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Võrtsjärv on Eestimaa pinnal suurim veekogu, mis on ka samas kõige suurema veetaseme 

kõikumisega järv. Aeg-ajalt on talvel toimunud massilisi kalade hukkumisi, mis on 

mõjutanud järgnevate kalapopulatsioonide arvukust. Kuna Võrtsjärv on tähtis tööndusliku 

kalapüügi järv, siis on järves elavate kaladega seotud protsesside uurimine väga tähtis 

mõistmaks, mis tingib kalaliikide arvukuse muutusi. 

Töös uuriti peamiselt 5 kalaliiki, milleks olid ahven, kiisk, latikas, särg ja viidikas ning 

vaadeldi lisaks ka kogu kalasaagi arvukust ning biomassi. Seirepüügi aastatel 2006 ning 

2015 oli madal veetase ning 2008. ja 2012. aastal kõrge veetase. Lisaks kasutati 2014. 

aastal teostatud uuringu andmeid, kus võrreldi litoraali (kollase vesikupu alal) ning avavee 

hapnikusisalduse ööpäevaseid muutusi. 

Uurimuse eesmärgiks oli selgitada, kas Võrtsjärve veetase mõjutab kalade käitumist ning 

millist vööndit erinevad kalaliigid eelistavad, uurida kas suured kalad hoiavad pigem 

litoraali või pelagiaali. Kalade tüseduse kaudu püüti saada informatsiooni järves valitsevate 

elutingimuste, eelkõige toidubaasi kohta. 

Selgus, et madala veetasemega saadi kätte rohkem kalu. Kõige olulisem statistiline 

erinevus esines viidikal, kelle saagid olid väga arvukad madalaveelisel 2006. aastal. 

Samuti oli madala veetaseme korral rohkem särge. Tulemused näitasid, et latikas eelistab 

olla pigem pelagiaalis kui litoraalis. Selgus, et iga liigi arvukusel on mingi seos järves 

valitsevate tingimustega nagu   veetasemega või siis vööndiga. 

Märksõnad: litoraal, pelagiaal, veetase, arvukus, biomass 
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Lake Võrtsjärv is Estonias biggest lake, which is located entirely on Estonian soil. It has 

also the biggest water level fluctuations. In winter months, there are large quantities of fish 

deaths, which is affecing future fish populations. As lake Võrtsjärv is important for 

commercial and industrial fishing, therefore it is important to study the fish-related 

processes to understand, what causes changes in species abundance. Through this it is 

possible to see what affects the rise and decrease in fish quantity. 

The thesis studied mainly five fish types, which were perch, ruffe, bream, roach and 

common bleak, and also looked at all fish abundance and biomass. Fish monitoring in 

2006 and 2015 was the water level low and water level was high in 2008 and 2012. In 

addition, this study used the oxygen monitoring data from the year 2014, where daily 

oxygen changes in the littoral (field of Nuphar lutea) and pelagic zone were compared. 

The aim of this study was to determine whether the water level of Võrtsjärv affects the 

behavior of fish. Also to find out which fish species prefer different zones and investigate 

whether the rather large fish hold into littoral or pelagic zone. Through fish obesity 

attempted to obtain information about the, the present life-conditions in the lake, especially 

in the food base. 

The thesis showed an increase of quantity of fish, when the water level was low. The most 

significant statistical difference occured by common bleak, whose yields were very 

numerous in shallow 2006. There was also a numerous catch of roaches at low water level. 

The results showed that bream prefered to be more in the pelagic zone, compared to the 

littoral zone. It turned out, that the abundance of fish species has any relation to the 

prevailing conditions of the lahe, such as water level or different zones. 

Keywords: littoral zone, pelagic zone, water level, abundance, biomass 
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1. SISSEJUHATUS 

 

Võrtsjärves esineb enamasti kevadtalvisel ajal madalat vee hapnikusisaldust (Tuvikene et 

al 2007). Suvine kõrge vee temperatuur on ohtlik eriti  külmalembestele kaladele nagu 

võldas (Cottus gobio), rääbis (Coregonus albula), luts (Lota lota). Teadaolevalt surevad 

suviste halbade elutingimuste tõttu ennekõike kiisk ja teised ahvenlased. Ahvenlaste 

suremist tuleb ette, kui vee temperatuur tõuseb üle 25
o
C. Kiisk (Gymnocephalus cernus) 

on kõige enam tundlik vee kõrge  temperatuuri suhtes. Tõugjat (Leuciscus aspius) mõjutab 

kõige enam koelmute vähesus ning rääbist mõjutavad koelmute mudastumine ning liiga 

kõrged veetemperatuurid. Röövkalu, kes kasutavad saagi jälitamiseks peamiselt nägemist, 

mõjutab eutrofeerumisega kaasnev vee hägustumine. Kõige tundlikumad on vee hägususe 

suhtes haug (Esox lucius), ahven (Perca fluviatilis) ja tõugjas ning vähem tundlik on koha 

(Sander lucioptera)  (Otsus, M., Tuvikene, A., 2006). 

Võrtsjärv on tähtis kalajärv, kus toimub nii kutseline kui harrastuslik kalapüük. Et selle 

järve veetase muutub suurtes piirides ja sageli toimuvad suured hapnikusisalduse 

kõikumised, mis omakorda mõjutavad kalade elutingimusi veekogus, on vaja täpsemalt 

uurida, kuidas need tegurid kalade käitumist, sh liikumist järve piires, mõjutavad. 

Magistritöö eesmärkideks oli uurida: 

 Võrtsjärve veetaseme ja hapnikurežiimi mõju kalade käitumisele, 

 erinevate kalaliikide ruumilist paiknemist Võrtsjärves. 

Töö käigus uuriti Võrtsjärve hapnikurežiimi mõju kalade käitumisele 

vegetatsiooniperioodil,  erinevate veetasemete korral. Uuriti, millised kalad eelistavad 

litoraali, millised avavett ning millistes järve osades on kalade liigiline mitmekesisus kõige 

suurem. 

Uurimuse hüpoteesid: 
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• Madala veetaseme puhul eelistavad kalad avavett ning kõrge veetaseme korral 

litoraali. 

• Madala veetaseme korral on hapnikuolud halvemad, eriti litoraalis. 

Magistritöö põhineb 2006., 2008., 2012. ja. 2015. aastal toimunud Võrtsjärve riikliku seire 

raames toimunud kalade katsepüükide andmete alusel ning 2014. aastal ööpäevaste katsete 

alusel saadud hapniku andmetel. Autor osales 2015. aastal toimunud seirepüükidel, kus 

määras kalade liigilise koosseisu, pikkused ning kaalud. 

Tänan magistritöö juhendajat – PhD ArvoTuvikest ning MSc Marina Haldnat nõuannete 

eest statistilise analüüsi osas. Avaldan tänu Lea Tuvikesele heade nõuannete eest. Samuti 

tänan Reelika Raigi abi eest välitöödel ning kõiki Limnoloogiakeskuse töötajaid, kes 

abistasid materjali kogumisel. 

 



8 
 

 

 

2. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

2.1 Võrtsjärv 

 

Võrtsjärv on suurim tervenisti Eestimaa pinnal olev eutroofne järv. Ta on Emajõe kaudu 

ühenduses Peipsiga ja on tekkinud viimasega enam-vähem samal ajal (pärast viimast 

jääaega, 12000-13000 aasta eest). Praeguseks on nende kahe järve seisund kujunenud üpris 

erinevaks, mida tingib eelkõige Võrtsjärve väike sügavus, mis jääb Peipsi omale 

keskmiselt 2,5 korda alla. Bioloogilise produktiivsuse poolest on Võrtsjärv Peipsist paar 

korda kehvem (Pihu,E., Turovski, A., 2001, Eesti Entsüklopeedia). 

Kalanduslikult on Võrtsjärvel kõige rohkem kohajärve tunnuseid: madal sogasevõitu vesi 

(läbipaistvusega suvel mitte rohkem kui 0,5-0,8 m), suhteliselt vähene veetaimestik järve 

põhjapoolses osas, rohkesti liivaseid-kiviseid madalikke (nn varesid) koelmuteks, tindi 

(kohamaimude tähtsa söögipoolise) olemasolu (Pihu, E., Turovski, A., 2001). 

Mõnikümmend aastat tagasi kutsuti Võrtsjärve üsna halvustavalt kiisajärveks, ent 

kalandusstrateegia sihikindla ümberkujudamise tulemusena sai temast hea kalajärv, 

sealjuures koguni Eesti angerjapüügi keskus (Pihu,E., Turovski, A., 2001). 
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2.2 Kalad ja kalandus 

2.2.1 Kalastiku koosseis  

 

Võrtsjärves ning järve sissevoolude suudmetes elab peaegu püsivalt ainult üks sõõrsuuliik 

– ojasilm (Lampetra planeri) – ning 31 liiki kalu. Vahete-vahel saadakse püünistesse ka 

tulnukliike vikerforelli (Oncorhynchus mykiss) ja karpkala (Cyprinus carpios), kes ei koe 

järves ning on sinna sattunud ümbruskonnas asuvatest kalakasvandustest (Haberman jt., 

2003). 

Ametlikud, tegelikkusest tunduvalt väiksemad, kalasaagid Võrtsjärvel on enamasti 270-

450 t ehk 10-17 kg/ha aastas. Väärtuslikest kaladest püütakse kõige rohkem latikat 

(Abramis brama) (aastasaak tavaliselt 70-120 t), kellel on järves üpris head 

kudemistinigimused, järgnevad angerjas (Anguilla anguilla) (30-50 t), koha ja haug  

(kumbagi 20-40 t), ahven (3-8 t) ja luts (3-5 t). Rohkesti (80-120 t) saadakse ka 

väheväärtuslikku peenkala, valdavalt väikest latikat (Pihu,E., Turovski, A., 2001). Saagid, 

välja arvatud angerja puhul, on üle keskmise ka tänapäeval. Nii püüti 2013. aastal latikat 

79,3 tonni, koha 40,5 tonni, angejat 12,7 tonni ning haugi 70,1 tonni. Ahvenasaak oli 9,7 

tonni, lutsu saadi 5,2 tonni ning muu kala 47,8 tonni (Eschbaum jt., 2014). Vahest satuvad 

püünistesse suurtest töönduskaladest ka linask (Tinca tinca), säinas (Leuciscus idus), koger 

(Carassius carassius) ning hõbekoger (Carassius gibelio). Ülejäänud kalaliike saadakse 

juhuslikult või üldsegi mitte, neist tõugjas ja säga (Silurus glanis) on täieliku püügikeelu 

all (Haberman jt., 2003). 

Võrtsjärves on kalastik viimase 80 aasta jooksul mõnevõrra muutunud. 19. sajandi algul 

oli Võrtsjärves tint tundmatu liik, kuid sajandi keskel ja lõpul juba üsna tavaline. 

Tõenäoliselt sattus tint Võrtsjärve tänu Peipsi kalurite. Tint puudus 20. sajandi algusest 

kuni keskpaigani täiesti Võrtsjärves. 1950-1954 aastail toodi viljastatud tindimarjaga 

kaetud mõrratükke Peipsist Võrtsjärve ja mõne aastaga muutus tint arvukaks (Haberman 

jt., 2003). 2000-ndatel  oli tint praktiliselt kaudunud, siis viimaste seirepüükide andmetel 

on tindi arvukus uuesti kasvamas (Tuvikene, L. et al., 2006, 2008, 2012 ja 2015.) 
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Võrtsjärvest saadi võõrliiki hõbekokre esimest korda 1972. aastal üksikute isenditena 

(Haberman jt. 2003). 2013. aastal toimus Võrtsjärve kalastikus selge muutus, nimelt ilmus 

veekogus juba mai kuu alguses hulgaliselt väikesekasvulisi hõbekokresid, kelle keskmine 

kaal oli 76 grammi. Kokku püüti seda „prügikala“ aasta joosul umbes 40 tonni. Teda 

esines kõige massilisemalt järve lõunaosas ning kalamehed olid sunnitud saagi järve tagasi 

laskma. Aasta jooksul liikusid hõbekogre parved üle kogu järve (Eschbaum jt., 2014). 

Ajalooliselt tähtsateks muutusteks tuleb pidada, eriti majanduslikus mõttes, angerja 

osatähtsuse kiiret kasvu ja kohavaru taastumist (Haberman jt., 2003). Asustusmaterjali 

maht on jäänud samale tasemele, kuna astusmaterjali hind ei ole aastate jooksul muutunud. 

Kohavaru ning -saaki on peetud Võrtsjärves heaks. 2013. aastal püüdsid kutselised kalurid 

40,5 tonni koha ja need saagid on püsinud viimastel aastatel stabiilsena. See on ka 

võrreldes paljuaastase keskmisega hea tulemus (Eschbaum jt., 2014). 

Kuna Võrtsjärv asub Peipsi valgalal, on mõlema järve kalastiku liigiline koosseis 

ootuspäraselt sarnane. Peipsist pole siiani leitud Võrtsjärves kindlalt püsima jäänud 

hõbekokre, kuid Peipsi on elupaigaks vimmale, harjusele ja ogalikule, keda ei ole praegu 

Võrtsjärvest leitud (Haberman jt., 2003). 

 

2.2.2 Kalade bioloogiline mitmekesisus 

 

Võrtsjärves on enam-vähem kogu järve ulatuses levinud haug, nurg (Blicca bjoerkna), 

latikas, koha, ahven, särg (Rutilus rutilus) ning kiisk. Angerjas eelistab järve mudase 

põhjaga piirkondi. Tint (Osmerus eperlanus morpha spirinchus) ja rääbis hoiduvad 

enamasti järve laiemasse, kesk- ja põhjaosasse. Jõekaladena tuntud säinast, turba (Squalius 

cephalus) ja teibi (Leuciscus leuciscus), keda esineb vähem arvukalt, võib kohata 

Võrtsjärves kõige sagedamini Emajõe lähte ümbruses ning Tondisaarest lõuna poole 

jäävas kitsamas järveosas. Koger, hõbekoger, roosärg (Scardinius erythrophthalmus), 

linask , mudamaim (Leucaspius delineatus), luukarits (Pungitius pungitius) ja vingerjas 

(Misgurnus fossilis), kes on eelistavad rohkem varjatud elupaiku, hoiduvad järves pigem 

taimestikurikkamasse lõunaossa. Rünti (Gobio gobio), trullingut (Barbatula barbatula), 

hinku (Cobitis taenia taenia) ja võldast leidub kõige enam kaldalähedasel liivasel ja kivisel 
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põhjal. Lepamaimu (Phoxinus phoxinus) esineb peamiselt sissevoolude suudmete 

ümbruses (Järvalt jt., 2003). 

Võrtsjärve kalade rände uurimiseks märgistati 1950. aastail kokku 2268 kala, millest saadi 

tagasi 114 isendi märgist. Peamiselt märgistati latikat, haugi, särge  ja ahvenat. Uurimuse 

käigus leiti, et ahvena pikim ränne ulatus järve loodeotsast kuni Emajõe keskjooksuni. 

Haugi rännet on registreeritud seni ainult järve piires, kuid kalurite tähelepanekute põhjal 

on täheldatud ka kõrgema veetaseme puhul haugide kudemisrännet Emajõe luhtadele 

(Järvalt jt., 2003). 

Latikad tegid Võrtsjärves kõige ulatuslikumaid rändeid. Kõige enam käivad nad kudema 

järve lõunaossa. 1952. aastal järve keskosas märgistatud latikas leiti järgmisel aastal Peipsi 

järve edelanurgast. Emajõe suudmealal tehtud märgistustööd näitasid, et latika puhul on 

üsna tavaline ränne Peipsist Võrtsjärve ja tagasi. Nii selgus, et kahe suurjärve 

latikapopulatsioonid pole kaugeltki nii isoleeritud kui varem arvati. Märgistatud latikate 

kaudu on leitud, et Peipsit ja Võrtsjärve lahutavad 100 km vastuvoolu läbivad latikad 

vähem kui kahe nädalaga. Uuringutega on tõestatud ka koha rändamine Peipsist Võrtsjärve 

(Järvalt jt., 2003). Hilisemad uuringud on näidanud, et latikas sooritab ulatuslikumaid 

rändeid kui arvatud: Võrtsjärve latikad käivad massiliselt Emajõe luhtadel kudemas 

(Tambets, 2000). 

Erinevad kalaliigid koevad Võrtsjärves senistel andmetel peaaegu aasta läbi, välja arvatud 

märts, september ja oktoober. Kevadel ning suve esimesel poolel koeb valdav enamus 

uuritud kalaliikest, välja arvatud rääbis, kes koeb hilissügisel ning luts, kes koeb jaanuari 

algul (Järvalt jt., 2003; Tuvikene, A., 2014 a). 

Tindi, haugi, särje, säina, tõugja, ahvena, lutsu, koha ja rääbise emased isendid heidavad 

kogu koetava marja välja enam-vähem ühekorraga välja, seetõttu on nende 

populatsioonide kudemiseaeg suhteliselt lühike, kuu ringis. Roosärg, linask, viidikas, 

latikas, koger ja kiisk koevad marja mitme eraldi portsjonina, mitõttu isendite kudemine 

kestab mitu nädalat, terve populatsiooni kudemine kestab aga poolteist kuni kaks kuud 

(Järvalt jt., 2003). 

Võrtsjärve kalad saab jagada nelja rühma selle poolest, kuhu mari heidetakse. Fütofiilsete 

ehk taimelembeste kalade rühm on neljast rühmast suurim. Taimelembesed kalad koevad 

marja elusate või surnud taimede vartele, lehtedele ja juurtele. Litofiilid ehk kivilembesed 
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kalad koevad oma marja kividele, kruusale ja kõvale liivapõhjale. Füto-litofiilid ehk taime-

kivilembesed kalade võivad kudeda marja nii taimedele kui ka kividele, kruusale ja liivale. 

Poolpelagofiilne ehk poolavaveelembene kala on Võrtsjärves ainult luts. Luts heidab oma 

marja küll vabasse vette, kuid mari vajub allapoole ja jääb hõljuma põhja lähedale (Järvalt 

jt., 2003). 

Ojasilm, peipsi siig, võldas, jõeforell (Salmo trutta morpha fario), turb ja lepamaim 

litofiilsed kalad, kellest viimased kaks koevad portsjoniliselt ning teised koevad 

ühekorraga. Angerjas on pelagofiil ehk avavee-lembene kala, kes oma heidab marja sooja 

ja sügavasse Sargasso merre (Järvalt jt., 2003). 

Haugi noorjärkude ellujäämus ja kudemise edukus sõltuvad esmajoones aprilli ja mai 

veetasemest. Kõrge ja püsiva veetaseme korral on luhad rohkem üle ujutatud ja pakuvad 

haugile paremaid kudemisvõimalusi. Seda soodustavad ka Pedja ja Põltsamaa jõgi, mis 

toovad Emajõe algusossa kevaditi rohkelt vett, mis ei mahu kõik Peipsi suunas korraga 

voolama ja nii tekib keskmiselt 20 päeva kestev vee tagasivool Võrtsjärve. Sellisel ajal 

puudub Võrtsjärvel väljavool ning vett tuleb igalt poolt juurde (Järvalt jt., 2003). 

Angerjas tuli Võrtsjärve enne teist maailmasõda Narva jõe, Peipsi ja Suure - Emajõe 

kaudu. Angerja rännet takistab 1950-1957 aastail Narva jõele ehitatud hüdroelektrijaam. 

Viiekümnendail aastail ei püütud Võrtsjärvest ühtegi angerjat. 1956. aastast alates on 

toodud järve enam-vähem regulaarselt klaasangerjaid, tänu millele on vääriskala 

omandanud uuesti tööndusliku tähtsuse (Järvalt jt., 2003). 

Võrtsjärves on latika saak kõige suurem kõrge kevadise veetaseme puhul. Kevadel 

kudemise ajal saadakse mõrdadega umbes pool latika aastasaagist. Kõrge veetasemega 

läheb latikas kaldale lähemale, kudema, ning satub selle pärast rohkem kalda lähedale 

paigaldatud mõrdadesse. Latika kudemise edukust mõjutab veetase vähem kui haugi oma. 

Latikas suudab leida sobivaid kolemuid nii madala kui ka kõrge veetaseme puhul (Järvalt 

jt., 2003). 

Koha tugevad põlvkonnad tekivad Võrtsjärves just madala veetasemega aastatel. Madala 

veetaseme puhul soojeneb vesi kiiremini, mis soodustab varasemat kudemist. See 

omakorda võimaldab koha maimude kasvuaega pikendada ning neil on suurem tõenäosus 

juba esimesel eluaastal minna üle röövtoidule, tänu millele maimud kasvavad jõudsamalt 

ja nende talvine ellujäämus on suurem (Ginter, 2012). Tähtis on tindi kui toiduobjekti 
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rohkus, mis on kohamaimude peamine toit. Tindi vähesuse ning jaheda kevade ja suve 

korral on kohamaimud terve esimese elusaasta jooksul sunnitud sööma zooplanktonit, nad 

jäävad väikseks ja nende talvine suremus on suur (Ginter, 2012; Tuvikene, 2014d). Osa 

Võrtsjärve kohadest rändavad järve lõunaosa läänekalda kaudu kudema Väiksesse 

Emajõkke, kuid pärast erakordselt madala veega 1996. aastat, mil läänekaldal levis 

ulatuslikult pillroog, on see rändetee vähem kasutusel (Järvalt jt., 2003). 

Võrtsjärves on luts vähearvukas, mille põhjuseks saab pidada järvevee kõrget 

temperatuuri, mis on sellele külmalembesele kalale liiga soe. Lutsul tekivad tugevad 

põlvkonnad just kõrge veetasemega aastatel (Järvalt jt., 2003). 

Võrtsjärve kalade arvukus väheneb aeg-ajalt lisaks püügile ja ebasoodsatele sigimisoludele 

ka talvise suremise tõttu. Viimase 80 aasta jooksul on täheldatud ränka kalade hukkumist 

kevaditi. Hukkumise põhjuseks on talvine hapnikupuudus, mis tekib Võrtsjärves kergesti  

väga pikkadel ja külmadel talvedel väga madala veetaseme korral (Järvalt jt., 2003). 

Võrtsjärve kalad saab toitumistüübi järgi jagada kahte rühma: rööv- ja lepiskaladeks. 

Röövkalade põhitoiduks on teised kalad ning lepiskalad söövad peamiselt zoobentost ehk 

põhjaloomi ning zooplanktonit ehk loomset hõljumit (Järvalt jt., 2003). 

Röövkalad peavad oma heaolu tagamiseks küllaltki kiiresti loobuma zooplanktonist ja 

hakkama toituma suurematest selgrootutest. Haug teeb seda umbes ühe- kuni kahekuuselt 

ning muutub juba esimesel elusuvel röövkalaks. Noor haug hakkab haarama peamiselt 

ahvena-, järje- ja kiisamaime ning ka tinti. Koha koeb hiljem kui haug ning ta kasvab 

esimesel eluaastal palju aeglasemalt kui haug, mistõttu toitub koha vaid tindimaimudest. 

Tindi puudumine või vähesus võib saada koha uuele põlvkonnale tihtipeale saatuslikuks. 

Koha põhitoiduks jääb tint ka järgmisel eluaastal, hiljem lisanduvad teised saakloomad 

nagu ahven, särg, kiisk ja viidikas (Pihu, 1987). 

Luts muutub röövkalaks alles 10 kuni 15 cm pikkuselt, peamiselt toitub ta kiisast ja 

ahvenast, kevadel ka tindist. Mai teisest poolest kuni augusti keskpaigani luts ei toitu ning  

langeb uinakutaolisse seisundisse. Väiksemat kasvu lutsud on sel ajal aktiivsemad ning 

jätkavad toiumist (Pihu, 1987). 

Ahven kasvab eelpool nimetatud röövkaladest aeglasemalt. Tema põhitoiduks on kahel 

esimesel eluaastal peamiselt zooplankton, zoobentost sööb ta vähesel määral ning ainult 
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kalda lähedal. Järve avaosas ei toitu ta peaaegu üldse. Ahvenast saab röövkala alles 

kolmandal eluaastal, 10 cm pikkusena. Kannibalist ahvena liigikaaslased moodustavad 

tema toidust tihtipeale suurema osa. Tint, kiisk ja särg on teistest saakloomadest 

tähtsaimad (Pihu, 1987; Pihu ja Turovski, 2001).  

Võrtsjärve segatoidulistest kaladest üle 15 cm pikkused särjed söövad rohkesti taimset 

toitu. Peamiseks taimseks toiduks on penikeel ning vetikad, lisaks limused. Roosjärje 

puhul on taimse toidu osakaal veelgi suurem (Pihu, 1987; Pihu ja Turovski, 2001). 

 

2.2.3 Kalandus 

 

Võrtsjärv on kalamajanduslikult tüübilt kohajärv, millele viitavad tema vähese 

läbipaistvusega vesi, väike sügavus ning seni suhteliselt üsna hea hapnikurežiim. Järves on 

rohkesti kohale kudemiseks sobivaid kohti ning küllaldasel hulgal tinti, mis on 

noorkaladele toiduks. Enne sõda oligi Võrtsjärves koha rohkesti. Avavees elav koha on 

traalpüügi suhtes tundlikum kui haug, latikas ning teised suuremat mõõtu kalad. Koha on 

veest väljavõtmise suhtes Eesti kaladest kõige stressialtim kala (Tuvikene, 2014c). Haugi, 

latika ning teiste kalade noorjärgud hoiduvad rohkem kaldapiirkonda (Haberman, 2003). 

 

2.3 Suurtaimed 

2.3.1 Kõrgema veetaimestiku levik Võrtjärves ja seda määravad tegurid  

 

Veetaimed on paiksed ning suhteliselt pika elaaega organismid, mis võivad oma olemasolu 

või puudumisega ning kasvuvormiga anda teavet keskkonnasurvest. Madalates 

veekogudes moodustab litoraal järve pindalast suure osa või haarab terve järve pinna. 

Sügavuse muutumine kujundab taimestiku leviku. Lisaks sügavusele mõjutavad taimestiku 

levikut veel voolukiirus, rõhk, sette omadused, vee läbipaistvus ning toiteained. Liikide 

dominantsus sõltub taimestiku ajaloolisest arengust ning keskkonnaoludest (Feldmann ja 

Mäemets, 2003). 
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Võrtsjärve veepiiri sees olevalt alalt on leitud 32 liiki suurtaimi. Kõige tavalisem liik on 

tähk-vesikuusk, mida kasvab veekogus peaaegu kõikjal. Rohkuse poolest on esikohal 

harilik pilliroog. Räni-kardhein on järves suurima tihedusega veetaim, mis katab järve 

lõunaosa põhjaalasid suure vaibana. Enamus kaldaveetaimede levik algab veepiirilt. Kõige 

enam on kaldaveetaimede levik tõkestatud järve kirde- ja edelaosas ning Tondisaare 

lähistel (Feldmann ja Mäemets, 2003). 

Võrtsjärve madalust ja veesiseste taimede kasvusügavust arvestades võiksid taimed 

hõlmata 94,5% järve pindalast, kuid tegelikkuses asustavad veesisesed taimed vaid 18,8% 

järve pindalast. Kõige enam esineb veesiseseid taimi, seejärel kaldaveetaimed  ning lõpuks 

ujulehtedega taimed. Ujulahtedega taimed on kõige tundlikumad lainetuse suhtes ning 

nemad on koondunud järve lõuna- ja lääneossa, kus nad on kaitstud tuulte eest. Hariliku 

pilliroo ja kollase vesikupu arvukus on üldjuhul suurem sissevoolude läheduses. 

Sissevooludevahelistel aladel esinevad teised liigid (Feldmann ja Mäemets, 2003). 

Võrtsjärve taimestikku mõjutavad kahtlemata ka veetaseme kõikumine ning vee 

läbipaitvus. Tähk-vesikuuse laia levikut soodustab tõenäoliselt lisaks eutrofeerumisele ka 

asjaolu, et ta talub veetaseme kõikumist. Vastavalt veetasemele ja vee läbipaistvusele on 

veetaimedele valgusolude poolest sobimatu, afootiline pindala Võrtsjärves umbes 30-90%. 

Klorofülli sisaldav heljum on peamine valgust nõrgendav komponent, mida on vees kõige 

rohkem aasta teisel poolel (Feldmann ja Mäemets, 2003). 

Võrtsjärve veetaimestik iseloomulik eutroofsele järvele. Domineerivateks liikideks on 

ujulehtedega taimestikus kollane vesikupp ja kaldaveetaimestikus harilik pilliroog. 

Taimestikule on iseloomulik ka üldiste näitajate (esinemissagedus, suhteline ohtrus, leviku 

sügavuspiirid ja võrsete arv) aastatevaheline muutumine. Kaldaveetaimestik levib üldiselt 

ümber kogu järve. Järve lõunaosa avaveelisest alast kuni Tondisaare jooneni katavad 

veesisene ja ujulehtedega taimestik pea tervet ala ning järve läänekaldal laiub sadade 

meetrite kaugusele. Põhja- ja idakaldal on veesisene taimestik hõre. Üksikuid tähk-

vesikuuse ja läik-penikeele kogumikke leidub ka järve avavee-osas. Kõrge veetasemega 

aastatel on järve lõunaosas täheldatud kollase vesikupu ja valge vesiroosi taandumist 

(Tuvikene, L., Nõges, P., jt., 2014). 
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2.3.2 Floristiline koosseis 

 

Võrtsjärves esineb amfiibsetest liikidest kõige enam hein-penikeelt, kuigi järve põhjakalda 

lähedal ei ole teda enam nii massiliselt. Tavalised liigid on ka vesi-kirburohi ja idakaldal 

esinev kaartulikas. Madalvees esineb sageli ka valget kasteheina, mis hakkab õitsema alles 

siis, kui vesi taandub. Veesiseste taimede seas on kamm-penikeele esinemissagedus 

mõnevõrra vähenenud. Tähk-vesikuuse kõrval on Võrtsjärves esinenud rohkesti ka kaelus- 

ja läik-penikeelt. Kaelus-penikeel suudab kasvada aladel, kus on lainetus ning läik-

penikeel eelistab alasid, kus vee sügavus ulatub kahe meetrini ning seal, kus põhi on 

mudasem (Feldmann ja Mäemets, 2003). 

On täheldanud, et Võrtsjärve taimestiku aastatevahelisi erinevused võivad olla üsna 

suured. Ühel aastal on mõni liik paiguti massiliselt esindatud ning järgmisel aastal võib 

olla vähearvukas või puududa täiesti. Eriti on seda täheldatud mändvetiktaimede kohta, 

mis on nüüd Võrtsjärvest peaaegu täienisti kadunud. Võrtsjärve lõunaosa taimestik on alati 

olnud liigirikkam ning põhjaosa on olnud taimestikuvaesem, kuna taimed ei talu tuult ja 

lainetust (Feldmann ja Mäemets, 2003). 

 

2.4 Veerežiimi põhijooned 

 

Pikajaline kuude kaupa kestev kevadine suurvesi, suvine ja talvine madalvesi ning  

sügisene veetõus iseloomustavad kõige paremini Võrtjärve veerežiimi. Kevadine suurvesi 

algab enamasti märtsi lõpus, kuid väga soojadel talvedel algab suurvesi juba veebruaris 

ning külmadel ja pikkadel talvedel aprillis. Veetõus kestab Võrtsjärves umbes kuu aega. 

Vesi võib tõusta 90 kuni100 cm, ööpäevas tõuseb keskmiselt 3 cm, mõnel päeval isegi üle 

10 cm. 40 kuni 60 cm kevadine veetõus toimub ainult pikaldase kevadega ning veevaesetel 

aastatel. Kevadine suurvee kõrgseis saabub enamasti aprilli lõpul või siis mai algul ning 

püsib tavaliselt mõni päeva, seejärel hakkab vesi taas vaikselt langema. Kevadine suurvee 

langusfaas kestab ligikaudu 2,5 korda kauem kui tõusufaas (Järvet, 2003). 



17 
 

Aastaid tagasti propageeritud järve veetaseme reguleerimise vajadus tuleneb samuti 

peamiselt sellest, et on tarvis vältida madalaveelisi perioode. Väga madala veeseisuga (alla 

33,00 m ü.m) päevade arv moodutab pika vaatlusaja päevade arvust 9,3%, sealhulgas on 

ökoloogilisi kahjustusi põhjustava madala veetasemega päevi (veetase alla 32,50 m) 7,4% 

(Järvet, 2003). 

Võrtsjärve on madalaim veetase esineb kahel korral aastas –talvel ja suvel-sügisel. 

Ökoloogilist seisundit kahjustava madala veetasemega võrreldes (alla 32,50 m ü.m) 

põhjustab kahjustusi ka kõrge suurvesi (üle 35,00 m) (Järvet, 2003). 

 

2.5 Hapnikurežiim 

 

Lahustunud gaaside kontsentratsiooni küllastuse lähedal, jäävabal ajal, tagab just vee 

segunemine. Võrtsjärve pinna- ja  põhjalähedaste veekihtide gaasisisalduse vahel tekib 

siiski väike erinevus,  järve madalusele vaatamata. Suvel on pinnakihi temperatuur 

keskmiselt 0,6 kuni 0,8 kraadi võrra suurem ning hapnikusisaldus 1 kuni 2 mg/l võrra 

madalam kui  põhjakihis. Mõne protsendiline hapniku üleküllastus tekib pinnakihis 

fotosünteesi ja vee intensiivse soojenemise tõttu.  Põhjakihis esineb aga setete 

hapnikutarbe tõttu suur alaküllastus. Võrtsjärve vesi võib  sooja ja tuulevaikse ilmaga 

lühiajaliselt kihistuda, mis toob kaasa hapniku kontsentratsiooni languse põhjalähedastes 

veekihtides. Võrtsjärve pinna- ja põhjakihi suurim temperatuuri erinevus on 8,8 kraadi, 

mis mõõdeti 13. juulil 1994. aastal (Tuvikene, L. jt., 2003). 

Peamiselt järve talvise hapnikurežiimi määravad veekoguv veetase külmumise ajal ning 

sulailmade esinemine talve kuudel. Kog veemass on enamasti hapnikuga küllastunud just 

enne külmumise hetke. Vee hulk määrab jää alla jääva hapniku hulga. Hapnikku tarbivad 

protsessid saavad ülekaalu alates veekogu külmumise hetkest ning hapniku 

kontsentratsioon langeb kuni märtsini. Järve põhjalähedases veekihis langeb keskmiselt 

igal kolmandal aastal hapniku kontsentratsioon alla 1 mg/l. Ülemistes veekihtides säilib 

enamasti selline kogus hapnikku, mis on kalade elutegevuseks piisav. Sulailmad võivad 

pidurdada hapnikuvaru kahanemit, sest siis paranevad lume sulamise tõttu jääl olevad 

valgusolud. Sulamise käigus jää alla imbuv vesi toob endaga kaasa hapnikku. Soodsates 
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valgusoludes võib jääalune fotosüntees korvata organismide hingamisest ja setete 

lagunemisest põhjustatud hapnikukao. Tavaliselt märtsis-aprillis fotosüntees intensiivistub 

ning jääalune hapnikubilanss muutub jälle positiivseks (Tuvikene, L. jt., 2003). 

 

2.6 Vee hapnikusisalduse kõikumine ja kalade käitumine 

 

Hapniku kontsentratsioon võib veekogus ööpäeva jooksul muutuda suures vahemikus. 

Veekogus olevad suurtaimed ning vetikad toodavad päeval fotosüneesi käigus 

kaasproduktina hapnikku, kuid õhtusel ajal valguse puudumisel kasutavad nad seda 

hingamiseks (Addy ja Green, 1997). 

Produktiivsetes järvedes, kus on suur suurtaimede või vetikate produktsioon, võib kogeda 

suuri hapnikusisalduse muutusi. Sellistes järvedes on lahustunud hapniku kontsentratsioon 

tavaliselt kõige madalam enne päikese tõusu ning kõige kõrgem õhtupoolikul (Addy ja 

Green, 1997). Mõnes suure produktiivsusega veekogus tarbitakse lahustunud hapnik öise 

hingamisega kiiremini ära kui seda atmosfäärist jõuab difusiooni teel juurde tulla, mis võib 

tuua kaasa hapniku täieliku kadumise veesambast (Addy ja Green, 1997). 

Veekogus lahustunud hapniku hulk sõltub veekogu soolsusest, kõrgusest, läbivoolust, 

põhjavee juurdevoolust ning veetemperatuurist. Suurem soolsus vähendab hapniku 

lahustuvust vees. Kõrgmägede veekogudel lahustub madala õhurõhu tõttu vette vähem 

hapnikku kui madalamal asuvatel veekogudel (Addy ja Green, 1997). 

Põhjaveel puudub otsene kontakt õhuga ning sellest tulenevalt on selles lahustunud 

hapniku sisaldus väike. Kui põhjavesi immitseb suurtes kogustes läbi pinnase veekogusse, 

siis sellest tingitult hakkab ka veekogus lahustunud hapniku sisaldus alanema. Selline efekt 

ilmneb enamasti allikate läheduses (Addy ja Green, 1997). 

Veetemperatuur võib muutuda olenevalt veekogu sügavusest. See võib erineda ühe kuni 

kahe kraadi võrra isegi mõne meetri ulatuses. Sellest tingitult on ka kalade jaotus veekogus 

erinev. Erinevad liigid eelistavad erinevaid temperatuurivahemikke ning valivad just 

endale sobiva temperatuuriga ala (Florida Lakewatch, 2004). 
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Veetemperatuur mõjutab mitmeid kalade eluks vajalikke protsesse, kaasa arvatud 

ainevahetust, kasvu ning paljunemist. Kuna kalad on kõigusoojased, siis nende aktiivsus 

sõltub veetemperatuurist. Näiteks, kui võrrelda põhjapoolsemates veekogudes elavaid liike 

lõunapoolsemate sarnaste liikidega, siis selgub, et põhjapoolsematel liikidel on 

ainevahetus aeglasem kui lõunapoolsematel. Põhjapoolsemate veekogude külmem vesi 

aeglustab kala aineringet ning selle tulemusena vajab kala vähem hapnikku ja ka toitu 

(Florida Lakewatch, 2004). 

 

2.6.1 Kiirenenud hingamine 

 

Kiirenenud hingamine on kõige tüüpilisem kalade reaktsioon vee madala hapnikusisalduse 

korral. Sama moodi kui inimene hakkab õhu puuduse korral kiiremini hingama, et saada 

kopsudesse õhu juurde, tõstavad kalad veekoguse hulka, mis läbib lõpuseid, saamaks 

suurema koguse hapnikku (Tuvikene, 2014 b). 

Kõige parem võimalus selleks on mõõta lõpuskaante avamist ja sulgemist erineva 

hapnikusisalduse korral. Ogalike puhul on täheldatud, et nad tõstavad lõpuste sulgemise ja 

avanemise liigutusi 95 kuni 165 korrale minutis, kui hapniku kontsentratsioon vees langes 

katse käigus pooleni normaalsest tasemest (Reebs, 2009). 

Vee madala hapnikusisalduse puhul kasutavad haid ja mitmed lõhilased Ram-hingamist, st  

hoiavad ujudes suud ning lõpuskaasi lahti ja suurendavad ujumise kiirust (Reebs, 2009). 

 

2.6.2 Vähenenud aktiivsus 

 

Vee madala hapnikusisaldusega alasse sattudes hakkavad kalad hästi äkiliselt ja sik-sakis 

liikuma. Seda võib olla kohastumuslik reaktsioon ohualast põgenemiseks. Kui hüpoksiline 

olukord püsib, vähendavad paljud kalad oma üldist aktiivsust. Inaktiivsuse eelis hüpoksia 

korral on lihtne: lihaste minimaalne liigutamine kulutab vähem hapnikku ja säästab seda 

ainevahetuseks (Reebs, 2009; Tuvikene, 2014 b). Dr. Fred Whoriskey uuris doktoritöös 
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ogaliku hingamist tõusulainetest tekitatud basseinides Saint Lawrenci lahes. Ta täheldas, et 

nendel perioodidel, kui lahustunud hapniku sisaldus langes, muutusid kalad väga loiuks. 

Kalad ei olnud võimelised näitama isegi normaalseid hirmureaktsioone, kui mingi objekt 

lendas neist üle (objektiks oleks võinud olla lind, kui loodus oleks kaasa aidanud, kuid 

katses kasutati lendtaldrikuid) (Reebs, 2009). Montrealis jälgis proffessor Don Kramer 

oma õpilastega, et katsegupid ujusid ja sõid vähem ning ka nende kudemisedukus vähenes, 

kui hapnikusisaldus oli normaalsest tasemest madalam (Reebs, 2009). Kalade inaktiivsus 

võib ulatuda isegi ekstreemsusteni nagu Lõuna Ameerika Biotodoma cupido puhul, kes 

võib hapniku nappuse korral „magama“ jääda (Reebs, 2009). 

 

2.6.3 Pinnahingamine 

 

Üsna tavapäraseks kalade kohastumuseks vee madala hapniku sisalduse korral on 

pinnahingamine. Sellise käitumise korral püsivad kalad veekogus veepinna all ning 

pistavad suu õhu ja vee piirpinnale. Seal nad hingavad sisse vett, mis on otseses kontaktis 

õhuga ja sisaldab rohkem hapnikku (Reebs, 2009). Fred Whoriskey nägi esmakordselt 

seda käitumist ogalikel, kes olid tõusulainete basseinis: ühel väga soojal tuuleta suveööl, 

kui bassseinivee hapnikusisaldus langes kriitiliselt madalaks (Reebs, 2009). Don Kramer ja 

Martha McClure uurisid laboris 24 troopilist akvaariumikalaliiki ja avastasid, et need 

kalaliigid tegid õhuhingamist kriitiliselt madala hapnikutaseme, vähem kui 2 mg/l (või 

umbes 25% küllastuse) juures. Pinnahingamine kätkeb endast riski, sest need kalad on 

kerge saak röövloomadele (Reebs, S. G., 2009). Mitmed meie kalaliikidest on võimelised 

samuti pinnahingamist tegema (Tuvikene, 2014 b). 

 

2.6.4 Õhuhingamine 

 

Mõned kalad on võimelised ümber lülituma veehingamiselt õhuhingamisele, kui vees ei 

ole piisavalt hapnikku. Need kalad pistavad oma suu veest välja ja ahmivad õhu suhu. Nad 

on võimelised kasutama oma suud, neelu, söögitoru ja ujupõit hingamisorganina, kus 

hapnik saab difusiooni teel minna nende verre. Näiteks kuuluvad nende hulka guraamid, 
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merihundid ja kopskalad (Reebs, S. G., 2009). Eesti kaladest suudavad õhuhingamist teha 

hink ja vingerjas, kellel on gaasivahetusorganiks kujunenud sooltoru (Pihu, 1987). 

Õhuhingamine võimaldab paljudel kaladel kasutada amfiibset eluviisi kui veekogu põua 

tõttu ära kuivab (Reebs, 2009). Kõige amfiibsema eluviisiga nendest kaladest on 

mudahüpik, kes veedab suurema osa oma aktiivsest elust õhu käes. Mudahüpikud on väga 

arad ning väiksemagi ohu korral põgenevad nad oma koobastesse peitu (Reebs, 2009). 

 

2.6.5 Füsioloogilised muutused 

 

Kohanemine vee madalda hapnikusisaldusega ei ole ainult käitumuslik vaid ka 

füsioloogiline protsess. Kaladel, kes elavad sageli hüpoksilistes elupaikades, on punastes 

verelibledes rohkem hemoglobiini ning selliseid rakke on veres rohkem. Sellest tulenevalt 

on nende verel parem hapnikusidumise võime. Nendel kaladel võib olla ka müoglobiini 

kudedes, see on molekul, mis on võimeline siduma hapnikku ning sellepärast kasutatakse 

seda hapniku hoiupaigana (Reebs, 2009).  

Anaeroobse ainevahetuse käigus toimub biokeemiline jada, mille käigus ei vajata 

hapnikku energia tootmiseks. Sellist tüüpi ainevahetus ei ole väga efektiivne ja võib viia 

väga toksiliste kaasproduktide, näiteks piimhapete, akumuleerumiseni. Kui hapnikku on 

piisavalt, langeb anaeroobse ainevahetuse osatähtsus ning võetakse kasutusele efektiivsem, 

aeroobne ainevahetus. Kui aga hapnikku on vähe, on metabolismivajadus madal, näiteks 

külmemates veekogudes olevatel kaladel. Näiteks anaeroobne ainevahetus võimaldab üle 

elada päevi, nädalaid või isegi kuid, sõltuvalt kalaliigist. Näiteks anaeroobse metabolismi 

kasutamise abil suudavad kuldkalad 4-kraadises 0,5 mg/l hapnikusisaldusega veekogus 

ellu jääda kuni 9 päeva (Reebs, 2009). Veebruarist aprillini puudub põhjalaiuskraadide 

paljude veekogude põhjas hapnik täielikult. Sellistes veekogudes on kuldkoger võimeline 

üle elama, kuna ta kasutab anaeroobset ainevahetust ning külm temperatuur vähendab 

nende energiavajadust (Reebs, 2009; Tuvikene, 2014 b). 
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2.7 Kalade paiknemine veekogus ning seda mõjutavad tegurid 

2.7.1 Sesoonsed muutused 

 

Kalade suvine paiknemine veekogus on küllalki seaduspärane. Kalastiku liigiline 

mitmekesisus, kalade arvukus ning biomass on enamasti kaldalähedastel aladel väiksemad 

kui sügavamatel aladel. 1995. aastal ilmnes Matsalu lahes särje puhul arvukuse ning 

mõõtmete suurenemine veekogu sügavamas osas (Saat, 2007). 

 

2.7.2 Kalade ööpäevane paiknemine veekogus 

 

Ööpäevane aktiivsus oleneb kaladel nägemisteravusest ning vee valgusoludest. Osad 

kalaliigid kasutavad toidu leidmiseks peamiselt nägemist. Kehvades valgustingimustes 

kasutavad nad aga toidu leidmiseks „abivahendit“. Näiteks kasutab särg hämaras 

zooplankterite leidmiseks lisaks nägemisele küljejoont (Tuvikene, 2014 a). Nägemismeele 

abil peavad paljud röövkalad jahti valgel ajal ja nende aktiivsus hakkab vähenema valguse 

intensiivsuse langusel. On täheldatud, et röövkalade nägemisteravus suureneb kala 

kasvades. Öötundidel on väga sageli aktiivsed need kalad, kel on haistmis- ja kuulmismeel 

eriti hästi arenenud. Sellisteks kaladeks on mitmed karpkalalased, angerjas ning luts 

(Tuvikene, 2014 a). 

 

2.7.3 Temperatuur 

 

Temperatuuri on peetud üheks kõige olulisemaks teguriks vee-elustiku käitumise 

reguleerijana. Kalade kehatemperatuuri reguleerib ümbritseva vee temperatuur. Kalad on 

väga tundlikud temperatuuri erinevusetele ning tajuvad temperatuuri kõikumisi kuni 0,1º C 

võrra. See võimaldab neil kohaneda soodsamate tingimustega, mis on kalade ainevahetuse 

jaoks olulised, või leida alasid, kus on võimalike toiduobjektide kontsentratsioon suurem. 

Termokliini on sageli viidatud kui kalade elupaiga valikupiiri, kuigi elupaiga valikuga on 

seotud veel mitmed faktorid (Axenrot,  2005). 
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2.7.4 Taimestik 

 

Veetaimestiku piirkonnad on oluliseks elupaigaks veeorganismidele, pakkudes ka 

toiduvaru nii juveniilidele kui täiskasvanud kaladele. Veetaimede lehed ja varred pakuvad 

varjekohti põhjaloomadele ja kaladele (Killgore et al., 1993). 

Elupaigas, kus on palju taimi, võivad taimed vähendada kiskluse riski. Saakloomad saavad 

peituda röövloomade eest taimede vahel. Saakloomade ruumiline levik oleneb varjupaigast 

ning kiskjast. Röövkala võib sattuda taimede vahele juhuslikult või on see tema 

käitumuslik toitumispaiga valik. Röövloomad maksimeerivad energiakasutust, valides 

optimaalse saagi. Saakloomad vähendavad kiskluse riski (suremust), muutes vähesel 

määral oma asukohta ning röövlooma juuresolekul oma käitumist (Killgore, K. J., et al., 

1993; Stabell et al, 2010; Døving et al, 2005 ). 

 

2.7.5 Veetaseme mõju  

 

Kalakoosluste puhul mõjutavad veetaseme kõikumised eriti rannikuvööndit, kuid ka kogu 

järve ökosüsteemi. Dr. Kahl Uwe kaastöötajatega (2008) näitas, et veetasemel on tugev 

mõju särje samasuviste järglaste tugevusele. Jätkuvalt kõrge veetaseme korral, kus suuri 

alasid ujutati ning kus oli rohkelt taimi, oli särjepopulatsioon väga tugev. Kui aga veetase 

vähenes varsti pärast kudemisperioodi, tekkis särjepopulatsioonis suur suremus. Olulist 

rolli mängivad veetaseme kõikumised litoraalis, kus mõjutatud on ujulehtedega taimede 

ning veesiseste taimede esinemine ja jaotus. Sõltuvalt oma liikumisest või elupaiga 

valikust on kalaliigid rohkem või vähem mõjutud veetaseme kõikumist ontogeneesi ajal 

(Kahl et al 2008). 
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2.7.6 Kalamaimude paiknemine veekogus 

 

Kui uurida täiskasvanud kalu ja maime eraldi, siis on näidatud, et pärast termokliini 

tekkimist jäävad maimud termokliini või sellest ülespoole, kus vesi on soojem ning 

primaarproduktsioon suurem. Täiskasvanud kalad eelistasid viibida külmemass vees ehk 

allpool termokliini (Sabate et al, 2004). Nimetatud uuring tehti öösel, kui pelaagiliste 

kalade toitumine oli väheintensiivne või puudus üldse. Metaboolne kasu võib olla 

põhjuseks elupaiga valikul nii maimude kui täiskasvanud kalade puhul. Vastsed ja 

juveniilid saavad kasu kiirest kasvust ja arengust, mis teeb nad kiskluse suhtes vähem 

haavatavaks (Sabate et al, 2004). Vastsete toidu kättesaadavus ei sõltu mitte ainult saagi 

kontsentratsioonst, vaid ka valguse intensiivsusest (Munk et al., 1989). Kalamaimud on 

visuaalsed kiskjad ja nad vajavad piisavalt valgust veesambas, et  saaki avastada ja püüda 

(Sabate et al, 2004). 

 

2.7.7 Kõige arvukamalt esindatud kalade liigilised eripärad 

 

Haug 

Eelistab (eriti juveniilid) hoiduda ranna lähedale, varjumist võimaldavate veetaimede 

vahele, kuid suuremad on ka avavees. Põhiliselt on ta paikse eluviisiga ja hoiab pigem 

omaette, pikemaid rändeid teeb vaid kudemisajal (Pihu, 2001; Harvey, 2009). Haugi 

ööpäevane aktiivsus on küllaltki sarnane koha omaga. Haug on suvel kõige aktiivsem 

koidu ja eriti eha ajal, päevasel ajal on haugi aktiivsus kõige väiksem. Röövkalade 

suuremat aktiivsust koidu ja eha ajal saab seletada sellega, et sel ajal on valgust jahi 

pidamiseks juba või veel piisavalt. Eha ning koidu ajal ei ole ööseks laiali hajunud 

saakkalad veel parve kogunenud või vastupidi. On teada, et üksikut saakobjekti on 

röövkalal palju lihtsam haarata kui üksikut kala parvest kätte saada (Tuvikene, 2014). Öine 

aktiivsus võib olla kalade kohastumus röövlindude vältimiseks. Suvekuudel hoidub haug, 

eriti väiksemad isendid, kõige enam taimestikku ning väldib avavett. Mida suurem on 

haug, seda taimestikuvaesemat kohta ta eelistab. See, et haug on päeval rohkem kalda 

lähedal ja öösel kaldast kaugemal, tuleneb sellest, et ta järgneb oma saagile – 
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lepiskaladele. Telemeetriliste uuringtega on näidatud, et talvel haugi ööpäevases 

aktiivsuses suuri muutusi pole, päeval on ta vaid veidi aktiivsem. Kuigi talvel võib paksu 

jää ja lume korral olla vees pilkane pimedus, teevad kalad tänu bioloogilisele kellale 

päeval ja ööl vahet (Tuvikene, 2014; Harvey, 2009). 

Särg 

Särg on Eesti sisevetes ja rannikumeres laialt levinud, ta asustab 83% uuritud järvedest ja 

54% jõgedest-ojadest, kuid väldib düstroofseid metsa- ja soojärvi. Särg on litoraali eelistav 

parvekala, kuid suuri isendeid võib kohata ka kaldast kaugemal (Pihu, 2001; Tuvikene et 

al, 2015). Kõigesööjast särje menüü on laialdane, detriidist ja vetikatest kalamaimudeni 

ning sisaldab ka veetaimi, eeskätt penikeeli (Potamogeton) ja vesikatku (Elodea). 

Nooremad särjed söövad rohkem putukavastseid ja zooplanktonit, vanemad aga limuseid 

ja taimtoitu, teiste kalade marja, vastseid ja maime. Särg toitub väga intensiivselt suve 

teisel poolel ning kõige vähem talvel ja varakevadel. Kuna ta sööb palju teiste kalade poolt 

põlatud toitu nagu veetaimi ja limuseid, siis võib teda toiduahela kasulikuks lüliks pidada 

(Pihu, 2001; Tuvikene jt., 2015). 

Ahven 

Eesti järvedes on täheldatud kaht ahvena eluvormi. Esiteks, väiksem ja aeglasekasvulisem 

tumedama keha ja eredamate uimedega litoraaliahven, kes toitub peamiselt zoobentosest. 

Teiseks suurem ja kiirekasvulisem, põhiliselt röövtoiduline heledama värvusega 

pelagiaaliahven (Pihu ja Turovski, 2001). Ahven on üsna paikse eluviisiga parvekala, kuid 

suuremad isendid hoiduvad pigem üksikult. Noored ahvenad toiduvad peamiselt 

zoobentosest, kuid ka teiste kalade vastsetest. Pelagiaaliahven toitub zoobentosest toitub 

suhteliselt vähem kui litoraaliahven. Ahven lülitub röövtoidule teisel või kolmandal 

eluaastal (Pihu ja Turovski, 2001; Brown, 2009). Sisevetes on ahvena peamiseks 

saakkaladeks väiksemad ahvenad, kiisad ja särjed, suurjärvedes toitub ka tindist, 

rannikumeres räimemaimudest, ogalikust, luukaritsast, mudilatest ja teistest kaladest. 

Tema saakkalad on enamasti 5-8 cm  täispikkusega (Pihu ja Turovski, 2001; Brown, 

2009). 

 



26 
 

Kiisk 

Kiiska leidub enamuses Eesti järvest, mõnekümnes jões ning rannikumeres. Ta hoidub 

veekogu põhja ligi ning on küllaltki paikse eluviisiga väike parvekala. Talvel on ta 

enamasti järve sügavamates kohtades (Pihu ja Turovski, 2001). Kiisa vastsed ja maimud 

söövad peamiselt zooplanktonit, sügisepoole rohkem zoobentost. Teisest eluaastast alates 

on tema põhitoiduks zoobentos, eriti surusääsklaste vastsed. Kiisk võib kevadel hävitada 

tindi, meritindi ja räime marja, hilissügisel aga rääbise ja siia oma. Suuremat kasvu kiisad 

söövad ka väiksemaid kalu – tinti, mudilat ja ogalikku. Kiisk toitub peamiselt 

aastaringselt, kuid talvel vähem. Kiisk on kalandumajanduslikult kahjulik liik, olles oma 

suure arvukuse tõttu teistele ja kalamajanduslikult väärtuslikumatele kaladele 

toidukonkurent ja marja hävitaja. (Pihu,E., Turovski, A., 2001). 

Viidikas 

Viidikas on tugevat voolu ja tihedat taimestikku vältiv parvekala, kes hoidub sageli 

veepinna lähedale. Ta talvitub sügavamates kohtades. Põhitoiduks on kogu elu jooksul 

zooplankton, lisaks vetikad, putukavastsed ja õhutoit, kohati võib muutuda teiste kalade 

marja sööjaks. Viidkad koonduvad toitu otsides meelsasti heitveekanalite jõkke või merre 

suubumise kohtadesse (Pihu ja Turovski, 2001). 

Latikas 

Latikas on Eesti mandriosa veekogudes väga laialt levinud kalaliik. Rannikumeres on ta 

vähearvukas ning peamiselt elutseb ta Pärnu, Matsalu ja Haapsalu lahtedes. Ta eelistab 

suuremaid madalavõitu eutroofseid kuni hüpertroofseid järvi, väldib düstroofseid matse- ja 

soojärvi. Latikas väldib ka tihedat taimestikku. Jõgedest on talle meelepärasemad need, 

kus veevool on aeglane ja põhi mudane (Pihu ja Turovski, 2001; Backiel, 1968; Tuvikene 

et al, 2003). Latikas on pigem põhja hoiduv parvekala. Noorjärgud elavad rohkem 

litoraalis, vanemad kaldast kaugemal. Kõige enam talvitub ta järve sügavamates kohtades. 

Vähemalt 2 aastat, mõnikord isegi 3-4 aastat on tema põhitoiduks zooplankton, seejärel 

lülitub järk-järgult põhjaloomastikule üle. Kudemisajal vanemad isendid ei toitu. 

Toitumine on tal kõige intensiivsem just kesksuvel ja kõige madalam talvel (Backiel, 

1968). Latika kõige suurem toidukonkurent on kiisk, kes samuti sööb suuri surusääse 
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vastseid, teiste kalade marja ning maimusid. Sarnane toidukonkurents on Võrtsjärves latika 

ja angerja vahel (Pihu ja Turovski, 2001). 

 

2.7.8 Kalade saagipüüdmise strateegiad 

 

Ujumiskiirus määrab suuresti röövkalade saagipüüdmise strateegia. Haugil, kes suudab 

pikemat maad ujuda keskmiselt 6 km tunnis, on saagitabamise edukus varitseva 

püügistrateegia tõttu isegi 70–80%. Ahven ja forell tabavad saagi 40–50% juhtudest, kuigi 

näiteks meriforell ujub pikka maad kümme korda kiiremini kui haug (Tuvikene, 2013). 

Paljud kalaliigid peavad noorena jahti parves, vanemana pigem üksikult. Mitmed 

kalaliigid, näiteks siig, peavad öösel jahti üksinda, päeval aga parves (Tuvikene, 2013). 

Parves toitumine on energeetiliselt kasulikum. Mida suurem on parv, seda aeglasemalt 

üldiselt kalad ujuvad ja teevad ka vähem pöördeid (Tuvikene, 2013). 

 

2.8 Kalaliikide hapnikutundlikkus 

 

Vee omadus, mis teeb sealt kaladele hapniku kättesaamise suhteliselt raskeks, on seotud 

selle tiheduse ja viskoossusega. Et vesi on õhust rohkem kui 800 korda tihedam ja 1000 

korda viskoossem, siis nõuab selle pumpamine üle lõpustet hapniku kättesaamiseks kalalt 

suurt pingutust (Tuvikene, A., 2014). Kaladel kulub puhkeolekus hingamiseks 18–45% 

kogu energiast ja hingamiskiiruse kolmekordistumisel kuni 70% kogu energiast (Tuvikene, 

A., 2014). Kalad liigutavad vett üle lõpuste ühes suunas – suust sisse ja lõpuskaante vahelt 

välja. Edasi-tagasi liigutamine on energeetiliselt liiga kulukas ja sellist strateegiat 

kasutavad ainult vähesed kalad teatud oludes, näiteks peremeesorganismi külge kinnitunud 

silmu suu on suletud ja ta ei saa seda hingamiseks kasutada (Tuvikene, A., 2014). Kaladel 

on kohastumus selleks, et maksimaalselt hapnikku veest kätte saada - neil voolab veri 

lõpustes veega vastassuunas. Vastuvoolumehhanismi abil suudavad mõned kalad, näiteks 

kogred, veest kätte saada kuni 80% seal olevast hapnikust ja kui vees on hapnikku vähe, 
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on sellest palju kasu. Kui aga näiteks veri ja vesi voolaksid lõpustes samas suunas, poleks 

võimalik veest rohkem kui 50% hapnikku kätte saada (Tuvikene, A., 2014). 
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3. MATERJAL JA METOODIKA 

3.1 Proovide kogumine ning analüüsimine 

 

Andmed pärinevad Võrtsjärve 2006., 2008., 2012. ja 2015. aasta seirepüükidest. Püüke 

teostati mitmesektsiooniliste nakkevõrkudega (ühes võrgus 14 erineva silmasuurusega; 

võrgusilma külje pikkus 5 – 85 mm, järjestusega: 29; 35; 5; 15,5; 24; 12,5; 8; 55; 10; 6,25; 

19,5; 43; 65; 85 mm) aastail 2006, 2008 ja 2015 üheteistkümnes ning 2012 kümnes 

seirepiirkonnas. Võrgud pandi järve õhtul ja võeti välja hommikul (püügiaeg oli ligikaudu 

12 tundi).  

Saadud andmete põhjal leiti liikide suhteline arvukus ja kaaluline vahekord erinevate 

püügipiirkondade jaoks (CPUE, g või tk. kalu ühe standardvõrgu kohta 12 tunni jooksul). 

Püütud kaladel kaaluti täiskaal (G) ja mõõdeti täispikkus (L) ning standardpikkus (l). 

Arvutati kalade tüsedused. Lisaks jagati kalad kolme gruppi – väikesed kalad (pikkus kuni 

6 cm), keskmise suurusega kalad (pikkus 6,1 - 14,9 cm) ning suured kalad (pikkus üle 15 

cm). Püügipiirkondade koordinaadid on toodud joonisel 1. Litoraali punktideks on 

Pähksaar, Sula, Õhne suue, Nooni, Väluste. Pelagiaali punktideks on Tamme ida, Oiu, 

Tondisaar, Limnoloogia, Tamme kesk, Jõesuu ja Tänassilma. 

Hapnikusisalduse mõõtmine toimus avavees ja taimestikus multisensor YSI Professional 

abil. 
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Joonis 1. Võrtsjärve kalastiku seirepunktid (Võrtsjärve hüdrobioloogiline seire ..., 2015) 

 

3.1 Tüseduseindeks 

 

Kalade bioloogias kasutatakse laialdaselt massi ja pikkuse omavahelist seost, kuna see 

seos võimaldab kõige lihtsalt vaadelda kalade tüsedust ehk heaolu. Konditsioonifaktor K 

ehk Fultoni indeksiks on enim kasutatud tüsedusindeks, mis annab võimaluse võrrelda 

sarnase kasvumustriga liike. Samas saab võrrelda liigi eri isendeid/populatsioone. Indeksit 
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arvutatakse järgmise valemi järgi: F = Tw × 100/ Sl3. Tw on antud valemis kala kaal 

grammides ning Sl kala standardpikkus millimeetrites (Sepp, 2015).   

Näiteks, kui kala on oma pikkuse kohta keskmisest tüsedam, võib oletada, et just tema 

jaoks on timused soodsamad, mis võimaldab head kasvu.  Seda saab pidada teoreetiliseks 

eelduseks kala edukaks järglaste saamiseks. Kalade kehvadele toitumistingimustele või 

stressiseisundile viitab suhteliselt madalad indeksi väärtus. Sellest tulenevalt võib olla ka 

väiksem järglaste saamine edukas (Sepp, 2015). 

 

3.2 Andmete statistiline töötlus 

 

Kasutati Wilcoxoni ja Kruskal-Wallise teste. 

Wilcoxoni test on sõltuvate valimite t testi teine mitteparameetriline analoog. Selle testi 

kasutamisel asendatakse arvtunnuse väärtused järjekorranumbrite ehk astakutega. 

Mõlemas valimis olevad vaatlused järjestatakse ühisesse variatsiooniritta. Võrdsed 

vaatlustulemused saavad ühise astaku, mis on nende järjekorranumbrite keskmine (Remm 

et al, 2012). Sel viisil saadud valimite astakute summasid nimetatakse Wilcoxoni 

statistikuteks. Esimese valimi astakute summat tähistatakse sümboliga W1, teise valimi 

astakute summat W2, kus R(X) on vaatlustulemuse X astak mõlemast valimist 

moodustatud ühises variatsioonreas (Iher, 2005). 

Kruskal-Wallise test sobib kasutamiseks, kui klassikalise dispersioonanalüüsi eeldused ei 

ole täidetud või kui uurija ei ole eelduste täitmise osas kindel. Meeldetuletuseks, 

dispersioonanalüüs eeldab juhuslike vigade normaaljaotust, üksteisest sõltumatust ja 

ühesugust dispersiooni faktori kõikidel tasemetel. Kruskal-Wallise testi puhul on ainsateks 

nõueteks sõltuva tunnuse pidevus, või järjestatavus ning paljude väärtuste omamine. 

Eeldatakse, et kasutatavad valimid on juhuslikud ja sõltumatud. Valimite mahud võivad 

olla erinevad. Test kasutab mõõdetud suuruste asemel nende astakuid ja aritmeetilise 

keskmise asemel mediaani. Kruskal-Wallise test kahe väärtusklassiga on sama mis 

MannWhitney test (Remm et al,  2012). 
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4. TULEMUSED 

 

Särg 

2006. aastal saadi särge nii litoraalist kui ka pelagiaalist suhteliselt võrdselt (Joonis 2). 

Pelagiaalist saadud särgede varieeruvus on suurem kui litoraalis. 2008. aastal saadi särge 

litoraalist natuke rohkem kui pelagiaalist. 2012. aastal saadi pelagiaalist särge rohkem kui 

litoraalist. Kuigi kõige suuremad särje koguarvukuse erinevused olid 2015. aastal, kui 

kogusaagikuse mediaanide vahel olid kõige suuremad erinevused. Wilcoxoni testi järgi ei 

olnud särje koguarvukuse ja vööndite vahel statistilistelt olulist erinevust, p-value oli 

0,342. Statistiliselt oluline erinevus esineb siis, kui p-value on alla 0,05. 

 

Joonis 2. Särje koguarvukus erinevates vööndites võrgu kohta. Rasvasega on märgitud 

mediaan, kastiga on märgitud kvartiili piirid, vunstid on standardhälve ning ringid on 

erindid. 

Kaaluliselt saadi 2006. aastal särge litoraalist rohkem kui pelagiaalist (Joonis 3). Kõige 

suurem biomassi erinevus oli 2008. aastal, kui litoraalist saadi särge ligikadu 2 kg ning 

pelagiaalist ligikaudu 0,5 kg. Kõige väiksem särje biomass saadi 2012. aastal litoraalist, 

ligikaudu 0,3 kg. Suurim särje biomass saadi 2008. aastal litoraalist. 2015. aastal saadi 
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särge kaaluliselt litoraalist rohkem kui pelagiaalist. Wilcoxoni testi järgi ei esinenud särje 

kogu biomassi ning vööndite vahel statistiliselt olulist erinevust, p-value 0,433. 

 

Joonis 3. Särje kogu biomass erinevates vööndites võrgu kohta 

Särge saadi arvuliselt kõige rohkem 2006. aastal ning kõige vähem 2012. aastal (Joonis 4). 

2008. ja 2015. aastal saadi särge keskmine kogus. Kruskal-Wallis testi järgi esines särje 

koguarvukuse ja erinevate aastate vahel statistiliselt oluline erinevus, p-value 0,001. 

 

Joonis 4. Särje koguarvukus erinevatel aastatel võrgu kohta 

Kaaluliselt saadi särge kõige rohkem 2006. aastal ning kõige vähem 2012. aastal (Joonis 

5). 2008. aastal saadi keskmiselt särge kaaluliselt rohkem kui 2015. aastal. Kruskal-

Wallise testi järgi esines särje kogu biomassi ning erinevate aastate vahel statistiliselt 

oluline erinevus, p-value 0,001. 
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Joonis 5. Särje kogubiomass erinevatel aastatel võrgu kohta 

Särje arvukus erinevate veetasemete korral oli küllaltki erinev (Joonis 6). Arvukuse 

poolest saadi suurem kogus särge madala veetaseme korral kui kõrge veetasemega. 

Wilcoxoni testi järgi esines särje koguarvukuse ning veetaseme vahel statistiliselt oluline 

erinevus, p-value 0,004. 

 

Joonis 6. Särje koguarvukus erinevate veetasemete korral võrgu kohta 

Särje biomass saadi samuti suurem madala veetaseme korral kui kõrge veetasemega 

(Joonis 7). Sama oli arvukuse puhul (Joonis 6). Wilcoxoni testi järgi esines särje 

kogubiomassi ning veetaseme vahel statistiliselt oluline erinevus, p-value 0,035. 
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Joonis 7. Särje kogubiomass erinevate veetasemete korral võrgu kohta 

Keskmise suurusega särg eelistab kõige enam hoiduda litoraali (p-value 0,751) just madala 

veetaseme korral (p-value 0,029) ning kõige vähem hoidub ta litoraali kõrge veetaseme 

korral. Keskmise suurusega särgede puhul esineb statistiliselt oluline erinevus arvukuse 

ning erinevate veetaseme korral (Joonis 8). 

Suuremad särjed eelistavad kõrge veetaseme (p-value 0,774) korral pelagiaali (p-value 1) 

ning madala veetaseme korral nad väldivad seda. Suurt kasvu särgedel ei esinenud 

statistiliselt olulist erinevust vööndi ning veetasemega. 

Väikest kasvu särjed eelistavad kõige enam litoraali (p-value 0,753) madala veetaseme 

korral (p-value 0,049). Väikest kasvu särgedel esineb ainult veetaseme ja arvukuse vahel 

statistiliselt oluline erinevus. 
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Joonis 8. Särje vööndite eelistused erinevate veetasemete korral (arvukus võrgu kohta) 

2008. aastal oli särje tüsedus kõige väiksem (Joonis 9). Pelagiaalist saadud särjed oli 

tüsedamad kui litoraalist saadud isendid. 2012. aastal olid särje tüsedused suhteliselt 

sarnased nii litoraalis kui pelagiaalis, samuti olid 2015. aastal litoraalist ja pelagiaalist 

saadud särje tüsedused sarnased. Wilcoxoni testi järgi ei esinenud särje tüseduse ning 

vööndite vahel statistiliselt olulist erinevust, p-value 0,461. 

 

Joonis 9. Särje tüsedused erinevates vööndites 
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Särje tüsedus on aastast aastasse kasvanud (Joonis 10). 2008. aastal saadi tüseduse järgi 

peenemad kalad ning 2015. aastal saadi jämedamad kalad. Kruskal-Wallis testi järgi esines 

särje tüseduse ning aastate vahel statistiliselt olulist erinevust, p-value 0,004. 

 

Joonis 10. Särje tüsedused erinevatel aastatel 

Madala veetaseme korral on saadud tüsedamad särjed kui kõrge veetaseme korral (Joonis 

11). Wilcoxoni testi esines särje tüseduse ning aastate vahel statistiliselt olulist erinevust, 

p-value 0,003. 

 

Joonis 11. Särje tüsedused erinevate veetaseme korral 
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Ahven 

Ahvena arvukused on küllaltki väikesed (Joonis 12). Kõige rohkem ahvenat saadi aastal 

2008 nii litoraalist kui ka pelagiaalist ning samuti 2012. aastal litoraalist. Kõikidel 

püügiaastatel saadi ahvenat rohkem kätte litoraalist kui pelagiaalist. Wilcoxoni testi järgi ei 

esinenud ahvena koguarvukuse ning vööndite vahel statistiliselt olulist erinevust, p-value 

0,104. 

 

Joonis 12. Ahvena koguarvukus erinevates vööndites võrgu kohta 

Kaaluliselt saadi ahvenat litoraalist natuke rohkem 2006., 2008. ning 2012. aastal, kuid 

2015. aastal saadi litoraalist ahvenat kaaluliselt rohkem (Joonis 13). Kaaluliselt saadi 

ahvenat kõige vähem 2012. aastal pelagiaalist ning kõige rohkem 2008. aastal litoraalist. 

Wilcoxon testi järgi ei esinenud ahvena biomassi ning vööndite vahel statistiliselt olulist 

erinevust, p-value 0,144. 
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Joonis 13. Ahvena kogubiomass erinevates vööndites võrgu kohta 

2006. ja 2008. aastal saadi ahvenat arvkuse poolest suhteliselt sama palju, kuid 2008. 

aastal oli arvukuse kvartiil natuke suurem (Joonis 14). Samuti esines 2008. aastal kaks 

erindit. Kõige väiksem varieeruvus oli 2015. aastal. Kruskal-Wallis testi järgi esines 

ahvena arvukuse ning erinevate aastate vahel statistiliselt olulist erinevust, p-value 0,010. 

 

Joonis 14. Ahvena koguarvukus erinevatel aastatel võrgu kohta 

Kaaluliselt saadi kõige rohkem ahvenat 2006. aastal ning kõige vähem 2012. aastal (Joonis 

15). 2008. ja 2015. aastal saadi keskmises koguses. Kruskal-Wallis testi järgi ei esine 

statistiliselt olulist erinevust erinevate aastate biomasside vahel, p-value 0,110. 
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Joonis 15. Ahvena kogubiomass erinevatel aastatel võrgu kohta 

Arvukuse poolest saadi madala veetaseme korral rohkem isedeid kui kõrge veetaseme 

korral (Joonis 16). Kuid kõrge veetaseme korral esines püügitulemustes kolm erindit. 

Wilcoxon testi järgi ei esinenud ahvena koguarvukuse ning veetaseme vahel statistiliselt 

olulist erinevust, p-value 0,893. 

 

Joonis 16. Ahvena koguarvukus erinevate veetaseme korral võrgu kohta 

Ahvenat saadi samuti kaaluliselt madala veetaseme korral rohkem kui kõrge veetaseme 

korral (Joonis 17). Kõrge veetaseme korral esines kaks erindit. Wilcoxoni testi järgi ei 

esinenud ahvena kogubiomassi ning veetaseme vahel statistiliselt olulist erinevust, p-value 

0,846. 
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Joonis 17. Ahvena kogubiomass erinevate veetaseme korral võrgu kohta 

Keskmist kasvu ahven eelistab kõige enam kõrge veetaseme (p-value 0,397) korral 

hoiduda litoraali ning madala veetaseme korral vädib pelagiaali p-value 0,191). Kesmise 

suurusega ahvenal ei esinud statistiliselt olulist erinevust vööndi ning veetaseme vahel 

(Joonis 18). 

Suurt kasvu ahven eelistab madala veetaseme (p-value 0,093) korral kõige enam pelagiaali 

(p-value 0,760) ning samas väldib pelagiaali kõrge veetaseme korral. Suuremat kasvu 

ahvenatel ei esinenud statistiliselt olulist erinevust vööndi ning veetaseme vahel. 

Madala veetaseme (p-value 0,685) korral eelistab väike ahven pelagiaali (p-value 0,083). 

Väikest kasvu ahvenatel ei esinenud statistiliselt olulist erinevust vööndi ja veetaseme 

vahel. 
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Joonis 18. Ahvena suurususelised eelistused 

2008. aastal saadi litoraalist kätte tüsedamad ahvenad kui pelagiaalist ning sama oli ka 

2012. ning 2015. aastal (Joonis 19). Wilcoxon testi järgi ei esinenud ahvena tüseduse ning 

vööndi vahel statistiliselt olulist erinevust, p-value 0,520. 

 

Joonis 19. Ahvena tüsedused erinevates vööndites 

2008. ja 2015. aastal olid püütud ahvenate keskmised tüsedused peaaegu ühesugused 

(Joonis 20). Kõige tüsedamad ahvenad saadi 2008. ja 2015. aastal ning kõige peenemad 

2012. aastal. Kruskal-Wallis testi järgi ei esinenud statistiliselt olulist erinevust ahvena 

tüseduse ning aastate vahel, p-value 0,668. 
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Joonis 20. Erinevate aastate ahvena tüsedused 

Ahvena tüseduse mediaanid on erinevate veetasemete korral küllaltki lähestikku (Joonis 

21). Madala veetasemega õnnestus püüda tüsedamaid isendeid kui kõrge veetaseme korral. 

Wilcoxon testi järgi ei esinenud ahvena tüseduse ning veetaseme vahel statistiliselt olulist 

erinevust, p-value 0,968. 

 

Joonis 21. Ahvena tüsedused erinevate veetaseme korral 

Kiisk 

2006., 2008. ning 2012. aastal saadi kiiska arvuliselt pelagiaalist rohkem kui litoraalist 

(Joonis 22). 2015. aastal saadi, vastupidiselt, litoraalist arvuliselt rohkem kiiska kui 

pelagaalist. Samuti saadi 2015. aastal litoraalist kõige enam kiiska ning kõige vähem 2008. 

aastal. Wilcoxon testi järgi ei esinenud kiisa arvukuse ning vöndi vahel statistiliselt olulist 

erinevust, p-value 0,147. 
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Joonis 22. Kiisa koguarvukus erinevates vööndites võrgu kohta 

2006. ja 2008. aastal saadi pelagiaalist kiiska kaaluliselt rohkem kui litoraalist (Joonis 23). 

2012. ja 2015. saadi aga, vastupidiselt, rohkem litoraalist. Kõige suurem kogus saadi 2015. 

aastal litoraalist ning kõige väiksem 2006. aasta litoraalist. Wilcoxon testi järgi ei esinenud 

kiisa biomassi ning vööndi vahel statistiliselt olulist erinevust, p-value 0,210. 

 

Joonis 23. Kiisa kogubiomass erinevates vööndites võrgu kohta 

2015. aastal saadi kiiska rohkem kui teistel aastatel (Joonis 24). 2008. aastal saadi kiiska 

kõige vähem. 2012. ning 2015. aastal oli ka kiisa arvukuses üksikuid erindeid. Kruskal-

Wallis testi järgi esines kiisa arvukuse ning erinevate aastate vahel statistiliselt olulist 

erinevust, p-value 0,019. 
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Joonis 24. Kiisa koguarvukus erinevatel aastatel võrgu kohta 

Kiisa biomass on alates 2006. aastast vaikselt langenud, kuid 2015. aastal saadi võrreldes 

2012. aastaga kaaluliselt rohkem (Joonis 25). Kruskal-Wallis testi järgi ei esine kiisa 

kogubiomassi ning aasta vahel statistiliselt olulist erinevust, p-value 0,664. 

 

Joonis 25. Kiisa kogubiomass erinevatel aastetel võrgu kohta 

Arvuliselt saadi madala veetasemega kiiska rohkem kui kõrge veetasemega (Joonis 26). 

Kõrge veetaseme korral esines kiisa koguarvukusel ka kaks erindit ning madala veetaseme 

korral üks. Wilcoxon testi järgi esines kiisa koguarvukuse ning erinevate aastate vahel 

statistiliselt olulist erinevust, p-value 0,005. 
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Joonis 26. Kiisa koguarvukus erinevate veetasemete korral võrgu kohta 

Kiisa kogubiomass on kõrge ja madala veetaseme korral küllaltki võrdsed ning mõlemal 

esines ka üksikuid erindeid (Joonis 27). Wilcoxon testi järgi ei esinenud kiisa 

kogubiomassi ning veetaseme vahel statistiliselt olulist erinevust, p-value 0,568. 

 

Joonis 27. Kiisa kogubiomass erinevate veetasemete korral võrgu kohta 

Keskmist kasvu kiisk eelistab kõige enam litoraali (p-value 0,916) madala veetaseme 

korral ning kõige enam väldib ta litoraali kõrge veetasemega (p-value 0,192). Keskmist 

kasvu kiisa arvukusel ei esinenud vööndi ning veetaseme vahel statistilisi erinevusi. 

Suuremat kasvu kiiskade eelistused ei selgunud, kuna ei saadud ühtegi suurt kiiska (Joonis 

28).  
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Väikest kasvu kiisk eelistab litoraali (p-value 0,669) madala veetaseme korral ning kõige 

enam väldib litoraali kõrge veetaseme (p-value 0,069) korral. Väikest kasvu kiisa 

arvukuses ei esinenud vööndi ja veetasemega statistiliselt olulisi erinevusi. 

 

Joonis 28. Kiisa suuruselised eelistused 

2008. aastal saadi tüsedamad kiisad litoraalist ning peenemad kiisad pelagiaalist (Joonis 

29). 2012. aastal saadi aga tüsedamad kiisad pelagiaalist ning peenemad litroaalist. 2015. 

aastal saadi aga litoraalist tüsedamad kiisad kui pelagiaalist. Wilcoxon testi järgi ei 

esinenud kiisa tüseduse ning vööndi vahel statistiliselt olulist erinevust, p-value 0,910. 

 

Joonis 29. Kiisa tüsedused erinevates vööndites 
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2008. aastal saadi tüseduse poolest kõige peenemad kalad ning 2012. aastal saadi kõige 

tüsedamad kalad (Joonis 30). Kruskal-Wallis testi järgi ei esinenud kiisa tüseduse ja aasta 

vahel statistiliselt olulist erinevust, p-value 0,240. 

 

Joonis 30. Erinevate aastate kiisa tüsedused 

Madala veetasemega on saadud tüsedamad kiisad kui kõrge veetaseme korral, kuid kõrge 

veetasemega esines ka üksik erind (Joonis 31). Wilcoxon testi järgi ei esinenud kiisa 

tüseduse ning veetaseme vahel statistiliselt olulist erinevust, p-value 0,416. 

 

Joonis 31. Kiisa tüsedused erinevate veetasemete korral 

Viidikas 

2006. aastal on saadud nii litoraalist kui pelagiaalist kõige rohkem viidikaid (Joonis 32). 

Samuti oli viidikas kõige arvamalt esindatud 2006. aasta litoraalis ning kõige vähem oli 
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teda 2008. aasta pelagiaalis. Samas on viidika arvukus madal 2008. ja 2012. aastal. 2015. 

aastal on viidika arvukus jälle kasvanud. Wilcoxon testi järgi ei esinenud viidika 

koguarvukuse ning vööndite vahel statistiliselt olulist erinevust, p-value 0,788. 

 

Joonis 32. Viidikas koguarvukus erinevates vööndites võrgu kohta 

Nii nagu viidika koguarvukuse puhul (Joonis 32.) nii on ka viidika kogubiomass kõige 

suurem 2006. aastal (Joonis 33). Kõige suurem biomass oli 2006. pelagiaalis ning kõige 

madalam 2012. aasta litoraalis. 2008., 2012. ja 2015. aastal saadi pelagiaalist rohkem kala 

kui litoraalist. Wilcoxon testi järgi ei esinenud viidika kogubiomassi ning vööndi vahel 

statistiliselt olulist erinevust, p-value 0,347. 

 

Joonis 33. Viidika kogubiomass erinevates vööndites võrgu kohta 

2006. saadi arvuliselt kõige rohkem isendeid ning 2008. aastal kõige vähem (Joonis 34). 

2012. aastal oli arvukus küllaltki madal, 2015. aastal oli viidika arvukus tunduvalt suurem. 
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Kruskal-Wallis testi järgi esineb viidika koguarvukuses ning erinevate aastate vahel suur 

statistiliselt oluline erinevus, p-value 6,17e-07. 

 

Joonis 34. Viidika koguarvukus erinevatel aastatel võrgu kohta 

2006. aastal saadi samuti biomassilt viidikat kõige rohkem (Joonis 35). 2008. ja 2012. 

aastal oli viidika biomass küllaltki madal ning 2015 oli biomass tõusnud. Kruskal-Wallis 

testi järgi esineb viidika biomassi ning erinevate aastate vahel suur statistiliselt oluline 

erinevus, p-value 6,841e-05. 

 

Joonis 35. Viidika kogubiomass erinevatel aastatel võrgu kohta 

Madala veetaseme korral on viidika arvukus suurem kui kõrge veetaseme korral (Joonis 

36). Wilcoxon testi järgi esineb viidika koguarvukuse ning  veetase vahel statistiliselt 

oluline erinevus, p-value 7,158e-08. 
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Joonis 36.Viidika koguarvukus erinevate veetasemete korral võrgu kohta 

Viidika biomass on suurem madala veetaseme korral ning väiksem kõrge veetaseme korral 

(Joonis 37). Wilcoxon testi järgi esineb viidika kogubiomassi ning veetase vahel 

statistiliselt olulist erinevust, p-value 4,453e-05. 

 

Joonis 37. Viidika kogubiomass erinevate veetasemete korral võrgu kohta 

Keskmist kasvu viidikas eelistab kõige enam pelagiaali (p-value 0,750) madala veetaseme 

korral ning väldib litoraali kõrge (p-value 0,0002) veetasemega. Keskmist kasvu viidikal 

esines ainult veetaseme ja arvukuse vahel statistiliselt oluline erinevus. 

Suurte ja väikeste viidikate eelistused ei joonistu jooniselt hästi välja (Joonis 38), kuna 

mediaanid on küllaltki nullilähedased. Samas ei esinenud suurte ega väikeste viidikate 

arvukusel statistiliselt olulisi erinevusi vööndite ega veetasemete vahel. 



52 
 

 

Joonis 38. Viidika suuruselised eelistused 

Tüseduse poolest saadi 2012. aastal kõige tüsedamad isendid just pelagiaalist (Joonis 39). 

Kõige kõhnemad isendid saadi 2008. aastal pelagiaalist. Wilcoxon testi järgi ei esine 

viidika tüseduse ning vööndi vahel statistiliselt olulist erinevust, p-value 0,790. 

 

Joonis 39.Viidika tüsedus erinevates vööndites 

2012. aastal saadi kõige tüsedamad isendid ning kõige kõhnemad 2008. aastal (Joonis 40). 

Kruskal-Wallis testi järgi ei esine viidika tüseduse ning erinevate aastate vahel statistiliselt 

olulist erinevust, p-value 0,452. 
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Joonis 40.Viidika tüsedus erinevatel aastatel 

Viidika tüsedus on kõrge ja madala veetaseme korral suhteliselt sarnane (Joonis 41). 

Wilcoxon testi järgi ei esine viidika tüseduse ning veetase vahel statistiliselt olulist 

erinevust, p-value 0,904. 

 

Joonis 41. Viidikas tüsedus erinevate veetasemete korral 

 

Latikas 

Arvukuse poolest saadi 2006. aastal litoraalist kõige rohkem isendeid ning kõige vähem 

2012. aasta litoraalist (Joonis 42). Võrreldes kõiki aastaid, saadi kolmel korral pelagiaalist 

arvuliselt rohkem latikat kui litoraalist ning ühel korral saadi litoraalist rohkem isendeid 
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kui pelagiaalist. Wilcoxon testi järgi esines latika koguarvukuse ning vööndi vahel 

statistiliselt olulist erinevust, p-value 0,014. 

 

Joonis 42. Latika koguarvukus erinevates vööndites võrgu kohta 

Kaaluliselt saadi kõige rohkem latikat 2006. aastal pelagiaalist ning kõige vähem 2012. 

aastal litoraalist (Joonis 43). 2008. aastal saadi litoraalist kaaluliselt rohkem latikat kui 

pelagiaalist. Ülejäänud aastatel saadi latikat pelagiaalist kaaluliselt rohkem kui litoraalist. 

Wilcoxon testi järgi esines latika kogubiomassi ning vööndi vahel statistiliselt olulist 

erinevust, p-value 0,044. 

 

Joonis 43. Latika kogubiomass erinevates vööndites võrgu kohta 

Kõige enam saadi latikat 2006. aastal ning kõige vähem 2012. aastal (Joonis 44). Kruskal-

Wallis testi järgi esines latika koguarvukuse ning erinevate aastate vahel statistiliselt 

oluline erinevus, p-value 0,034. 
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Joonis 44. Latika koguarvukus erinevatel aastatel võrgu kohta 

2006. aasta saadi latikat kaaluliselt kõige rohkem ning 2012. aastal kõige vähem (Joonis 

45). Kruskal-Wallis testi järgi esines latika kogubiomassi ning erinevate aastate vahel 

statistiliselt olulist erinevust, p-value 0,043. 

 

Joonis 45. Latika kogubiomass erinevatel aastatel võrgu kohta 

Madala veetaseme korral saadi rohkem latikat kui kõrge veetaseme korral (Joonis 46). 

Wilcoxon testi järgi ei esinenud latika koguarvukuse ning veetaseme vahel statistiliselt 

olulist erinevust, p-value 0,095. 
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Joonis 46. Latika koguarvukus erinevate veetasemete korral võrgu kohta 

Kaaluliselt saadi madala veetaseme korral latikat rohkem kui kõrge veetaseme korral 

(Joonis 47). Wilcoxon testi järgi ei esinenud statistiliselt olulist erinevust latika biomassi 

ning veetaseme vahel p-value 0,1108.  

 

Joonis 47. Latika kogubiomass erinevate veetasemete korral võrgu kohta 

Keskmist kasvu latikas eelistab nii kõrge kui madala (p-value 0,576) veetaseme korral 

kõige enam pelagiaali (p-value 0,080) ning väldib litoraali. Keskmist kasvu latika 

arvukusel ei esinenud statistliselt olulist erinevust vööndi ja veetaseme vahel. 

Suurt latikat on kõige enam saadud madala (p-value 0,0003) veetasemega pelagiaalist (p-

value  0,764). Suurt kasvu latika arvukusel esines statistiliselt oluline erinevus erinevate 

veetasemete puhul. 
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Väikest kasvu latika puhul on mediaanid nullilähedased, seega ei ole väikese latika 

eelistused eristatavad. Samuti ei esinenud väikest kasvu latika arvukusel statistiliselt olulist 

erinevust vööndi ning veetaseme vahel (Joonis 48). 

 

Joonis 48. Erineva suurusega latika eelistused 

2008. aastal saadi pelagiaalist tüsedusemad latikad kui litoraalist (Joonis 49). 2012. aastal 

oli latika arvkus väike (Joonis 44) ning sellest tulenevalt on ka litoraalist saadud latika 

tüsedus väike, kuid esines ka üksik erind ning enamus latikat saadi pelagiaalist. 2015. 

aastal saadi tüsedamad latikad litoraalist ning peenemad pelagiaalist. Wilcoxon testi järgi 

ei esinenud latika tüseduse ning vööndi vahel statistiliselt olulist erinevust, p-value 0,459. 

 

Joonis 49. Latika tüsedus erinevates vööndites 
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Kõige suuremad latika isendid sattusid võkudesse 2015. aastal ning väikseimad 2012. 

aastal (Joonis 50). Kruskal-Wallis testi järgi ei esinenud latika tüseduse ning erinevate 

aastate vahel statistiliselt olulist erinevust, p-value 0,227. 

 

Joonis 50. Latika tüsedus erinevatel aastatel erinevatel aastatel 

Madala veetaseme korral saadi tüsedamad isendid kui kõrge veetasemega (Joonis 51). 

Wilcoxon testi järgi ei esinenud latika tüseduse ning veetaseme vahel statistiliselt olulist 

erinevust, p-value 0,110. 

 

Joonis 51. Latika tüsedused erivenate veetasemete korral 

Kogu arvukus 

2006. aastal saadi kalu võrgu kohta suhteliselt võrdselt nii litoraalist kui pelagiaalist 

(Joonis 52), kuid litoralis esines ükiskuid erindeid. 2008. aastal saadi litoraalist kalu 
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rohkem kui pelagiaalist. 2012. aastal oli vastupidi. Nimelt saadi siis pelagiaalist rohkem 

kalu kui litoraalist. Samuti esines ka pelagiaalis erindeid. 2015. aastal saadi taas litoralist 

rohkem kalu. Wilcoxon testi järgi ei esinenud statistiliselt olulist erinevust kalade arvukuse 

ja vööndi vahel, p-value 0,922.  

 Joonis 52. Kalade koguarvukus erinevates vööndites võrgu kohta 

2006. aastal saadi kõige rohkem kala (Joonis 53), keskmiselt 200 isendit võrgu kohta. 

2008. aastal saadi keskmiselt üle 100 isendi ning 2012. aastal kõige vähem, alla 100 isendi 

võrgu kohta. 2015. aastal saadi üle 150 isendi. Lisaks esines ka kõigil aastel 

püügitulemutes ükikuid erindeid. Kruskal-Wallis testi järgi erinesid aastate 

püügitulemused üksteisest statistiliselt olulise erinevusega, p-value 0,009. 

   

Joonis 53. Kalade koguarvukus erinevatel aastatel. Joonise legendi vaata Joonis 2. 
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Kõrge ja madala veetaseme korral on saadud erinev hulk kalu (Joonis 54). Suurem arvukus 

on saadud just madala veetaseme korral. Kõrge veetasemega saadi keskmiselt kätte 100 

isendit ning madala veetaseme korral ligikaudu 200 isendit võrgu kohta. Wilcoxoni testi 

järgi esines kogu saagi arvukuse ja veetaseme vahel statistiliselt oluline erinevus, p-value 

0,0009. 

  

Joonis 54. Kalade koguarvukus erinevate veetasemete korral võrgu kohta 

2006. aastal saadi koguseliselt pelagiaalist keskmiselt natuke rohkem kalu kui litoraalist 

(Joonis 55). 2008. aastal saadi, vastupidiselt 2006. aastaga, litoraalist keskmiselt natuke 

rohkem kalu kui pelagiaalist. 2012. aastal saadi litoraalist kõige väiksem kogubiomass. 

Kõige suurem erinevus esines samal aastal, kui saadi pelagiaalist suurema biomassiga kala 

kui litoraalist. 2015. aastal biomassid sarnanesid, kuna mediaanid on üksteisele küllaltki 

lähedal. Wilcoxoni testi järgi ei esinenud kogu saagi biomassi ning vööndi vahel 

statistliselt olulist erinevust, p-value 0,933. 
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Joonis 55. Kalade kogubiomass erinevates vööndites võrgu kohta 

2006. aasta saadi kaaluliselt võrgu kohta kõige rohkem kala, üle 3 kg (Joonis 56). 2008. 

aastal saadi kekmiselt natuke vähem kalu kui 2006. aastal. 2012. aastal saadi kaaluliselt 

kõige vähem kala, võrgu kohta natuke üle 1 kg ning 2015. aastal ligikaudu 2 kg. Wilcoxon 

testi järgi esines kogu saagi biomassi ning aastate vahel statistiliselt oluline erinevus, p-

value 0,007. 

 

Joonis 56. Kalade kogubiomass erinevatel aastatel võrgu kohta 

Kaaluliselt saadi kala rohkem madala veetaseme korral (Joonis 57), kui kogu saagi 

mediaan oli ligikaudu 3 kg. Kõrge veetaseme korral oli saagi biomassiks ligikaudu 2 kg. 

Kogusaagi biomass erines erinevate veetasemete korral ligikaudu 1 kg võrra. Wilcoxoni 

testi järgi ei esinenud kogu saagi biomassi ning veetaseme vahel statistiliselt olulist 

erinevust, p-value 0,213. 
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Joonis 57. Kalade kogubiomass erinevate veetasemete korral võrgu kohta 

 

Suuruseline jaotus 

Madala veetasemega saadi väikseseid kalu rohkem kui kõrge veetaseme korral (Joonis 58). 

Nimelt saadi madala veetasemega kekmiselt 10 kala ning kõrge veetasemega kuni 2. 

Kruskal-Wallis testi järgi ei esinenud väikeste kalade arvukuse ning veetaseme vahel 

satsitiliselt olulist erinevust, p-value 0,056. 

 

Joonis 58.Väikesete kalade koguarvukus erinevate veetaseme korral võrgu kohta 

Madala veetaseme korral saadi keskmise suurusega kalu rohkem kui kõrge veetaseme 

korral (Joonis 59). Keskmise suurusega kalu saadi madala veetaseme korral ligikaudu 100 
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isendit ning kõrge veetasemega ligikaudu 60. Kruskal-Wallis testi järgi ei esinenud 

keskmise suurusega kalade arvukuse ning veetaseme vahel statistiliselt olulist erinevust, p-

value 0,121. 

 

Joonis 59. Keskmise suurusega kalade koguarvukus erinevate veetasemete korral võrgu 

kohta 

Madala veetaseme korral saadi rohkem suuremakasvulisi kalu kui kõrge veetaseme korral 

(Joonis 60). Kruskal-Wallis testi järgi ei esinenud suurte kalade arvukuse ning veetaseme 

vahel statistiliselt olulist erinevust, p-value 0,129. 

 

Joonis 60. Suurte kalade koguarvukus erinevate veetasemete korral võrgu kohta 
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Väikeseid kalu saadi litoraalist rohkem kui pelagiaalist (Joonis 61). Kruskal-Wallis testi 

järgi ei esinenud väikeste kalade arvukuse ning vööndite vahel statistiliselt olulist 

erinevust, p-value 0,944. 

 

Joonis 61. Väikeste kalade koguarvukus erinevates vööndites võrgu kohta 

Pelagiaalist saadi keskmise suurusega kalu rohkem kui litoraalist, kuigi mediaanid on 

küllaltki lähestikku (Joonis 62). Kruskal-Wallis testi järgi ei esinenud keskmise suurusega 

kala arvukuse ning vööndi vahel statistiliselt olulist erinevust, p-value 0,888. 

 

Joonis 62. Keskmise suurusega kalade koguarvukus erinevates vööndites võrgu kohta 

Suuri kalu saadi pelagiaalist rohkem kui litoraaist (Joonis 63). Kruskal-Wallis testi järgi ei 

esinenud suurte kalade arvukuse ning vööndite vahel statistiliselt olulist erinevust, p-value 

0,416. 
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Joonis 63. Suurte kalade koguarvukus erinevates vööndites võrgu kohta 

Väiksed kalad eelistavad litoraali madala veetaseme korral ning kõrge veetasemega 

rohkem pelagiaali (Lisa 1). Keskmise suurusega kalad hoiduvad madala veetaseme korral 

rohkem taimestikku ning kui veetase on kõrge, eelistavad pelagiaali (Lisa 2). Suured kalad 

eelistavad nii kõrge kui madala veetaseme korral pelagiaali (Lisa 3). 

 

 

Liigilised eelistused vööndite suhtes 

Väikesed ahvevad eelistavad olla pigem pelagiaalis kui litoraalis (Joonis 64), kuid 

statistiliselt olulist erinevust vööndite vahel ei esinenud (p-value 0,083). Väike kiisk 

eelistab, vastupidiselt ahvenale, pigem olla litoraalis (p-value 0,669). Särje puhul võib 

täheldada samuti pigem litoraali hoidumist (p-value 0,753), sama viidika puhul (p-value 

0,056). Latika puhul vööndieelistust ei ilmnenud (p-value 0,686). Väikeste kalade 

arvukuse ja vööndite vahel ei esinenud statistliselt olulist erinevust. 
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Joonis 64. Eri liiki väikese suurusega kalade eelistused vööndite suhtes 

Ahvena puhul eelistavad keskmise suurusega isendid hoiduda pigem litoraali (p-value 

0,191). Keskmise suurusega kiisa puhul on sama, mis väikese kiisa puhul (Joonis 64), et ta 

eelistab litoraali pelagiaalile (p-value 0,916). Latika puhul on näha, et keskmise suurusega 

isendid hoiduvad pigem pelagiaali kui litoraali (p-value 0,080), kuid erinevus pole 

statistililiselt oluline. Keskmise suurusega särg eelistab pigem pelagiaali kui litoraali (p-

value 0,751). Viidika puhul eelistab keskmise suurusega kala rohkem pelagiaali (p-value 

0,750). Mitte ühelgi keskmise suurusega kalal ei esinenud vööndi ja arvukuse vahel 

statistiliselt olulist erinevust (Joonis 65). 
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Joonis 65. Eri liiki keskmise suurusega kalade eelistused vööndite suhtes 

Ka suured ahvenad eelistavad pigem hoiduda litoraali kui pelagiaali (p-value 0,760). Kiisa 

puhul ei saa kahjuks öelda, kumba ta rohkem eelistab, kuna ühtegi suurt kiiska ei saadud 

(p-value NA). Suuremad latikad eelistavad litoraali natuke rohkem kui pelagiaali (p 

väärtus 0,764). Särg eelistab püsida rohkem taimestikus (p-value 1). Viidika puhul ei tule 

vööndieelistus välja, kuna mediaanid on nullilähedased, kuid pelagiaali puhul on esinenud 

üks erind. Sellest tulenevalt saab oletada, et suur viidikas eelistab pelagiaali p-value 

0,167). Mitte ühelgi liigil ei esinenud vööndite ja arvukuse vahel statistiliselt olulist 

erinevust (Joonis 

66).

 

Joonis 66. Eri liiki suurt kasvu kalade eelistused vööndite suhtes 

Hapnikusisalduse dünaamika erinevates vööndites 

Ööpäevased mõõtmised näitasid, et vee hapnikusisaldus hakkab öösel langema (Joonis 

70). Avavees oli hapnikusisalduse langus väiksem, kuni 1 mg/l kohta, samas avavees ei 

lange hapnikusisaldus madalamale kui 12 mg/l. Taimestikus, vesikupu vööndis, oli selgelt 

näha, et hapnikusisaldus langes 8 mg/l-lt isegi alla 4 mg/l. Kui avavees oli 

hapnikusisalduse langus 1 mg/l kohta siis vesikupuvööndis oli see ligi 4 korda suurem. 

Seoses taimede kõdunemisega lähevad hapnikuolud litoraalis kehvemaks (Tuvikene 

avaldamata andmed). 
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Joonis 67. Võrtsjärve hapnikusisalduse ööpäevane dünaamika 24-25.07.14  

Avavees on hapnikusisaldused suuremad ning kõikumised väiksemad. (Tuvikene jt. 

avaldmata andmed.) 
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5. ARUTELU 

 

Särje arvukusel esines statistiliselt oluline erinevus erinevate veetasemete korral. Kõige 

enam saadi särge madala veetasemega. Väikeste ja keskmist kasvu särje puhul statistilist 

erinevust ei ilmnenud seetõttu, et valim oli väike. Samas on täheldatud, et kui veetase on 

madal pärast särje kudemist, siis pole samasuvised särje noorjärgud piiavalt tugevad ning 

nad ei pruugi talve üle elada (Kahl et al,  2008.).  Kahjuks ei tule antud töös välja, kui 

palju mõjutab veetase särje arvukust, kuna seirepüüke on teostatud liiga harva, kahe kuni 

aasta tagant.  

Samuti esines särje biomassil statistiliselt oluline erinevus aastate ja veetaseme vahel. 

Kõige suurem biomass oli madala veetasemega aastatel. Kuna särg on lepiskala ning 

hoidub rohkem taimestikku, kus on tema peamine toit, siis madal veetase aitab tal toitu 

paremini kätte saada. Ilmselt on eelnevate aastate kevadetel olnud särjele head 

kudemistingimused.  

Väikese särje arvukusel esines statistiliselt oluline erinevus madala ja kõrge veetaseme 

puhul. Madala veetaseme korral hoidub väike särg rohkem litoraali, kuna litoraalis on 

kiskluse risk väiksem (Killgore et al 1993) ning lisaks asub särje peamine toit taimestikus 

(Pihu ja Turovski, 2001; Tuvikene et al, 2015). 

Keskmist kasvu särjel esines statistiliselt oluline erinevus püügiaastate ja veetaseme vahel. 

Eesti järvedes on särg roosärje kõrval kõige litofiilsem kala (Tuvikene et al, 2015). Kõrge 

veetaseme korral on järve pindala suurem ning taimestikuvöönd ulatub kaugemale ning 

särjel on võimalik sattuda toituma aladele, kus tal madala veega ligipääs puudub. Seega, 

kõrge veetasemega on tema toiduvalik suurem ning lisaks on kaladel paremad võimalused 

end röövkalade eest varjata (Kahl et al,  2008). Kuna kõrge veetaseme korral on veemaht 

suurem, siis on kaladel võimalus hajuda suuremalt ning neid satub vähem võrku. 

Ahvena arvukusel esines statistiliselt oluline erinevus ainult aastate vahel ning veetaseme 

ning vööndi vahel seoseid ei esinenud. Kuna ahvena arvukust ei mõjuta veetase ega vöönd, 

siis võivad aastati erinevad arvukused olla seotud eelnevate aastate sigimise edukusest, 
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samuti toidu kättesaadavusest. Võib oletada, et ahvena arvukust mõjutab kaudselt särje 

arvukus, mis sõltus antud aasta veetasemest. Sellest tulenevalt võib ka oletada, et ahvena 

aastatevaheline arvukuse erinevus on siiski kaudselt seotud veetasemega. 

Kiisa arvukusel esines statistiliselt oluline erinevus püügiaastate ning veetaseme vahel. 

Nimelt saadi kiiska arvuliselt madala veetasemega aastatel rohkem kui kõrge veetasemega. 

Aastatevaheline erinevus võib olla tingitud veetasemetest. Erinev kiisa arvukus võib 

sõltuda veetasemest, sest mida vähem on järves vett, seda kiiremini see soojeneb. Kiisk on 

aga küllaltki külmalembeline kala, kes ei talu väga kõrget veetemperatuuri ja tema 

suremust palavate ilmadega kasvab (Alabaster ja Lloyd, 1980), seega veetase võib küll 

kaudselt mõjutada kiisa arvukust. 

Keskmist kasvu kiisa arvukusel esines statistiliselt oluline erinevus madala ja kõrge 

veetaseme puhul. Võrtsjärve madal veetase mõjutab küllaltki palju ka järve hapnikurežiimi 

ning pinnakihi veetemperatuuri. 2012. aastal toimus massiline kiiskade suremine järve 

põhjapoolses osas ( Tuvikene, L. jt 2012), kuna vesi läks liiga soojaks ning tekkis 

hapnikupuudus. Kiiskade massilist suremist 2012. aastal võib pidada statistiliselt olulise 

erinevuse peamiseks põhjuseks.  

Latika arvukusel ja biomassil esines statistiliselt oluline erinevus vööndi ning püügiaastate 

vahel. Nimelt saadi latikat pelagiaalist rohkem kätte kui litoraalist. Suur latikas eelistab 

avavett ja tal puudub röövkalast vaenlane (Tuvikene jt., 2015), sest tal on kõrge keha ning 

see takistab röövkalal teda alla neelamast. Mõned lepiskalad kasutavad sellist taktikat, et 

kasutavad energiat pigem keha kõrguskasvuks, et vältida röövkalade poolt ära söömist 

(Døving et al 2005; Tuvikene, 2005). Näiteks seda on demonstreeritud kogrel (Stabell et al 

2010.) Latika puhul ei ole teada, et sellist katset oleks tehtud, kas kehakõrgus sõltub 

röövkalade olemasolust. Tõenäolisetl hoidub suurem latikas avavette, kuna avavees on 

hapnikuolud sügise poole paremad (Joonis 70) kui litoraalis (A. Tuvikene, suulised 

andmed). 

Viidika arvukusel ning biomassil olid kõige suuremad statistiliselt olulised erinevused 

madala ja kõrge veetaseme korral. Seda mõjutab tõenäoliselt eelmiste aastate 

viidikapopulatsioonide sigimisedukus. Kuna 2006. aastal oli viidikat arvuliselt kõige 

rohkem, siis võib oletada, et see oli seotud eelnenud kahe aasta sigimisedukusega ning 

toitumistingimuste paranemisega. 
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Keskmist kasvu viidikal esines statistiliselt oluline erinevus madala ja kõrge veetaseme 

vahel ning teda esines kõige enam avavees. Viidikas on parvekala, kes eelistabki pigem 

avavett (Pihu ja Turovski, 2001). Väikest ja suurt viidikat oli vähe ning sellest tulenevalt 

oli valim väike. Ilmselt jääb väiksem kui 6 cm kala kehvasti võrku. Suurt viidikat on järves 

vähem, kuna see süüakse röövkalade poolt ära. Suuri viidikaid, alates 15 cm, on vähe, 

kuna nad on juba 7 aastased, mis on ühtlasi küllaltki lähedal nende piirvanusele (Pihu, 

1987). 

Tulemustest selgus, et kogusaagil esines statistiliselt oluline erinevus erinevate 

veetasemete korral. Arvuliselt rohkem kalu sattus võrkudesse just madala veetaseme 

korral. Tõenäoliselt mõjutab veetase ka kalade arvukust erinevatel aastatel. Madala 

veetaseme korral on kalade võrkusattumise tõenäosus suurem. Kogusaagi suurem biomass 

madala veetaseme korral võib viitata ka sellele, et madala veetaseme korral saadi arvuliselt 

rohkem kalu. Madala veetaseme korral on kalade tihedus veekogus suurem. Koguarvukuse 

ja kogu biomassi statistiliselt olulised erinevuses tulenesid peamiselt viidika ja särje arvelt. 

Võrtsjärve 2015. aasta kutselise kalapüügi statistikast selgus, et röövkaladel on üpriski 

suur surve lepiskaladele. 2015. aastal saadi koha 44,111 tonni ning umbes sama palju saadi 

ka haugi, 44,184 tonni. Lepiskaladest saadi särge ainult 4,5 tonni ning viidikat ainult 0,32 

tonni (Maaeluministeerium). 

Vastused püstitatud hüpoteesidele:  

Hüpotees, et madala veetaseme puhul eelistavad kalad avavett ning kõrge veetaseme korral 

litoraali, leidis osalist kinnitust. Hüpotees pidas paika latika puhul, kuid mitte teiste liikide 

puhul. 

Hüpotees, et madala veetaseme korral on hapnikuolud halvemad, eriti litoraalis, leiab 

kaudset kinnitust. Antud hüpoteesi kontrollimiseks oli hapniku andmeid vähe, kuid 

kaudsete näitajate põhjal saab väita, et litoraalis on hapnikuolud kehvemad.
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6. KOKKUVÕTE 

 

Võrtsjärv on Eestimaa pinnal suurim veekogu, mis on ka samas kõige suurema veetaseme 

kõikumisega järv. Aeg-ajalt on talvel toimunud massilisi kalade hukkumisi, mis on 

mõjutanud järgnevate kalapopulatsioonide arvukust. Kuna Võrtsjärv on tähtis tööndusliku 

kalapüügi järv, siis on järves elavate kaladega seotud protsesside uurimine väga tähtis 

mõistmaks, mis tingib kalaliikide arvukuse muutusi. 

Käesolevas töös kasutati riikliku seire püügiandmete analüüsil Wilcoxon ja Kruskal-Wallis 

testi, selgitamaks välja kalaliikide arvukuse, biomassi ning tüseduse statistilised 

erinevused erinevatel püügiaastatel, madala ja kõrge veetaseme tingimustes ning litoraali 

ja pelagiaali vööndite vahel. Töös uuriti peamiselt 5 kalaliiki, milleks olid ahven, kiisk, 

latikas, särg ja viidikas ning vaadeldi lisaks ka kogu kalasaagi arvukust ning biomassi. 

Seirepüügi aastatel 2006 ning 2015 oli madal veetase ning 2008. ja 2012. aastal kõrge 

veetase. Lisaks kasutati 2014. aastal teostatud uuringu andmeid, kus võrreldi litoraali 

(kollase vesikupu alal) ning avavee hapnikusisalduse ööpäevaseid muutusi.  

Uurimuse eesmärgiks oli selgitada, kas Võrtsjärve veetase mõjutab kalade käitumist ning 

millist vööndit erinevad kalaliigid eelistavad, uurida kas suured kalad hoiavad pigem 

litoraali või pelagiaali. Kalade tüseduse kaudu püüti saada informatsiooni järves 

valitsevate elutingimuste, eelkõige toidubaasi kohta. 

Selgus, et madala veetasemega saadi kätte rohkem kalu. Kõige olulisem statistiline 

erinevus esines viidikal, kelle saagid olid väga arvukad madalaveelisel 2006. aastal. 

Samuti oli madala veetaseme korral rohkem särge. Tulemused näitasid, et latikas eelistab 

olla pigem pelagiaalis kui litoraalis. Selgus, et iga liigi arvukusel on mingi seos järves 

valitsevate tingimustega nagu   veetasemega või siis vööndiga. 

Tulemuste põhjal saab väita, et Võrtsjärve muutuv veetase mõjutab järves olevaid kalaliike 

olenevalt liigi iseärasustest ja et esineb ka kaudseid seoseid. Selleks, et seosed eelnevate 

aastate populatsioonide ning neid mõjutavate faktorite vahel paremini eristuksid, oleks hea 

seirepüüke teostada igal aastal. 
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7. SUMMARY 

 

Lake Võrtsjärv is Estonias biggest lake, which is located entirely on Estonian soil. It has 

also the biggest water level fluctuations. In winter months, there are large quantities of fish 

deaths, which is affecing future fish populations. As lake Võrtsjärv is important for 

commercial and industrial fishing, therefore it is important to study the fish-related 

processes to understand, what causes changes in species abundance. Through this it is 

possible to see what affects the rise and decrease in fish quantity.  

In this thesis are used national catch monitoring data, which were analysed with Wilcoxon 

and Kruskal-Wallis test, to find out statistical differences between different species 

abundance, biomass and obesity. Also to find out the statistical differences between 

different fishing at high and low water conditions and littoral and pelagic zones. 

The thesis studied mainly five fish types, which were perch, ruffe, bream, roach and 

common bleak, and also looked at all fish abundance and biomass. Fish monitoring in 

2006 and 2015 was the water level low and water level was high in 2008 and 2012. In 

addition, this study used the oxygen monitoring data from the year 2014, where daily 

oxygen changes in the littoral (field of Nuphar lutea) and pelagic zone were compared. 

The aim of this study was to determine whether the water level of Võrtsjärv affects the 

behavior of fish. Also to find out which fish species prefer different zones and investigate 

whether the rather large fish hold into littoral or pelagic zone. Through fish obesity 

attempted to obtain information about the, the present life-conditions in the lake, especially 

in the food base. 

The thesis showed an increase of quantity of fish, when the water level was low. The most 

significant statistical difference occured by common bleak, whose yields were very 

numerous in shallow 2006. There was also a numerous catch of roaches at low water level. 

The results showed that bream prefered to be more in the pelagic zone, compared to the 

littoral zone. It turned out, that the abundance of fish species has any relation to the 

prevailing conditions of the lahe, such as water level or different zones. 
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Based on the results, it can be argued, that changing water level of lake Võrtsjärv affect the 

fish species depending on fish specific characteristics. There are also indirect relationships 

between fish species and conditions. To this end, to find out better relationships between 

the fish populations of previous years and affecting factors, it would be good to monitore 

fish every year. 
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