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Jõevähk (Astacus astacus) on Eesti ainus looduslikult levinud vähiliik, keda kasvatatakse 

paarikümnes vähikasvanduses. Eestis pole seni tegeletud efektiivse jõevähi aretustööga, mis 

aitaks suurendada vähikasvatuse toodangut ja tõsta konkurentsivõimet. Vähi aretustöös on 

oluline välja selekteerida majanduslikult oluliste tunnustega (kasvukiirus, suuremad sõrad ja 

lakk) isendid ja neid  paljundada. Selleks tuleb perioodiliselt hinnata vähkide individuaalset 

juurdekasvu, kasutades vähi sisse süstitavaid märgiseid, kuna vähk kasvab kestudes ja 

välised märgised kaovad kiiresti.  Käesoleva töö eesmärk oli hinnata PIT (Passive Integrated 

Transponder) märgistega märgistatud kolmeaastaste jõevähkide morfoloogiliste tunnuste ja 

kehamassi individuaalset juurdekasvu  ühe kasvusuve vältel. Uurimiseks sisestati kokku 30-

le vähile (17 isast ja 13 emast) keskmise täispikkusega 90,5 mm ± 4,7 SD laka lihasesse 

spetsiaalse süstla abil PIT märgised, mida kontrolliti Agrident APR350 lugeri abil. Vähid 

jäeti üheks kasvuperioodiks (mai kuni september 2018) kahte 0,5 m2 sumpa, mõlemas 15 

vähki. Kasvuerinevusi hinnati absoluutsete juurdekasvudena vähi kaalus, täispikkuses, laka 

laiuses ja pikkuses, parema ja vasaku sõra laiuses ja pikkuses, mis mõõdeti nii kasvuperioodi 

alguses kui lõpus.  Tulemused näitasid, et samavanuste vähkide kasv on väga varieeruv, eriti 

isastel vähkidel. Kuna vähke turustatakse pikkuse järgi, on kiirema kasvuga isendite 

väljaselgitamine vähikasvatuse seisukohast väga oluline. Senine vähikasvatuse praktika, kus 
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tõukarja valitakse sama vanuste vähkide hulgast suurimad isendid, ei ole tõuaretuse 

seisukohast perspektiivne, sest valikust võivad välja jääda suurema kasvukiirusega isendid.  

Märksõnad: jõevähk, Astacus astacus, PIT (passive integrated transponder), juurdekasv 
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The noble crayfish (Astacus astacus) is the only indigenous decapod crayfish species in 

Estonia and is grown in around 20 crayfish farms. At present, there is a need for effective 

crayfish breeding system that could help to increase the crayfish production in Estonia. In 

crayfish breeding, it is important to select and reproduce specimens with economically 

important characteristics (e.g. growth rate, larger claws). For studying crayfish individual 

growth, passive integrated tagging (PIT) method should be use due to crayfish will lose other 

marks after moulting. The aim of this thesis was to use PIT tags to help identify 3-year old 

noble crayfish morphological features and weight individually during one summer. PIT tags 

were injected into the muscle of 30 noble crayfish (17 males and 13 females) abdomen with 

mean length of 90,5 mm ± 4,7 SD. PIT tags were checked with Agrident APR350 reader. 

The crayfish were left into two 0,5 m2 cages, 15 crayfish in both, for growth period (May till 

September). Growth differences evaluated in absolute growth rate in crayfish weigth, total 

length, abdomen width and width, left and right claws length and width. Results showed that 

noble crayfish growth rates in same age are variable in different morphological parameters 

and weigths and varies between gender. Since noble crayfish is marketed by total length size, 

it is very important in terms of crayfish farming to identify crayfish with higher growth rate. 

This cannot be done according to the practice of sorting out just larger individuals that may 

fall behind in the next years of growth. 

Keywords: noble crayfish, Astacus astacus, PIT (passive integrated transponder), growth rate 
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SISSEJUHATUS 

 

Jõevähk (Astacus astacus) on Eestis ainus looduslikult leviv ja kasvatatav vähiliik. 

Looduslikud jõevähi varud on alates möödunud sajandi keskpaigast üle Euroopa oluliselt 

vähenenud, mille tõttu on jõevähk vastavalt EL loodusdirektiivile, Berni konventsioonile ja 

Maailma Looduskaitse Liidu (IUNC) punasele raamatule nimetatud ohualdiks liigiks 

(Edsman at al. 2010). Seetõttu pööratakse jõevähi taasasustamisele looduslikesse 

veekogudesse järjest suuremat tähelepanu. Samal ajal on ta Põhjamaades kõrgelt hinnatud 

püügi- ja kaubandusobjekt .  

Eestis on vähikasvatusega tegeletud veerandsada aastat. 2018. aasta seisuga on Eestis VTA 

tunnustusega vähikasvandusi 25, mis tegelevad nii kaubavähi kui asustusmaterjali 

tootmisega. Vaatamata Eesti vähikasvatuse potentsiaalsele tootmisvõimsusele, mis on 200–

300 tuhat vähki aastas (Eesti vesiviljeluse sektori arengustrateegia 2014–2020), müüdi 2018-

dal aastal Eestis jõevähki Statistikaameti andmetel kokku vaid 0,6 t (~1200 tk).  

Vähikasvatuse arengu üheks kitsaskohaks võib lisaks spetsiaalse sööda ja söötmisrežiimi 

puudumisele pidada ka puudulikku aretustööd.  

Aretustöös on oluline hinnata perioodiliselt isendite individuaalseid kasvuerinevusi, et 

moodustada majanduslikult oluliste tunnuste (kehamass, sõrgade ja laka suurus) suurima 

juurdekasvuga isendite põhjal sugukari. Seni ei ole Eestis vähi individuaalseid 

kasvuerinevusi uuritud, kuna puudus vähkide jaoks sobiv individuaalse märgistamise 

metoodika. Kuna vähid kasvavad kestudes, siis seniseid kasutusel olevaid väliseid 

märgistamise meetodeid pikemaajalistes individuaalsetes uuringutes kasutada ei saa. PIT 

(Passive Integrated Transponder) märgistamise metoodika kasutuselevõtt Mekk (2014) 

uuringus ja testimine Kalanduse teabekeskuse poolt rahastatavates uuringutes 2017-2018, 

milles hinnati mikrokiipmärgiste mõju jõevähkide ellujäämisele, näitas, et PIT märgistus 

sobib jõevähkidega katsete läbiviimiseks.   
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Käesoleva töö eesmärk oli hinnata PIT märgistega märgistatud kolmeaastaste jõevähkide 

morfoloogiliste tunnuste ja kehamassi individuaalset juurdekasvu  ühe kasvusuve vältel. 

Eesmärgi leidmiseks püstitati töös järgmised ülesanded: 

1) Märgistada individuaalselt 30 kolmeaastast jõevähki PIT märgistega nende 

kasvuperioodi alguses. 

2) Hinnata märgistatud vähkide majanduslikult oluliste tunnuste individuaalset 

absoluutset juurdekasvu ühe suve kasvuperioodi lõikes. 

Individuaalseid kasvuerinevusi hinnati 28-al märgistatud vähil (kaks vähki suri) nende 

majanduslikult oluliste morfoloogiliste tunnuste (täispikkus, laka laius, laka pikkus, parema 

sõra pikkus, parema sõra laius, vasaku sõra pikkus, vasaku sõra laius) ja massi absoluutsete 

juurdekasvudena. Sugudevahelisi erinevusi vähkide morfoloogiliste parameetrite ja kaalu 

keskmiste väärtuste vahel kasvuperioodi alguses ja keskmistes juurdekasvudes hinnati t-

testiga. 

Avaldan tänu oma töö juhendajale Katrin Kaldrele ning uurimistöö läbiviimist võimaldanud 

TP Invest vähikasvanduse omanikule Ants Kikasele.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE  

 

1.1. Jõevähi olulisus Eestis 

 

Jõevähk (Astacus astacus) (Linnaeus 1758) on Eestis ainus looduslikult esinev vähiliik. 

Kokku elab Euroopas viis vähiliiki (Tuusti, Kukk 1998). Jõevähk kuulub loomade riiki, 

lülijalgsete hõimkonda, kõrgemate vähkide klassi, kümnejalaliste seltsi ja jõevähklaste 

sugukonda (IUCN). Looduslik leviala on jõevähil Põhja-Euroopast Soome ja Rootsi aladelt 

kuni Kaliningradi, Gruusia, Ungari, Kreeka, Prantsusmaa aladeni ning jõevähki on 

introdutseeritud Küprosele, Marokosse, Ühendkuningriiki ja Norrasse (joonis 1) (IUCN).  

 

 

Joonis 1. Jõevähi (Astacus astacus) leviala (IUCN). 
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Vähi arvukust väljendatakse tavaliselt CPUE-des (catch per unit effort) ehk mitu vähki on 

sattunud vähi mõrda ühe öö jooksul. Eestis on jõevähi arvukus looduses enamasti madal, 

52% uurimiskohtades on mõrra kohta alla ühe vähi ja ainult 15% on CPUE kõrge ehk vähke 

mõrra kohta üle nelja (Paaver, Hurt 2009). Peamisteks jõevähi arvukust mõjutavateks 

põhjusteks võib pidada vähikatku (Aphanomyces astaci), elukohtade vähenemist ning 

röövloomi (Järvekülg 1958).  

Elukohaks vajab jõevähk puhast vett. Reostused mõjuvad vähile letaalselt, tööstuste reovee 

tõttu on jõevähke hukka saanud ja nendest jõgedest on liik kadunud (Järvekülg 1958). 

Jõevähk vajab hapnikurikast vett, suveperioodidel eutroofsetes ehk liigtoitelistes 

elupaikades võib jõevähk hukkuda  (Souty-Grosset et al. 2006). Jõevähk võib elada üsna 

aluselistes veekogudes, kuid arvukalt esineb jõevähki Eestis pH vahemikus 7-8,7 (Järvekülg 

1958). Põhjasubstraadiks eelistab jõevähk savist ja liivast pinda, kuhu saab urge kaevata, 

liiga mudane põhi jõevähile ei sobi (IUCN). Veekogu mudane põhi võib ummistada jõevähi 

seljakilbi all olevad lõpused, kui väikesed osakesed lõpustesse satuvad (Laanetu et al. 2004).  

Samuti mõjutab jõevähi seisundit tema majanduslik väärtus, mille tõttu teda ka ülepüütakse 

terves leviala ulatuses (Tuusti, Kukk 1998). Veterinaar- ja Toiduameti tegevusloaga 

(tunnustatud) on Eestis seisuga 8. märts 2018 25 vesiviljelusettevõtet, mis tegelevad  jõevähi 

asustusmaterjali ja kaubavähi kasvatamisega. Vesiviljelusega tegelevatest ettevõtetest 

moodustab vähikasvatus ligikaudu 41% (VTA). 

Jõevähki peetakse delikatessiks. Vähist söödav liha moodustab kaalust 1/3. Loodusest võib 

püüda alates 11 cm pikkust jõevähki, milleni jõevähk jõuab viiendal – kuuendal elusuvel. 

Toiduks saadakse liha sõrgadest ning lakast.  Isastelt saab rohkem liha sõrgade arvelt, mis 

on emaste sõrgadest suuremad ning emastel on lakal rohkem liha, mis on laiem isaste omast. 

(Järvekülg 1954) 
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1.2. Jõevähi morfoloogia ja füsioloogia 

 

Jõevähid on kaetud kitiinkoorikuga (Laanetu 2004). Kitiinkooriku tugevdamiseks 

omastavad vähid veest otse lupja ja kaltsiumisoolasid (Järvekülg 1958). Selle tõttu on vähid 

tugevalt mõjutatud kaltsiumisisaldusest vees. Kaltsiumisooladest oleneb jõevähkide 

elusuutlikkus ning kestumise võimekus. Kooriku värvus oleneb peamiselt toidubaasist ja 

keskkonnast  (Laanetu 2004). Põhjaga sarnanev värvus tagab parema kaitse röövloomade 

eest. 

Kaitseks ja toitumiseks on vähkidel sõrad, käimiseks käimisjalad, mida on neli paari, 

ujumiseks ujujalad, lakk ja uropoodid (joonis 2). Jõevähi sugu saab määrata väliste tunnuste 

järgi, isastel on paaritumiselund ehk sugujalad kõhupool enne laka algust ning emastel 

sugujalgu pole (Laanetu 2004).  

Järvekülg (1954) toob välja, et võrdse pikkusega emased ja isased jõevähid kaaluvad 

ühepalju, kuid emased saavutavad hiljem edumaa laka laiuse arvelt, mis on laiem marja 

kandmise ja kaitsmise tõttu. Hiljem, peale suguküpsuse saavutamist, emaste kasv aeglustub, 

isastel seevastu kiireneb sõrgade kasv, mis suurendab tunduvalt isendite kaalu (Järvekülg 

1954).  

Jõevähk on kõigesööja, süües nii loomset kui ka taimset toitu ja detriiti, kuid toidupuuduse, 

liigse konkuretsi või võimaluse korral toituvad isegi teistest jõevähkidest (Laanetu 2004).  
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Joonis 2. Vähi välisehitus (Crayfish dissection 2013). 

 

 

1.3. Jõevähi elutsükkel 

 

Viljastamine toimub jõevähkidel kehaväliselt, isased paigutavad sugujalgadega 

spermatofoorid (valged piklikud kogumikud) emaste munajuha lähedusse (Laanetu 2004). 

Paaritumine toimub septembris või oktoobris, kui veetemperatuur on langenud alla 10 0C, 

ning emane koeb marjaterad umbes nädal pärast paaritumist (Mannonen et al. 2001). Emaste 

vähkide viljakuse kohta on erinevaid andmeid, kuid keskmiselt võib emane jõevähk kanda 

laka all 80-200 marjatera (Tuusti, Kukk 1998). 

Emane jõevähk koeb marjaterad lakka alla, mis püsivad seal liimitaolise lima abil, ning 

kannab marjateri kuus kuni kaheksa kuud (Laanetu et al. 2004). Marjatera areng on esimeses 

faasis kõige tähtsam, sest siis mõjutavad keskkonnatingimused, vee keemiline koostis ja 

temperatuur enim marjaterade arengut. Alles peale 150-t kraadpäeva algab seisaku periood, 

kus marjaterad on rohkem kaitstud (Laanetu et al. 2004). Kevade saabudes marjaterade 

areng kiireneb ning vähid peaksid kooruma juuni lõpus või juuli alguses (Laanetu 2004). 

Kuniks noored vähid on kesta vahetanud kaks või kolm korda, püsivad nad kindlalt emase 

laka all, peale seda nad lahkuvad (Tuusti, Kukk 1998). 
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Vastkoorunud vähipojad on umbes 8,5 mm pikkused ning peale ema laka alt lahkumist üle 

1 cm pikad (Reinvaldt 1937). Sügiseks kasvab vähipoeg üle 2 cm pikaks, teisel elusuvel 7 

cm, kolmandal suvel 9 cm ja neljandal elusuvel võib kasv olla üle 10 cm (Reinvaldt 1937). 

Noored vähid vahetavad kesta aastas kuus kuni kaheksa korda ning suguküpsed isendid üks 

või kaks korda aastas (Tuusti, Kukk 1998).  

 

 

1.4. Jõevähi kasvu mõjutavad faktorid 

 

Vähkide kasv sõltub kooriku vahetuse sagedusest. Vanemaks saades kooriku vahetus 

harveneb, mistõttu juurdekasv aeglustub (Tuusti, Kukk 1998). Vähid saavad vahetada 

koorikut, kui neil on piisav toidubaas, soodne veetemperatuur ja varjumispaik, sest peale 

kooriku heitmist on vähid kaitsetud (Järvekülg 1954). Kuna veekogudes mainitud 

tingimused ja ilmastikuolud varieeruvad, siis võib kasvukiirus erineda veekogude vahel.  

Õiges vahekorras sööt annab jõevähkidele kooriku vahetusel rohkem juurdekasvu. Parim 

söödanorm on 3% jõevähi kehakaalust (Renai et al. 2007). Temperatuur ei anna jõevähi 

kooriku vahetusel juurdekasvule lisa, pigem mõjutab temperatuur kooriku vahetuse sagedust 

(Renai et al. 2007).  

Austraalias on Cherax tenuimanuse ja  Cherax quadricarinatus liikide tõuaretusega 

saavutatud laka, sõrgade ja täispikkuse suurem saagikus (Lutz 2008). Leiti, et  Cherax 

tenuimanuse päritavuskoefitsent on 0,3 kuni 0,6, mis teeb liigi tõuaretuse edukaks (Lutz 

2008). Jõevähi pärilikkusel on leitud, et uuritud DNA fragmentidest 15% järglastest on 

identsed emaga ja 36,7% on identsed isaga ning kokku 99,3% järglastest omasid vanematega 

sarnast järjestust (Alaranta et al. 2011).  

Ka valgus mõjutab jõevähi kasvu. RAS süsteemis on täheldatud, et jõevähkide kasvule 

mõjub paremini, kui neid kasvatada 38 lx valguse all ning kasv on aeglasem 761 lx all (Abeel 

et al. 2016).  
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1.5.  Vähi märgistamismeetodid  

 

Vähid kasvavad kestudes, mille tõttu väliseid märgistusmeetodeid pikemaajalistes 

uuringutes kasutada ei saa. Kui eesmärgiks on läbi viia lühiajalisi eksperimente vähkide peal, 

siis näiteks on võimalik märgistada neid õli baasil veekindlate markeritega, tehes märge 

koorikule (Ramalho et al. 2010) või kleepida plastikust tähis pearindmikule (Gherardi 2000).  

Pikaajalisemate katsete jaoks peab tagama, et vähkide kestumine ei kaotaks märgistusi. 

Fluorestsents elastomeer märgistusi ehk VIE (Visible Implant Fluorescent Elastomer) on 

edukalt kasutatud väiksemate vähkide märgistamisel, ilma, et nende suremus tõuseks 

märgatavalt, ja märgistused on jäänud nähtavaks ka peale kesta vahetumist (Mazlum 2007). 

Tavalise elastomeer märgistusmeetodi kasutamisel on täheldatud tuhmumist pikema aja 

jooksul (Frisch, Hobbs 2006).  

Lisaks on kasutusel augustamise meetod, kus nõelaga tehakse uropoodide ja telsoni sisse 

auk või mitu, või lõigatakse telson ära. Nõelaga augustamisel vajutatakse uropoodidele või 

telsonile augud sisse, vastavalt asukohale või aukude arvule saab isendeid omavahel eristada. 

Telsoni lõikamisel ei saa isendeid individuaalselt eristada. Peale kesta vahetamist on ette 

tulnud, et osad augud kaovad või asukoht muutub, seega isendite identifitseerimisel tuleb 

olla hoolas. (Guan 1997) 

PIT (passive integrated transponder) märgistused on kinnised elektroonilised kiibid (Bubb 

et al. 2002). Luger saadab välja nõrga elektrisignaali, mis kiipi laeb ning kiip saadab tagasi 

unikaalse identifitseeriva numbri (Bubb et al. 2002).  Limiteerivaks teguriks on asjaolu, et 

PIT meetodit ei saa kasutada noorte vähkide puhul, mille korral moodustab kiibi suurus 

suure osa vähi enda massist (Wiles, Guan 1993 ref Bubb 2002). Eeliseks on märgise 

sisestamise ühekordne töö, mille tõttu ei pea looma edaspidi häirima. Liikudes lugeriga üle 

vähi, on asukoht teada ja sellega kaasnevalt isendi andmed (Bubb et al. 2002).  
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2. MATERJAL JA METOODIKA  

 

2.1.   Katse läbiviimise tingimused 

 

Märgistamiskatse viidi läbi Harjumaal Kurtna külas Aru talus asuvas TP Invest OÜ 

vähikasvanduses ajavahemikul 15.05.– 20.09.2018 kahes 0,5 m2 suuruses sumbas (joonis 3), 

mis olid asetatud suguvähkide tiiki. Katse alguses valiti välja 30 tervet tiigis kasvanud 

puuduvate ja taastuvate jäsemeteta vähki keskmise täispikkusega 90,5 mm ± 4,7 SD neist 13 

emast ja 17 isast (joonis 4 ja 5). Vähid mõõdeti katse alguses ja katse lõpus ning registreeriti 

surnud vähkide arv.  

 

Joonis 3. 0,5 m2 suurused  metallraamil ja kapronvõrgust sumbad, mis on varustatud 

varjepaikadega. Foto: K. Kaldre, S. Miil. 

 

Kogu vähkide kasvuperioodi jooksul jälgiti veetemperatuuri, pH-d ja O2 sisaldust. 

Veetemperatuur püsis vahemikus 24-25 kraadi, pH 7,3-7.7 ja O2 sisaldus vahemikus 7,8-8,3 

mg/l. Sumpade asukoht  oli hapnikuga eriti hästi varustatud, sest sumpade läheduses paiknes 

üks kümnest tiigis asuvatest aeraatoritest.   

Vähke söödeti regulaarselt kord nädalas kogu katseperioodi jooksul külmutatud räime ja 

mahenisuga.   
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Joonis 4. Emaste vähkide täispikkused katse alguses 15.05.2018. 

 

 

Joonis 5. Isaste vähkide täispikkused katse alguses 15.05.2018. 
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2.2.    Morfoloogiliste tunnuste mõõtmise metoodika 

 

Jõevähkide morfoloogilised tunnused mõõdeti 0,01 mm täpsusega nihikuga Grandjean, 

Souty-Grosset (2000) uuringus kasutatud metoodika järgi (joonis 6). Nii katse alguses kui 

katse lõpus  fikseeriti vähkidel järgmised andmed: täispikkus (TP), karapaksi (seljakilbi) 

pikkus (KP), post-orbitaalne pikkus (POP), laka laius (LL), nii vasaku kui parema sõra 

pikkus (SP) ja laius (SL) ning samuti kehamass (joonis 7). Laka pikkuseks arvestati 

täispikkuse ja karapaksi pikkuse vahe. 

 

 

Joonis 6.Vähi pikkuse mõõtmine. Foto: S. Miil. 
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Joonis 7. Jõevähkidel mõõdetud morfoloogilised tunnused (Grandjean, Souty-Grosset, 

2000). 

 

 

2.3.   PIT märgistamise metoodika 

 

Pärast morfoloogiliste tunnuste mõõtmisi kõik katses osalenud vähid märgistati vastavalt 

Buřič et al. (2008) metoodikale. Spetsiaalse eelnevalt steriliseeritud süstlaga sisestati PIT 

märgis (FDX-B, 7 x 1,35 mm) läbi vähi kõhtmise poole tagakeha kolmanda lüli laka 

lihasesse (joonis 8). Igale märgisele sisestati individuaalne kood ja see tuvastati Agrident 

APR350 lugeri abil (joonis 8 ja 9). Pärast kiibi sisestamist kontrolliti kõikide kiipide loetavus 

veel kord üle.  
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Joonis 8. Kiibi asukoht vähi laka lihases vastavalt Buřič et al. (2008) metoodikale, PIT 

märgised, kiibi paigaldaja ja Agrident APR350 luger. Foto: K. Kaldre. 

 

 

Joonis 9. PIT märgise süstimine vähi laka lihasesse ja kiibi lugemine. Foto: S. Miil. 

 

 

 

 



 
19 

 

2.4. Andmete analüüs 

 

Mõlemas sumbas suri üks vähk, üks emane (E7) ja üks isane (F2), keda andmeanalüüsis ei 

arvestatud. Lisaks jäeti kaalu juurdekasvu hindamisel välja isendid kellel üks või mitu sõrga 

puudusid. Puuduvate sõrgadega isendeid sai aga kasutada täispikkuse ja laka laiuse ning 

pikkuse juurdekasvu hindamisel. Vastavalt sõrgade puudumisele vähenes ka analüüsitavate 

vähkide arv sõrgade pikkuste ja laiuste juurdekasvude hindamisel. Analüüsitud vähkide arv 

mõõdetud parameetrite kaupa on esitatud tabelis 1. Töös hinnati märgistatud vähkide 

individuaalseid kasvuerinevusi nii kaalu kui majanduslikult oluliste morfoloogiliste tunnuste 

(täispikkus, laka laius, laka pikkus, parema sõra pikkus, parema sõra laius, vasaku sõra 

pikkus, vasaku sõra laius) absoluutsete juurdekasvudena. Sugudevahelisi erinevusi vähkide 

morfoloogiliste parameetrite ja kaalu keskmiste väärtuste  vahel kasvuperioodi alguses ja 

keskmistes juurdekasvudes hinnati t-testiga. Andmete analüüs teostati tabelarvutussüteemis 

Excel.   
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3. TULEMUSED 

 

3.1. Kaalu juurdekasv  

 

Kolme aastaste isaste vähkide kaal katse alguses on suurem ja varieeruvam kui sama vanadel 

emastel. Samamoodi erineb isaste vähkide keskmise kaalu juurdekasv emaste omast, olles 

oluliselt suurem (p<0,05) ja varieeruvam (joonis 10 ja 11, tabel 1). Isastel oli suurim kaalu 

juurdekasv 14,1 g (F13) ja väikseim 5,8 g (E14). Emastel oli suurim kaalu juurdekasv 6,7 g 

(F10) ja väikseim 4,2 g (E15).  

 

Tabel 1. Isaste ja emaste vähkide kaalu ja morfoloogiliste tunnuste keskmised väärtused 

kasvuperioodi alguses ja keskmised absoluutsed juurdekasvud ± standardhälve ning sugude 

vaheline juurdekasvu statistile erinevus p 

 

 

 

Mõõdetud 

tunnused 

Isased Emased   

n tunnuse 

keskmine 

väärtus 

kasvu-

perioodi 

alguses    ± 

SD 

tunnuse 

keskmine 

juurdekasv  

± SD 

n tunnuse 

keskmine 

väärtus 

kasvu-

perioodi 

alguses    ± 

SD 

tunnuse 

keskmine 

juurdekasv  

± SD 

sugude-

vaheline 

juurdekasvud

e erinevus p 

Kaal, g 14 28,6 ± 5.6 7,9 ± 2,3 10 23.1 ± 2.8 5,2 ± 0,7 p<0,05 

Täispikkus 

(TP), mm 

16 91,1 ± 5.4 6,3 ± 2,8 12 90.4 ± 3.4 5,8 ± 1,5 p>0,05 

Laka laius 

(LL), mm 

16 20,8 ± 1,3 1,3 ± 0,7 12 23,0 ± 1,2 2,8 ± 0,5 p<0,005 

Laka pikkus 

(LP), mm 

16 43,2 ± 2,6 2,8 ± 1,5 12 43,5 ± 1,8 3,6 ±  1,4 p>0,05 

Parema sõra 

pikkus (PSP), 

mm 

15 38,4 ± 4,2 4,5 ± 1,6 10 33,7 ± 2,1 2,2 ± 0,7 p<0,005 

Parema sõra 

laius (PSL), 

mm 

15 15,1 ± 1,8 1,3 ± 0,8 10 13,1 ± 0,9 0,6 ± 0,3 p<0,005 
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Vasaku sõra 

pikkus (VSP), 

mm 

15 39,0 ± 4,2 4,2 ±  1,6 11 32,6 ± 2,7 1,9 ±  0,4 p<0,005 

Vasaku sõra 

laius (VSL), 

mm 

15 15,4 ± 1,7 1,2 ±  0,8 11 12,7 ± 1,3 0,7 ±  0,2 p<0,005 

 

 

Joonis 10. Isaste märgistatud vähkide kaal (g) katse alguses ja kaalu absoluutne juurdekasv 

ühe kasvuperioodi jooksul. 
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Joonis 11. Emaste märgistatud vähkide kaal (g) katse alguses ja kaalu absoluutne juurdekasv 

ühe kasvuperioodi jooksul. 

 

 

3.2. Täispikkuse juurdekasv  

 

Isaste vähkide täispikkuse varieeruvus kasvuperioodi alguses on samuti suurem kui emastel, 

kuid keskmised pikkused omavahel statistiliselt ei erine (p=0,06) (joonis 12 ja 13, tabel 1). 

Samuti ei ole olulist erinevust emaste ja isaste vähkide keskmistes täispikkuse 

juurdekasvudes (p>0,05). Suurim juurdekasv isastel vähkidel on 13 mm (F13) ja väikseim 1 

mm (E1). Emastel oli suurim juurdekasv 9 mm (E12) ja väikseim 3 mm (E6). 
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Joonis 12. Isaste märgistatud vähkide täispikkus (TP, mm) katse alguses ja TP absoluutne 

juurdekasv ühe kasvuperioodi jooksul. 

 

 

Joonis 13. Emaste märgistatud vähkide täispikkus (TP, mm) katse alguses ja TP absoluutne 

juurdekasv ühe kasvuperioodi jooksul. 
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3.3. Laka laiuse juurdekasv 

 

Laka laius on emastel vähkidel nii kasvuperioodi alguses kui lõpus võrreldes isastega 

oluliselt suurem (p<0,05), kuid laiuse varieeruvuses olulist erinevust ei ole (joonis 14 ja 15, 

tabel 1). Oluline erinevus ilmnes ka laka laiuse keskmises juurdekasvus emaste ja isaste 

vahel (p<0,05), olles emastel suurim 3,6 mm (F5) ja väikseim 2,2 mm (F7). Isastel vähkidel 

oli suurim laka juurdekasv 2,8 mm (F13) ja väikseim 0,3 mm (E1). 

 

 

Joonis 14. Isaste märgistatud vähkide laka laius (LL, mm) katse alguses ja LL absoluutne 

juurdekasv ühe kasvuperioodi jooksul. 
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Joonis 15. Emaste märgistatud vähkide laka laius (LL, mm) katse alguses ja LL absoluutne 

juurdekasv ühe kasvuperioodi jooksul. 

 

 

3.4. Laka pikkuse juurdekasv 

 

Laka pikkuses emastel ja isastel vähkidel kasvuperioodi alguses olulist erinevust ei ole 

(p=0,65), kuid isaste vähkide laka pikkuste varieeruvus on emastega võrreldes suurem 

(joonis 16 ja 17, tabel 1). Emaste ja isaste vähkide vahel ei ole olulist erinevust ka keskmises 

laka pikkuse juurdekasvus (p>0,05) ja varieeruvuses. Emastel oli suurim laka pikkuse 

juurdekasv 6,5 mm (E12) ja väikseim 0,7 mm (E6). Isastel vähkidel oli suurim laka pikkuse 

juurdekasv 5,5 mm (F13) ja väikseim isendil E1, kellel juurdekasvu ei täheldatud. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

E2 E6 E7 E10 E11 E12 E13 E15 F5 F6 F7 F10 F12

LL alguses LL juurdekasv



 
26 

 

 

Joonis 16. Isaste märgistatud vähkide laka pikkus (LP, mm) katse alguses ja LP absoluutne 

juurdekasv ühe kasvuperioodi jooksul. 

  

 

Joonis 17. Emaste märgistatud vähkide laka pikkuse (LP, mm) katse alguses ja LP 

absoluutne juurdekasv ühe kasvuperioodi jooksul. 
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3.5. Parema sõra pikkuse juurdekasv  

 

Sama vanade isaste vähkide parema sõra pikkus on emaste omast oluliselt suurem (p=0,003) 

ja varieeruvam (joonis 18 ja 19, tabel 1). Samuti on isaste vähkide parema sõra keskmine 

juurdekasv emaste omast pea kaks korda suurem (p<0,05) ja varieeruvam. Isastel oli suurim 

juurdekasv 9,2 mm (F13) ja väikseim 2,4 mm (E3). Emastel oli suurim juurdekasv 3,0 mm 

(E10) ja väikseim 1,0 mm (E2). 

 

 

Joonis 18. Isaste märgistatud vähkide parema sõra pikkus (PSP, mm) katse alguses ja PSP 

absoluutne juurdekasv ühe kasvuperioodi jooksul. 
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Joonis 19. Emaste märgistatud vähkide parema sõra pikkus (PSP, mm) katse alguses ja PSP 

absoluutne juurdekasv ühe kasvuperioodi jooksul. 

 

 

3.6. Parema sõra laiuse juurdekasv  

 

Parema sõra laius isastel vähkidel on samuti oluliselt suurem ja varieeruvam kui emastel 

juba kasvuperioodi alguses (p=0,005) (joonis 20 ja 21, tabel 1). Oluline erinevus emaste ja 

isaste vahel oli ka parema sõra laiuse keskmises juurdekasvus (p<0,05) ja varieeruvuses. 

Isastel oli suurim juurdekasv 3,7 mm (F13) ja väikseim 0,3 mm (E1). Emastel oli suurim 

juurdekasv 1,0 mm (F6) ja väikseim 1,0 mm (E2). 
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Joonis 20. Isaste märgistatud vähkide parema sõra laius (PSL, mm) katse alguses ja PSL 

absoluutne juurdekasv ühe kasvuperioodi jooksul. 

 

 

Joonis 21. Emaste märgistatud vähkide parema sõra laius (PSL, mm) katse alguses ja PSL 

absoluutne juurdekasv ühe kasvuperioodi jooksu. 
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3.7. Vasaku sõra pikkuse juurdekasv 

 

Sama vanade isaste vähkide vasaku sõra pikkus on nagu paremalgi sõral emaste omast 

oluliselt suurem (p=0,0001) ja varieeruvam (joonis 22 ja 23, tabel 1). Samuti on isaste 

vähkide vasaku sõra keskmine juurdekasv emaste omast üle kahe korra suurem (p<0,05) ja 

varieeruvam. Isastel oli suurim juurdekasv 9,3 mm (F13) ja väikseim 2,6 mm (F14). Emastel 

oli suurim juurdekasv 2,8 mm (E15) ja väikseim 1,3 mm (E13). 

 

 

Joonis 22. Isaste märgistatud vähkide vasaku sõra laius (VSP, mm) katse alguses ja VSP 

absoluutne juurdekasv ühe kasvuperioodi jooksul. 
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Joonis 23. Emaste märgistatud vähkide vasaku sõra pikkus (VSP, mm) katse alguses ja VSP 

absoluutne juurdekasv ühe kasvuperioodi jooksul. 

 

 

3.8. Vasaku sõra laiuse juurdekasv 

 

Vasaku sõra laius isastel vähkidel on samuti nagu paremagi sõra puhul, oluliselt suurem ja 

varieeruvam kui emastel juba kasvuperioodi alguses (p=0,0001) (joonis 24 ja 25, tabel 1). 

Oluline erinevus emaste ja isaste vahel oli  ka vasaku sõra laiuse keskmises juurdekasvus 

(p<0,05) ja varieeruvuses. Isastel oli suurim juurdekasv 3,9 mm (F13) ja väikseim 0,5 mm 

(E1). Emastel oli suurim juurdekasv 1,2 mm (E2) ja väikseim 0,4 mm (F6). 
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Joonis 24. Isaste märgistatud vähkide vasaku sõra laius (VSL, mm) katse alguses ja VSL 

absoluutne juurdekasv ühe kasvuperioodi jooksul. 

 

 

Joonis 25. Emaste märgistatud vähkide vasaku sõra laius (VSL, mm) katse alguses ja VSL 

absoluutne juurdekasv ühe kasvuperioodi jooksul. 
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4. ARUTELU 

 

Uurimus näitas, et PIT märgistamine sobib jõevähkide kasvuerinevuste uurimiseks, kuna 

ellujäämus oli pärast nelja kuu pikkust katset väga kõrge (93%), märgised olid hästi loetavad 

ja juurdekasv leiti kõikidel vähkidel. Bubb et al. (2002) uurimuses signaalvähkidega 

(Pacifastacus leniusculus) (karapaksi pikkusega >33,7 mm), kus kasutati PIT märgistamise 

metoodikat, oli ellujäämus pärast 182 päeva pikkust katset 100% ning karapaksi juurdekasv 

42,19 ± 4,61. Samuti on PIT märgistamine edukas olnud Buřič et al. (2008) uurimuses 

ogapõsksete vähkidega (Orconectes limosus) (ellujäämus 100%), kelle karapaksi pikkus 

märgistamise hetkel oli veel väiksem, kui eelmises uuringus (24.9 ± 0.69 mm). 

Käesolevas katses elasid jõevähid tiigis sumpades loodusliku valguse režiimil ja hästi 

aereeritud ning püsiva temperatuuri juures, mis tagas mõlemas sumbas ühesugused 

keskkonnatingimused terve uurimuse vältel. Renai et al. (2007) toob välja, et vähi jaoks 

sobivaim söödanorm on 3% kehakaalust, kuid käesolevas katses ei tagatud vähkidele 

igapäevast söötmist, mis võis mõjutada nende juurdekasvu ja kannibalismi. Katse jooksul 

kaotas sõra(d) kokku neli vähki (85,7%,), kellel osade sõrgade juurdekasvu mõõta ei saanud. 

Kannibalismi võis mõjutada ka vähkide kõrge asustustihedus (30 vähki m2-l), kuigi 

sumpades oli vähkidele tagatud piisavalt varjepaiku. Jõevähkide seas on kannibalism ja 

omavaheline konkurents levinud, kus jõevähid võivad loovutada sõra, kui tugevam jõevähk 

üritab neid ära süüa (Laanetu 2004). 

Katses kasutatud kolmeaastastest vähkidest võivad isased olla saavutanud juba suguküpse, 

millele viitab nende kiirem kaalu kasv (keskmine juurdekasv 7,9 ± 2,3 mm) võrreldes emaste 

vähkidega (kaalu juurdekasv 5,2 ± 0,7 mm). Seda täheldas ka Järvekülg (1954), et võrdse 

pikkusega emased ja isased jõevähid kaaluvad ühepalju, kuid emased saavutavad hiljem 

edumaa laka laiuse arvelt, mis on laiem marja kandmise ja kaitsmise tõttu. Hiljem, peale 

suguküpsuse saavutamist, emaste kasv aeglustub, isastel seevastu kiireneb sõrgade kasv, mis 

suurendab tunduvalt isendite kaalu (Järvekülg 1954). 
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Ka käesolev katse näitab, et kolmeaastaste isastega sama pikad ja vanad emased vähid on 

oluliselt laiemate lakkadega kui isased, kuid keskmiselt kaalu ja täispikkuse juurdekasvult 

jäävad isastele alla. Laka pikkuse osas emaste ja isaste vähkide vahel erinevusi ei ole. Isaste 

suurem kaal ja kaalu juurekasv on tingitud suurematest sõrgadest ja kiiremast juurdekasvust 

eriti sõrgade pikkuse osas.  

Vähkide kasv isaste seas on oluliselt varieeruvam kui emastel vähkidel. Isaste seas on selgelt 

parimate absoluutsete juurdekasvudega enamuse hinnatud parameetrite lõikes isend F13. 

Suure tõenäosusega kestus F13 suveperioodi jooksul rohkem kui ühe korra, mis andis talle 

hea kasvueelise. Tegemist ei olnud suurima vähiga katse alguses, mis näitab, et sugukarja 

vaid suurimaid vähke valides võivad kiiremate kasvuomadustega vähid valikust välja jääda, 

mis perspektiivis võiks  vähimajandile suuremat majanduslikku kasu tuua.  

Katseperioodil kiirema juurdekasvuga isane (F13), kes kestus suveperioodil tõenäoliselt 

mitu korda, ei pruugi järgmisel suvel samamoodi kasvada. Täiskasvanud vähid, vähemalt 

kolme- või nelja-aastased, võivad heade tingimuste juures vahetada koorikut kaks korda, 

sagedamini korra aastas, kuid on ka võimalik, et kesta vahetust ei toimu kasvuperioodil 

(Järvekülg 1958). Seega oleks vaja jälgida sugukarja valitud vähkide juurdekasve läbi 

kestumiste mitmete aastate lõikes, et tagada parimate kasvuomadustega sugukari. 

Käesolevas sumbakatses ei olnud vähkide kestumisi võimalik registreerida, mille tõttu ei saa 

tuua seost kestumiste arvu ja juurdekasvude vahel. 

Ka emastel vähkidel oli üks isend (F10), kellel oli teiste emastega võrreldes suurema 

kehamass suuremate sõrgade arvelt, kuid erinevus emaste vahel ei olnud nii suur kui isastel 

vähkidel. Kuna vähke turustatakse täispikkuse, mitte kaalu järgi, on vähkide pikkuskasv 

oluline faktor vähi aretusel. Tarbijad aga eelistavad suuremat lihasaagist, seega tasuks 

emaste vähkide aretusel jälgida samuti suuremate sõrgade ja laka laiuse parameetreid. 

Parimate kasvuomadustega vähkide väljaselgitamiseks oleks vaja individuaalselt 

märgistatud vähkide morfoloogiliste parameetrite juurdekasve hinnata mitmete aastate 

lõikes, et välja selgitada nende kasvuerinevusi ka aastate ja vanuse lõikes.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli hinnata PIT (Passive Integrated Transponder) 

märgistega märgistatud kolmeaastaste jõevähkide morfoloogiliste tunnuste ja kehamassi 

individuaalset juurdekasvu ühe kasvusuve vältel. 

Tulemused näitasid, et vähkide majanduslikult oluliste morfoloogiliste tunnuste (täispikkus, 

laka ja sõrgade suurus) ja kaalu absoluutne juurdekasv sama vanadel vähkidel varieerub 

oluliselt ja varieeruvus on suurem isaste vähkide seas.  

Isaste ja emaste vähkide vahel on oluline erinevus kehamassi juurdekasvus, mis tuleneb 

isaste suurematest sõrgadest ja kiiremast juurdekasvust eriti sõrgade pikkuse osas. Emaste 

vähkide lakk on küll isaste omast oluliselt laiem, kuid laka pikkuse juurdekasvus olulist 

erinevust ei ole. 

Isastel vähkidel eristus üks vähk oluliselt paremate juurdekasvude poolest enamuses 

mõõdetud parameetrites. Emastel vähkidel oli juurdekasvudes varieeruvus väiksem ja selget 

liidrit ei täheldatud. Siiski eristus üks emane vähk teistest veidi suurema kehamassi 

juurdekasvuga, mis tulenes tema suurematest sõrgadest. Kuna vähikasvatajatele on oluline 

turustada ka emaseid kaubavähke ja tarbijad on huvitatud suuremast lihasaagisest, on 

suuremate sõrgadega emaste aretamine perspektiivne. 

Vähke turustatakse täispikkuse, mitte kaalu järgi, mistõttu on vähkide suurem kasvukiirus 

oluline faktor vähi aretusel. Parimate kasvuomadustega vähkide väljaselgitamiseks oleks 

vaja individuaalselt märgistatud vähkide morfoloogiliste parameetrite juurdekasve hinnata 

erinevate aastate lõikes, et välja selgitada nende kasvuerinevusi pikema aja vältel. Kuna 

vähkide kasv sõltub kestumiste arvust, tuleks edaspidistes uuringutes registreerida ka kõik 

kestumised, mida saab jälgida vaid akvaariumitingimustes. Läbi viidud sumbakatses ei 

olnud vähkide kestumine jälgitav, mille tõttu ei saanud vähkide juurdekasvu seostada 

kestumiste arvuga.  
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Käesoleva katse põhjal võib järeldada, et seni Eesti vähikasvandustes praktiseeritud 

sugukarja valiku põhimõtted, kus valitakse välja kasvult suuremad isendid, ei pruugi tagada 

parimate kasvuomadustega sugukarja.  

Efektiivse vähi aretustöö jaoks oleks vaja jätkata vähkide individuaalsete uuringutega ja 

leida kasvukiiruse seosed keskkonna ja geneetikaga.  
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