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Eestis on vähikasvatusega tegeletud juba üle 20 aasta, kuid toodangu mahtusid ei ole 

suudetud tõsta. Selle üheks põhjuseks on vähi jaoks sobiva granuleeritud sööda 

puudumine. Praegu toimub Eestis vähi söötmine kogemuslikult, silma järgi ja juhuslike 

kättesaadavate komponentidega. Koostöös Sannio Ülikooliga Itaalias hakati Eesti 

Maaülikoolis välja töötama spetsiaalset sööta jõevähile. Sobiva sööda leidmiseks on vaja 

läbi viia mitmeid söötmiskatseid kontrollitavates tingimustes, kuid siiani puudus sobiv 

söötmiskatsete läbiviimise metoodika vee korduvkasutussüsteemiga 

akvaariumitingimuste jaoks. Antud töö eesmärgiks on jõevähi söötmiskatsete metoodika 

väljatöötamine akvaariumitingimustes. Selle jaoks viidi Eesti Maaülikooli vesiviljeluse 

õppetoolis läbi söötmiskatse. Katse tulemustes selgus, et 4-5% söödanorm ei ole 3- 

aastastele jõevähkidele sobilik. Katse lõppedes oli söödanorm 1,7%, mille juures 

minimaalselt söödajääke. Suurimaks probleemiks söötmiskatsel sai suremus (65%). Katse 

alguses surid ja põgenesid vähid peamiselt ammoniaagi kontsentratsiooni tõusu tõttu vees. 

Vajalik oleks olnud enne vähkide akvaariumitesse asustamist toita biofiltri baktereid 

lämmastikuühenditega, et biofilter korralikult tööle hakkaks. Söödajääkide paremaks 

kokku kogumiseks ei lisatud põhjale substraati, kuid katse lõppedes osutus see kestumisel 

oluliseks. Vähkidel ei olnud kusagile kinnituda ning nad surid kestumisel. Pärast põhjale 

kruusa lisamist hakkasid vähid edukalt kestuma. Samuti ei õigustanud ennast 

automatiseeritud söötmine. Söötjad olid ebatäpsed ja tundlikud ning suuremate 

söödatükkide tõttu kiilusid kinni. Lahenduseks sai käsitsi söötmisele üle minek. 

Märksõnad: jõevähk, söötmine, söödanorm, vähisööt, akvaariumikatse 

 

  



 

 

 

Estonian University of Life Sciences  

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Abstract of Bachelor’s Thesis 

Author: Agnes Teorein Curriculum: Fisheries and aquaculture 

Title: Developing a methodology for noble crayfish (Astacus astacus) feeding 

experiment under aquarium conditions 

Pages: 46 Figures: 17 Tables: 11 Appendixes: 1 

Department/ Chair: Chair of Aquaculture 

Field of research and (CERC S) code: B402 

Supervisors: Katrin Kaldre 

Place and date: Tartu 2019 

Estonia has been practise grayfish farming for over 20 years but production volumes have 

not been increased. At present, crayfish is fed in Estonia by experimental, by eye and 

randomly available components. The purpose of this work is to develop a methodology 

for noble crayfish feeding experiment under aquarium conditions. In collaboration with 

the University of Sannio in Italy, a special feed for crayfish was developed. It is necessary 

to carry out a number of feeding experiments under controlled conditions to find a suitable 

feed, but so far there was no suitable method for carrying out feeding experiments for 

aquarium conditions with water reuse system. For this purpose, a feeding experiment was 

carried out at the Estonian University of Life Sciences in the Chair of Aquaculture. The 

results of the experiment showed that 4-5% of feed rate is not suitable for 3 year old 

crayfish. At the end of the experiment, the feed rate was 1,7%, with minimal feed residue. 

Morbidity (65%) was the biggest problem in the experiment. At the beginning of the 

experiment, the crayfishes died and escaped mainly due to the water chemistry caused by 

the increase in ammonia concentration in water. It would have been necessary to feed the 

biofilter bacteria with nitrogen compounds before populating them into aquariums, so that 

the biofilter would start working properly. A substrate was not added to the bottom for 

better collection of feed residues, but at the end of the experiment it proved to be important 

for crayfish moulting. The crayfishes didn't have anywhere to attach during moulting and 

they died. After adding gravel to the bottom, the crayfishes began to moult successfully. 

Also, automated feeding did not justify itself. The feeders were inaccurate and sensitive, 

and due to larger pieces of granulated feed they were trapped. The solution was manually 

feeding. 

Keywords: crayfish, feeding, feeding rate, crayfish feed, aquarium trial 
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SISSEJUHATUS 
 

Jõevähk (Astacus astacus) on Euroopas kohalik vähiliik, keda kunagi leiti paljudest 

mageveekogudest. Varasemalt on jõevähk olnud Euroopas hinnatud toiduallikas, kuid 

möödunud sajandi keskpaigast  on tema varud oluliselt kahanenud. Mitmetes Euroopa 

riikides peetakse jõevähki ohustatuks või ohualtiks liigiks (Taugbøl et al. 2004). Selle liigi 

kadumisega langeb veekogu liigirikkus ja bioproduktsiooni kvaliteet (Laanetu et al. 2004). 

Jõevähi varude olulisemaks kahanemise põhjuseks on invasiivsete vähi võõrliikide levik, 

vähikatk, veereostus, elupaikade hävimine ja ülepüük (Kouba et al. 2014). Piiratud 

kättesaadavus on suurendanud jõevähi majanduslikku väärtust (Seemann et al. 2014) ning 

viimastelaastakümnetel on hakatud pöörama järjest suuremat tähelepanu jõevähi 

kasvatamisele ja taasasustamisele. Eestis on vähikasvatusega tegeletud juba üle 20 aasta, 

kuid toodangu mahtusid ei ole suudetud tõsta. Üheks vähikasvatuse peamiseks probleemiks 

peetakse vähi jaoks oluliste komponentide osas tasakaalustatud sööda puudumist (Kozák et 

al. 2015), mis vähendaks kannibalismi ja kiirendaks kasvu. Vähi söötmist on maailmas vähe 

uuritud. Praegu toimub Eestis vähi söötmine kogemuslikult, silma järgi ja juhuslike 

kättesaadavate komponentidega, mis on tõenäoliselt üks kehvade tootmistulemuste põhjus.  

Euroopa Kalandusfondi rahastatava vesiviljeluse innovatsioonitoetuse projekti „Ressursi- ja 

keskkonnasäästlike lahenduste väljatöötamine jõevähkide söötmisel, tagamaks 

vähikasvatuse efektiivsuse ja toodangu suurendamist Eestis“ raames hakati koostöös Sannio 

Ülikooliga Itaalias välja töötama spetsiaalset sööta jõevähile. Sobiva sööda leidmiseks on 

vaja läbi viia mitmeid söötmiskatseid kontrollitavates tingimustes, kuid siiani puudus sobiv 

söötmiskatsete läbiviimise metoodika vee korduvkasutussüsteemiga akvaariumitingimuste 

jaoks. 

Sellest tulenevalt seati käesoleva töö eesmärgiks välja töötada sobiv metoodika jõevähi 

söötmiskatseks akvaariumitingimustes.  
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Eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised uurimisülesanded: 

1. Hinnata jõevähkide kohanemist RAS süsteemi akvaariumitingimustega, nende 

ellujäämust ja kasvu. 

2. Hinnata,  kas vähi söötmiskatsetes soovitatav 4-5%-line söödanorm on jõevähi 

söötmiskatses rakendatav. 

3. Hinnata, kas söödakasutuse täpne hindamine on jõevähi akvaariumikatses 

rakendatav. 

4. Hinnata, kas automatiseeritud söötmine on vähi söötmiskatses rakendatav. 

 

Söötmiskatse viidi läbi 60 päeva jooksul, ajavahemikul 25.05.-27.08.2018, Eesti 

Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi vesiviljeluse õppetoolis, mille 

käigus söödeti 18 jõevähile Carp Aller Classic Vitamax sööta ja üks kord nädalas külmutatud 

räime tükke, 18 jõevähile Sannio ülikoolis välja töötatud Economy DIET (odavam+lagunev) 

sööta ja 18 jõevähile Sannio ülikoolis välja töötatud Golden DIET (kallim+aeglasemalt 

lagunev) sööta. Jõevähid keskmise kaaluga 12,08±2,72 g ja keskmise pikkusega 71,89±4,73 

mm asustati üheksasse akvaariumisse kuue kaupa ühesuguste tingimustega 112 l klaasist 

põhjaga akvaariumitesse. Katse vältel kirjutati üles veeparameetrite näidud, suremused ja 

kestumised. Pärast 27.08.2018 jälgiti lisaks veel vähkide kestumist ja suremust kuni 08. 

oktoobrini 2018. 

Töös antakse kirjanduse ülevaade jõevähi bioloogiast ja varasematest vähi söötmisalastest 

katsetest, seejärel kirjeldatakse käesoleva katse materjali ja metoodikat, esitatakse tulemused 

ja nende arutelu ning järeldused. 

Autor soovib tänada oma juhendajat Katrin Kaldret, kes oli suureks motivaatoriks ja toeks 

igal sammul. Samuti tänan Alo Tänavotsa, kes oli abiks statistilise analüüsiga ning Eesti 

Maaülikooli vesiviljeluse õppetooli meeldiva koostöö ning usalduse eest. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 Jõevähi süstemaatiline kuuluvus ja levik 

 

Jõevähk ehk harilik jõevähk (joonis 1) kuulub hõimkonda lülijalgsed (Arthropoda), klassi 

ülemvähid (Malacostraca), seltsi kümnejalalised (Decapoda), sugukonda jõevähklased 

(Astacidae) ja perekonda jõevähk (Astacus) (Myers et al. 2018).  

 

Joonis 1. Jõevähk (Astacus astacus) (Huxley 1889)  

 

Maailmas on kokku 640 mageveevähi liiki (Crandall, Buhay 2008). Euroopas elab kokku 14 

liiki, neist viis on kohalikud liigid ja üheksa sisserännanud (Pantazis 2016). Euroopa kõige 

levinuim vähiliik on jõevähk, kes esineb 39-s Euroopa riigis (Wærvågen et al. 2016). 

Uuringud on näidanud, et vähipopulatsioonid on kahanenud üle kogu Euroopa, peamisteks 

põhjusteks vähikatk, veekogude reostus, elupaikade muutumine ja hävimine (Seemann 

2014).  

Eesti ainus kohalik vähiliik on jõevähk, mille varud on võrreldes möödunud sajandi 

keskpaigaga oluliselt kahanenud. Tänapäeval on jõevähi arvukus vähenenud röövloomade 

ja -püügi tõttu (Paaver, Hurt 2009). Eestis leidub üldiselt vähki ligikaudu 270 veekogus, ning 

kõige vähirikkamad veekogud asuvad Saaremaal (Hurt s.a.). 
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1.2  Jõevähi bioloogia 

1.2.1. Välisehitus 

 

Vähiliste välisskelett, mis koosneb kitiinist, kaitseb sisemisi struktuure ning pakub lihastele 

kohta kinnitumiseks (Mannonen, Paaver 2001). Välisskeletti tugevdab selle 

kaltsiumkarbonaadi sisaldus. Vähi keha koosneb 19-st kokku kasvanud lülist (Mannonen, 

Paaver 2001) ning keha on liigendatud kahte ossa: pearindmik ja tagakeha (Ingle 1995). Pea- 

ja rinn alülid on ühinenud pearindmikuks, mida katab seljakilp ehk karapaks. Lüliline 

tagakeha ehk lakk on painduv ja lõpeb sabauimega (Mannonen, Paaver 2001). Pearindmiku 

ees on rostrum. Rindmiku esimesed kolm jäsemete paari on muutunud lõugjalgadeks, mis 

aitavad toitu kätte saada (Ingle 1995). Jõevähil on välja kujunenud neli paari käimisjalgu. 

Käimisjalgade ees on üks paar suuremaid jäsemeid, mida kutsutakse sõrgadeks ning mida 

vähk kasutab enesekaitseks ja toitumiseks (joonis 2). (Huxley 1889) 

 

Joonis 2. Jõevähi välisehitus (Huxley 1889) 

 

1.2.2.  Paljunemine 

 

Vähid paarituvad sügisel vastavalt veetemperatuurile ja emased väljutavad marja 4-5 päeva 

peale paaritumist. Marja inkubeerumine toimub terve talv ning hiliskevadel mari koorub. 

(Alderman, Wickins 1996) Osa marjast jääb viljastamata ja mari irdub, koorumise ajaks 

säilib marjateradest 50-70%. Äsja koorunud ja liikumisvõimetud vähid on I astme vastsed. 
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Koorumise järel kinnituvad pojad ema laka alla. (Mannonen, Paaver 2001) Kuus kuni 

kaheksa päeva pärast koorumist vastsed kestuvad (Alderman, Wickins 1996 ) ning siis on 

nad II astme vastsed, kes on valmis iseseisvaks eluks. II astme vastsed hakkavad emast 

eralduma ja toituvad ema lähedal. Veel ligikaudu kahe nädala vältel pärast koorumist võivad 

nad kaitseks pageda ema laka alla. Isased jõevähid saavad hõreda asustusega 

populatsioonides heade tingimuste korral suguküpseks 3-suvisena, umbes 6-7 cm 

pikkustena. Emased saavad suguküpseks keskmiselt aasta hiljem - umbes 7-8 cm pikkustena. 

Külmemas Põhja-Soomes ja tihedasti asustatud veekogudes saabub suguküpsus 1-2 aastat 

hiljem. Kõik suguküpsed emased ei paljune igal aastal (joonis 3). (Mannonen, Paaver 2001).  

 

 

Joonis 3. Vähi elutsükkel (Alderman, Wickins 1996) 

 

Jõevähkide paaritumiseks on vaja emast ja isast isendit. Sugunäärmete suurus ja välimus 

sõltub indiviidide vanusest ja reproduktiivsustsüklist. Sugunäärmed asetsevad rindmikus ja 

suurenevad sigimise ajal. Seemnejuhad lähevad valget värvi, kuna toodavad spermat. 

Munasarjad lähevad täis marja, mille värvus võib olla kollakaspruun või tumesinine. Marja 

väljutamist munajuhast stimuleerib paaritumine ise. Tihe eritis väljub näärmetest, mis 

lahustab spermatofoorseina ja vabastab spermatosoidid kogu emase jõevähi kõhuosasse. 

Spermatosoidid viljastavad marja, mis vabanevad gonopooridest. (Zimmerman 2012) 
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1.2.3. Kasv ja kestumine 

 

Vähid kestuvad kogu oma elu vältel ja kasvavad väliskesta vahetamisega (Wærvågen et al. 

2016). Kestumise aeg, tihedus ja juurdekasv sõltuvad keskkonnatingimustest, populatsiooni 

tihedusest ja toidu kättesaadavusest (Kozák et al. 2015). 

Valmistumine kestumiseks ehk faas enne kestumist kestab jõevähil 20-25 päeva. Sellel 

perioodil sööda tarbimine väheneb, nad on vähem aktiivsed ja varjulembesed. Vähkidel 

suureneb hapnikuvajadus ja kudedesse imendub vett. Mineraalained hakkavad järk-järgult 

kestast eralduma, mille tagajärjeks on kesta õhenemine ja pehmenemine. (Kozák et al. 2015) 

Täiskasvanud vähid kestuvad 1-2 korda aastas (tabel 1) (Mannonen, Paaver 2001). Isaste ja 

marjata emaste jõevähkide esimene kestumisperiood algab varasuvel. Teine 

kestumisperiood algab hilissuvel või varasügisel. (Faller et al. 2006) Muutus ise algab kesta 

lagunemisega selja osast, pearindmiku ja kõhtmise osa vahelt. Esimesena eemaldub 

karapaksi osa, siis pearindmik ja peale seda tõmbavad nad teravate liigutustega küljest 

kõhtmise osa, sõrad ja kõik muud osad, mis on kaetud vana kestaga (joonis 4). Kestumine 

ise võtab aega ainult mõned minutid, kuid erandlikel juhtudel võib see kesta tunde. 

(Wærvågen et al. 2016) Kestumise tagajärjel võivad vähid ilma jääda mõnest enda kehaosast 

(Kozák et al. 2015). Kestumisel on jõevähi juurdekasv laboritingimustes 33-65% (Ackefors 

et al. 1995). Vähid võtavad ühe kestumisega juurde 30-60% algkaalust (Wolf 2004). 

Kestumise periood on vähile ka riskantne ning neil võib esineda probleeme toidu 

omastamisel või kesta vahetamisel (Kozák et al. 2015).  

Tabel 1. Vähkide kestumiste sagedus sõltuvalt vanusest (Mannonen, Paaver 2001) 

Vanus Kestumiste arv aastas 

Ühesuvised 4-7 

Kahesuvised 2-4 

Kolmesuvised 2-3 

Neljasuvised 2 

Täiskasvanud isased 1-2 

Täiskasvanud emased 0-1 

Vanad vähid Üle aasta 
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Pärast kestumist on vähid väga nõudlikud mineraalainete, eriti kaltsiumi suhtes. Kesta 

heitmise järel vabastavad vähid enda reservained mao seintes asuvatest kividest ehk 

vähikividest, et koorikut kõvendada. Mõnikord söövad vähid ära enda vana kesta, et taastada 

mineraalainete sisaldus kehas. Remineralisatsioon tähendab, et kitiin on kõvastunud ja kest 

on kaltsifitseeritud. Kesta kõvenemise perioodil jätkab vähk kasvamist. Keha 

reservkaltsiumi varud kasutatakse ära 24 tunniga, et rekaltsifitseerida suuosad söömiseks. 

Rekaltsifitseerumine kestab 2-4 päeva. Peale seda saavad vähid uuesti sööma hakata. (Kozák 

et al. 2015) 

Kestumiste vahelisel perioodil on vähkidel välja arenenud tugev kaltsifitseeritud kest ning 

nad suudavad süüa tavalisel viisil kogudes reservaineid järgmiseks kestumiseks (Kozák et 

al. 2015). Isastel ja emastel jõevähkidel, kelle pikkus on umbes 9 cm, on kestumiste vahelise 

perioodi pikkus erinev. Isastel jõevähkidel on see periood 53 päeva ja emastel 93 päeva. 

(Wolf 2004) 

 

 

Joonis 4. Kesta vahetamise protsess. A- membraan rindmiku ja kõhtmise osa vahelt hakkab 

lagunema, vähk lamab küljel ja liigutab oma kesta üles-alla. B- eesmine osa hakkab 

eemalduma. C- pearindmiku kest on eemaldunud, kiirete sabaliigutustega eemaldab vähk 

sõrad, käimajalad, lõpused ja kõhtmise osa. D- vesi imendub vähki, ning vähk muutub 

suuremaks (Aiken, Waddy 1992) 
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Olulisemad tegurid, mis vähi kasvu ja kestumist mõjutavad, on sööt, temperatuur ja 

vähipopulatsiooni tihedus (Kozák et al. 2015). 

Kõige meelsamini kestuvad jõevähid temperatuuril 16-24 °C (Kozák et al. 2015). Kouba et 

al. (2010) katses kasvatati jõevähki külmas (14,31 ± 0.62 °C) ja soojas (20,49 ± 0.73 °C) 

vees, et näha, millise veetemperatuuri juures vähk paremini kestub. Tuli välja, et 

kestumissagedus oli suurem vähkidel, keda kasvatati soojas vees ning seetõttu kasvasid nad 

ka kiiremini. 

Kestumiseks optimaalne pH on vähkidel 7-8,7. Kaltsiumi sissevõtt ja imendumine 

halvenevad, kui pH väärtus langeb alla 5,5. Kaltsiumi kontsentratsioon vees peab olema 

kõrge, kuna pehmes vees hakkab vähkide kest pehmenema. Mida pikem on fotoperiood, 

seda paremini ja kiiremini vähk kestub. Vähkide jaoks ei tohiks vee hapnikusisaldus  langeda 

alla 7 mg/l. (Kozák et al. 2015) 

Populatsiooni tihedus mõjutab aktiivsust, kasvu ja ellujäämust samamoodi, nagu 

kestumistki. Kõrge asustustiheduse puhul on vähe varjepaikasid ja sööta. Kui vees on vähe 

toitu, hakkab vähkide kasv vähenema ning suureneb kannibalism. Mõningatel juhtudel 

võivad veekvaliteedi parameetrid, nagu näiteks lahustunud hapniku sisaldus, hakata 

halvenema. (Kozák et al. 2015) 

 

1.2.4. Toitumine  

 

Vähid on omnivoorid, kasutades söödaks kõike, mis veekogus leidub. Nende põhiline 

toidubaas on detriit, vetikad, makrofüüdid, selgrootud, kalad ja kalamari. (Kozák et al. 2015) 

Vähkidel on palju lihtsam toituda taimedest ja detriidist, kui püüda kala või leida kalaraipeid 

(Rusch, Füreder 2015). Vee ökosüsteemis täidavad nad väga tähtsat rolli konsumendina, nad 

võivad olla kiskjad teistele veeselgrootutele ja nad võivad olla olulised toiduobjektid 

suurematele loomadele. Samuti võivad nad ära süüa endast väiksemaid ja nõrgemaid 

liigikaaslasi. Nad võivad ära süüa ka liigikaaslase kesta, et enda kaltsiumivarusid 

suurendada. (Huxley 1889) Vähkide looduslik toidu koostis muutub nende vanusega. 

Väiksemad vähid haaravad väiksemaid veeselgrootuid ja vetikaid ning vanemad vähid 

toituvad põhiliselt taimedest ja detriidist. Sööda eelistus muutub vähkidel ka terve aasta 
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jooksul ning peamiselt oleneb see sööda kättesaadavusest, kestumisfaasist ja paljunemise 

ajast. (Kozák et al. 2015) 

 

1.2.5. Nõuded elukeskkonnale 

 

Temperatuur 

Vähkidele on temperatuur oluline, kuna nende enda kehatemperatuur on sama 

veetemperatuuriga, kus nad elavad. Temperatuuri muutused võivad nende elurütmi segada. 

Kui veetemperatuur tõuseb, kiireneb vähkide ainevahetus, väheneb hapnikukontsentratsioon 

kehas ning suurenevad väljutatava ammoniaagi ja süsihappegaasi kogused. Ammoniaak ja 

süsihappegaas võivad suurendada ka vähkide agressiivset käitumist. Langev temperatuur 

aeglustab ainevahetust, see tähendab, et vähid võivad lõpetada toitumise. Järsud muutused 

võivad tekitada vähkidel stressi ja põhjustada isegi surma. (Ingle 1995) Temperatuur 

mõjutab vähkide paaritumist, marja arengut, kestumist ja toitumist (Veselý 2017). 

Hapnikusisaldus 

Hapnikusisaldus vees sõltub veetemperatuurist, näiteks 10 °C=11.3 mg/l ja 25 °C=8,2 mg/l. 

Hapniku omastamist vähi poolt reguleerivad mitmed faktorid, nagu keha massi ja 

hingamispinna suhe. Hapnikutarve on mageveevähkidel suurem kui näiteks 

mereveevähkidel. (Ingle 1995) Lahustunud hapniku sisaldus on eriti oluline külmaveelistele 

vähiliikidele ja ka üheks limiteerivaks faktoriks nende kasvule ja ellujäämusele. Kõrgem 

hapnikusisaldus suurendab söömisaktiivsust ja läbi selle suureneb kasv. Kriitiliseks loetakse 

hapnikutaset alla 3 mg/l. On teada, et mõned vähid võivad elada üle ka lühiajalise 

hapnikutaseme languse. (Kozák et al. 2015) 

pH 

Vee pH mõjutab vähkide kasvu ja kestumist. Optimaalne pH vähkidele on 7-8,7. Vähenenud 

pH väärtuse korral kaltsiumi omastamine ja imendumine väheneb, mille tagajärjel 

välisskeleti kaltsifitseerimine väheneb. See muudab vähid vastuvõtlikumaks haigustele ja 

kiskjatele ning probleeme võib tekkida marja kinnitumisega laka alla. (Kozák et al. 2015) 
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NH4, NH3, NO2 ja NO3 

Ammoniaaki (NH3) esineb veres kui ka ümbritsevas vees kahes vormis: mitte-ioniseeriv 

NH3 ja ioniseeriv NH4. NH3 sisaldus suureneb vees kui pH väärtus langeb kuid NH4 eraldub 

ammoniaagiks ja veeks kui pH väärtus ja temperatuur tõusevad. NH3 ja NH4 tase ei tohiks 

tõusta üle 0,10 mg/l, kuid sellist madalat taset on korduvkasutusega süsteemides pidevalt 

raske hoida. Ammoniaak oksüdeerub autotroofsete Nitromonas bakteriliikide poolt 

nitrititeks (NO2). Nitriti konsentratsioon ei tohiks olla kõrgem 0,10-0,20 mg/l. Autotroofsed 

Nitrobacter liigid oksüdeerivad nitriti nitraadiks (NO3). Nitraadi väärtus ei tohiks ületada 

0,20 mg/l. (Ingle 1995) 

Kaltsiumisisaldus 

Kaltsium on vees sisalduvatest  ioonidest vähile kõige olulisem, kuna määrab vee kareduse 

(Ingle 1995). Kaltsiumi kontsentratsioon vees peab olema kõrge, kuna pehmes vees hakkab 

vähkide kest pehmenema (Kozák et al. 2015). Kestumise ajal kaotab vähk enda välisskeleti 

kaltsiumivarudest 90%. Kaltsiumi puudujäägid asendatakse varudes oleva kaltsiumiga või 

saadakse kaltsium ümbritsevast veest (Ingle 1995). Kaltsiumi sisaldus jõevähi veekogudes 

ei tohiks olla alla 5 mg/l. Optimaalseks peetakse selle sisaldust üle 50 mg/l. (Laanetu et al. 

2004) 

Põhjasubstraat 

Jõevähkidele ei sobi pehme põhjaga veekogud ehk põhjasubstraat ei tohi olla lendmuda või 

koosneda mõnest muust pehmest settest, kuna nad ei saa seal hingata. Sobivamateks 

põhjasubstraatideks vähkidel on kivine, paene või liivane põhi. Samuti sobivad vähkidele 

savised taimestikuga läbikasvanud kaldad, kuhu nad saavad rajada urge. (Laanetu  et al. 

2004) 

 

1.3 Söötmiskatsete metoodika akvaariumitingimustes 

1.3.1 Söötmiskatsetes kasutatud vähiliigid 

 

Euroopas on vähi söötmiskatseid läbi viidud põhiliselt nelja vähiliigiga. Nendeks on 

jõevähk, kitsasõraline vähk, signaalvähk ja punane soovähk. (Ackefors 2000) Alates 2015. 
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aastast on Euroopas signaalvähi ja punase soovähi, kui loodust ohustavate liikide, 

kasvatamine keelatud (EL määrus nr 1143/2014).  

Viimase viie aasta jooksul on jõevähkidega läbi viidud söötmisalaseid teadusuuringuid 

kirjeldatud Seeman et al. (2014), Pantazis et al. (2016) ja  Rusch ja Füreder (2015) artiklites.  

Seemann et al. (2014) katses kasutatud vähid paigutati aasta enne katse algust avatud 

tiikidesse, kust hiljem valiti välja 90 vähki, kes paigutati RAS süsteemi asustustihedusega 

28 vähki/m2. Ligikaudu 700 vähki jäi avatud tiikidesse asustustihedusega seitse vähki/m2. 

Katset alustati vähkide keskmise kaaluga 4,60±2,71 g ja keskmise pikkusega 5,3±0,8 cm. 

Katse kestus oli 60 päeva, alustades 2. juulist ja lõpetades 30. augustil. 

Samuti kasutas Pantazis et al. (2016) söötmiskatses jõevähke, kuid katse viidi läbi 

akvaariumitingimustes. Vähid olid pärit looduslikust veekogust ning püütud Loode-

Kreekast. Katses kasutati kokku 45 vähki keskmise kaaluga 40,8±4,7 g ja keskmise 

pikkusega 10,05±0,98 cm.  

Rusch ja Füreder (2015) katses võeti kahest looduslikust populatsioonist 38 isast ja kaks 

emast jõevähki. Vähkidel mõõdeti karapaksi keskmiseks pikkuseks 43,4 mm ja keskmiseks 

kaaluks (märgkaal) 19,1 g. 

Mazlum et al. (2011) söötmiskatses kasutati aga kitsasõralist vähki. Emased marjaga vähid 

toodi Eğirdir Kalandusuuringute Instituudi katsetiikidest ning vähivastsed koorusid Mustafa 

Kemali ülikooli ringikujulistes klaasist mahutites. 240 vähivastset keskmise pikkusega 

10,8±0,4 mm ja keskmise kaaluga 44,5±3,4 mg paigutati akvaariumitesse asustustihedusega 

100 vähki/m2. Kui jõevähkidega katsetes ei olnud aklimatiseerumiste aegasid välja toodud, 

siis kitsasõralise vähi katses oli enne katsega alustamist vähkide aklimatiseerumise aeg üks 

nädal. 

 

1.3.2. Katsetingimused  

 

Pantazis et al. (2016) katses oli üheksa akvaariumit, iga maht oli 257 l ja eraldi biofiltrid, et 

hoida taaskasutussüsteemi vesi (retsirkulatsioon) füüsikalis-keemilised näitajad 

optimaalsed. Igas akvaariumis oli viis vähki, keda hoiti eraldi roostevabast terase võrguga 

kambris, mille mõõdud olid 20 x 30 x 50 cm.  
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Seemann et al. (2014) korduvkasutusega süsteem oli üles ehitatud kolmest virnastatud 

tasemest, iga mahuti oli 140 l mahuga ning mõõtudega 0,9 x 0,4 x 0,4 m ja veemahuga 2 m2. 

Kasutatud vesi voolas mööda mahuti põhjas olevaid torusid välja. Põhi oli kaetud 3-6 cm 

läbimõõduga kruusaga ja poolikute savist pottidega, mis pakkus vähkidele üks ühele 

varjevõimalust. Kasutatud vesi töödeldi eraldi mahutis peene ja jämeda filtriga. Seitsme tiigi 

hulgast valiti välja üks tiik mõõtudega 18,1 x 5,8 x 1,8 m ja mahuga 190 m3. Põhja kattis liiv 

ja tiik oli varustatud lisavarjepaikadega, milleks kasutati augustatud telliseid ja augustatud 

liiva-lubi telliseid. Avatud tiigis oli tagatud looduslik valgus, mida oli keskmiselt 15 tundi 

päevas.  

Rusch ja Füreder (2015) katses hoiti vähke põhjaveega varustatud mahutis (9000 l), mida 

kattis metallist võrk. Mahutis olid eraldi läbipaistvad konteinerid, milles igas neli vähki. 

Katse toimus välitingimustes, et tagada looduslik valgusrežiim ja temperatuur. 

Varjepaikadena oli iga vähi jaoks üks põletatud savist poolik lillepott, mille lahtise osa 

diameeter oli 13 cm. 

Mazlum et al. (2011) katses peeti vähki kahes akvaariumis pindalaga 0,2 m2 mõõtudega 80 

x 40 x 25 cm ja mahuga 60 l, tihedusega 100 vähki/m2. Igas akvaariumis oli 20 vähki. 

Süsteem paigutati ruumi kus oli looduslik valgus vastavalt 12 h pimedat aega ja 12 h valget 

aega. 20% vett vahetus seitsmepäevase intervalliga. Vähkidele oli tagatud varjepaikadena 

PVC torud. 

Savolainen et al. (2003) katses tehti kolm võrdluskatset, kus esimeses kasutati 

põhjasubstraadina lahtist kruusa, teises liimiti sama kruus põhja külge ning viimase 

võrdlusena ei kasutatud üldse põhjasubstraati. Katses tuli ilmsiks, et suurem ellujäämus ja 

kasv oli vähkidel, kes elasid lahtise kruusaga pinnases (43,5%). Väikseim ellujäämus oli aga 

akvaariumis, kus ei olnud pinnast (31%).  

Gonzalez et al. (2011) katses viidi läbi katse kolmes valgustingimustes. Esimeses grupis olid 

vähid pideva valguse käes, teises grupis oli pidev pimedus ja kolmandas grupis kasutati 

loodusliku valgust. Selgus, et suurim ellujäämus oli grupis, kus oli pidev valgus (88,3 ± 4,4 

%), väikseim ellujäämus oli aga grupis, kus kasutati loodusliku valgust (76,7 ± 8,3 %). 

Juurdekasv oli suurem aga grupis, kus oli pidev pimedus, mis oli teistest gruppidest ~300% 

suurem (tabel 2). 
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Tabel 2. Gonzalez et al. (2011) valgustingimuste ellujäämus (%) ja juurdekasv (%) 

erinevates gruppides 

 Pidev valgus Pidev pimedus Looduslik valgus 

Ellujäämus (%) 88,3 ± 4,4 85,0 ± 5,0 76,7 ± 8,3 

Juurdekasv (%) 1354,6 ± 75,5 1686,4 ± 130,0 1375,9 ± 83,0 

 

1.3.3. Veeparameetrid ja nende jälgimise sagedus 

 

Pantazis et al. (2016) katses võeti veeparameetreid 37 korral. Registreeritud parameetrid olid 

NH3-N, NO3-N, NO2-N, CaCO3, O2 ja T (tabel 2).  

Tabel 3. Pantazis et al. (2016) katses registreeritud veeparameetrite keskmine 

Parameeter Keskmine 

NH3-N (mg/Lt) 0.027±0.017 

NO3-N (mg/Lt) 3.05±0.21 

NO2-N (mg/Lt) 1.1±0.31 

CaCO3 (mg/Lt) 0.89±0.037 

O2 (%) 80±10 

T (°C) 20 ±0.5 

 

Rusch ja Füreder (2015) katses mainiti, et katse jooksul mõõdeti temperatuuri, pH ja 

hapnikusisaldust, kuid reaalselt arvuna kirjutati üles ainult veetemperatuur, mis varieerus 

viiest kuni 13 kraadini.  

Tabel 4. Mazlum et al. (2011) katse veeparameetrite keskmised tulemused 

Parameeter Keskmine 

Temperatuur (°C) 25±1,8 

Lahustunud hapnik (DO mg/l) 6,9±0,4 

pH 7,2±0,3 

Nitrit (mg/l) 0,015±0,002 

Nitraat (mg/l) 0,017±0,001 

Ammoniaak (mg/l) 0,048±0,04 

Kaltsium (mg/l) 23±2,1 

 

Seemann et al. (2014) katses mõõdeti korduvkasutusega süsteemis (RAS) veeparameetreid 

(O2, °C, pH, redokspotentsiaal) igapäevaselt esmaspäevast reedeni. Vee üldkaredust ja 

karbonaatkaredust mõõdeti kaks korda nädalas ja ammooniumit, nitraati ning nitritit viis 

korda nädalas esmaspäevast reedeni (tabel 4). Avatud tiikides (OPS) võeti proove üks kord 

nädalas, igal korral kolm veeproovi erinevatest kohtadest ja sügavustelt. Katses oli välja 
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toodud, et jõevähile optimaalne veetemperatuur suvel on 18-21 C°, kuid lisab minimaalseks 

toitumise temperatuuriks 15 C° ja maksimaalseks 25 C°. 

Tabel 5. Seemann et al. (2014) katse veeparameetrite keskmised tulemused 

Parameetrid RAS OPS 

O2 (%) 

Temperatuur °C 

pH 

Redokspotentsiaal (mV) 

Karbonaatkaredus °dKH 

Üldkaredus °dGH 

NH4 
+ (mg/l-1) 

NO2 
- (mg/l-1) 

NO3 
- (mg/l-1) 

95±2.7 

20,4±0,1 

8,14±0,03 

205,2±35,4 

7,6±1,2 

8,8±1,2 

0,15±0,02 

0,04±0,03 

7,19±1,74 

81,5±12,3 

21,1±1,3 

7,44±0,09 

234,9±16,4 

5±0,5 

6,9±1,2 

1,16±0,05 

0,02±0,01 

5,15±0,54 

 

1.3.4. Söötade koostis ja söötmisrežiimid  

 

Toitainete vajadus vähisöödas 

Valgud on olulised, kuna on peamised aminohapete ja energia allikaks. Jõevähile optimaalne 

proteiinide sisaldus söödas peaks olema 25-30%. Valguallikaks söötades on peamiselt 

kalajahu, kuid alternatiivina kasutatakse ka vähkidest tehtud jahu, samuti kasutatakse 

sojajahu. (Kozák et al. 2015) 

Vähkide nõuded sööda rasvasisaldusele on madalad. Tõestatud on, et rasvasisaldus 

vahemikus 0,1-3,0% peaks olema vähkidele piisav. Samas peab tagama, et steroolid ja 

polüküllastamata rasvhapped oleksid seotud. Vähile võib ohtlikuks muutuda rasvasisaldus, 

mis ületab 10%, see võib vähendada vähi kasvu või neid kahjustada mõnel muul viisil. 

Samuti on väga oluline rasvade ja valgu suhe. Optimaalne suhe varieerub 27-37 mg.MJ-1. 

Tavalised rasvade allikad on loomade jahu ja taimeõlid. (Kozák et al. 2015) 

Sahhariidide vajadus vähisöödas on ebaselge. Söödad, mida kasutatakse vähkide 

nuumamiseks, sisaldavad 25% või enamgi sahhariide. Tavaline sahhariidide allikas on 

tärklis või teised lahustuvad polüsahhariidid, mida kasutatakse alternatiivsete 

energiaallikatena. (Kozák et al. 2015) 

Karotenoidid, eeskätt astaksantiin, on jõevähile asendamatud ained ja nende puudumine võib 

põhjustada muutusi välisskeleti pigmentatsioonil ja põhjustada kasvu vähenemist. Samuti on 
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vajalik söödale lisada vitamiine. Üksikasjalikum teave vitamiinide sisalduse kohta on siiski 

veel ebaselge. Häid tulemusi on saavutatud söödaga, mis sisaldab C-vitamiini ja 

astaksantiini. Üks olulisemaid mineraalelemente, mida vähi söödale lisatakse, on kaltsium. 

(Kozák et al. 2015) 

Kasvatamisel kasutatav vähisööt, söödanorm ja söötmisrežiim 

Paljude riikide vähikasvatajad söödavad vähki kalade, taimede, kartulite ja porganditega. 

Samuti kasutatakse lepalehti, teravilja, kala, zooplanktonit ja kalasööda graanuleid. Kõige 

tähtsamad neist on teravili, kala ja graanulid. Lisaks täiendavale söötmisele leiavad vähid ka 

ise kasvatustiikidest looduslikku faunat ja floorat. Paljud kasvatajad kasutavad forellisööta 

ja kanatükke. (Ackefors 2000) Näiteks Rusch ja Füderer (2015) katse näitas, et jõevähid 

eelistavad akvaariumis kasvades pigem elussööta, kuna akvaariumis on seda lihtsam püüda, 

kui looduslikus veekogus. Mazlum et al. (2011) uuring näitas, et olulist rolli mängib ka see, 

mitu korda päevas sööta antakse. Vastsetele tuleks sööta anda kaks korda päevas, et tagada 

optimaalne või maksimaalne juurdekasv, kuid värskelt koorunud vähkidele vähemalt 

kaheksa korda päevas 10% nende kehakaalust.  

Pantazis et al. (2016) katses akvaariumitingimustes kasvasid vähid kõige paremini 

poolpuhastatud (proteiini tase 38,8%, lipiidi tase 13.08%) sööda peal, mida anti 6-8 g nädalas 

ning mis koosnes 15% kalajahust, 20% kaseiinist, 14% tärklisest, 9% dekstriinist, 7% 

želatiinist jn. Poolpuhastatud sööda peal olnud vähid võtsid 100 päeva jooksul juurde 3 g 

märgkaalust. Võrdluskatsena kasutati värsket sööta, nagu värske kala ja porgand. Värske 

sööda peal olnud vähkide kasv ei suurenenud, vaid jäi stabiilseks kogu katse vältel.  

Seemann et al. (2014) uurimuses kasvatati vähki RAS süsteemis ja võrdluskatsena avatud 

tiikides. Tuli välja, et suurem kasv oli avatud tiikides, kus toidubaas oli looduslik. RAS 

süsteem oli jagatud kolme gruppi RAS LOW (3%), RAS MED (4%) ja RAS HI (5%), kõigile 

kolmele grupile anti karpkala sööta. Kõige suurem kasv oli RAS HI grupis, kuid ka seal jäi 

vähkide keskmine kasv väiksemaks, kui avatud tiigis. 

Mazlum et al. (2011) katses anti vähkidele söödaks 5%-lise söödanormiga kaubanduslikku 

forellisööta, mis sisaldas 55% valku, 10% lipiide, 1,3% tselluloosi, 11% tuhka ja 12% 

niiskust. Kokku oli neli söödagruppi, kus iga grupp sai erineval ajal sööta. Esimene grupp 

(D) sai sööta iga 24 tunni järel, teine grupp (D2) sai sööta iga 48 tunni järel, kolmas grupp 

(D3) sai sööta iga 72 tunni järel ja neljas grupp (D4) sai sööta iga 96 tunni järel. 
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1.3.5. Vähkide kasvu hindamine  

 

Mazlum et al. (2011) katses anti 55% valkudega granuleeritud sööta erinevatel 

söötmissagedustel, laboratoorsetel tingimustel 90 päeva. Katse näitas, et 90 päevase 

söötmise jooksul erinevatel söötmissagedustel mõjutas olulisel määral noorvähkide kasvu, 

ellujäämust ja saagist. Kõrgeim ellujäämus, kasv, toodang ja kasvumäär oli D2 rühmas, kus 

sööta anti iga 48 tunni järelt ja madalaim D4 rühmas, kus sööta anti iga 96 tunni järelt (tabel 

5). 

Tabel 6. Mazlum et al. (2011) katse vähkide kasvu hindamine 

Parameetrid D D2 D3 D4 

Lõpp-pikkus (mm) 23.44±0.22  28.4±0.9 21.93±0.16 21.22±0.16  

Lõppkaal (g) 0.86±0.12  1.02±0.18  0.62±0.09  0.5±0.04 

Ellujäämus (%) 71.67±8.9 83.33±11.6 67.23±6.8 57.20±5.9 

Söödakoefitsient 4.31±1.2 3.6±0.10 3.84±0.09 4.72±1.4 

Kasvumäär (%/päevas) 0.73±0.03 0.80±0.06 0.64±0.04 0.52±0.02 

Toodang (g) 23.31±4.8  27.65±3.9 16.74±2.9 12.6±2.6 

 

Pantazis et al. (2016) katses võtsid poolpuhastatud sööda peal olnud vähid 100 päevaga 

keskmiselt juurde 3 g märgkaalu. Vähid, kes olid värske sööda peal, ei võtnud katse lõpuks 

üldse juurde ja hoidsid oma kaalu stabiilsena. Mõlema sööda peal oli vähkide ellujäämus 70-

75%.  

Seemann et al. (2015) katses ei erinenud RAS katsete lõpp-pikkused. RAS LOW sööda peal 

olnud vähkide lõpp-pikkus oli 5,8±0,8 cm, RAS MED sööda peal olnud vähkide lõpp-pikkus 

oli 5,9±0,9 cm ja RAS HI sööda peal olnud vähkide lõpp-pikkus oli 5,9±0,8 cm. Avatud tiigi 

katses oli vähkide juurdekasv 6,7±0,8 cm, mis näitab, et lõplik pikkus oli RAS katses 

väiksem kui avatud tiigi katses. Samuti ei erinenud RAS katses lõpp-kaalud: RAS  LOW:  

6,64±3,41 g;  RAS  MED:  6,68±3,68 g; RAS HI: 7,00±3,24 g. Avatud tiigi juurdekasv oli 

9,74±3.85 g, mis näitab jällegi, et avatud tiigis oli kaalutõus suurem, kui RAS süsteemis 

olnud vähkidel. RAS katses oli ellujäämus 100%.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 Katsetingimused 

 

Söötmiskatse jaoks sobiva metoodika väljatöötamine viidi läbi ajavahemikul 25.06.2018-

27.08.2018. Katse jaoks toodi 25.06.2018 Härjanurme kala- ja vähikasvandusest 60 

kolmeaastast jõevähki keskmise kaaluga 12,08±2,72 g ja keskmise täispikkusega (TP) 

71,89±4,73 mm. Katse jaoks kasutatud 54 jõevähki paigutati Eesti Maaülikooli vesiviljeluse 

õppetooli labori üheksasse klaasist põhjaga akvaariumisse, asustustihedusega 1,96 vähki m2-

l (joonis 5). Igasse akvaariumisse paigutati üks emane ja viis isast vähki, kes märgistati 

mikrokiipmärgisega, kaaluti ning mõõdeti täispikkus (TP), karapaksi pikkus (KP), 

postorbitaalne pikkus (POP), laka laius (LL),  parema sõra pikkus (PSP) ja laius (PSL)  ning 

vasaku sõra pikkus (VSP) ja laius (VSL). Ülejäänud kuus jõevähki asustati kümnendasse 

akvaariumisse reservi (R). Ühe akvaariumi maht oli 112 liitrit, mõõtmetega 790x400x350 

mm ja põhja suurus 0,32 m2. Akvaariumid on korduvveekasutuse süsteemiga, mille 

igapäevane veevahetus oli 30%. Igasse akvaariumisse paigutati 18 üheksa cm pikkust ja kahe 

cm läbimõõduga plastiktoru arvestusega kolm varjepaika vähi kohta. Pärast 27.08.2018 

jälgiti kuni 08.10.2018 lisaks vähkide kestumisi ja suremusi, et hinnata vähkide juurdekasvu 

katsegruppide lõikes. 

Katse jooksul põgenes akvaariumitest kokku 15 vähki 60-st (25%), neist kümme katse 

esimesel poolel, enne 3. augustit ja viis pärast 3. augustit. Arvesse võeti katse esimesel 

nädalal põgenenud nelja vähki, kes asendati reservis olevate vähkidega. Põgenemiste 

vältimiseks lisati 29. juunil akvaariumitele gofroplastist katted, mida algselt ei olnud.  
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Joonis 5. Katseseade. (Foto: Agnes Teorein) 

 

2.2 Veeparameetrite jälgimine 

 

Igapäevaselt registreeriti veetemperatuur, hapniku kontsentratsioon ja pH. Lahustunud 

hapniku sisalduse mõõtmiseks kasutati HANNA HI9147 hapnikumõõturit.  

Neli korda katse jooksul määrati veeanalüüsid Tartu Ülikooli keemialaboris (tabel 7)  

Tabel 7. TÜ keemialaboris mõõdetud veeanalüüside tulemused 

Sisaldus mg/l 26.06.2018 28.06.2018 02.08.2018 23.10.2018 

NO3-N 3,3  8,2 6,8 

NO2-N 0,11 0,10 0,06 <0,002 

NH4-N <0,1 0,3 0,05 <0,1 

pH 8,15    

Üldkaredus 5,84    

Ca2+ 60    

Mg2+ 34,5    

PO4-P    0,16 

 

NH4 kontrolliti katse jooksul kolm korda Nessleri reaktiiviga ja NO2 sisaldust kord nädalas 

ning NO3 sisaldust jälgiti kahel korral JBL EasyTestiga 6in1 (tabel 8) 
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Tabel 8. JBL EasyTest 6in1 väärtuste vahemikud 

 OK Kõrge Ohtlik 

NO3 mg/l ppm 0-25 50 100-500 

NO2 mg/l ppm 0-2 5 10 

 

Tabel 9. NH4 (Nessleri reaktiiv), NO2 ja NO3 (JBL EasyTestiga 6in1) näidud 

  NH4 NO2 NO3 

04.07.2018   OK   

08.07.2018 Kõrge     

09.07.2018   OK   

11.07.2018 Kõrge OK   

16.01.2018   OK Ohtlik 

18.07.2018   Ohtlik   

23.07.2018   Kõrge   

25.07.2018   OK   

31.07.2018   OK   

15.08.2018   OK   

20.08.2018   OK Kõrge 

23.08.2018 OK     

 

2.3 Söötade koostis, söödanorm,  söötmisrežiim ja järele jäänud sööda 

kogumine 

 

Iga söödagrupp oli kolmes korduses. Kolmes esimeses akvaariumis (I-1;2;3) anti vähkidele 

söödaks karpkalasööta Carp Aller Classic Vitamax (tabel 6). Sama sööta said vähid 

kasvanduses, kust nad toodud oli. Lisaks anti kord nädalas külmutatud räime tükke. 

Järgmises kolmes akvaariumis (II-1;2;3) kasutati söödaks odavamat Economy DIET sööta, 

milles oli rohkem taimset päritolu koostisosasid ning lagunes kiiremini (tabel7). Viimases 

kolmes akvaariumis (III-1;2;3) kasutati kallimat Golden DIET sööta, milles oli rohkem 

loomset päritolu koostisosasid ning lagunes vees vähem (tabel7). Viimasesse kahte 

katsegruppi lisasööta ei antud.  

Esimese 40 päeva jooksul anti vähkidele sööta 4% (~3g) nende kehakaalust kolm korda 

päevas automaatsöötjatega (JBL 125 ml) kell 6:00, 14:00 ja 22:00. Esimesele söödagrupile 

anti lisaks külmutatud kalatükke (keskmiselt 10,46 g) kella 14:00 söötmiskorra ajal 

kolmapäeviti, järgmisel päeval korjati allesjäänud kala akvaariumitest välja ning kaaluti. 
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Alates 3. augustist arvutati välja uued söödanormid ning sööta hakati kaaluma 0,05 g 

täpsusega kaaluga ja andma käsitsi üks kord päevas enne kella 14:00.  

Tarbimata sööt koguti akvaariumite põhjast kokku igapäevaselt kuni 27. augustini ja 

filtreeriti läbi kohvifiltri, mille peal oli kirjas akvaariumi number ja kuupäev. Kohvifiltrid 

asetati kuivama ning kuivanud kohvifiltrid kaaluti, et hinnata järele jäänud sööda kogust. 

 

Tabel 10. Carp Aller Classic Vitamax sööda koostis 

Carp Aller Classic Vitamax 

Veretooted Tritikale 

DDGS Vitamiinid 

Sulejahu mineraalained ja eelsegu 

Kalajahu Nisu 

Linnujahu toorvalk 30% 

Rapsiseemned toorrasv 7% 

Rapsiõli toorkiud 5,5% 

Soja toortuhk 6,3% 

päevalille proteiini kontsentraat  

 

Tabel 11. Economy DIET ja Golden DIET sööda koostis 

Koostis 
Economy 

DIET 

Golden 

DIET 

Kalajahu % 30 30 

Sojajahu % 25 25 

Linnaseidu pärm % 5 5 

Nisujahu % 12,75 12,75 

Linaseemne õli % 2 0 

Kalaõli % 0 2 

Rapsiõli % 2 2 

Sojaletsitiini % 0,1 0,1 

Kuivatatud arteemia kestad % 15 15 

Vitamiini eelsegu % 2,1 2,1 

Mineraalide eelsegu % 2,1 2,1 

Karboksümenetüültselluloos % 2 2 

Polüfenool % 0,3 0 

Askorbüülmonofosfaat % 0 0,425 

Koliinkloriid % 0 0,425 

Dikaltsiumfosfaat % 0 1 

Astaksantiin % 0 0,10 
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2.4 Andmete analüüs 

 

Veetemperatuuri, pH ja O2 seost vähkide suremuse ja akvaariumitest põgenemisega ning 

söötmise ja söötmisviisi mõju söötmisjääkidele analüüsiti korrelatsioonanalüüsi abil. NH4, 

NO2  ning põhjasubstraadi mõju vähkide suremusele ja kestumistele on esitatud Exceli 

graafikutena. 

Katse alguses määrati vastavalt 4%-lisele söödanormile automaatsöötjatele päevaseks sööda 

koguseks 3 g akvaariumi kohta, mida katse jooksul hakati vähendama. Vastavalt vähendatud 

sööda kogusele ja vähkide arvu ja kaalu muutustele akvaariumis arvutati söödanorm valemi 

abil:  

Söödanorm % = antud sööda kogus akvaariumi kohta * 100 / vähkide kaal akvaariumis 

kokku 

Vähkide kasvu kehamassi (kaal) ning morfoloogiliste tunnuste (täispikkus, karapaksi 

pikkus, post-orbitaalne pikkus, laka laius, vasaku ja parema sõra pikkus ja laius) osas  hinnati 

suhteliste juurdekasvudena.   

Suhteline juurdekasv protsentides leiti valemiga: 

Mõõdetava tunnuse suhteline juurdekasv (%) = [(tunnuse väärtus katse lõpul – tunnuse 

väärtus katse algul)/tunnuse väärtus katse algul] ∗ 100. 

Andmete analüüs teostati tabelarvutussüsteemiga Excel. 
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3 TULEMUSED 

3.1. Akvaariumitingimused ja nende mõju vähkide käitumisele ja 

suremusele  

3.1.1. Veetemperatuur 

 

Katse jooksul varieerus veetemperatuur 19,4-27,1 °C  vahel, keskmine veetemperatuur oli 

23,8 °C (joonis 6). Vee soojendajaid ja jahutajaid akvaariumitel ei olnud, mistõttu hakkas 

veetemperatuur alates 12. juulist välisõhu temperatuuri mõjul tõusma. Jooniselt on näha 

kahte järsku langust (22.07 ja 01.08), mille põhjuseks oli 50%-line veevahetus, kui  

akvaariumitesse lisati värsket ja jahedat vett.  

 

Joonis 6. Veetemperetuuri muutus ning surnud ja põgenenud vähkide arv katse vältel 

ajavahemikul 25.06.-27.08.2018 

 

25.06-27.08.2018 vahemikus oli akvaariumitest põgenenud kokku 15 vähki ja surnud 15 

vähki. Vähke suri nii alguses kui lõpus, kus veetemperatuurid ei olnud võrreldes katse keskel 

olevate temperatuuridega nii kõrged. Kõrgema veetemperatuuri ajal suri kokku vaid kaks 

vähki, mis näitab, et veetemperatuuri tõus ei olnud vähkide põgenemise ja suremise põhjus 

(p>0,05) (joonis 6). 

 

15

17

19

21

23

25

27

29

0

1

2

3

4

5

6

°C

V
äh

ki
d

e 
ar

v

Surnud vähid Põgenenud vähid °C



28 

 

3.1.2. Vee pH ja O2   

 

Keskmine vee pH oli 8,5, varieerudes 8,14-8,91 vahel (joonis 9). 30. juulil oli söödajääke 

vees palju, mille tagajärjel tõusis pH väärtus 8,91-ni. Söödanormi vähendati ning pH hakkas 

uuesti langema (joonis 7). Keskmine hapnikusisaldus katse vältel oli 7,5 mg/l. 

Hapnikusisaldus varieerus 6,1-9 mg/l vahel (joonis 7). 

 

Joonis 7. Vee pH ja O2 (mg/l) muutused ning surnud ja põgenenud vähkide arvle katse 

vältel ajavahemikul 25.06.-27.08.2018 

 

Katse jooksul oli pH stabiilne ning selle mõju vähkide suremusele ning põgenemisele 

täheldada ei saa. Samuti ei mõjutanud O2 sisaldus vähkide suremust, kuna vähkide suremust 

esines nii kõrgema kui madalama hapnikusisalduse juures (p>0,05) (joonis 7).  

 

3.1.3. Vee NH4, NO3 ja NO2  

 

Katse alguses oli ammooniumi NH4 tase kõrge (0,3 mg/l) ning koos kõrge pH (8,45) 

tasemega tõusis ka ammoniaagi NH3 kontsentratsioon vees, kuna biofilter ei olnud 

korralikult tööle hakanud. Sellel perioodil põgenes akvaariumitest 10 vähki ja suri viis  

(joonis 8), mis näitab kõrge ammooniumisisalduse mõju vähkide käitumisele ja suremusele. 

Augusti lõpus surid vähid ebaõnnestunud kestumise tulemusel. 
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Joonis 8. Vee NH4  ja NO2 sisalduse muutus ning surnud ja põgenenud vähkide arv katse 

vältel ajavahemikul 25.06.-27.08.2018 

 

Kui ammooniumi tase langes (<0,1 mg/l ppm), tõusis NO2 (10 mg/l ppm) tase, mis näitas, 

et biofilter hakkas tööle (joonis 8).  Kõrge NH4 taseme ajal suri neli vähki ning põgenes 

kümme ning üks vähk suri kõrge NO2 väärtuse juures.  

Tartu veevarustuses on vee karedus 8 mg/l. Keskmine üldkaredus vees oli 2.92 mmol/l, Ca2+ 

= 1,5 mmol/l, Mg2 34,5 mg/l. 

 

3.1.4. Põhjasubstraat  

 

Katse alguses olid akvaariumite põhjad klaasist, ilma põhjasubstraadita, et oleks võimalik 

söödajääke kokku koguda. Klaasist sile põhjapind ei olnud aga soodne vähi kestumisele, 

kuna kesta vahetades polnud kusagile kinnituda. Pärast kruusa lisamist akvaariumite põhja 

(29.08) hakkasid ka vähid edukalt kestuma (joonis 9), mida jälgiti kuni 08.10.2018. Algselt 

hoiti vähke loodusliku valguse käes, kuid kestumiste soodustamiseks lülitati 13.08 sisse 

valgustid akvaariumite kohal režiimiga 12h valge, 12h pime.  
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Joonis 9. Katse jooksul edukalt kestunud  ja kestumisel surnud vähkide arv (25.06.-

08.10.2018) 

 

3.2 Söötmine ja söötmisrežiim  

 

Käesolevas katses kasutatud automaatsöötjatel  ei olnud võimalik seadistada antava sööda 

täpset kogust grammides vaid söötjatel oli kaheksa taset, mis tuli kogusele vastavalt 

seadistada.  Seemann et al. (2015) ja Mazlum et al. (2011) andmetele tuginedes alustati 

vähkide söötmist söödanormiga ~4% vähi kaalust, mis jaotati kolme söötmiskorra peale 

ööpäevas. Sööda kogus akvaariumi peale tuli ~3 g.  

Söötjad olid mõeldud söödale suurusega 3 mm. Antav sööt oli söötja jaoks liiga suur, ning 

vajalik oli eelnev sööda purustamine. Sööt tuli purustada ühtlasteks tükkideks, et vältida 

ebatäpseid söödakoguseid ja söötjate kinni kiilumist. Samuti olid söötjad väga tundlikud, 

lisades akvaariumisse sööta ka õrnema käepuudutuse korral, mida tuli akvaariumeid 

puhastades sageli ette. Söötjate kasutamine osutus ebavajalikuks, kuna antavat kogust 

vähendati miinimumini ja sööta jäi endiselt liiga palju söömata. Alates 3. augustist käsitsi 

söötmisele üle minnes sai söödakoguseid täpsemini reguleerida ja peale nädala pikkust 

katsetamist vähenes söödakadu. Seega söötmisviis mõjutab oluliselt söötmisjääkide teket 

(p<0,001) (joonis 10). Söötjate kasutamine lõpetati Carp Aller Classic söödal 2,1%-lise 

söödanormi juures (joonis 11), Economy DIET söödal 2%-lise söödanormi juures (joonis 

13) ja Golden DIET söödal 2,3%-lise söödanormi juures (joonis 14).  
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Joonis 10. Söötmisviisi mõju söödajäägile, kus 1 tähistab automaatsöötjat ja 2 käsitsi 

söötmist 

Carp Aller Classic söödagrupil tekkis kõige vähem söödajääke 1,3% söödanormi juures. 

Söödajääkide vähenemisel hakati vähehaaval suurendama söödanormi. Katse lõpuks jõuti 

1,9%-lise söödanormini, mille juures oli söödajääke ~0,5 g. 14. augustil söödajääkide 

kogumist ei toimunud (joonis 11). 

 

Joonis 11. I katsegrupi söödanorm ja söömata jäänud sööda kogus ajavahemikul 25.06.-

27.08.2018 

 

Söömata kala kogus oli kõikidel päevadel väiksem kui eelneval päeval antud kala kogus. 

Keskmiselt anti  söödagrupile kokku 31,4 g sööta ning keskmine jääk oli 18,5g. Söödud kala 

kogus oli keskmiselt 12,9 g (joonis 12). 
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Joonis 12. I katsegrupile antud külmutatud räime ja söömata kala kogus järgmisel päeval 

ajavahemikul 27.06.-22.08.2018 

 

Economy DIET söödagrupil tekkis kõige vähem söödajääke 2,3% söödanormi juures. 

Söödajääkide vähenemisel hakati vähehaaval suurendama söödanormi. Katse lõpuks jõuti 

1,8%-lise söödanormini, mille juures oli söödajääke ~0,4 g. 14. augustil söödajääkide 

kogumist ei toimunud (joonis 13). 

 

Joonis 13. II katsegrupi söödanorm ja söömata jäänud sööda kogus ajavahemikul 25.06.-

27.08.2018 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Kala kogus (g) Söömata kala (g)

0

1

2

3

4

5

Söödanorm (%) Söödajääk (g)



33 

 

Golden DIET söödagrupil tekkis kõige vähem söödajääke 1% söödanormi juures. 

Söödajääkide vähenemisel hakati vähehaaval suurendama söödanormi. Katse lõpuks jõuti 

1,3%-lise söödanormini, mille juures oli söödajääke ~0,3 g. 14.augustil söödajääkide 

kogumist ei toimunud (joonis 14). 

 

Joonis 14. III katsegrupi söödanorm ja söömata jäänud sööda kogus ajavahemikul 25.06.-

27.08.2018 

 

Söödanormi ja -jäägi vahel on suhteliselt tugev oluline seos (p<0,001). I söödagrupi jäägid 

erinevad oluliselt II katsegrupist (p<0,001) ja III katsegrupist (p<0,05). Samas II ja III 

katsegrupi söödajäägid ei erine (p>0,188). Järeldusena söödi I katsegrupi sööta paremini kui 

II ja III katsegrupi sööta (joonis 15).  

 

Joonis 15. Söödanormi ja -jäägi vaheline seos 
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3.2. Vähkide kasv ja ellujäämus katsegruppides  

 

Edukalt kestus 22 vähki, kellel sai mõõta juurdekasvu. I söödagrupis võeti juurdekasv 

kaheksalt vähilt, II söödagrupis viielt vähilt  ja III söödagrupis üheksalt vähilt. Kahel edukalt 

kestunud vähil ei suudetud kestumise kuupäeva fikseerida. Viis vähki surid kestumise ajal 

(joonis 9). Samuti suri viis vähki vahetult pärast kestumist, kuid juurdekasv jäi kõikidel 

mõõtmata, kuna üks vähk põgenes akvaariumist, ühel vähil oli puudu vasak sõrg, ühel olid 

puudu mõlemad sõrad ning kaks olid poolenisti söödud. Vähkide kestumiste jälgimise 

lõpetasime 08.10.2018, selleks ajaks ei olnud kolm vähki veel kestunud.  

Carp Aller Classic Vitamax katsegrupi kõikide suhteliste juurdekasvude keskmine oli 

7,98%, Economy DIET katsegrupil oli 10,65% ja Golden DIET katsegrupis oli 7,42% 

(joonis 16). 

 

Joonis 16. Katsegruppide keskmised suhtelised juurdekasvud ± standardhälve (SD) kaalus, 

täispikkuses (TP), karapaksi pikkuses (KP), post-orbitaalses pikkuses (POP), laka laiuses 

(LL), parema sõra pikkuses (PSP), parema sõra laiuses (PSL), vasaku sõra pikkuses (VSP) 

ja vasaku sõra laiuses (VSL) katseperioodi jooksul (25.05.-08.10.2018) 

Katse lõppedes oli Carp Aller Classic Vitamax+räim katsegrupi ellujäämus  33,3%, 

Economy DIET katsegrupi ellujäämus oli 27,8%, ja Golden DIET katsegrupi ellujäämus oli 

44,4% (joonis 17).  
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Joonis 17. Katsegruppide ellujäämus katse lõpus (08.10) 
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4. ARUTELU 

4.1. Jõevähile sobivad akvaariumitingimused  
 

Jõevähiga söötmiskatsete läbiviimise kogemusi, millest käesolevas katses juhinduda, on 

olnud vähe. Varasemalt on jõevähkidega söötmiskatseid läbi viidud Pantazis et al. (2016), 

Rusch ja Füreder (2015) ja Seemann et al. (2014) uurimustes ja needki erinevates 

tingimustes, kui meie katse planeeriti. 

Käesoleva katse näitas, kui oluline on enne vähkide akvaariumisse asustamist biofilter 

korralikult käivitada. Katse esimestel päevadel oli ammooniumi (NH4) sisaldus kõrge (0,3 

mg/l ppm) ning pH väärtus üle 8, mis tõstis vähile toksilise ammoniaagi (NH3) 

kontsentratsiooni vees. Kirjanduse andmetel ei tohiks NH4 ja NH3 sisaldus ületada 0,10 mg/l 

(Ingle 1995). See põhjustas vähkide suremust ja põgenemist akvaariumitest (põgenes 10 ja 

suri 4 vähki). Biofiltri käivitamine võttis aega ning hakkas normaalselt tööle umbes 20 päeva 

pärast vähkide akvaariumitesse asustamist. Ammooniumi sisaldus hakkas langema siis, kui 

nitritite NO2
 ja nitraatide NO3

 sisaldus hakkas tõusma (suri 1 vähk). Vajalik oleks olnud 

mõnda aega enne vähkide akvaariumitesse asustamist toita biofiltri baktereid 

lämmastikuühenditega (NH4CL), kuni söötmisest tulenevad vähkide ainevahetusjäägid ja 

söömata jäänud sööt hakkavad neid süsteemi ise lisama. Vähkidele peetakse sobivaks pH 

vahemikuks 7-8,7 (Seemann et al. 2014; Kozák et al. 2015). Käesolevas katses oli pH 

stabiilselt suhteliselt kõrge, vahemikus 8,14-8,91, jäädes enamasti vähile siiski normi 

piiresse ning seost vähkide suremuse ja põgenemistega ei leitud. Kõrgem pH väärtus ei ole 

vähile otseselt probleemiks, kuna vähk vajab kestumiseks kaltsiumi, kuid biofiltri süsteemis 

tõstab pH väärtuse tõus vähile toksilise ammoniaagi sisaldust vees, mis juhtus ka käesoleva 

katse alguses. 

Veetemperatuur on vähkidele samuti oluline, kuna nende enda kehatemperatuur on sama 

veetemperatuuriga, kus nad elavad (Ingle 1995). Jõevähile sobivaks 

temperatuurivahemikuks peetakse 18-21 °C (Seemann et al. 2014). Käesolevas katses 

varieerus veetemperatuur 19,4 ja 27,1 kraadi vahel, olles enamasti üle 21 kraadi. On teada, 
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et temperatuuri muutused võivad nende elurütmi segada (Ingle 1995), kuid käesoleva katse 

põhjal võib järeldada, et vähkide suremust põhjustas pigem katse alguse veekvaliteedi 

probleem, kuna veetemperatuuri ja vähkide suremuse ja põgenemiste vahel seost ei 

täheldatud. Siiski ei saa välistada ka kõrgema veetemperatuuri mõju vähkide käitumisele ja 

suremusele, mida edaspidistes jõevähkidega läbiviidavates katsetes tuleks arvesse võtta. 

Veetemperatuurist sõltub ka hapnikusisaldus vees. Jõevähi jaoks peetakse kriitiliseks 

hapnikutaset alla 3 mg/l, optimaalseks 25°C juures 8,2 mg/l (Kozák et al. 2015). Käesolevas 

katses varieerus vee hapnikusisaldus 6,1-9 mg/l vahel olles jõevähi jaoks optimaalne ning 

seost hapnikusisalduse muutuste ja vähkide suremuste ja põgenemistega ei leitud.  

Vee karedus oli 8 mg/l, mis on samuti jõevähi jaoks sobiv. Kaltsiumi kontsentratsioon vees 

peab olema kõrge (>5 mg/l, opt 50 mg/l), kuna pehmes vees hakkab vähkide kest 

pehmenema (Kozák et al. 2015). Kõrge veekaredus oli pigem probleemiks katlakivi 

ladestumise tõttu veeringluse süsteemis, mis takistas aeg-ajalt pumpade ja veetaseme 

andurite tööd.  

Jõevähile peetakse sobivamateks põhjasubstraatideks kive, liiva või savi (Laanetu  et al. 

2004). Seda on oluline jälgida ka akvaariumikatsetes, kuna puhta klaasist põhja peal ei saa 

vähid kestuda, mida näitas ka käesolev katse. Katse esimesel poolel 60 päeva vältel 25.06-

29.08 kestus kokku vaid kuus vähki, kes kõik ka surid ebaõnnestunud kestumise tagajärjel. 

Kohe pärast akvaariumite põhjale kruusa lisamist hakkasid vähid kestuma, neist 20 oli 

edukad kestumised ja üks ebaõnnestunud kestumine. Enamus kestumisi toimusid järgneva 

40 päeva vältel 29.08-8.10.2018.  

Valgusrežiim võib mõjutada vähkide kasvu ja kestumist. Käesolevas katses praktiseeriti 

katse esimeses pooles, kuni 13. augustini, looduslikku suvist valgusrežiimi, kuid ruum oli 

ilmselt liiga pime, sest pärast 13.08 akvaariumi kohal oleva intensiivsema valgustuse sisse 

lülitamist režiimiga 12h valge, 12h pime, hakkasid vähid kestuma. Ka Gonzalez et al. (2011) 

katse näitas vähkide suuremat ellujäämust pideva valguse käes elanud vähkidel, mis oli 

~12% suurem, kui loodusliku valguse käes elanud vähkidel.  Võrreldes teiste gruppidega oli 

pidevas pimeduses elavate vähkide juurdekasv ~300% suurem. 

Põhja materjalist tuleneb söötmiskatse põhiprobleem. Kruusaga kaetud põhi takistab 

väljaheite ja söödajääkide kogumist ja täpset mõõtmist. Raske on hinnata ära söödud sööda 

kogust ja reguleerida söötmist, sest sete vajub kivide vahele. Samas on põhja materjal 
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oluline, kuna aitab vähi kestumisele kaasa. Savolainen et al. (2003) katse kinnitas vähkide 

suuremat ellujäämust lahtise kruusaga pinnases, mis oli 12,5% suurem kui ilma pinnaseta 

akvaariumis. 

Olulise osa vähkide kaost põhjustas põgenemine (25%)  akvaariumitest. Vajalik oli väga tihe 

kate ja kõigi torustike (sissevool, väljavool, aeraatori voolik) blokeerimine. Akvaariumid 

kaeti gofroplastist kattega, milles olid vaid väikesed avad torude ümber. Alles pärast neid 

abinõusid ja veenäitajate paranemist 29.06 põgenemine lakkas. 

Suurim ellujäämus oli Golden DIET katsegrupis (44,4%), suuruselt teine ellujäämus 

katsegrupp oli Carp Aller Classic Vitamax (33,3%) ja väikseim ellujäämus oli Economy 

DIET katsegrupis (27,8%). Jõevähiga akvaariumikatsete läbiviimisel on peamine takistus 

suur suremus (65%). Käesolevas katses oli peamine suremuse põhjus peale põgenemise 

(25%) ka ebaõnnestunud kestumine (8,3%) ja kestumisjärgne suremus (11,7%). Veekeemia 

tõttu suri viis vähki (8,3%) ning teadmata põhjustel 7 vähki (11,7%). Jäsemete kaotamine ei 

olnud märkimisväärne (3 isendit). Agressiivsus oli selle asustustiheduse (1,96 vähki m2-l) 

juures väike, mis näitab, et vähkide arv akvaariumis oli optimaalne.  

Suremus oli Economy DIET katsegrupis suurem sellepärast, et sealt grupist põgenes kõige 

rohkem isendeid (8 vähki 54-st), Carp Aller Classic Vitamax katsegrupist põgenes kolm 

vähki 54-st ja Golden DIET grupist ei põgenenud ükski vähk 54-st. Arvesse ei võeta esimesel 

nädalal põgenenud nelja vähki. 

 

4.2. Jõevähi söötmiskatseteks sobiv söödanorm ja 

söötmisrežiim ning vähkide juurdekasv 
 

Seemann et al. (2014) ja Mazlum et al. (2011) andmetele tuginedes alustati vähkide söötmist 

söödanormiga 4% vähi kaalust, mis jaotati kolme söötmiskorra peale ööpäevas. Sööda kogus 

akvaariumi peale tuli ~3 g.  

Katset alustati söötjatega, kuid see osutus ebavajalikuks ja ebatäpseks. Antav kogus 

vähendati miinimumini ja sööta jäi endiselt palju söömata. Samuti olid söötjad väga 

tundlikud või kiilusid suurema söödatüki tõttu kinni. Söödanormid söötjate kasutamise 

lõpetades olid: Carp Aller Classic 2,1% (joonis 12), Economy DIET 2% (joonis 14) ja 
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Golden DIET 2,3%. Lahenduseks mindi  3. augustil üle käsitsi söötmise peale , ning sööta 

hakati andma üks kord päevas enne kella 14:00. Käsitsi söötmisega sai söödakoguseid 

täpsemini reguleerida ja söödakadu vähenes. Seemann et al. (2014), Pantazis et al. (2016) 

ning Rusch ja Füreder (2015) katsetes automaatsöötjaid ei kasutatud. Samas ei hinnatud 

nendes katsetes ka söödakadu. 

Käsitisi söötmise ehk katse lõppedes oli Carp Aller Classic Vitamax söödagrupil söödanorm 

1,9% (joonis 12), mille juures oli söödajääke ~0,5 g. Economy DIET söödagrupil söödanorm 

1,8%, mille juures oli söödajääke ~0,4 g. Golden DIET söödagrupil söödanorm 1,3%, mille 

juures oli söödajääke ~0,3 g. Käesoleva katse tulemused kinnitasid, et automaatsöötjatega 

oli söödakadu väga suur ja sööda raiskamise vältimiseks tuleks kirjanduse soovitatud 4-5%-

list söödanormi vähendada. Tulemustest selgus, et Seemann et al. (2014) katses kirjeldatud 

4-5% söödanorm ei õigustanud ennast ning vähid ei tarbinud sööta ära. Samas kasutati selles 

katses 1- aastaseid jõevähki ning teada on, et nooremad vähid kestuvad sagedamini, mistõttu 

vajavad ka rohkem söötmist. Käesoleva uurimuse katsegruppide keskmiseks söödanormiks 

katse lõppedes tuli 1,7%, mille juures oli keskmine söödajääk ~0,4 g.  

Kõige suurem suhteliste juurdekasvude keskmine oli Economy DIET katsegrupil (10,65%), 

mis võib viidata 3- aastaste vähkide suuremale taimse koostisega sööda sobivusele. 

Väikseim suhteliste juurdekasvude keskmine oli aga Golden DIET katsegrupil (7,42%), kus 

oli suurem loomse koostise osakaal. Carp Aller Classic Vitamax katsegrupi suhteliste 

juurdekasvude keskmine oli 7,98%. Ka kirjanduses on mainitud, et vähkide toidu koostis 

muutub nende vanusega, ning vanematel vähkidel suureneb taimse toidu osatähtsus (Kozák 

et al. 2015). Rusch ja Füreder (2015) ning Pantazis et al. (2016) katsetes eelistasid vähid aga 

taimsele komponendile pigem loomset päritolu sööta.  

Sööda kättesaadavusest, kestumisfaasist ja paljunemise ajast sõltub, mida vähid parasjagu 

söödaks eelistavad (Kozák et al. 2015). Carp Aller Classic Vitamax ja Economy DIET 

söödad lagunesid vees kiiremini võrreldes Golden DIET katsegrupi söödaga, samas näitas 

katse, et karpkala söödagrupis tekkis söödajääke vähem kui teistes katsegruppides.  

Vähkidele antava granuleeritud sööda puhul on aga oluline selle pikem säilivus vees, kuna 

vähid tulevad toituma näiteks kaladega võrreldes oluliselt aeglasemalt. Lagunev sööt aga 

hakkab halvendama veekvaliteeti. Söötade lagunemise küsimusi ei ole aga varasemates 

vähkidega läbiviidavates söötmisalastes katsetes käsitletud. 
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KOKKUVÕTE 
  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja töötada sobiv metoodika jõevähi (Astacus 

astacus) söötmiskatseks akvaariumitingimustes.  

Katse näitas, et veekorduvkasutusega süsteemiga akvaariumites, kus vesi puhastub läbi 

filtrite, on vajalik, et biofilter enne vähkidega asustamist korralikult käivituks. Vähkide 

suremus (7 vähki) juba katse alguses oli tingitud ammoniaagi kontsentratsiooni tõusust vees. 

Selle põhjustas kõrge ammooniumi sisaldus (NH4=0,3 mg/l ppm) ja pH väärtus üle 8. Enne 

katse algust oleks vajalik olnud mõnda aega toita biofiltri baktereid lämmastikuühenditega 

(NH4CL), kuni söötmisest tulenevad vähkide ainevahetusjäägid ja söömata jäänud sööt 

hakkavad neid süsteemi ise lisama. Paigast ära veekeemia katse alguses oli ilmselt ka 

vähkide põgenemise peamine põhjus. Selle edaspidiseks takistamiseks asetati 

akvaariumitele peale gofroplastist katted. Soovitatav on akvaariumitel katteid peal hoida ka 

ideaalsete keskkonnatingimuste korral, kuna jõevähid on osavad ronijad ja võivad läbi 

pugeda ka üsna kitsastest avadest.  

Kirjanduse järgi on vähile soovitatav temperatuuri vahemik 18-21ºC. Käesolevas katses 

tõusis 2018 suve kõrgete õhutemperatuuride tõttu ka vähkide veetemperatuur juulikuus üle 

optimumi (27 kraadini), sest jahutussüsteem puudus. Kõrgema veetemperatuuri perioodil 

aga vähkide suremus ei suurenenud ning pideva lisaaereerimise- ja veevahetusega hoiti 

hapnikusisaldus normi piires (üle 6 mg/l). Jõevähkide pidamiseks neile sobivas 

temperatuurivahemikus on soovitatav tagada sama õhutemperatuuriga ruum, kus katset läbi 

viiakse, sest sage veevahetus ei ole soodne biofiltrile.  

Vee pH väärtus katse jooksul (8 ja 9 vahel) oli vähkidele sobiv. Mõju avaldas see vaid katse 

alguses, biofiltri käivitumise ajal, kui samal ajal kõrge ammooniumi sisaldus tõstis ka 

ammoniaagi kontsentratsiooni vees. Pärast ammooniumi sisalduse langust jäi aga pH samale 

tasemele, kuid vähkide suremusele see mõju ei avaldanud. Kuna vähkidele sobib kare vesi, 

siis pH sisaldus 8.5 juures ei ole neile otseseks probleemiks.   

4-5% söödanorm ei ole 3- aastastele vähkidele sobilik, kuna sööta jääb palju tarbimata. Katse 

lõpuks oli keskmine söödanorm 1,7%, mille juures oli söödajääke kõige vähem ~0,4 g. 
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Söödajääkide paremaks ja täpsemaks kokku kogumiseks ei lisatud katse alguses akvaariumi 

põhjale substraati. Tuli välja, et see oli kestumiste ebaõnnestumiste põhjus, kuna vähkidel ei 

olnud kestumisel kusagile kinnituda. Pärast kruusa lisamist põhja hakkasid vähid edukalt 

kestuma. Seega vähkidega läbiviidavates söötmiskatsetes tuleb tagada neile kare põhjapind. 

Söödakasutuse täpsemaks hindamiseks on soovitatav akvaariumitesse lisada spetsiaalsed 

söödaalused.  

Vähkidel soodustas kestumist ka valgus. Pärast valgustite sisse lülitamist akvaariumite 

kohal, režiimiga 12h valge, 12h pime, hakkasid vähid edukalt kestuma.  

Automaatsöötjate kasutamine ei õigustanud ennast. Tekkis probleeme söötjate 

seadistamisega ning nende ebatäpsusega. Söötjad olid väga tundlikud, andes sööta peale ka 

õrnema puudutuse korral. Samas pidid söödatükid olema paraja suurusega, et söötja kinni ei 

kiiluks. Selle probleemi lahenduseks oli käsitsi söötmisele üle minek, kus söödakoguseid sai 

täpselt reguleerida ja katsetada. 

Kokku suri akvaariumikatsest 65% vähkidest. Põhilised suremuste põhjused olid 

põgenemine (25%), veekeemia (8,3%) ja kestumisjärgne suremine (11,7%). 11,7% 

vähkidest surid teadmata põhjustel ning 8,3% suri kestumise ajal. Edukalt kestus ja mõõdud 

sai võtta 22 vähilt. Kolm katse lõppedes elus olnud vähkidest ei kestunudki. Enne kruusa 

lisamist kestus kaks vähki edukalt ning neli vähki surid kestumisel, pärast kruusa lisamist 

kestus edukalt 20 vähki ning ainult üks suri. See  näitab, et kruusa lisamine oli vajalik. 

Carp Aller Classic Vitamax katsegrupi ellujäämus oli 33,3%, Golden DIET katsegrupi 

ellujäämus 44,4% ja Economy DIET katsegrupi ellujäämus 27,8%. Kuigi Economy DIET 

katsegrupis suri kõige rohkem vähke, oli seal siiski keskmine suhteline juurdekasv ~3% 

suurem kui Carp Aller Classic Vitamax ja Golden DIET katsegruppides.   

Käesoleva bakalaureusetöö tulemused oleksid söötmise ja juurdekasvu seisukohalt paremad, 

kui suremus oleks väiksem olnud ning kõiki katsegruppe oleks võrdselt hinnata saanud. See, 

eest saab anda soovitusi ellujäämuse suurendamiseks. Vähkide põgenemiseks tuleks 

tõkestada kõik lahtised osad. Põhjasubstraat on vähkidele kestumisel oluline, ilma selleta 

pole neil kuskile kinnituda ning suremus suureneb. Vajalik oleks enne vähkide 

akvaariumitesse asustamist toita biofiltri baktereid lämmastikuühenditega, et biofilter 

korralikult tööle saada. 
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