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Harrastuskalastajate andmetel esineb Põhja-Eesti rannikumerest tabatud meriforellide 
soolestikes arvukalt lintjaid usse. Soome lahe täiskasvanud meriforellide parasitoloogiat on 
vähe uuritud. Käesoleva töö eesmärgiks on uurida paelusside esinemist Soome lahest 
püütud meriforellides ning nende mõju kalade üldisele konditsioonile. Töös kasutatud 
materjal on kogutud 2014. a. detsembrist 2016. a. veebruarini harrastuskalastajate poolt 
Põhja-Eesti rannikult püütud meriforellidelt. Proove analüüsiti laboratoorselt Eesti 
Maaülikooli VLI vesiviljeluse osakonna laboratooriumis. Uuritud valimis (35 kala) avastati 
paelussiga Eubothrium crassum tabandumine (33 kala tabandunud). Paelusside arvukus 
meriforellide soolestikes ei olnud siiski piisavalt kõrge, et mõjutada kalade üldist 
konditsiooni. Paelusside arvukus ei olnud piirkondlikult erinev. Varasemad uuringud on 
tõestanud, et E. crassum võib avaldada mõju lõheliste konditsioonile. Käesolevas töös 
uuritud meriforellidest olid peaaegu kõik paelussiga tabandunud, kuid parasiitide arvukus 
ei olnud üheski kalas kriitiliselt kõrge. Selle põhjuseks võib olla anadroomse meriforelli 
rändespetsiifika, E. crassumi soolase vee vorm ei saa hakkama magevees, kus meriforell 
regulaarselt kudemas käib. E. crassumi arvukuse võrdlemiseks erinevates piirkondades 
tuleks teostada edasiseid uuringuid, kuna käesolevas töös kasutatud valim on statistiliseks 
uurimuseks liiga väike. Uurimustöö käigus kogutud neeruproovide analüüsimisel on 
tulevikus võimalik võrrelda kas proliferatiivse neeruhaiguse (PKD)  kandvuse ja paelusside 
kandvuse vahel esineb seoseid, mis viitavad erinevate parasiitide antagonismile 
peremeesorganismis. 
Märksõnad: meriforell, salmo trutta, eubothrium crassum, paelussid, läänemeri 
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Many anglers have reported that sea trout caught from the northern coast of Estonia are 
infected with tapeworms. There are not many studies about parasitology of sea trout caught 
from the Gulf of Finland. The aim of this research is to clarify the abundance of tapeworms 
in these sea trout and study their effect on fish condition. Samples used in this research 
were gathered from sea trout caught by anglers from the northern coast of Estonia between 
December of 2014 to February of 2016. Laboratory analysis took place in the Institute of 
Veterinary Medicine and Animal Sciences of Estonian University of Life Sciences. 35 sea 
trout were sampled and tapeworm Eubothrium crassum recored from 33 fish. The 
abundane of tapeworms was not high enough to have an effect on the condition factor of 
the fish. There was no difference between geographical distribution of abundance of the 
tapeworms. Other studies have revealed that infection with E. crassum has negative effect 
on condition factor of salmonids. Almost all of the sea trout sampled in this research were 
infected with tapeworms, but the abundance of cestodes was not high enough to have an 
effect on condition factor of the fish. Sea trout is an anadromous fish. When adult sea trout 
return to fresh water for spawning, the marine origin tapeworms cease reproduction 
regularly and are ultimately lost, hence the abundance of tapeworms might not grow large 
enough. Comparing the abundance of E. crassum geographically did not provide a valid 
result because of the small sample size, further research should be carried out. Kidney 
samples were also gathered from the sea trout to examine the prevelance of polycystic 
kidney disease (PKD) in adult sea trout. The prevelance of PKD and tapeworms should be 
compared to find out if there is any indication of parasitic antagonism in the host. 
 
Keywords: sea trout, salmo trutta, eubothrium crassum, tapeworms, baltic sea 
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1 SISSEJUHATUS 
 
Meriforell ehk iherus (Salmo trutta morpha trutta) on ihaldatud püügiobjekt nii 
harrastuskalastajatele kui ka kutselistele kaluritele. Viimased andmed püügikoguste kohta 
pärinevad 2014. aastast kui rannakalurite poolt püüti 14,8 tonni meriforelli (KA20: 
Läänemere... 2015). Harrastuskalapüügi tegelikest kogustest terviklik info kahjuks puudub, 
aga  kalastuskaartide kohta käiva statistika alusel püüti 2014. aastal ligikaudu 5 tonni 
meriforelli (Harrastuskalapüük... 2015: 1), kuid tegu on vaid jõest püütud kogusega. 
Rannikumeres spinningu või lendõngega meriforelli püüdes on vaja harrastuskalapüügi 
õigust ning nende püügiandmete kohta statistika puudub. Püütud koguste põhjal võib 
järeldada, et meriforell on tähtis püügiobjekt. 
Meriforell on anadroomne siirdekala, kes elab täiskasvanuna meres ja siirdub jõkke vaid 
kudemiseks. Kõige rohkem on forelli jaoks sobivaid kudejõgesid ning ojasid Põhja-Eesti 
rannikul. See loob eeldused, et antud piirkonna meriforelli arvukus on kõrge. Suur osa 
meriforelli püügist Eesti rannikumeres toimub selles piirkonnas. 
Vajadus uurida meriforelli sooleparasiite tekkis autori ning teiste harrastuspüüdjate 
kokkupuutest lintjate ussidega kalade rookimisel. Esmamuljena tundus, et kõik Põhja-Eesti 
rannikult püütud kalad on nakatunud parasiitussidega. Teaduskirjandusega tutvumise järel 
selgus, et Soome lahe rannikult püütud meriforelli haigusi ning sooleparasiite on vähe 
uuritud. Viimasel ajal on uuritud proliferatiivse neeruhaiguse (PKD) esinemist forelli 
noorjärkudel. Kättesaadavad on dr. Anti Vasemägi juhitud töögrupi selleteemalised 
artiklid. Varasematel aastatel (1998-1999) läbi viidud uuringute käigus leiti jõest püütud 
meriforelli noorjärkudelt 27 liiki parasiite seitsmest seltsist (Kangur jt 2003: 52). 
Täiskasvanud meriforellidel on  paelussi Eubothrium crassum esinemist viimati kirjeldatud 
eelmise kümnendi keskel (Merilo 2005: 37). 
Käesoleva töö eesmärgiks on uurida sooleparasiitide esinemist Eesti põhjarannikult püütud  
täiskasvanud meriforellidel ning sealhulgas hinnata parasiitide arvukuse mõju kalade 
üldisele konditsioonile.  
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Töös kasutatud andmed ning materjal koguti harrastuskalastajate poolt 2014. aasta 
detsembrist 2016. aasta veebruarini Põhja-Eesti rannikumerest püütud meriforellidelt. 
Pärast püüki fikseeriti kalade mõõdud ning  võeti proovid. Kogutud materjal töötati läbi 
Tartus, Eesti Maaülikooli VLI vesiviljeluse osakonna laboratooriumis. Uurimustöös 
püstitatud eesmärkide täitmiseks saadud andmed analüüsiti statistiliselt. 
Meriforelli bioloogiale keskendub töö esimene, kirjanduse ülevaate osa. Samuti on 
kirjanduse ülevaates kirjeldatud meriforelli haigusi ning parasiite, kaasa arvatud lõhilaste 
paelussi Eubothrium crassum liigispetsiifikat ning antud ülevaade varasematest sarnastest 
uuringutest. Materjali ning metoodika alalõigus on kirjeldatud proovide kogumise ning 
uurimise metoodikat. Tulemuste peatükk keskendub paelusside arvukuse ning kalade 
konditsiooni võrdlemisele ja parasiitusside arvukuse võimaliku piirkondliku erinevuse 
väljaselgitamisele. Tulemusi sõelub arutelu osa, kus esitatud hüpoteesidele otsitakse toetust 
kirjanduse allikatest. 
Uuringuks vajaliku materjali kogumine osutus võimalikuks tänu järgmistele 
harrastuskalastajatele: Agur Fuchs, Erik Normak, Erik Suit, Indrek Kruuser, Lauri Pensa, 
Lauri Roosilill, Mark Pahk, Reigo Ahven, Riho Laud, Tiit Ehasalu, Viljar Metsik. 
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2 KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 
2.1 Meriforell 
 
Meriforell ehk iherus (Salmo trutta morpha trutta) on lõheliste seltsi, lõhelaste sugukonda 
kuuluv röövkala. Tegu on forelli (Salmo trutta) anadroomse vormiga, kes elab 
täiskasvanuna meres ning käib jões kudemas. Meriforell koorub jões, kust rändab merre 
ning toitub seal suguküpsuse saavutamiseni (Kangur 2009: 13). Forellide rühma 
põhivormiks peetakse meriforelli. Meriforelli alamvormid – jõeforell ja järveforell on välja 
kujunenud hiljuti, viimasel jääajal (joonis 1). Oletatakse, et ka enne viimast jääaega kudes 
meriforell magevees (Rannak jt 1983: 11). 
 

 
Joonis 1: Forellide põlvnemine (Rannak jt 1983: 11) 
 
 
2.1.1 Meriforelli kudemine 
 
Anadroomse siirdekalana koeb meriforell sügisel merre suubuvates vooluveekogudes, kus 
on tingimused kudemiseks ning marja ja noorkala arenemiseks. Eestis leidub kõige rohkem 
selliseid jõgesid Soome lahe vesikonnas. Meriforell koeb edukalt ka Liivi lahte suubuvates 
vooluveekogudes, aga samuti Saaremaa ning Hiiumaa loode- ja põhjarannikul (joonis 2) 
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(Kangur 2009: 13). Meriforelli eduka sigimise esimeseks tingimuseks on kudealade 
kättesaadavus. Mitmetel jõgedel on inimtekkelised rändetõkked, looduslikud tõkked 
koprapaisude näol (näiteks Karepa oja) või ummistunud jõesuudmed (näiteks Kloostri 
jõgi). Enamik Eesti suurematest kudejõgedest on olnud või on ka praegu paisudega suletud 
(Kangur 2009: 27). Ilmselt on see ka üheks asjaoluks, miks suuremates jõgedes käib 
kudemas vähem meriforelli kui väikestes jõgedes ning ojades (Kangur 2009: 29). 
 

 
Joonis 2: Lõhe ja meriforelli kudejõed ja ojad Eestis (Kangur 2003) 
 
Teine eduka kudemise tingimus on seotud vee voolukiiruse ja kudekoha sügavusega. 
Meriforell valib võimalusel sigimise paigana alati koha, kus voolukiirus 60% sügavusel 
veesambas on vähemalt 15 cm/s, kuid ei ületa emaskala kahte kehapikkust sekundis. See 
on tähtis, kuna viljastatud ning põhjasubstraadiga kaetud mari vajab pidevalt voolavat 
hapnikurikast vett. Tavaliselt paiknevad kudepesad asukohas, kus aeglase vooluga jõelõik 
(võrendik) läheb üle kärestikuks, sest seal hakkab voolukiirus äkiliselt tõusma.  Kuigi 
meriforellid on võimelised kudema ka madalas vees, kus nende seljad on veest väljas, 
eelistavad nad siiski sügavamat vett (Kangur 2009: 28). 
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Kolmandaks vajab meriforell kudemiseks kindla läbimõõduga peamiselt kruusast 
koosnevat substraati. Ideaalseks peetakse 2-3 cm läbimõõduga kruusa, peenefraktsioonilist 
setet ei tohi selles olla üle 15% (Kangur 2009: 28). 
Kuderänne algab sobiva veeseisu korral paljudesse suurematesse jõgedesse juba 
suveperioodil, väiksematesse jõgedesse ja ojadesse siirdub meriforell suve lõpus või 
sügisel, kuna seal on ka veetemperatuuri kõikumised suuremad (Rannak jt 1983: 34). 
Meriforelli jõkke siirdumist soodustavad tugevad meretuuled ning veetaset tõstvad 
sademed. Peale tuulte vaibumist ning jõgedest voolava magevee osakaalu tõusmist 
rannikuvees siirduvad kalad jõkke, seega orienteerumiseks saadakse signaale merevee 
soolsusemuutusest. Juhul kui veetase langeb alla kriitilise piiri, kuderänne katkeb (Rannak 
jt 1983: 35).  
Kudemine algab oktoobris-novembris, kui veetemperatuur jões on langenud 5-6 kraadini. 
Massiline kudemine toimub 3-4 kraadise veetemperatuuri juures. Emaskala valib 
kudemiseks kruusase kiirevoolulise paiga, kuhu kaevab pesalohu (Rannak jt 1983: 36). 
Peale esimese pesalohu kaevamist teeb emaskala sellest ülesvoolu veel ühe lohu, millest 
väljakaevatud materjaliga kaetakse viljastatud mari. Nii moodustub pesakühm.  Pesalohk 
on ovaalse kujuga, umbes 3,5 korda emaskalast pikem ning laiusega 0,3-0,6 kehapikkust. 
Marja substraati matmise sügavus varieerub sõltuvalt kala suurusest, 20 cm pikkusel kalal 
0,4 kehapikkust kuni 0,3 kehapikkust 70 cm  kalade puhul (Kangur 2009: 28).  
Meriforellid saavutavad suguküpsuse üldjuhul peale kolme meres veedetud eluaastat. 
Paljudes jõgedes saavutavad 30-40% isastest noorkaladest suguküpsuse juba kahe-või 
kolmesuviselt enne merre siirdumist. Lisaks sellele on dokumenteeritud, et mõned neist 
kaladest merre ei laskugi, vaid jäävad jõkke elama. Sama seaduspära kehtib ilmselt ka 
emaste forellide kohta (Kangur jt 2003: 99). Autori isikliku kogemuse põhjal tegutses 
Vihterpalu jõestikus pesalohkudel 2010. aasta sügisel nii suuri emaseid meriforelle kui 
väikesi jões kasvanud isaseid forelle. 
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2.1.2 Marja areng 
 
Pesakühmu maetud mari ei saa oma asukohta muuta ning tema edasine käekäik sõltub 
sellest kui targalt valis emaskala kudepaiga. Läbi kruusas olevate avade voolab vesi 
pesakühmust läbi. Lisaks marja hapnikuga varustamisele viib veevool kudepesast ära 
toksilised ainevahetuse jäägid. Marja areng on seotud veetemperatuuri ja 
hapnikusisaldusega vees. Ligi 95% marjast koorub juhul kui temperatuur on 0o ja 10o C 
vahel, üle 12o C  vees koorub alla 50% marjast. Lõhilaste mari ning eelvastsed ei talu 
lahustunud hapniku kontsentratsiooni alla 5 mg/l. Suurim hapnikuvajadus on marjal 
vahetult enne koorumist (Kangur 2009: 29). Lõhilaste mari ei ela koorumiseni juhul, kui 
vee pH on alla 4,5 või üle 9.  Eesti jõgedes selliseid äärmuslikke pH väärtusi fikseeritud ei 
ole (Kangur 2009: 30). 
Viljastatud mari inkubeerub pesakühmus 5-6 kuud (Rannak jt 1983: 41).  Jaanuari alguseks 
on moodustunud nn silmtäppmari, paar kuud hiljem liigutab selles elujõuline loode, kellel 
algab veresoonkonna arenemine. 30-40 päeva enne koorumist arenevad välja kõik elundid, 
koorumine toimub aprilli lõpus (Rannak jt 1983: 42). Koorunud eelvastsel väheneb 
rebukott ning organism muutub aktiivsemaks. Mai lõpul algab üleminek välistoidule, 
esmaseks saakobjektiks on väikesed aerjalgsete vastsed (Rannak jt 1983: 43). Juuni teiseks 
pooleks on meriforelli eelvastsest arenenud 30 mm pikkune maim ning algab kere 
soomustega kattumine. Peale seda on moone lõpule jõudnud ning maimust arenenud 
noorkala (Rannak jt 1983: 46).  Meriforelli arengutsüklit kirjeldab joonis 3. 
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Joonis 3: Meriforelli areng (Kangur jt 2009: 31) 
 
Ellujäämus koorumisest ujuma hakkamiseni on kontrollitud tingimustes ning väga heades 
looduslikes kudepaikades kuni 100%. Lisaks võimalikule hapnikuvaegusele mõjutab 
ellujäämist ka peene sette kontsentratsioon kruusas. Kui see ületab 15 %, võib ellujäämus 
olla oluliselt madalam – sete sadestub marja pinnale või ummistab eelvastsete lõpused. 
Samuti ummistab sete kruusas olevad avad ning väheneb vee läbivool ja võimalus peale 
koorumist pesalohust lahkumiseks (Kangur 2009: 30). 
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2.1.3 Elu jões 
 
Noorkalade  ehk tähnikute kasvualaks on kärestiku ümbrused, kus asuvad ka koelmud 
(Rannak jt 1983: 55). Elupaigana eelistavad noored forellid üle 20 cm sügavust vett ning 
voolukiirust kuni 25 cm/s (Kangur 2009: 31). Asustustihedus võib jõeti olla väga erinev, 
jäädes ühe kuni rohkem kui 100 isendini 100 m2 kohta (Rannak jt 1983: 53) (joonis 4).  
 

 
Joonis 4: Meriforelli noorjärkude asustustihedus Soome lahe kudejõgedes 2007. aastal 
(Kangur 2009: 18) 
 
Meriforelli tähnikute toidubaas moodustub suures osas amfibiootiliste putukate vastsetest, 
nagu näiteks surusääsklaste, ehmestiivaliste ning ühepäevikuliste vastsed. Samuti on 
tähtsal kohal kirpvähilised, väikesed limused ning aerjalgsed (Rannak jt 1983: 55). 
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Kalade kasvukiirust mõjutab veetemperatuur. Optimaalseim veetemperatuur on 13-14o C, 
alla 4o C vees on kasv väga aeglane. Kalad lakkavad toitumast, kui veetemperatuur on üle 
19o C, letaalseks piiriks on 21o C veetemperatuur. Hapnikusisalduse alampiir on 5,0-5,5 
mg/l, parimaks loetakse vähemalt 80% küllastust (Kangur 2009: 30).  
Meriforelli tähnikud laskuvad merre pärast 1-4 aastast jões kasvamist, kõige massilisem 
merre laskumine toimub kaheaastaselt. Noorkalad on jões viibides tumedad, laskumisel 
muutub nende värvus hõbedaseks, nagu on iseloomulik täiskasvanud kaladele. Merre 
siirdumise eel toimub tähnikute muutumine smoltideks – lisaks värvitooni muutusele läheb 
keha saledamaks, sabauim ning selle sälk suuremaks, see on ettevalmistus mereeluks 
(Rannak jt 1983: 64). Laskumine leiab aset tavaliselt aprilli lõpust juuni teise pooleni ning 
toimub üldiselt öisel ajal, kõrgperioodil ka päeval (Rannak jt 1983: 65). 
 
 
2.1.4 Elu meres 
 
Suurema osa elust veedavad täiskasvanud meriforellid meres. Kuigi enamik Soome lahe 
meriforellidest sooritab lühikesi, kuni 80 km pikkuseid toitumisrändeid, võivad mõned 
isendid sattuda isegi kuni 500 km kaugusele kodujõest. On tõendatud, et Läänemeres 
esineb kahe toitumisrände tüübiga meriforelle: 1) pika toitumisrändega ning 2) paikne 
vorm. Paikne vorm asustab Läänemere põhja- ja lõunaosa, pikema toitumisrändega 
populatsioonid pärinevad peamiselt Rootsi ranniku jõgedest (Rannak jt 1983: 75). 
Laskunud tähnik hakkab meres aktiivselt toituma ning kasvab tempokalt. Meriforelli kõige 
tavalisemaks toiduobjektiks Läänemeres on räim ja kilu (Rannak jt 1983: 81). 
Täiskasvanud meriforell on korduvkudeja (Rannak jt 1983: 83). Kuigi kirjanduse andmetel 
koeb enamik meriforellidest oma lühikesest toitumis- ja sigimisrändest tulenevalt igal 
aastal (Rannak jt 1983: 83), toimub harrastuskalastajate andmetele tuginedes meriforelli 
aktiivne püük meres ka kudeajal, mil tabatakse suurel hulgal täiskasvanud meriforelle, kes 
ei ole kuderändele läinud. Samuti on paljud talvel tabatud kalad heas toitumuses ning ilma 
tunnusteta, mis viitaksid äsjasele kudemisele nagu kuderändelt laskuja iseloomulik tume 
värvus, halb toitumus, kinnine soomus jne. See tähendab, et täiskasvanud meriforellid ei 
pruugi siiski igal aastal kudeda. Kuderändel ning normaalvärvides meriforelle võrdleb 
joonis 5. 
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Joonis 5: Normaalvärvides kala (a) ning kudevärvides isend (b) (erakogu) 
 
Suguküpseks saab meriforell peale merre laskumist paari aastaga. Üldiselt siirduvad 
kolmandal eluaastal merre laskunud kalad kudema peale kaheaastast meres viibimist, aasta 
varem laskunud kalad peale kolmeaastast mere-elu (Rannak jt 1983: 88). Täiskasvanud 
meriforellid koevad üldiselt oma sünnijões, selle ülesleidmiseks on kaladel arenenud välja 
haistmismeel ning lõhnamälu. Kodujõgi leitakse üles kudepaigast merre kandunud lõhnade 
komplekti abil, kus kaltsiumi- ning teiste ioonide kõrval on tähtsaks indikaatoriks ka 
kohalikku biotoopi iseloomustavad bioloogilised lõhnad (Rannak jt 1983: 88). 
Suurimad Eesti vetest tabatud meriforellid jäävad 10 kg lähedale. Suurim dokumenteeritud 
isend oli 116 cm pikk ning 11,4 kg kaalunud emane kala, kes püüti 1938. aasta sügisel 
Keila jõest. Vanus on määratud näiteks 1938. aastal Vääna jõest tabatud isasel kalal, kes 
kaalus 6,5 kg ning oli 9 aastat vana. Samas võib esineda isendeid, kelle kaalu ning vanuse 
suhe on hoopis teistsugune. Samast jõest aasta varem tabatud isane meriforell kaalus 8,5 kg 
ning mõõdetud täispikkusega 87 cm oli 5 aastat vana. Antud kala tuli kudema 
esmakordselt, olles peale esimest jõe-elu aastat merre laskunud, oli ta sarnaselt lõhele pikal 
toitumisrändel ning kudema tulnuna proportsionaalselt suuremas kasvus ning toitumuses 
võrreldes kaladega, kes varem koevad (Rannak jt 1983: 88). 



15 
 

2.1.5 Meriforelli taastootmine 
 
Meriforelli kasvatamine Eestis toimub ainult tema taastootmise eesmärgil, töönduslikku 
kasvatamist hetkel ei toimu. Iherusel on suur tähtsus nii harrastus- kui ka töönduspüügis 
(Kalade taastootmise... 2012: 32). Näiteks 2012. aastal püüti 21,8 tonni meriforelli,  1999. 
aastal 9,7 tonni (Lõhe ja meriforelli... 2015: 57). Viimase kümnekonna aastaga on saagikus 
tõusnud poole võrra (joonis 6), mida võib lugeda indikaatoriks kalavarude suurenemise 
kohta. Keskkonnaministri poolt kinnitatud “Riiklikku kaitset vajavate ja ohustatud 
kalaliikide  kaitse ja kalavarude taastootmise programmi 2002–2010” põhjal on meriforelli 
asustamine vajalik nii liigi säilitamise kui püügivõimaluste loomise eesmärgil. 
Asustamisega alustati Põhja-Eesti rannikujõgedes 2001. aastal. Asustatud kalad on 
märgistatud lõigatud rasvauimega. Põlula Kalakasvatuskeskuses kasvatati noorjärke 
loodusest tabatud kalade marjast. Põlula andmetel võeti marja Selja jõe, Pudisoo ning 
Mustoja meriforellidelt. 2005. aastal loodi kaheaastastest Mustoja ning Pudisoo kaladest 
Põlulasse ühendsugukari, kuhu hiljem lisandusid Kunda jõe kalad (Kalade taastootmise... 
2012: 33). 
 

 
Joonis 6: Meriforelli püük (kutseline ja harrastuspüük) 1999 – 2014 (Lõhe ja meriforelli... 
2015: 58) 
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Hiiu- ning Läänemaa meriforelli varudele on positiivselt mõjunud Õngu kalakasvatuses 
kasvatatud kalade asustamine. Alates 1992. aastast on meriforelli noorjärke asustatud nii 
Hiiumaa rannikumerre, Õngu jõkke, Vanajõe jõkke ning 2002. aastast ka Läänemaa 
jõgedesse. Ebastabiilsete olude tõttu Hiiumaa jõgedes ning konkurentsi vältimiseks 
loodusliku populatsiooniga on kala asustatud ka rannikumerre. Õngu kasvandus on 
kasutanud meriforelli paljundamiseks peamiselt Õngu ojast püütud sugukalu, suur osa neist 
on vastavalt märgistusele sama kasvanduse päritoluga (Kalade taastootmise... 2012: 38). 
 
 
2.1.6 Meriforelli haigused ja parasiidid 
 
Meriforelli noorjärkudele on probleemiks proliferatiivne neeruhaigus (PKD), mida esineb 
mitmes Soome lahe vesikonna jões. PKD esineb samasuvistel forellidel, sümptomiteks 
tundlikkus hapnikudefitsiidi suhtes, suurenenud neerud ning aneemilised lõpused (Kangur 
jt 2003: 51). 
Parasitofaunat uuriti põhjalikumalt Soome lahe vesikonna jõgede meriforelli tähnikutel 
aastatel 1998-1999, mil leiti 27 liiki parasiite seitsmest seltsist. Sagedamini esines 
trematoode (imiussid) Bunodera luciopercae ja Crepidostomum farionis ning nematoodi 
(ümarussi) Cystidicoloides tenuissima (Kangur jt 2003: 52). 
Saaremaa vetest püütud täiskasvanud kaladelt on leitud imiussi Diphyllobothrium 
norvegicum’i ning Soome lahe kaladelt Diphyllobothrium dendriticum’i vastseid (Rannak 
jt 1983: 100). Norvegicum on liik, mis on ohtlik ka imetajatele (Rannak jt 1983: 102). 
Soome lahe meriforellidel on tõendatud ka paelussi Ebothrium crassum esinemine. 
Tegemist on parasiidiga, kes on spetsialiseerunud elama lõhilaste sooleripikutes (Merilo 
2005: 38).  
Autori andmetel on Eesti põhjarannikult harrastuskalastajate poolt tabatud kaladel 
esinenud nahainfektsioone (joonis 7).  
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Joonis 7: Nahakahjustusega meriforell (Toomas Illi, 2015) 
 
Võimalikud on bakteriaalse etioloogiaga haigused nagu ultseratiivne nahanekroos või 
bakteriaalne külmaveehaigus, millest kumbagi Eesti rannikuveest püütud meriforellidel 
veel avastatud ei ole.  
 
 
2.2 Paeluss Eubothrium crassum 
 
Sugukonna Amphicotylidae perekonda Eubothrium kuulub mitmeid paelussiliike 
(tsestoode), levides kõikjal üle maailma. Eubothrium crassum on paelussiliik, mis 
parasiteerib lõhelistel perekonnast Salmo ning tegemist on ühe levinuma tsestoodiga 
forellide soolestikes. Käesolev uuring keskendubki crassumile ning tema mõjule kalade 
konditsioonile. Kala nakatub parasiidiga, toitudes aerjalgsetest vaheperemeestest. E. 
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crassum elab nii mereevee- kui ka mageveelõheliste soolestikes, paiknedes täpsemalt 
püloorilistes ripikutes. Lõhelised on crassumi lõpp-peremeesteks ning parasiit on ohtlik 
ainult kaladele. Inimest ning teisi püsisoojaseid organisme crassum ei ohusta, pigem on 
kala puhastamisel probleem esteetilist laadi (Merilo 2005: 38). 
Täiskasvanud paelussid vabastavad kala soolestikku tuhandeid mune, mis väljutatakse 
koos ekskrementidega väliskeskkonda. Munad sisaldavad juba väljaarenenud embrüot. 
Vees olles ujuvad need vabalt ringi, kuni süüakse ära aerjalgsete vähkide poolt või satuvad 
otse peremeesorganismi. Aerjalgsed vähid on E.crassumi esimeseks vaheperemeheks, kuid 
võimalik on ka teiseste vaheperemeeste esinemine (Mitchell 1993: 1). Vaheperemehes 
areneb munast vastne ehk plerotserkoid. Lõpp-peremees nakatub otse vaheperemeest 
(aerjalgset) süües või läbi teisese vaheperemehe. Viimasel juhul toitub paelussi vastsetega 
nakatunud aerjalgsest näiteks räim, kelle abil jõuab E. crassum meriforelli. Lõpp-
peremehes kinnitub vastne pülooorilise ripiku seina külge, kus areneb täiskasvanuks 
(Mitchell 1993: 2).  E. crassumi elutsüklit kirjeldab joonis 8. 
 

 
Joonis 8: Eubothrium crassumi arengutsükkel. Kalade seedetraktis vabaneb vette 
tuhandeid paelussi mune (A, B), kus need süüakse ära aerjalgsete vähkide poolt (C) 
Vaheperemees satub otse või läbi teise vaheperemehe lõpp-peremehe organismi (D) 
(Buchmann jt 2009: 47) 
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Anadroomne meriforell võib E.crassumiga nakatuda nii mage- kui merevees. Samuti on 
täheldatud, et samaaegselt võib meriforellide soolestikus elada nii paelussi mage- kui ka 
mereveevorm. Siiski on leitud, et paelussi mageveevorm ei suuda meriforelli soolestikus 
suguküpseks areneda (Mitchell 1993: 2). Meres tabandub kala parasiitussiga mitmel moel. 
Kuna räimevastsete toidus on valdavaks liigiks aerjalgne Eurytemora affini (Arula 2012: 
38), võib suure tõenäosusega meriforell parasiidiga tabanduda oma põhilist toiduobjekti - 
räime tarbides. Samuti võivad laskujad nakatuda läbi  merevee joomise osmoregulatsiooni 
tarbeks (Mitchell 1993: 2).  
E.crassumi infektsioon ei ole lõpp-peremehele surmav, siiski võib suur paelusside hulk 
soolestikus pidurdada kala kasvu ning arengut (Merilo 2005: 38). Kirjanduse andmetel on 
suurimaks leitud tsestoodide koguseks ühe forelli soolestikus olnud 1700 isendit. 
Arvukuseks, mis avaldab tõsist mõju kala konditsioonile, loetakse keskmiselt 500 isendit 
(Mitchell jt 1993: 1). Uuringud E. crassumi mõjudest peremeesorganismile on näidanud, et 
lisaks tüsedusindeksi vähenemisele väheneb ka punavereliblede arv ning hemoglobiinitase. 
Mida suurem on täiskasvanud paelusside arv peremeesorganismis, seda suurem on 
hemosideriini (rauda sisaldav pigment kudedes) tase. Sellised muutused viitavad 
hemolüütilisele aneemiale ehk kehvveresusele. Juhul kui peremehe püloorilistes ripikutes 
on suur hulk täiskasvanud paelusse, võib invasioon soolesulguse tagajärjel lõppeda kala 
surmaga (Mitchell 1993: 2).  
 
 
2.3 Varemtehtud uuringud 
 
Varasemalt on Eubothrium crassumi mõju uuritud lõhe noorjärkude kehamassiindeksile. 
Bergeni ülikooli teadlased nakatasid 1995. aasta augustikuus 160 lõhe noorjärku selle 
parasiidiga. Võrdlusgruppi võeti 160 noorjärku, kes ei olnud parasiidiga tabandunud. Katse 
eesmärgiks oli hoida tabandunud ning tervete lõhe noorjärke tehislikult sarnastes 
tingimustes, et määrata parasiidi mõju kalade kasvule ning punaste vereliblede arvule. 
Kalu hoiti eraldi basseinides ning söödeti 50% ratsiooniga, et vältida ülesöötmist ning 
seeläbi ka võimalust, et E. crassumi mõju kehamassiindeksile jääks ülesöötmise tõttu  
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peidetuks. Novembris jaotati 320 kala nii, et kahte eraldi mahutisse pandi kokku 80 
tabandunud ning 80 tervet lõhet. Iga kuu mõõdeti kalade standardpikkus ning täiskaal. 
Vahepeal eemaldati mõlemast mahutist 40 kala lõhedel aneemiat põhjustava viiruse 
uurimiseks, samuti võeti 10 kala, et võtta vereanalüüsid. Ülejäänud lõhedega kestis katse 
1996. aasta juulikuuni kui kalad hukati, tuvastati sugu ning eemaldati siseorganid. E. 
crassumiga tabandatud kalade puhul oli paelusside esinemine 95% nakatatud kalade 
koguarvust. Kõik kalad, kes ei olnud uuringu alguses E. crassumiga tabandatud, ei olnud 
ka uuringu lõpus paelusside kandjad. Katse alguses ei olnud tabandunud ja tervete kalade 
konditsioonidel märkimisväärset vahet, kuid katse viimase kahe kuu jooksul muutus 
tabandunud kalade kasv tervete kalade omast aeglasemaks (Saksvik jt 2001) (joonis 9).  
 

 
Joonis 9: Muutused E. crassumiga tabandunud ning tervete Lõhe noorjärkude 
kehamassiindeksites. Katse toimus ajaliselt (Time) novembrist juulini kahes erinevas 
katsemahutis (Tank 1 ja Tank 2) hoitud lõhe noorjärkudega. Joonisel on kirjeldatud nii 
paelussiga nakatatud (Infected) kui ka nakatamata (Uninfected) kalade tüsedusindekseid  
(Saksvik jt 2001) 
Antud katse tõestas, et E. crassumiga tabandumine võib mõjutada kalade konditsiooni. 
Siiski tuleb arvestada et tegu oli kontrollitud tingimustes läbiviidud katsega. Looduslike 
populatsioonide uurimine võib osutuda keerulisemaks, kuna materjali kogumisel tuleb 
arvestada ka juhuslikkuse faktoriga, mida erinevalt laborikatsest on loodusliku valimi 
uurimisel keeruline minimeerida.  
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3 MATERJAL JA METOODIKA 
 
3.1 Proovide kogumine 
 
Meriforellidelt proovide kogumine algas 2014. a. detsembris ning kestis 2016. a. 
veebruarini. Selleks leiti harrastuskalastajad, kes nõustusid roogitud kalade siseorganeid 
koguma ja säilitama. Aasta jooksul kogus proove 11 harrastuskalastajat. Meriforellide 
püügivahendina kasutati spinningut ning peibutiseks lanti. Tänu harrastuspüüdjate 
kaasamisele saadi geograafiliselt paiknemiselt mitmekesine kalade valim põhjaranniku 
erinevatest piirkondadest. See andis võimaluse välja selgitada ka seda, milline on  
paelussidega tabandumine geograafiliselt erinevates piirkondades. Proovide kogujaid 
tasustati iga kahe kogutud proovikomplekti eest käsitöölandiga. 
Võrreldavate andmete saamiseks töötati välja proovide kogumise metoodika. Selle 
järgimiseks koostati 7 nõuandest koosnev abivahend: 
1. Kirjuta üles püügikuupäev ning -koht; 
2. Kirjuta üles püütud kala täiskaal ning pikkus sabauime esimeste kiirteni; 
3. Võta soomuseproovid, kraapides noaga mööda küljejoont ning paki need 

kokkuvolditud paberilehe vahele; 
4. Eemalda kala sisikond, võimalusel fikseeri kala sugu ja aseta sisikond hästi 

suletavasse kilekotti. 
5. Fileerimisnoa otsaga võta 1-2 cm tükid neerude esimesest ning tagumisest osast 

ning pane mõlemad neeruproovid alkoholiga  täidetud Falconi tuubidesse. (Esimese 
ning tagumise neeruproovi võtmise vahepeal pese nuga puhtaks, et vältida DNA 
edasikandumist proovide vahel) 

6. Kalalt eemalda  pea ning aseta hästi suletavasse kilekotti. 
7. Ühe kala kõik kogutud proovid koonda ühte kilekotti ning pane esimesel 

võimalusel sügavkülmikusse. 
Harrastuskalastajatele kes proove kogusid, anti proovide kogumise juhend nii teksti- kui 
videoformaadis (https://youtu.be/WfdU_uIS-VI). 2014. a. detsembrist 2016. a. veebruarini 
koguti proovid 35-lt merest püütud meriforellilt. Valimis esines proove kaladelt kogu 
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põhjarannikult - Vihterpalust Karepani (joonis 10 ja 11). Huvitavamateks püügikohtadeks 
võib lugeda põhjaranniku väikesaared. Kõige rohkem proove koguti Pakri poolsaare 
idarannikult tabatud kaladelt (6 proovi).  

 
Joonis 10: Uuringus kasutatud kalade püügikohad Tallinnast lääne pool 
 

 
Joonis 11: Uuringus kasutatud kalade püügikohad Tallinnast ida pool  
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Külmutatud proovid koguti harrastuspüüdjatelt kokku ning transporditi termokastis Eesti 
Maaülikooli VLI vesiviljeluse osakonna, kus asetati sügavkülma, ootamaks edasiseid 
uuringuid. 
 
 
3.2 Proovide parasitoloogiline uurimine 
 
Päev enne uurimist paigutati sügavkülmutatud siseorganid külmikusse  5 °C juurde 
sulama. Paelusside esinemise määramiseks avati järgmisel päeval magu ning soolestik 
(joonis 12). Kuna suur osa paelussidest paiknes lukutiripikutes, sai need ükshaaval või 
kimbuna välja tõmmata ning loendada. Järgnevalt asetati paelussid edasiste uuringute 
tarbeks etanooliga täidetud Falconi tuubidesse. 
 

 
Joonis 12: Paelussid meriforelli soolestikus (erakogu) 
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Saadud tulemused kanti ihtüopatoloogilise uuringu kaartidele (joonis 13). Sinna pandi kirja 
proovi number, kala püügikoht, kala liik, täiskaal, püügikuupäev, kala pikkus ning sugu. 
Parasiitide lahtrisse kirjutati leitud parasiitide arv ning paiknemine.  

 
Joonis 13: Ihtüoparasiitide uuringukaart (erakogu) 
 
Falconi tuubides ning etanoolis säilitatud paelusside liik määrati mikroskoobivaatlusel. 
Parasiitusside liik määrati päise (skooleksi) morfoloogiliste tunnuste abil (peatükk 4.1) 
 
 
3.3 Statistiline andmetöötlus 
 
Uuringu andmed analüüsiti ja joonised konstrueeriti tabelarvutussüsteemis MS Excel. 
Erinevate seoste statistiliseks analüüsiks kasutati ühefaktorilist dispersioonanalüüsi ning t-
testi. Vastavad tulemused on välja toodud peatükis 4. 
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4 TULEMUSED 
 
4.1 Paelusside liik 
 
Mikroskoobivaatluse abil määrati proovidest leitud paelusside liik. Iga leiu puhul oli 
tegemist paelussiga Eubothrium crassum, mis parasiteerib lõhelistel perekonnast Salmo (E. 
crassumi liigispetsiifiline kirjeldus peatükis 2.2). Tsestoodid määrati crassumiks päise 
(skooleksi) tunnuste alusel. Crassumi skooleksil on 2 lateraalset vagumust (joonis 14), 
millega paeluss end peremehe seedeorganite siseseina külge kinnitab. 
 

 
Joonis 14: Eubothrium crassumi päis elektronmikroskoobi vaatlusel, näha on kaks 
lateraalset vagumust, millega paeluss end peremeesorganismi sooleseina külge kinnitab 
(Buchmann jt 2009: 47) 
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Tulemused kanti tabelisse (tabel 1), kasutades programmi MS Excel.  Lisaks eelpool 
mainitud parameetritele arvutati ka kalade tüsedusindeks valemist K=100(W/l3),  kus W on 
kala täiskaal ning l on standardpikkus ninamikust sabauime esimeste kiirteni. 
 
Tabel 1: Uuringu koondtabel 
Proovi 

nr 
Püügikoht Kuupäev Tw 

(g) 
l 

(cm) 
Tüsedusindeks 

K 
Sugu Leid Hulk 

1 Paldiski 
lõunasadam 

10.05.2015 1350 51 1,02 ♀ E. 
Crassum 

3 
2 Kaberneeme 9.05.2015 2700 55 1,62 ♀ E. 

Crassum 
33 

3 Kolviku 11.05.2015 2710 60 1,25 ♂ E. 
Crassum 

13 
4 Leetse 7.12.2014 2150 52,5 1,49 ♂ E. 

Crassum 
33 

5 Tsitre 5.05.2015 1200 48 1,09 ♀ E. 
Crassum 

10 
6 Leetse 26.02.2015 3000 62 1,26 ♀ E. 

Crassum 
2 

7 Leetse 26.01.2015 2750 58,5 1,37 ♀ E. 
Crassum 

1 
8 Kolviku 4.05.2015 1100 46 1,13 ♀ E. 

Crassum 
7 

9 Leetse 5.02.2015 1340 48 1,21 ♂ E. 
Crassum 

33 
10 Viinistu 15.02.2015 3500 63 1,40 ♀ E. 

Crassum 
37 

11 Suurupi 10.05.2015 2680 58 1,37 ♂ E. 
Crassum 

8 
12 Hara laht 15.12.2015 1400 48 1,27 ♀ E. 

Crassum 
14 

13 Mustoja 12.12.2015 1760 52,5 1,22 ♀ E. 
Crassum 

4 
14 Rutja 30.10.2015 1600 53,5 1,04 ♀ E. 

Crassum 
30 

15 Mustoja 12.12.2015 2085 59,5 0,99 ♀ E. 
Crassum 

7 
16 Vihterpalu 19.08.2015 1480 46 1,52 ♀ E. 

Crassum 
4 

17 Hara laht 20.11.2015 2000 55,5 1,17 ♀ E. 
Crassum 

25 
18 Rutja 30.10.2015 1800 51,5 1,32 ♀ E. 

Crassum 
>30 

19 Neeme 1.10.2015 1500 48 1,36 ♂ E. 
Crassum 

12 
20 Viinistu 20.12.2014 1730 50 1,38 ♀ E. 

Crassum 
1 

21 Kolviku 5.04.2015 1630 57 0,88 ♀ E. 
Crassum 

20 
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22 Leesi 25.09.2015 1500 48 1,36 ♀ E. 
Crassum 

>30 
23 Tapurla 20.09.2015 2500 55,5 1,46 ♀ E. 

Crassum 
40 

24 Rutja 16.11.2015 2080 55,5 1,22 ♀ E. 
Crassum 

>50 
25 Kopisi saar 11.10.2015 1360 47 1,31 ♀ E. 

Crassum 
10 

26 Juminda 28.10.2015 1660 49 1,41 ♀ E. 
Crassum 

3 
27 Lohusalu 8.10.2015 1600 51 1,21 ♀ E. 

Crassum 
25 

28 Lohusalu 8.10.2015 2540 56 1,45 ♀ E. 
Crassum 

15 
29 Naissaar 17.10.2015 1500 46 1,54 ♂ E. 

Crassum 
1 

30 Naissaar 17.10.2015 1700 49 1,44 ♀ E. 
Crassum 

>30 
31 Koipsi saar 11.10.2015 2300 55,5 1,35 ♀ E. 

Crassum 
15 

32 Kopisi saar 8.10.2015 1380 47 1,33 ♀ Puudub 0 
33 Leetse 4.12.2015 1300 47 1,25 ♀ Puudub 0 
34 Lohusalu 25.02.2016 2050 55,5 1,20 ♀ E. 

Crassum 
33 

35 Leetse 23.02.2016 1300 48 1,18 ♀ E. 
Crassum 

16 
 
 
Proovide nr. 18, 22, 24 ja 30 puhul määrati ligikaudne parasiitide hulk, kuna loendamisel 
osa paelussidest purunes. Sel juhul loendati paelusside päiste arv. Kuna silmale 
raskestinähtavaid päiseid võis jääda lukutiripikutesse ning neid ei loendatud, on antud 
proovide puhul märgitud paelusside hulgaks rohkem kui (>) tegelikult loendatud 
parasiitide arv.  
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4.2 Paelussiga nakatunute arv 
 
Paelusside mõju hindamiseks kalade üldisele konditsioonile tuli esmalt vaadelda 
paelusside tabandumise määra antud valimis. Levinud arvamuse põhjal on suur osa Soome 
lahe meriforellidest paelussidega tabandunud. Antud uuringus oli 35-st uuritud kalast 33 
tabandunud, seega oli nakatunute hulk 94% . 
Kümne kala puhul leiti soolestikust 5 või vähem paelussi, sellest suuremad paelusside 
arvukuseklassid (joonis 15) on tabandunud kalade osas stabiilse languga, välja arvatud 
crassumi arvukuse vahemik  30-35, mis leiti seitsmelt kalalt. 
 

 
Joonis 15: E. Crassumi arvukus uuritud kalades hulgas 
 
Nagu näha tabelist 1 ning jooniselt 15, oli paelussidega  tabandunud enamik uuritud 
kaladest. Kuigi nakatunud oli enamus kalu, varieerus erinevate kalade soolestikest leitud 
paelusside arv ühest kuni 50 ja enama isendini. 
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4.3 Paelussiga tabandumise mõju uuritud kalade tüsedusindeksile 
 
Kalade tüsedusindeksi väärtuste graafilisel kujutamisel on näha, et tegu on 
normaaljaotusega (joonis 16). Uuringus kasutatud kalade keskmine tüsededusindeks oli 
1,29 
. 

 
Joonis 16: Kalade jaotus tüsedusindeksi väärtuste järgi 
 
Järgnevalt uuriti võimalikku seost E. crassumi arvukuse ning kalade tüsedusindeksi vahel. 
Täpsemate tulemuste leidmiseks teostati statistiline analüüs. Tüsedusindeksi väärtuste 
erinevust erinevates E. Crassumi arvukusklassides (0-10, 11-20, 21-30 ja >30) kujutab 
tabel 2. 
 
Tabel 2: Tüsedusindeksi väärtuste erinevused  erinevates E. crassumi arvukusklassides 
E. crassumi arvukusklassid Kalade arv Keskmine tüsedusindeks 

0-10 15 1,279514 
11-20 7 1,246324 
21-30 2 1,188039 
>30 11 1,342023 
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Tüsedusindeksi ja E. Crassumi arvukuse vahelise seose testimiseks teostati ühefaktoriline 
dispersioonanalüüs (tabel 3). 
 
Tabel 3: Tüsedusindeksi ja E. crassumi arvukuse vahelise seose statistiline analüüs 

Variatsioon SS df MS P-väärtus 
Gruppide vahel 0,065309 3 0,02177 0,514442 
Gruppide sees 0,865828 31 0,02793 

Summa 0,931137 34 
Märkused: Selgitused tabelis olevate teriminite kohta:  

1. SS – muutlikkus  
2. df – vabadusaste (kui mitme sõltumatu arvuga on süsteem täielikult kirjeldatav),  
3. MS – variatsiooni muutlikkus,  
4. P-väärtus – statistilist olulisust väljendav väärtus mis jääb 0 ja 1 vahele. Mida suurem on p-

väärtus, seda tõenäolisem on, et tulemus on saadud juhuse läbi, olulisuse piiriks on 0,05. 
 
E. crassumi arvukusklasside ning kalade tüsedusindeksi võrdlus on visuaalselt välja toodud 
joonisel 17. 
 

 
Joonis 17: Tüsedusindeksi ja E. Crassumi arvukuse vaheline seos graafiliselt. Valgete 
ringidega on märgitud emased ja punaste ringidega isased kalad; horisontaaljooned ja 
nende kohal olevad arvud näitavad keskmisi tüsedusindeksi väärtuseid erinevates parasiidi 
arvukusklassides 0-10, 11-20, 21-30 ja >30 
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Tüsedusindeksi ning E. Crassumi tabandumise vaheline seos ei olnud statistiliselt oluline, 
p=0,514 (tabel 3). Statistiline olulisus on tõestatud juhul kui p-väärtus jääb alla 0,05 (tabel 
3, märkus nr 4). Madalam tüsedusindeks oli kaladel, kelle soolestikest leiti 10-20 ning 20-
30 paelussi. Kõige paremas konditsioonis olid kalad, kes olid tabandunud 30 või enama 
ussiga.  
 
 
4.4 E. crassumiga tabandumise geograafiline erinevus 
 
Kirjanduse andmetel on võimalik jaotada Läänemere meriforelli populatsioonid 
toitumisrände järgi kaheks: paikne vorm ning pikkade toitumisrännetega vorm. Paikne 
vorm asustab Läänemere põhjaosa, kaasa arvatud Soome lahte (Rannak jt 1983: 75). Antud 
eeldusele tuginedes on võimalik tinglikult võrrelda paelussidega tabandumist erinevatest 
piirkondadest püütud kalade puhul.  
Soome lahe ranniku meriforellipiirkonnad on võimalik antud uuringus jaotada kaheks – 
idarannik Rutjast Neemeni ning läänerannik Naissaarest Kolvikuni (joonis 18). 
 

 
Joonis 18: Uuringus kasutatud kalade püügipiirkondade geograafiline jaotus lääne (punane 
kast) ning ida (sinine kast) püügisektoriks, punased punktid tähistavad uuringuks püütud 
kalu 
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Kokku püüti uuringu jaoks idast 18 kala ning läänest 17 kala. Kuna valimid on peaaegu 
võrdsed, on võimalik võrrelda kahest püügipiirkonnast püütud kalade paelussidega 
tabandumise intensiivsust. Joonisel 19 on kujutatud keskmine paelusside arv püütud 
kalades tulpdiagrammina. 
 

 
Joonis 19: Keskmine paelusside arv püütud kalade sisikondades lääne ning ida 
püügisektoris 
 
Mõlema püügisektori kaladelt leitud paelusside arvukuse võrdluseks teostati statistiline 
analüüs. Meetodiks kahe väärtusega t-test (tabel 4). 
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Tabel 4: Lääne ning ida püügisektoritest püütud meriforellide paelussidega tabandumise 
intensiivsuse statistiline analüüs (kahe väärtusega t-test).  
  Lääs Ida 
Keskmine 14,35294 19,5 
Variatsioon 155,2426 228,1471 
Vaatluste arv 17 18 
P-väärtus 0,278592 
Märkus: Selgitus tabelis oleva termini P-väärtus kohta: P-väärtus on statistilist olulisust väljendav 
väärtus mis jääb 0 ja 1 vahele. Mida suurem on p-väärtus, seda tõenäolisem on, et tulemus on 
saadud juhuse läbi, olulisuse piiriks on 0,05. 
 
Statistilisest analüüsist tulenevalt ei ole paelussidega tabandumise intensiivsue erinevus 
erinevates geograafilistes piirkondades statistiliselt oluline (p=0,28). 
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5 ARUTELU 
 
5.1 Paelussi E. crassum arvukus püütud kaladel 
 
Töö üheks eesmärgiks oli välja selgitada, millisel määral on Soome lahe meriforellid 
tsestoodidega tabandunud. Sõltuvalt tabandumise määrast oli edasiseks eesmärgiks uurida 
paelusside mõju kalade üldisele konditsioonile. Töös uuritud meriforellidest (35) oli  
paelussidega tabandunud 94% kaladest. Paelussi ei leitud kahe kala soolestikust.  
Kuigi antud uuringus kasutatud kalade valim ei ole väga suur, võib siiski järeldada et 
paelussidega tabandumise määr on Soome lahe kalade puhul kõrge. Ilmselt ei ole tegu 
probleemiga ainult Soome lahes, vaid kogu Läänemeres. Taani harrastuskalastajatelt 
pärineva info põhjal on ka Läänemere lõunaosa meriforell intensiivselt tsestoodidega 
tabandunud. 
 
 
5.2 Parasiitussi mõju uuritud kalade tüsedusindeksitele 
 
Kirjanduse andmetel võiks arvata, et intensiivsem E. crassumiga tabandumine  avaldab 
mõju kalade konditsioonile, kaasaarvatud tüsedusindeksile (Merilo 2005: 37, Mitchell 
1993: 2). Antud uuringu raames ei leitud paelussi  E.crassum arvukuse ning tabandunud 
kalade tüsedusindeksi vahel statistilist seost (peatükk 4.3). Meriforellid, kelle soolestikust 
leiti rohkem paelusse, olid isegi paremas konditsioonis kui väiksema parasiitide arvuga 
kalad. Uuringu tulemuste põhjal oli 18 kala tüsedusindeks üle valimi keskmise (1,29), 
millest 7 kala olid tabandunud 30 või enama tsestoodiga (joonis 8). Kirjanduse andmetel 
moodustab paelusside kaal keskmiselt 0,98% kala kogukaalust, seega suure arvu ussidega 
tabandunud kalade tüsedusindeksile võib tsestoodide kaal omada teatavat mõju (Saksvik jt 
2001). Kuna valimis olevate kalade sugu oli väga ebaühtlaselt jaotunud (6 isast ning 29 
emast kala), ei ole võimalik teha järeldusi E.crassumi mõju erinevustest isaste ning emaste 
kalade tüsedusindeksile. 
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Seose puudumise üheks põhjuseks võib olla väike valim (35 kala). Siiski võib eeldada, et 
ka antud valimi puhul oleks märgatav seos tabandumise ning tüsedusindeksi vahel välja 
tulnud. Hea oleks võrrelda mittenakatunud ning parasiidikandjatest kaladest koosnevaid 
valimeid eraldi, nagu seda tegid Bergeni Ülikooli teadlased lõhe noorjärkudega (peatükk 
2.3). Arvestades Soome lahe loodusliku meriforelli populatsiooni paelussidega 
tabandumise määra, võib haigusvabadest kaladest koosneva valimi koostamine keeruliseks 
osutuda, sest antud uuringu põhjal võib väita, et ligikaudu iga 16-s kala on paelussivaba. 
Samuti tuleb arvestada juhuse faktorit, mis kontrollitud tingimustes oleks viidud 
miinimumini. Looduslike populatsioonide uurimisel on seda peaaegu võimatu saavutada. 
Samal ajal ei ole välistatud, et nakatunute hulk on tegelikult väiksem.  
Kirjanduse allikatest selgub, et forelli konditsiooni mõjutab keskmiselt 500 E. crassumiga 
tabandumine ühe isendi kohta (Mitchell 1993: 1). Antud valimi maksimaalne paelusside 
arv ühe kala kohta oli ligikaudu 10 korda väiksem. Paelusside väikse arvukuse põhjuseks 
kalade soolestikes võib olla meriforelli rändespetsiifika. Nagu kirjeldatud peatükis 2.1.2, 
on meriforell anadroomne siirdekala, kes siirdub sügiseti merest jõgedesse kuderändele. E. 
crassumil on 2 erinevat vormi, s.o mageveeline ning soolase vee vorm, sealjuures 
kummagi vormi munad ning täiskasvanud tsestoodid ei talu vastupidised tingimusi. Seega 
säilib võimalus, et kuderändel meriforellid „puhastuvad“ jõkke siirdudes E.crassumi 
soolase vee vormist. Vette sattuvatele crassumi munadele on magevesi koheselt letaalne, 
soolestikus viibivatele parasiitide täiskasvanud isenditele muutub uus keskkond 
hukatuslikuks viiteajaga (Mitchell jt 1993: 2). Samuti on võimalik, et jões viibides 
tabanduvad kalad paelussi mageveevormiga, kuid ei ole tõendeid, et parasiitussi 
mageveevorm meriforellide soolestikus suguküpseks areneb (Mitchell jt 1993: 2). 
Kuderändelt merre laskudes hukkuvad kala soolestikus olevad magevee tsestoodid ning 
kala tabandub jälle ussi soolase vee vormiga. See tähendaks, et kalad ei jõuagi kunagi 
paelussiga nii intensiivselt nakatuda, et see nende üldisele konditsioonile mõju avaldaks. 
Juhul kui antud hüpotees ka riimveelises Läänemeres paika peaks, ei pruugi E. crassum 
olla meie põhjaranniku meriforellidele surmavalt ohtlik. Tegeliku olukorra testimiseks 
peaks uurima kuderändelt laskuvate (enne merre jõudmist) meriforellide sooleparasiitide 
koosseisu ning nakatumise intensiivsust. 
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5.3 Tabandumise geograafiline erinevus 
 
Peatükis 4.4 jaotati uuringus püütud meriforellide püügikohad kahte piirkonda, s.o.  ida 
ning lääne püügisektor. Traditsiooniliselt on antud jaotus ka harrastuspüüdjate jaoks 
levinud. Meriforelli püütakse üldiselt Tallinnast ida pool alates Viimsi poolsaarest Ida-
Virumaa maakonnapiirini ning lääne pool Kakumäe lahest Vihterpaluni. Kahe piirkonna 
vahele jääb Tallinna laht, mis ei ole teadaolevalt väga populaarne püügipiirkond (v.a. 
Naissaare ümbrus). 
Antud uuringuks tabati 2 meriforelli Naissaare lähistelt (jaotati lääne püügisektori sisse). 
Liikudes ida poole oli järgmiseks püügipaigaks Neeme poolsaar, mis asub Naissaarest 
umbes 40 kilomeetri kaugusel ida suunas (joonis 18). Kuna  Soome lahe 
meriforellipopulatsiooni puhul on tegu paikse vormiga, andis selline püügipiirkondade 
jagunemine võimaluse teostada tabandumise intensiivsuse võrdlust paikkonniti. Meriforelli 
paikse vormi toitumisrände pikkus võib olla kuni 80 kilomeetrit ning lähimate 
püügikohtade kaugus kahe püügisektori vahel (Naissaare ja Neeme) oli 40 kilomeetrit, 
samuti ei saa olla kindel, et näiteks Pirita jõest laskunud kalad ei liigu rändel Paldiski 
poolsaareni (ligikaudu 70 kilomeetrit). Siiski oli tegemist kaladega, kes antud piirkonnas 
aktiivselt toitusid ja võimalik, et tsestoodidega nakatumise intensiivsus  sõltub just nende 
konkreetsete piirkondade toidubaasi iseärasustest. Joonisel 19 on näidatud lääne ning ida 
püügisektorist püütud kalade soolestikest leitud paelusside keskmine arvukus. Tallinnast 
lääne pool püütud kalad olid tabandunud keskmiselt 14,4 parasiitussiga, ida pool püütud 
kalade keskmiseks paelusside arvuks oli 19,4. Statistilise analüüsi tulemusel (tabel 5) ei saa 
siiski väita, et paelussidega tabandumise intensiivsus on erinevates geograafilistes 
piirkondades erinev. Antud analüüsi puhul oleks ilmselt samuti vaja suuremat valimit, 
hetkel ei ole 17-st ja 18-st kalast koosnevad valimid statistiliseks analüüsiks piisavad. 
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6 EDASISED UURINGUD 
 
Peatükis 3.1 on kirjeldatud proovide kogumise metoodikat. Lisaks siseorganitele ning 
kaalu ja pikkuse fikseerimisele säilitati meriforellide pead ning koguti neeru- ning 
soomuseproovid.  
Püütud meriforellide pead on praeguseks toimetatud Tartu Ülikooli Mereinstituuti, kus 
eraldatakse otoliidid, mis saadetakse Ameerika Ühendriikidesse uuringutele. Uuringu 
eesmärgiks on otoliitide keemilise koostise järgi määrata kalade kodujõgi. 
Neeruproovid koguti  proliferatiivse neeruhaiguse (PKD) leviku uurimiseks täiskasvanud 
meriforellide seas, sest käesolevaks ajaks on seda uuritud ainult forelli noorjärkudel 
(A.Vasemägi). Neeruproovidest eraldatud DNA sekveneerimisel on võimalik selgitada ka 
võimalike lõhe ning meriforelli esimese põlvkonna hübriidide sattumist valimisse. Lisaks 
saab informatsiooni kalade sünnijõgede kohta, kuna geneetiline võrdlusmaterjal on 
andmebaasides olemas. See aitaks kaardistada kalade toitumisrännet ning seda, kas 
valimisse on sattunud Soome rannikujõgedes koorunud kalu. Samuti on võimalik selgitada, 
kas PKD kandvuse ja paelusside kandvuse vahel on seoseid mis viitavad erinevate 
parasiitide antagonismile peremeesorganismis, või mitte. 
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7 KOKKUVÕTE 
 
Käesoleva uurimustöö eesmärgiks oli selgitada Soome lahe meriforellide sooleparasiitide 
esinemise määr ning hinnata parasiitide mõju kalade üldisele konditsioonile.  
Sooleparasiitidega tabandumise uurimiseks püüdis 11 harrastuskalastajat Põhja-Eesti 
rannikumerest meriforellid, kellelt koguti ette antud juhendi ja metoodika alusel 
uurimustööks vajalik materjal. Proovide kogumine kestis 2014. aasta detsembrist 2016. 
aasta veebruarini. Kokku võeti proovid 35-lt meriforellilt. Pärast seda alustati 
parasitoloogiliste uuringutega Eesti Maaülikooli VLI vesiviljeluse osakonna 
laboratooriumis. Meriforellide pead anti üle TÜ Mereinstituudi teaduritele, kes tegelevad 
kalade sünnijõgede kaardistamisega.  Sooleparasiitide leidmiseks avati kalade magu, 
lukutiripikud  ning soolestik. Leitud parasiitussid loendati ning fikseeriti etanooliga 
täidetud Falconi tuubidesse. Järgnevalt määrati morfoloogiliste tunnuste alusel paelusside 
liik ning arvutati täiskaalu ning standardpikkust kasutades kalade tüsedusindeksid, et 
võrrelda leitud paelusside arvukust kalade konditsiooniga. 
Uuritud 35-st kalast leiti tsestoode 33 soolestikus, seega oli nakatunud  94% uuritud 
kaladest. Igal tabandunud kalal leiti nakatumine lõhilastes parasiteeriva paelussiga 
Eubothrium crassum. E.crassumi arvukus kalade soolestikus varieerus ühest kuni 50 ja 
enama isendini. Statistilise analüüsi tulemusel selgus, et tabandumise intensiivsuse ning 
meriforelli tüsedusindeksi vahel seos puudus. Samuti puudus statistiline seos paelusside 
arvukuse ning erinevate püügipiirkondade vahel. 
Uurimistulemuste analüüsimisel selgus, et uuritud valimis oli tsestoodidega tabandumise 
protsent kõrge. Samas ei saa öelda, et paelusside arvukus meriforellide soolestikus oleks 
olnud piisavalt suur, et mõjutada kalade tüsedusindeksit. Kirjanduse allikatest selgub, et 
forelli konditsiooni mõjutab keskmiselt 500 E. crassumiga tabandumine ühe isendi kohta. 
Antud valimi maksimaalne paelusside arv ühe kala kohta oli ligikaudu 10 korda väiksem. 
Looduslikku populatsiooni uurides peab arvestama juhuslikkuse faktoriga, mis langeb 
valimi kasvades. Teiseks põhjuseks võib olla meriforelli sigimisspetsiifika. Anadroomse 
siirdekalana käib meriforell regulaarselt jões kudemas. Paelussi E. crassum mereveevormi 
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areng on pärsitud  kui peremeesorganism siirdub magedasse vette, sest teine keskkond võib 
muutuda paelussidele hukatuslikuks. Sellisel juhul vabaneb meriforell regulaarselt 
soolestikus olevatest tsestoodidest ning paelusside arvukus ei tõusegi nii suureks, et see 
kalade konditsiooni mõjutaks. Juhul kui antud hüpotees ka riimveelises Läänemeres paika 
peaks, ei pruugi E. crassum olla meie põhjaranniku meriforellidele surmavalt ohtlik. 
Tegeliku olukorra testimiseks peaks uurima kuderändelt laskuvate (enne merre jõudmist) 
meriforellide sooleparasiitide koosseisu ning nakatumise intensiivsust E. crassumi 
arvukusel puudus seos ka rannikumere erinevate piirkondade vahel. Kaladest leitud 
paelusside arv oli Tallinnast ida pool mõnevõrra suurem kui lääne pool. Paraku ei 
kinnitanud väikese valimiga tehtud statistiline analüüs, et parasiitide arvukus oleks seotud 
konkreetse rannikumere piirkonnaga.  
Edasised uuringud peavad andma vastuse, kas paelusside arvukus  mõjutab meriforelli liha 
kvaliteeti ja paljunemisedukust ning kas PKD kandvuse ja paelusside kandvuse vahel on 
seoseid, mis viitavad erinevate parasiitide antagonismile peremeesorganismis. Eubothrium 
crassumi arvukuse võrdlemiseks erinevates piirkondades tuleks samuti teostada edasiseid 
uuringuid, kuna käesolevas töös kasutatud valim on statistiliseks uurimuseks liiga väike. 
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9 OCCURRENCE OF TAPEWORMS AND THEIR EFFECT 
ON GENERAL CONDITION OF SEA TROUT (Salmo trutta 
morpha trutta) 
 
Summary 
 
The aim of this study was to investigate the occurrence of tapeworms in sea trout (Salmo 
trutta morpha trutta) of the Finnish Gulf and to examine the effect of tapeworm abundance 
on fish condition. 
Gathering of the material started in December of 2014 and ended in February 2016.  11 
anglers assisted in the gathering of samples from 35 sea trout along the northern coast of 
Estonia. Gathered material included intestines of the fish, kidney samples, head of the fish 
and scale sample. Standard length, full weight and sex of the fish was also recorded. In late 
February 2016, laboratory analysis begun in the Institute of Veterinary Medicine and 
Animal Sciences of Estonian University of Life Sciences. The intestinal tracts of sea trout 
were cut open and the tapeworms were removed from the pyloric caecas and intestines of 
the infected fish. Removed cestodes were counted and stored in ethanol for further 
research. Condition factor K=100(W/l3) was calculated for every fish (W stands for the full 
weight of the fish and l is standard length of the fish). 
33 sea trout out of 35 were infected with tapeworms (94% of the gathered sample). 
Microscopic examination revealed that all the infected fish carried tapeworm Eubothrium 
crassum (Cestoda: Pseudophyllidea), which is endemic to salmonids. The abundance of 
cestodes in sea trout varied from 1 tapeworm to over 50 tapeworms per individual fish. 
Statistical analysis (ANOVA) revealed that there was no relationship between the 
abundance of tapeworms and the condition factor of the fish. Statistical analysis for 
geographical disparities of tapeworm abundance was also performed using t-test and no 
linkage between tapeworm abundance in different areas was found. 
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Although 94% of the sampled sea trout were  infected with tapeworms, the abundance of 
cestodes was not high enough to influence the general condition of the fish. It is stated that 
on average 500 individuals of Eubothrium crassum have a significant effect on the 
condition of the fish, while the maximum amount of tapeworms found during this research 
was about 50 times lower. Although examining a larger number of sea trout could make a 
difference to the results, it is still quite certain that the low abundance of  the E. crassum 
infection has a low effect (if any) on the sea trout of the Finnish Gulf. Eubothrium crassum 
has two different races – marine and freshwater and the whole cycle of infection can occur 
in either environment, but cannot be initiated in one for completion in another (Mitchell 
1993: 2). When adult fish return to fresh water for spawning, the marine origin tapeworms 
cease reproduction and are ultimately lost. Hence it is possible that the sea trout regularly 
get rid of the tapeworms and as a consequence the tapeworm abundance in the intestines of 
sea trout can not grow large enough to have a significant effect on the condition of the fish.  
Average tapeworm abundance in different areas of the northern coast of Estonia varied by 
5 individuals for eastern and western side of the coast (figure 10), the geographical 
disparity in E. crassum abundance is not proven. This could result from the small sample 
size (17 fish from west and 18 from east) and further research should be carried out. 
As mentioned earlier, there were also other samples gathered from the sea trout in addition  
to the intestinal ones. Further research is going to be carried out on the kidney samples, to 
examine the prevelance of proliferative kidney disease (PKD) in adult sea trout. The 
prevelance of PKD and tapeworms should be compared to find out if there is any 
indication of parasitic antagonism in the host. 
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