89 m/s (joonis 4.6). Arvestada võiks 

olukordadega, kus voolukiirus on vahemikus 0,2 – 0,8 m/s. Seega on antud katse puhul 

ideaalseks vooluhulgaks 88 l/s, mis tagab tehiskoelmu peal voolukiiruseks 0,67 – 0,79 m/s. 

Kui voolukiirused osutuvad liiga kõrgeteks, raskendab see oluliselt kalade kudemist ja 

rännet.  

Liiga aeglane voolukiirus tekitab kruusas liigset setete kuhjumist, mis ei võimalda kruusas 

tagada piisavat hapnikusisaldust. Seega enne koelmut aset leidev rahulik voolukiirus 

võimaldab setetel enneaegselt põhja settida, et tehiskoelmule neid vähem tekiks. Mida 

hapnikurikkam on kruusas sisalduv vesi, seda paremini edeneb marjast koorumine ja 

järglaste arv suureneb oluliselt.   
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Tulemused näitavad, et vooluhulki muutes, muutuvad ka voolukiirused ja veesügavused 

ühtlaste vahedena. Voolukiiruseid jälgides võime järeldada, et vool muutub kõige 

käredamaks tehiskoelmu lõpuosas. Seega tuleb arvestada, et ei tekiks liiga suurt survet 

ning seda just ülevooluava juures.  

 

 

Joonis 4.6. Kahemeetrise tehiskoelmu keskmised voolukiirused 3,5 ‰  langusega 

 

Kõige olulisem on jälgida veesügavust koelmu kohal, sest puuduliku veetaseme tõttu on 

takistatud ka kalade kudemine. Jooniselt 4.7 näeme, et kui vooluhulk on 56 l/s, siis ei 

pruugi see olla piisav, et tagada vajalik veetase, mis oleks ligilähedane 20 cm-le. Küll aga 

on 88 l/s ja 125 l/s vooluhulga poolt tagatud tehiskoelmu kohal vajalik veesügavus, milleks 

on 16 – 22 cm. Väga oluline on jälgida, kui suur paisutus tekib tehiskoelmu ette iga 

vooluhulga juures.  

 

Joonis 4.7. Kahemeetrise tehiskoelmu veesügavused 3,5 ‰ langusega  
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Järgnevalt muudeti languks 1,8 ‰, mille järel saadi uued voolukiirused (joonis 4.8) ja 

veesügavused (joonis 4.9). Kahe meetri pikkuses tehiskoelmus tekkis üsna käre olukord, 

kuid sellest olenemata ei tekkinud kruusa äravoolu. Selle takistamisele aitasid kaasa 

tehiskoelmu lõppu paigaldatud suuremad kivid, mille diameetriks oli 30 cm. Antud kalde 

puhul tekkis kõige sobilikum olukord vooluhulgaga 49 l/s, mis tekitas kõige kiirema 

voolukiiruse tehiskoelmu lõpus ning mille väärtuseks oli 0,75 m/s. Suuremate 

voolhulkadega tekkis liiga kiire voolukiirus, mis ületas 0,9 m/s.  

 

 

 

Joonis 4.8. Kahemeetrise tehiskoelmu keskmised voolukiirused 1,8 ‰ langusega 

 

Küll aga ei võimaldanud kõige madalam vooluhulk piisavat veesügavust tehiskoelmu 

kohal. Mistõttu võime väita, et mida väiksem on vooluhulk, seda madalam on veesügavus 

tehiskoelmu kohal. Tehiskoelmu ette tekkinud maksimaalse surve kõrgus on 22 cm, mis on 

tekkinud eelkõige 20 cm paksuse kruusaveerise ning külgkitsenduse tõttu.  
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Joonis 4.9. Kahemeetrise tehiskoelmu veesügavused 1,8 ‰ langusega 

 

Kahe meetri pikkuse tehiskoelmu ees tekkinud surve kiirendab voolukiirust nii 

tehiskoelmu kohal kui ka sellest allavoolu. See omakorda tekitab pinnase uhtumist. 

Selleks, et vähendada tehiskoelmu erosiooni, paigaldasime selle lõppu pöördfiltri (joonis 

4.10). 

 

 

Joonis 4.10. Kahe meetri pikkusel tehiskoelmul suurima vooluhulga juures tekkinud 

olukord   
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5. ANALÜÜS 

 

5.1.  Arvutusskeem ja algandmed 

 

Tehiskoelmu rajatakse veerise või killustiku puistena, mille kihi paksus ja pikkus olenevad 

peatükis 1 ja 2 kirjeldatud tingimustest. Kuna kiht peab olema rajamisel ühtlase 

tüsedusega, siis tehiskoelmu pinna kalle võrdub jõesängi kaldega või on horisontaalne. 

Seda ei ehitata põhjapaisutüüpi künnisülevooluna. Seega arvutusskeemiks on olenevalt 

künnise kõrguse ja surve suhtest kas eriprofiilülevool,  lailäviülevool või tuleb seda 

arvutada kui looduslikust põhjas erineva karedusega jõelõiku. 

Ülevoolu läbilaskevõime on arvutatav üldjuhul valemiga 5.1. 

,2
2/3

0HgmbQ u       (5.1) 

kus 

Q – ülevoolu läbiv vooluhulk, 

δu – uputustegur; 

ε - külgkitsendustegur 

m – ülevoolutegur 

b – ülevoolu läve laius,  

g – raskuskiirendus, g = 9,81 m/s
2
 

H0 – dünaamiline surve  

 

Lailäviülevoolu arvutusskeemi puhul ülevoolu pikkus δ peab jääma vahemikku  

               (5.2) 

kus  

H – surve. 
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Kahe erineva pikkuse tehiskoelmu katsekonstruktsiooni puhul oli tegemist pikema lävega, 

kuna (3...4)H < δ < (7...9)H  

Saadud tulemusteni jõudmiseks kontrolliti kahe erineva pikkusega katsekonstruktsioonidel 

tekkinud suurimate survetega. Milleks saadi H1= 0,22 m ja H2= 0,255 m , kus jõuti 

järeldusteni, et miinimum ja maksimum survega on tegemist pikema lävega. 

 

Uputuse korral tekib koelmu kohale lainetus ning ülevoolu läbilaskevõime väheneb. 

Lailäviülevool loetakse uputatuks, kui: 

Hhu 8,0 ,                                                 (5.3) 

kus 

hu – ülevoolu läve ja alavee veetaseme vahe, 

H – surve ülevoolul.  

Tehiskoelmu katsekonstruktsiooni kivikihi paksuseks on 20 cm, mis tekitab ülavees 

kõrgema paisutuse kui alavees. Alavees tekkinud veetase ületas vaevu kivikihi paksuse, 

mille maksimaalseks kõrguseks oli 24 cm. Seega pole ühegi vooluhulga juures tegemist 

uputatud olukorraga. 

 

Uputamata lailäviülevoolu läbilaskevõime arvutatakse valemiga: 

2/32 HgmbQ  ,                                                 (5.4) 

kus 

Q – ülevoolu läbiv vooluhulk, 

m – ülevoolutegur 

b – ülevoolu läve laius, b = 0,75 m 

g – raskuskiirendus, g = 9,81 m/s
2
 

H – surve kõrgus 
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Tehiskoelmusse paigutatud kruus moodustab ülavee poolel läve kõrgusega 20 cm, mille 

nurk on 45 kraadi. Konstruktiivsetel põhjustel on koelmu laius 75 cm, renni laius 100 cm, 

siis tekib ka 90 kraadise nurgaga külgkitsendus. 

Käsiraamatus (Справочник … 2011) on antud sellise olukorra jaoks ülevooluteguri  

arvutamiseks kasutati valemit 5.5 ja reeglid konstruktsiooni algandmete põhjal selles 

olevate tegurite valikuks ja arvutuseks. 

      FFmFmmmm  385,0                           (5.5) 

kus 

m - lailäviülevoolutegur, mis arvestab läve kõrgust, survet ja esiosa kuju; 

m - ülevoolutegur, mis arvestab külgkitsenduse kuju ja suuruse mõju; 

F - tegur, mis arvutatakse valemiga 5.6; 

F - tegur, mis arvutatakse valemiga 5.7; 

Kuna m = 0,358 ja m = 0,35  ning  m  < m , siis kasutame ülevooluteguri arvutusel 

valemit, kus on arvestatud nii külgkitsendust kui ka 45 ° laiväliülevoolu (Справочник … 

2011). 

12PH

H
F


                                                            (5.6) 

kus 

H – surve (m) 

P1 – ülevoolu kõrgus (m) 

bB

b
F

5,25,3 
                                                           (5.7) 

kus 

b – lailäviülevooli laius (m) 

B – renni laius (m). 

 

Ülaltoodud andmetega on alljärgnevalt esitatud abiteguri Fβ ja F arvutus ning nende 

leidmiseks kasutati valemeid 5.6 ja 5.7. 
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48,0
755,2985,3

75



F  

202 


H

H
F  

Tabelis 5.1. ja 5.2. on esitatud F  ja ülevooluteguri m arvutused olenevalt survest H, mille 

leidmiseks kasutati valemeid 5.7 ja 5.5. 

Tabel 5.1. Ülevooluteguri arvutustulemused 3,5 ‰ kaldega tehiskoelmu puhul 

Surve H 
(cm) F m 

9,5 0,19 0,366 

13,5 0,25 0,367 

18,5 0,32 0,368 

15,5 0,29 0,368 

21 0,34 0,368 

25,5 0,39 0,369 

 

Tabel 5.2. Ülevooluteguri arvutustulemused 1,8 ‰ kaldega tehiskoelmu puhul 

Surve H 
(cm) 

F m 

14 0,26 0,367 

19 0,32 0,368 

21 0,34 0,368 

22 0,35 0,368 

16 0,29 0,368 

22 0,35 0,368 

24 0,38 0,369 

 

 

5.2.  Tehiskoelmu kruusast läbivoolava veekoguse hindamine 

 

Peatükis 2 esitatud kirjanduse ülevaates on kõik teadlased jõudnud järeldusele, et oluline 

on koelmu pinnas hapnikuga varustamine. Seda tagab veevahetus – vool pinnases. 
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Tehiskoelmu kõrgus katses oli 20 cm ning kruusa keskmine poorsus on 40%. Surve ulatus 

kuni 25 cm.  

Selleks, et hinnata kui palju vett voolab läbi kruusa, on püütud kasutada kahte skeemi. On 

teada renni vooluhulk ning on mõõdetud koelmu kohal veekihi paksus ja voolukiirused. 

Vooluhulk läbi koelmu pinnase on leitav seosest 5.8. Olulist rolli omab mõõtetehnika 

täpsus ja mõõtmed  (sügavuse määramine ja keskmise voolukiiruse määramine). 

kohalenneläbi QQQ                                                    (5.8) 

Kus: 

Qenne – Arvutatud vooluhulk enne tehiskoelmut (l/s) 

Qkohal – Arvutatud vooluhulk tehiskoelmu kohal (l/s) 

 

Arvutades profiili keskmised kiirused ja korrutades selle voolu ristlõikepindalaga on 

tulemused esitatud tabelis 5.3. 

 

Tabel 5.3. Arvutatud keskmised voolukiirused ning vooluhulgad üla-ja alavees 

    Ülavesi Ülevool Vooluhulkade 
vahe 

(m3/s) 

Lävendi 
pikkus 

(m) 

Lävendi 
kalle 
(‰) 

vee-
sügavus 
H (cm) 

Keskmine 
vertikaali 

kiirus 
(m/s) 

arvutuslik 
vooluhulk 

(m3/s) 

Vee 
sügavus 

H 
ülevoolul 

(cm) 

Keskmine 
vertikaali 

kiirus 
(m/s) 

arvutuslik 
vooluhulk 

(m3/s) 

1 3,5 29,5 0,11 0,032 
 

     

1 3,5 33,5 0,16 0,054 
 

     

1 3,5 38,5 0,30 0,116 10 0,94 0,071 0,045 

1 1,8 34 0,15 0,052 8 0,79 0,047 0,005 

1 1,8 39 0,24 0,094 17 0,76 0,097 -0,003 

1 1,8 41 0,28 0,116 17 0,89 0,113 0,003 

1 1,8 42 0,33 0,137 17 1,20 0,153 -0,016 

2 3,5 35,5 0,15 0,053 13 0,56 0,055 -0,002 

2 3,5 41 0,24 0,100 17 0,67 0,085 0,015 

2 3,5 45,5 0,28 0,128 22 0,77 0,127 0,001 

2 1,8 36 0,16 0,059 13 0,48 0,047 0,012 

2 1,8 42 0,22 0,091 19 0,61 0,087 0,004 

2 1,8 44 0,24 0,105 21,5 0,68 0,110 -0,005 
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Tabelist ilmneb, et hüpotees hinnata sellise metoodikaga kruusast läbivoolava vee kogust 

ei anna tulemust. Põhjuseks kas väike vooluhulk, mis jääb mõõtmismetoodika vea piiresse. 

Teise  arvutusskeemina püüti hinnata läbi kruusa voolavat veekogust järgmise 

metoodikaga. Kirjanduses on seosed mis arvestavad ülevooluteguri arvutamisel (valem 

5.5) lailäviülevoolu kuju ja külgkitsenduste mõju.  On mõõdetud tegelik surve ja 

vooluhulk. Kui osa vett lekib läbi koelmu kruusa siis mõõdetud surve peaks olema 

väiksem kui valemiga 5.4 arvutatud. Erinevate kallete puhul saadud surve 

arvutustulemused on esitatud  tabelites 5.4 ja tabel 5.5. 

 

Tabel 5.4. Arvutuslike survete leidmine 3,5 ‰ kaldega 

Paisu 
pikkus 

(m) 
Vooluhulk 

(l/s) 

F m 
Arvutuslik 

surve 
(cm) 

Mõõdetud 
surve (cm) 

1 32 0,19 0,366 8,8 9,5 

1 54 0,25 0,367 12,5 13,5 

1 116 0,32 0,368 20,8 18,5 

2 57 0,29 0,368 13,0 15,5 

2 100 0,34 0,368 18,8 21 

2 127 0,39 0,369 22,1 25,5 

 

 

Tabel 5.5. Arvutuslike survete leidmine 1,8 ‰ kaldega 

Paisu 
pikkus 

(m) 

Vooluhulk 
(l/s) 

F m 
Arvutuslik 

surve 
(cm) 

Mõõdetud 
surve (cm) 

1 52 0,26 0,367 12,2 14 

1 94 0,32 0,368 18,1 19 

1 116 0,34 0,368 20,8 21 

1 137 0,35 0,368 23,2 22 

2 59 0,29 0,368 13,3 16 

2 91 0,35 0,368 17,7 22 

2 110 0,38 0,369 20,1 24 
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Võime järeldada, et arvutuslikud surved teatud vooluhulkade puhul on väga ligilähedased 

katsetel saadud survetega. Leidmaks kui palju laseb padjandi kruus vett läbi võime leida 

tabelist 5.4 ja tabelist 5.5, kus arvutusliku surve ja mõõdetud surve vahe on kruusa läbiv 

vee hulk. 

Katsega ei õnnestunud hüpoteesi tõestada, kuna leitud arvutuslike survete väärtus ei 

ületanud mõõdetud survete väärtusi.  

 

 

5.3.  Voolukiirused tehiskoelmus 

 

Tehiskoelmute rajamise kogemused näitavad, et üheks peamiseks tehiskoelmu probleemiks 

oli kruusa edasikanne allavoolu. Siinkohal võime väita, et seda soodustab liiga tugev 

voolukiirus. Praktikas taastatakse ka kevadise suurveega  edasi kantud kruusa kihti 

koelmutes, kuid tehnoloogiliselt ei ole see otstarbekas.  

Tehiskoelmus mõõdeti olenevalt tema pikkusest voolukiirused kolmes profiilis (joonis 3.5) 

Tabel 5.6. Arvutatud keskmised voolukiirused kolmes eriprofiilis 

    Profiil 1 Profiil 2 Profiil 3 

Lävendi 
pikkus 

(m) 

Lävendi 
kalle 
(‰) 

vee-
sügavus 

(cm) 

voolu-
kiirus 
(m/s) 

vee-
sügavus 

(cm) 

voolu-
kiirus 
(m/s) 

vee-
sügavus 

(cm) 

voolu-
kiirus 
(m/s) 

1 3,5             

1 3,5             

1 3,5 10 0,94 10 0,97     

1 1,8 8 0,79 7 0,98     

1 1,8 17 0,76 14 0,90     

1 1,8 17 0,89 14 1,02     

1 1,8 17 1,20 15 1,08     

2 3,5 13 0,56 12 0,77     

2 3,5 17 0,67 16 0,72 16 0,92 

2 3,5 22 0,77 22 0,91 20 1,08 

2 1,8 13 0,48 13 0,46 13 0,75 

2 1,8 19 0,61 19 0,74 16 0,9 

2 1,8 21,5 0,68 19 0,73 20 0,96 
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Vertikaalasendis võimaldab Vectrino seade mõõta voolukiirusi kui veetase ületab 12..13 

cm, siis on mõõtepunkt põhja lähedal. Horisontaalasendis on võimalik mõõta ka pinna 

lähedalt so 5 cm sügavusel. Piiriks jääb ka siin veekiht sügavusega vähemalt 10 cm. 

Mõõtmistulemused erinevate vooluhulkade ja renni kalde korral on esitatud tabelis 5.6. 

Kriitiline sügavus näitab millises energeetilises olukorras arvutatav vool on. 

Lailäviülevoolu lävel on enamus juhtudel voolusügavus väiksem kriitilisest sügavusest. 

Ristkülikukulisele sängile arvutatakse kriitiline sügavus järgmise valemiga:  

3
2

2

gb

Q
hkr


                                                  (5.9) 

 

Olenevalt läve pikkusest ja uputatusest tekib veesügavuse ja sellest tulenevalt ka 

voolukiirustes erinevad olukorrad. 

Kui läve pikkus on alla (3…4)H, siis tekib läve algusesse veesügavus, mis väheneb 

allapoole kriitilise sügavuse ja edaspidi mõjutab voolukiirust vaba langemine astangult. 

Tekib langjoon ja astangu lõpus on voolukiirus suurim (joonis 5.1).  

 

 

Joonis 5.1. Ühemeetrise tehiskoelmu kohal tekkinud veepind 
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Meetrise tehiskoelmuga mõõdetud  veesügavuseks saadi 10 cm ja voolukiiruseks 5 cm 

sügavusel  0,97 m/s. See ületab tunduvalt ümarale veerisele (kruusa d50 on 17 mm)  

lubatud kiiruse – 0,7 m/s (tabel 5.7) ning selle tulemusena algas alavee poolt koelmu  

lagunemine.  

Kirjanduses on märgitud, et tehiskoelmus võib kasutada ka purustatud kruusa (killustikku) 

mille lubatud maksimaalne kiirus on suurem. Teiselt poolt märgitakse, et teravad 

kiviservad vigastavad kala.  

Praktiliseks lahenduseks tuleb alavee poolel tehiskoelmu kruus kindlustada, rajades 

koelmu lõppu kividest tugi. Peene kruusa kivide vahelt väljauhtumise vältimiseks peaks 

selle rajama nn pöördfiltrina –  kruus, väiksemad kivid, suured kivid. Kivide läbimõõt 30 – 

40 cm, millest osa tuleb süvistada sängi põhja, osa peaks olema kõrgem koelmu kruusa 

pinnast, millega tekib lävendile paisutus ja voolukiirus väheneb kalale sobivasse  

suurusjärku, milleks on 0,75 – 1,08 m/s.  

Antud katses ühe variandina paigaldati kivid kõrgusega 15 cm. Lühikese, 1 m pikkuse, 

tehiskoelmu katsetel esines ka siis tugev pinnase erosioon. Nii lühikese ja käreda vooluga 

alal ei jää kruusaveeris oma esialgsesse asukohta püsima, vaid liigub allavoolu. Suure 

voolukiiruse (0,97 m/s) korral uhuti lävendist kruusa kiht kuni 5 cm, edasi olukord 

stabiliseerus. 

Suur vooluhulk ja siit ka kiirus toob kaasa ka marjade uhtumise allavoolu, see vähendab 

omakorda järglaste arvukust. Väga oluline on tagada tehiskoelmu kohal sobilik 

veesügavus, kuid liiga lühikesel alal võib tekkida sellega raskusi. 

Kui läve pikkus on kuni (8..10)H, siis kogu läve ulatuses on voolusügavus väiksem 

kriitilisest, ülevoolu alguses tekib ahassügavuse järel paisjoon ning sügavus võib kasvada 

kriitiliseni ja astangu lõpus voolukiirus väheneb.  

Ülalnimetatud olukord tekis katses kahemeetrise tehiskoelmu variandi juures. Suurima 

katses kasutatud vooluhulga puhul mõõdeti veesügavuseks  12 cm ja voolukiiruseks 0,77 

m/s, mis on lubatava kiiruse vahemikus (tabel 5.7) ning padjand ei hakka lagunema. 
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Tabel 5.7. Lubatavad mitteuhtuvad kiirused vastavalt pinnase diameetrile (Богомолов 

1972) 

Keskmine 
diameeter 

mm 

Lubatud 
maksimaalne kiirus 
ekvivalentkareduse 

kõrgusel m/s 

Maksimaalne 
keskmine kiirus 1 m 
sügavuses vees m/s 

(Šamov) 

5 0,37 0,79 

10 0,52 0,99 

15 0,64 1,14 

20 0,73 1,25 

25 0,82 1,34 

30 0,89 1,42 

 

Tehiskoelmu pikendamisel vähenes oluliselt pinnase erosioon, seega võime järeldada, et 

mida pikem on tehiskoelmu, seda tõhusam on pinnase püsivus. Kahemeetrise tehiskoelmu 

puhul tekkisid suurte vooluhulkadega suured voolukiirused, mis raskendavad kaladel 

kudemist, kuid suurendavad hapniku sisaldust vees ja kruusaveerises.  

Suurima vooluhulgaga saadud lailäviülevoolu läbilaskevõime võimaldab kasutada 

suurimat vooluhulka, milleks on 132 l/s.  

Saadud tulemustest võib täheldada, et mida suurem on vooluhulk, seda käredam on vesi 

ning seda kõrgem on veetase tehiskoelmu peal. Kahemeetrise tehiskoelmu puhul oli 

tagatud vajalik veetase, kuid probleemid kerkisid esile voolukiiruse näol, kus tehiskoelmu 

kohal muutus voolukiirus liiga suureks. Selle tõkestamiseks tuleb vähendada vooluhulka, 

kuid kindlasti tuleks jälgida, et veesügavus ei alaneks alla lubatud piiri, milleks on 15 cm. 

 

Kui läveks on pikk (< 11…12 H), siis tekib kaetud hüpe ja veesügavus ületab kriitilise 

sügavuse. Sel juhul on voolukiirused ülaltoodust väiksemad. Jões esinevate maksimaalsete 

vooluhulkade puhul võib alavees veetase tõusta kõrguseni, kus tehiskoelmu hüdraulilises 

mõttes on uputatud. Ka siis on veetase koelmu kohal suurem kriitilisest sügavusest ja seega 

voolukiirused väiksemad ja uhtumisoht väheneb. 

Suurel voolukiirusel on oluline koht koelmu pinnase hapnikurikka veega varustamisel ja 

teiselt poolt koelmu kolmateerumise vältimisel peenpinnasega ja orgaanilise päritolu 

mudaga. Lõheliste elupaigaks olevate voolveekogude tervendamisel ja kudemispaikade 
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taastamisel tuleks läheneda kogu vesikonnale komplekselt vähendades settebasseinidega 

väikestes maaparanduskraavides võimalikku eesvoolu kanduvat settekoormust. 

 

 

5.4. Paisutuse mõju hindamine 

 

Suurima surve puhul tekkinud paisjoone arvutus on vajalik eeskätt välja selgitamaks, kui 

kaugele ulatub paisutuse mõju, sest paljudel juhtudel on jõed kuhu tehiskoelmud rajatakse 

ka maaparandussüsteemide  eesvoolud. 

Paisjoone arvutamiseks kasutati trapetsristlõikega kraavi, mille nõlvuseks on 1,75 ning 

karedusteguriks 0,035. Arvutustes lähtuti vooluhulgast milleks oli 0,129 m
3
/s, kraavi 

kaldest mis oli 3,5 ‰ ning kraavi põhja laiusest b= 1 m. Kraavis oli veesügavuseks 24 cm.  

Tulemused on vormistatud alljärgnevas tabelis 5.4 ning arvutusteks kasutati järgmiseid 

valemeid.  

Trapetsristlõikega kraavi ruumala arvutati valemiga:  

2hmhbA                                                        (5.10) 

kus 

b – kraavi põhja laius 

h – vee sügavus 

m - nõlvustegur 

Trapetsristlõikega kraavi märgpiire leiti valemiga: 

212 mhb                                                       (5.11) 

Valem takistusteguri leidmiseks: 

yR
n

C 
1

                                                             (5.12) 

kus 

R – hüdrauliline raadius 

n – karedustegur 
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y – abitegur ja mille arvutamiseks kasutatakse valemit 5.13 

Abiteguri leidmiseks kasutati järgmist valemit: 

1,075,013,05,2 5,05,05,0  nRny                                    (5.13) 

Hüdraulilise langu arvutamiseks kasutati järgmist valemit: 

RCA

Q
I




22

2

                                                        (5.14) 

Voolukiiruse leidmiseks kasutati valemit: 

A

Q
v                                                                  (5.15) 

Ristlõike erienergia arvutamiseks kasutati valemit: 

g

v
hEr

2

2
                                                            (5.16) 

Järgmisena kasutati paisjoone mõjuulatuse leidmiseks järgmist valemit: 

k

rr

Ii

EE
L






0

12
                                                         (5.17) 

 

Tabel 5.4. Paisjoone arvutus suurima surve puhul 

h A  R y C I v *v
2
/2g Er Er2-Er1 Ik L L 

0,455 0,81 2,81 0,29 0,132 28,6 0,0001 0,16 0,0014 0,46         

0,45 0,80 2,79 0,28 0,132 28,5 0,0001 0,16 0,0014 0,45 -0,005 0,00011 -1 -1 

0,44 0,77 2,75 0,28 0,132 28,4 0,0001 0,16 0,0015 0,44 -0,010 0,00012 -3 -4 

0,42 0,72 2,67 0,27 0,134 28,3 0,0001 0,18 0,0017 0,42 -0,020 0,00013 -6 -10 

0,4 0,67 2,59 0,26 0,135 28,1 0,0002 0,19 0,0020 0,40 -0,020 0,00016 -6 -16 

0,38 0,63 2,51 0,25 0,136 27,9 0,0002 0,20 0,0023 0,38 -0,020 0,00019 -6 -22 

0,36 0,58 2,43 0,24 0,138 27,6 0,0003 0,22 0,0027 0,36 -0,020 0,00024 -6 -28 

0,34 0,54 2,35 0,23 0,139 27,4 0,0003 0,24 0,0032 0,34 -0,020 0,00030 -6 -34 

0,32 0,49 2,27 0,22 0,141 27,2 0,0004 0,26 0,0037 0,32 -0,019 0,00037 -6 -40 

0,3 0,45 2,19 0,21 0,142 26,9 0,0005 0,28 0,0044 0,30 -0,019 0,00047 -6 -47 

0,28 0,41 2,11 0,20 0,144 26,6 0,0007 0,31 0,0053 0,29 -0,019 0,00061 -7 -53 

0,26 0,37 2,03 0,18 0,145 26,3 0,0009 0,34 0,0065 0,27 -0,019 0,00080 -7 -60 

0,24 0,34 1,95 0,17 0,147 26,0 0,0012 0,38 0,0080 0,25 -0,018 0,00107 -8 -68 
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Vooluhulgaga 127 l/s tekkinud surve kõrgusega 25,5 saime paisjoone pikkuseks 68 m.  

Maaparandussüsteemide projekteerimisnormi järgi peab voolusängis sügisene (IX, X kuu) 

keskmine veeseis jääma 0,1 m allapoole drenaažikollektori suudmetoru põhja. Seega peab 

arvestama tehiskoelmu projekteerimisel selle poolt tekitatud võimalike maksimaalse 

paisutusega ning selle poolt tekitatud mõjualaga ning olemasolevate suudmete kõrgusega.  
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KOKKUVÕTE 

 

Lõheliste potentsiaalsele sigimisele aitab kaasa korralike tingimustega nii looduslike kui ka 

tehiskoelmute olemasolu. Selleks, et taastada maaparandustöödega ja eesvoolude 

süvendamisega kadunud lõheliste looduslike koelmuid on vaja uuringutele põhinevaid 

projekteerimisaluseid.  Seetõttu on käesoleva magistritöö raames uuritud lõheliste 

tehiskoelmutel  (hüdrauliliselt lailäviülevoolul) veesügavuste ja voolukiiruste jaotust ning 

paisutuse mõju erinevate vooluhulkade juures.  

Üle 10 km
2
 valgala pindalaga väikejõgedest on maaparandustööde käigus süvendatud  ehk 

toimivad eesvooluna kokku 6 874 km, alla 10 km
2
 on kokku selliseid lõike 17 228 km.  

Oluline on jälgida, et maaparandussüsteemide eesvooludesse ehitatud tehiskoelmud ei 

tekitaks liigset paisutust, mis kriitilistel perioodidel takistaks kuivendussüsteemi toimimist. 

Kuivendussüsteemi projekteerimisnorm näeb ette, et eesvoolud dimensioneeritakse 

veesügavusele, mis jääb 10 cm allapoole dreeni suudmeid. Seetõttu on nende looduslikku 

seisundisse viimine ehk tervendamine ja tehiskoelmute rajamine paljudel juhtudel 

problemaatiline.  

Laborikatsetes kasutati vooluhulka 30…140 l/s rennis mille laius on 1m ja koelmu laius 

0,75 m. Katses maksimaalse vooluhulga puhul ilma koelmuta on veesügavus  24 cm, 

samas  paigutades sinna 20 cm kõrguse kruusast lävendi tekib paisutus, mille kõrguseks on 

45 cm ja selle arvutuslik mõjuala ülesvoolu on kuni 68 m.  

Maaparanduslike eesvoolude seisundi parandamiseks rajatud tehiskoelmuid tuleb seetõttu 

projekteerida, arvestades sügiskuude vooluhulkasid (sügisene keskmine 1% 

ületustõenäosusega) mis arvestab ühelt poolt olemasoleva drenaaži nõudeid, teiselt poolt 

sängi hüdromorfoloogilisi omadusi, millega rahuldatakse lõhelistele vajalikud nõuded 

(veesügavused ja voolukiirused). 

Tehiskoelmu on hüdrauliliselt lailäviülevoolu, mis madalas vees on 

mitteuputatudolukorras. Katse kinnitas, et tehiskoelmu peaks olema võimalikult pikk (üle 3 

H) või alaveepoolt  koelmu kõrgust ületavate kividega toestatud, mille vahelt peaks ka vesi 
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läbi voolama tagamaks kaladele ülesvoolu liikumise. Lühikese toestamata ülevoolul tekkiv 

suur voolukiirus erodeerib selle kiiresti – katses saadi lävel kiirused  kuni 0,79 – 1,07 m/s. 

Tuginedes kalateadlaste uurimustele koelmu olukorra halvenemist mõjutavad kõige 

rohkem eutrofeerumine, mudastumine ning vooluvee vähenemine aga ka suurveeaegne 

vooluveega uhtumine. See on lisaks süvendustöödele põhjuseks miks paljud kudemisalad 

on hävinud. Siit tulenevalt peavad tekkima tehiskoelmu kohal peenpinnast uhtuvad 

voolukiirused. Reaalset voolurežiimi modelleerivate katsetega kahe meetri pikkuse koelmu 

korral (vooluhulgad 30…140 l/s meetri sängi laiuse kohta) tekis läve kohal veesügavus 

12…21,5 cm ja voolukiirused on vahemikus  0,46 – 0,91 m/s.  

Oluline on märkida, et katses kasutatud kruusa terasuuruse (7 – 40 mm) ja voolukiiruste 

korral  oli lühema padjandiga katsete lõpuks kandunud allavoolu 4 cm kruusa. Taolise 

olukorra esinemine tehiskoelmutel pole lubatud, kuna kudemisalade kruusakihi õhenemine 

tekitab kaladel marjade kudemissügavuse tagamiseks probleeme. Seetõttu vajavad taolised 

tehiskoelmud pidevat hooldamist ja kruusakihi taastamist, mis eeldab omakorda suuri 

kulutusi.  

Oluline on märkida, et seoses üla-ja alavee tasemetega on seotud tehiskoelmu kohal olevad 

voolukiirused. Mida suurem on surve, seda suurem on voolukiirus padjandi kohal (katses 

kuni 1,08 m/s). Mõõtmistulemused näitavad, et kõige suurem voolukiirus läve peal on 

esineb selle lõpus, kus tekib langjoon. Selle vältimiseks on otstarbekas eespool nimetatud 

lävendist kõrgema  suurtest, hõredalt paigutatud  kividest kindlustuse kasutamine, mis 

tekitab lävendil paisutuse ja ka kõrgema veetaseme. Pärast tehiskoelmu pikendamist meetri 

võrra ja kividest toestuse rajamist ei esinenud pinnase erosiooni, kuigi suure vooluhulga 

korral   tehiskoelmu  keskel mõõdetud voolukiirused ulatusid kuni 0,9 m/s. Kui eesvoolus 

alavee veetase ületab tehiskoelmu, siis on ülevool uputatud olekus, veesügavus kriitilisest 

suurem ja voolukiirused väiksemad, mis võivad olla ebapiisavad settinud peenpinnase 

erodeerimiseks.   

Kriitilise tähtsusega on vältida tehiskoelmu pinnase saastumine peene settega. 

Madalveeperioodil on seda voolukiirusega raske vältida. Seetõttu on otstarbekas rajada 

lõheliste kudepaigana olulistesse vooluveekogudesse suubuvatele kergesse pinnasesse 

rajatud väiksematele kuivendussüsteemi eesvooludele settebasseinid või projekteerida nad 

selliselt, et põhja lang või arvutuslik voolukiirus ei ületaks antud pinnaseliigile lubatavat. 

Suure voolukiirusega lõigud või astangud kindlustada. Need on rajatised takistavad setete 
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kuhjumise tehiskoelmutele, teiselt poolt võivad olla ka madalveeperioodil vee elustikule 

ajutiseks elupaigaks. 

Väikeste vooluhulkade puhul jääb veekiht õhukeseks – katsetetulemused näitavad, et  

pikema tehiskoelmu puhul tekkis probleeme 56 l/s vooluhulga juures, kus tehiskoelmu 

kohal polnud tagatud piisav veesügavus. Meetrise tehiskoelmu ees olev surve kõrgus on 

oluliselt väiksem kui kahemeetrise padjandi puhul. Kalde muutusega ei kaasnenud surve 

kõrgustes eriliselt suuri muutusi.  

Väga oluline on tagada kruusavaheline veevahetus. Mida poorsem on tehiskoelmutes 

kasutatav kruus, seda hapnikurikkam on selle vahel peituv vesi. Pidev veevahetus tagab ka 

tehiskoelmute reostuse vähenemise, mis omakorda ei takista lõheliste järglaste arengut. 

Katsetel kasutatud kruusa keskmiseks poorsuseks saadi 40 %. Laborikatsetega ei 

õnnestunud määrata läbi tehiskoelmu kruusa voolavat veekogust.  

Siinkohal võime märkida, et jõgede reostus ja sobivate elupaikade vähenemine on 

lõhelistele suureks probleemiks, sellega on tegeletud ning on oluline et antud probleemi 

lahendamisega tegeletaks ka tulevikus. 

Antud magistritöös saadud tulemused ning järeldused on abiks tehiskoelmute 

projekteerimisele ning edaspidiseks aluseks arvestamaks maaparandusega.  
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RESEARCH ON SALMONIDAE ARTIFICIAL SPAWNING 

GROUND FEATURES AND DESIGN BASICS  

RESUME  

 

The popularity of salmonidae have put their population in a bad position. The population 

have been affected from overfishing and the worsening situation in spawning ground. The 

situation has been deteriorated foremost because of the eutrophication, siltation and the 

lack of water, so a lot of spawning grounds have been destroyed and that is the reason why 

people have built artificial spawning grounds for salmonidae. That is why there are more 

researces about artificial spawning grounds. One of the biggest problem for the salmonidae 

population in creating land improvement systems is deepening recipients and straightening. 

Then the potential of salmonidae spawning grounds need hydromorphological restoration 

of biodiversity (Jürgenstein 2014).  

To design the natural status of artificial spawning grounds, it is important to consider the 

depth of the water required for spawning, the water velocity and the drainage requirements. 

It`s importatnt to know that the artificial spawning grounds generate swells.  

The aim of the Master`s Thesis is to specify how much water flows through the gravel, is 

the water level above the limen sufficient, how big is the swell in different flows, how big 

is the flow rate above the artificial spawning ground, is there arising soil erosion and how 

to insure the ground.  

The aim of the laboratory experimentals is to compare the links between the gravel, the 

water velocities and the water depth and it is also important to specify the calculations 

about artificial spawning ground. To control the stability of the structure and its potential 

impacts for melioration.  

It`s importatnt to ensure that the artificial spawning grounds, which has built in artificial 

recipients of meloriation systems would not create undue swell. This condition does not 

help to fill the aim of the melioration system. Establishment of the artificial spawning 

ground is problematic, because the law of the melioration forsees that in critical periods the 

water can`t be swelled. Also, there are some other problems which affect the spawning 

quality. The human impact decrease in abudance of salmonidaes. It`s also affected from 

hydraulic structure, pollutions, a lack of water flows and water regime.  



 

63 

 

The conclusion is that, the velocity, which arise in shorter artificial spawning ground 

created erosion, it was needed to use big rocks with 30 cm diameter to prevent the 

condition. That is the reason, why 4 cm of gravel were spread downstream from the limen. 

That kind of a condition is not allowed, because of the impact to the salmonidae nest. This 

kind of artificial spawning grounds need to take care and requires large expenditures.  

After extending the artificial spawning ground with another meter, the laboratory 

experimental showed that, there was no soil erosion in the land, because the flow rate was 

not very fast. In this experimential, there where used the rocks with diameter 30 cm and 

the erosion didin`t emergence.  

It is very important to ensure the exchange of water between the gravel .The more porous 

is the gravel in the artificial spawning ground, it is richer in oxygen between inherent in the 

water. The constant exchange of water ensures the reduction of the pollution in the 

artificial spawning grounds. It does not prevent the development of offspring of 

salmonidae. 
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