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Forelli ja tema kudemisharjumusi on uuritud, aga väga vähe on uuritud koelmu substraati 

vertikaalselt. Töö eesmärk oli uurida potentsiaalsete forellikoelmute substraadi 

vertikaalset hapnikurežiimi, setteosakeste suurust ja orgaanilise aine hulka. 

Hapnikusisalduse mõõtmised toimusid kolmes eri tüüpi kohas (mudane, liivane, 

kruusane) spetsiaalselt konstrueeritud hapnikusondiga. Pärast hapnikusisalduse mõõtmist 

võeti mõõtmiskohtadest setteproovid. Setteproovid viidi laborisse, kus nendest arvutati 

pärast põletamist, kaalukao alusel, orgaanilise aine hulk. Setted fraktsioneeriti 

märgsõelumise teel fraktsioonidesse >10 mm, 10-7 mm, 7-5 mm, 5-2 mm, 2-1 mm, 1-0,5 

mm ja <0,5 mm. Selgus, et analüüsitud kohtadest vastas ainult kruusane substraat täielikult 

koelmu nõuetele, mida ka kirjanduse andmed kinnitavad. Liivase substraadi puhul oli küll 

hapniku olukord hea, aga liialt domineerisid peenemad fraktsiooniosakesed. Koelmuks ei 

sobinud üldse mudane substraat, mida ka eeldati. Tulevikus tuleks parema ülevaate 

saamiseks teha täpsemaid analüüse: määrata ära kõik fraktsioonid, mis on suuremad kui 

10 mm, tuvastada iga fraktsiooni orgaanilise aine osakaal ning teha laboratoorseid katseid 

kontrollitud tingimustes vooluveeakvaariumis. Kuna forelli edukus sõltub suuresti 

sobivate koelmute olemasolust, siis saab töös kasutatud sondi abil hinnata looduslike ja 

kunstkoelmute hapnikurežiimi.  

Märksõnad: jõeforell, koelmu substraat, hapnikurežiim, setteosakeste suurus 
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Though brown trout and its spawning habits have been studied much, the vertical 

properties of its spawning substrate have been investigated less. The aim of the work was 

to research the vertical oxygen regime of the potential trout spawning substrates, the size 

of the sediment particles and the amount of organic matter in sediments. Oxygen 

measurements were made at three sites of different structure (muddy, sandy, gravel) with 

a specially designed oxygen probe. After measuring the oxygen content, sediment samples 

were taken from the measuring sites and brought to a laboratory where their organic matter 

content was estimated by burning method. Sediments were fractionated by wet sieving 

into fractions of > 10 mm, 10-7 mm, 7-5 mm, 5-2 mm, 2-1 mm, 1-0.5 mm and <0.5 mm. 

As a result, it became clear that only the gravel substrate corresponded to the requirements 

of the trout spawning site, as previously described in the literature. In the case of sand 

substrate, the oxygen situation was good but the finer fraction particles dominated. The 

muddy substrate, as it was expected, was not suitable for trout spawning. In the future, it 

would be good to carry out a more accurate analysis of all fractions greater than 10 mm, 

and to identify the percentage of organic matter in each fraction, as well to perform 

laboratory tests under controlled conditions in a fluviarium. Since the success of the trout 

depends heavily on the existence of suitable spawning places, investigations of natural 

and artificial spawning places of trout by means of the oxygen probe used in the current 

theses would be beneficial. 
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SISSEJUHATUS 

Forellil läheb kogu maailmas, kaasa arvatud Eestis üsna hästi. Ta elab kõikides Eesti 

suuremates jõgikondades. (Tuvikene jt 2015: 13) Eesti jõgedes on forell tavaline, tema 

levikuareaal laienes tunduvalt just 20. sajandil (Järvekülg R. 2003: 104-109). Kuigi laias 

plaanis läheb tal hästi, siis on ka jõgesid, kus tal läheb halvemini, ennekõike rändetõkete 

tõttu (Tuvikene jt 2015: 20-21). Muidugi sõltub forelli arvukus väga paljuski ka koelmute 

kvaliteedist. Forell on väga nõudlik kala oma koelmute osas, ta võib endale mitu pesalohku 

kaevata – kui üks ei sobi, siis võib ta üle poole kilomeetri rännata, otsides uut koelmukohta. 

(Fleming 1996 ref Lakkur 2013) Koelmu kvaliteeti ja hapnikurežiimi halvendavad paljud 

faktorid, aga ennekõike liiga peened settefraktsioonid, mis raskendavad värske vee ja 

hapniku juurdepääsu substraati. Kuid kindlasti määrab hapnikurežiimi ka orgaanilise aine 

sisaldus settes.   

Töö eesmärgiks oli uurida kirjanduse põhjal, mis mõjutab forellikoelmute kvaliteeti. 

Praktilise tööna uuriti Rõngu jõe põhjasetete hapnikurežiimi ja selle sõltuvust osakeste 

suurusest ja orgaanilise aine sisaldusest.  

 

Hüpoteesid  

H1: Setete väiksemate fraktsioonide suurem osakaal halvendab hapniku levikut forelli 

koelmus.  

H0: Setete väiksemate fraktsioonide suurem osakaal ei halvenda hapniku levikut forelli 

koelmus. 

H2: Orgaanilise aine suurem osakaal setetes halvendab koelmu hapnikurežiimi. 

H0: Orgaanilise aine suurem osakaal setetes ei halvenda koelmu hapnikurežiimi. 

Autor tänab juhendajat, vanemteadur Arvo Tuvikest (PhD), kes jagas lahkesti soovitusi, 

aitas andmete kogumisel, sobiva kirjanduse leidmisel ning suunas kerkinud küsimustele 

vastuste leidmisel. Samuti tänab autor ka Lea Tuvikest (PhD) kasulike nõuannete eest töö 

vormistamisel.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Forelli bioloogia 

 

1.1.1 Levik 

Jõeforell (Salmo trutta morpha fario) on lõheliste (Salmonidae) sugukonna lõhede (Salmo) 

perekonda kuuluva forelli (Salmo trutta) püsivalt magevees (valdavalt jõgedes) elav 

ökoloogiline vorm (Kalapeedia, jõeforell…). Algselt levis ta valdavas osas Euroopas. 

Vahemere valglas, Lähis-Idas ja Kesk-Aasias on teised vormid. Introdutseeritud Euroopast 

mitmele poole Aasiasse, Aafrikasse, Põhja-Ameerikasse ja Uus-Meremaale. (Kalapeedia, 

jõeforell…) Eestis elab jõeforell rohkem kui sajas vooluveekogus (Joonis 1). 19. sajandil 

lõpu poole oli Eestis M. Brauni (1885), A. Bruttani (1888) ja M. v. zur Mühleni (1898) 

andmetel jõeforelli 37 vooluveekogus. (Järvekülg A 2001: 192) 20. sajandil on jõeforelli 

asustatud paljudesse (üle 30) jõgedesse ja ojadesse (Kalapeedia, jõeforell…). Tänapäeval on 

ta olemas umbes 110 Eesti jões, lisaks on teda leitud ka umbes 20 ojas. Ta on laialt levinud 

jõgedes, mis algavad Haanja, Otepää ja Pandivere kõrgustikult, samuti ka Soome lahte 

voolavates jõgedes. Mõned populatsioonid esinevad ka Sakala kõrgustiku jõgede 

ülemjooksudel, lõuna Pärnumaal, põhja Saaremaal ning põhja ja lääne Hiiumaal. Eestis elab 

ta üsna erinevate ökoloogiliste tingimustega jõgedes. Kuigi tüüpilised elupaigad on jaheda 

vee ja kiire vooluga jõed, teda võib leiduda ka suhteliselt soojades ja eutroofsetes jõgedes. 

(Järvekülg R. 2003: 104-109) Jõeforelli võib leida jõgedes, mille suvine maksimaalne 

temperatuur jääb vahemikku 7,1-21,2 °C; pH 7,1-8,4; lahustunud hapniku sisaldus 

vahemikku 5,7–14,3 mg/l ja NH4-N sisaldus <1-455 mg/m3; minimaalne veevoolu kiirus on 

>0,01 m3 s-1 (Järvekülg A. 2001: 192-193). Väikesemad jõeforellid elutsevad enamasti 

kiirevoolulistes jõelõikudes. Suuremad elutsevad pigem sügavates varjulistes kohtades ning 

neid võib ka leida väikestes lisajõgedes ja jõgede alamjooksudel. (Järvekülg R. 2003: 104-

109)  Käesoleva sajandi alguses oli jõeforell hävinenud Peipsi-Võrtsjärve vesikonnas Lutsu, 

Kääpa, Amme jões ja Soontaga ojas ning Soomelahe vesikonnas Valkla ojas (Järvekülg A. 

2001: 192-193). Peipsi-Võrtsjärve vesikonnas on kõige arvukamalt jõeforelli Elva jõe 

Uderna lõigus, arvukalt ka Võhandu jõe Vihtla, Sulbi, ja Utita lõigus, Preedi jões Lahu ja 

Rõhu lõigus, Oostaku jõe ülemjooksul, Avijõe Alekvere, Paasvere, Ilistvere -ja Kõveroli 

lõigus, Laugja, Illi, Laari ja Voika oja alamjooksul, Ahja jõe Tille, Aarna - ja Kotiku lõigus, 
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Hiba jõe Aru ja Möksi lõigus, Piigaste ojas, Purtsi jõe Rebaste lõigus ning Visula jõe Restu 

ja Koljaku lõigus (Jäevekülg A. 2001: 209). Varude hoidmiseks on väga vajalik jõe 

loodusliku ilme säilitamine, tuleb vältida kindlasti maaparandustöid ning hüdroehitiste 

rajamist, kaasaarvatud vanade paisude taastamist (Pihu, Turovski 2001: 62-65). Paljudes 

jõgedes on peamiseks jõeforelli levikut takistavaks teguriks tõenäoliselt väheste sobilike 

koelmute olemasolu või nende puudumine (Järvekülg R. 2003: 104-109). 

 

Joonis 1. Jõeforelli levik Eestis 2001. aastal (Järvekülg A. 2001). 
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1.1.2 Haabitus 

Kehakujult on jõeforell sarnane meriforelliga (Salmo trutta morpha trutta), kuid ta on natuke 

jässakam. Hambad on sahkluul tugevamad ja püsivamad kui meriforellil. Jõeforelli värvus 

on väga varieeruv. Selg on enamasti tumerohekas või -pruunikas, vahel must (Joonis 2). 

Selg ja küljed on kaetud mustade ja punaste tähnidega, musti täppe on rohkem küljejoonest 

ülalpool, punaseid sellest allpool. (Pihu, Turovski 2001: 62-65) On ka jõeforelle, kellel üldse 

puuduvad punased täpid. Tavaliselt on nad lõpuste tagant rohekad, külgedelt sinkjad, lillakad 

või kollakad. Isastel võivad olla eritunnuseks veel pärakuuime väliskiired, mis on kaetud 

musta-valge vöödiga. (Kroon 2016) Tähnid on enamasti heleda äärisega (Pihu, Turovski 

2001: 62-65). Noortel isenditel on külgedel tumedad tähnikutele omased ristlaigud. 

Suguküpsete (ennekõike emaste) kalade küljed on sageli sinakashõbedase varjundiga. Isased 

on emastest üldiselt tumedamad, nõekarva varjundiga. Jõeforelli kõht on valkjas. 

(Kalapeedia, jõeforell…) Kudemisajal võib jõeforelli keha rohkem läikivamaks muutuda. 

Isastel kaladel tekib alalõuale vaevu märgatav kõhrjätke. (Pihu 1987, 2006: 102, 43) 

 

Joonis 2. Jõeforell Rõngu jõest.        Foto:Mihkel Treufeldt. 
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1.1.3 Suguküpsuse saavutamine ja kudemine 

Forelli, nagu ka teiste kalade kasvutempot mõjutab oluliselt veetemperatuur. Forell kasvab 

väga aeglaselt kui vee temperatuur jääb alla 4°C, tema ideaalne kasvutemperatuur on 13-

14°C ning 19°C juures forell lõpetab toitumise. Letaalne veetemperatuur forellile jääb 

vahemikku 21-25°C või on alla 0°C. (Kangur jt 2009: 30) Esimesed viis aastat kasvab 

jõeforell umbes kaheksa sentimeetrit aastas (Järvekülg R. 2003: 104-109). Suguküpsus 

saabub emastel enamasti kolme-nelja aastaselt (L 23-32 cm), isastel keskeltläbi aasta 

nooremalt (L 19-27 cm) (Kalapeedia, jõeforell…). Prandi jões on analüüsitud 14 emast 

jõeforelli (L 24,3-49,8 cm keskmine 36,6 cm, vanusegrupp 2-5a). Nende absoluutne viljakus 

oli 340-4401 marjatera ning suhteline viljakus oli 2,5-4,9 marjatera grammi kehamassi 

kohta. Kahe-aasta vanustel oli marjatera keskmine läbimõõt 3,9 mm (L 24,2 cm) ning 

kolmeaastastel 5,1 mm (L 37,7 cm). (Järvekülg R. 2003: 104-109) Eestis väikseim 

kirjapandud kudenud emane jõeforell püüti 1990. a. Võhandu jõest, see oli kahe-aastane ning 

täispikkusega 23,9 cm. Kõige väiksem registreeritud suguküps isane jõeforell pärines 

Raagsilla ojast, kes oli ühe-aastane ja täispikkusega 11,4 cm. (Järvekülg R. 2003: 104-109) 

Kõige väiksem fikseeritud suhtelise viljakusega emane jõeforell on leitud 1988.a. Võhandu 

jõest, tema suhteline viljakus oli 1,8 marjatera kehakaalu grammi kohta. See forell oli nelja-

aastane ning tema täispikkus oli 29,2 cm. (Järvekülg R. 2003: 104-109) Jõeforellile on Eestis 

kehtestatud alammõõt l=32 cm L=36 cm (Kalanduse teabekeskus, kalade alammõõdud…). 

Jõeforell hakkab kudema tavaliselt oktoobri keskpaigast. Allikalistes vetes võib ka kudeda 

veel jaanuari lõpuski. (Järvekülg R. 2003: 104-109) Kudemist alustades on veetemperatuur 

reeglina 6-7 ºC, kudemise lõpupoole kraad vähem (Kalapeedia, jõeforell…). Jõeforelli 

püügikeeld on Eestis 15. septembrist 31. jaanuarini (Riigiteataja 2003,  kalapüügieeskiri § 

41 lg 1). Koelmud asuvad kiirevoolulistes kruusase põhjaga kohtades. Mari haudub kruusa 

all harilikult kolm kuni viis kuud, kooruvate vastsete täispikkus on keskmiselt 1,5 cm. 

(Kalapeedia, jõeforell…) 
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1.2 Keskkonnatingimused forelli kudemiseks 

 

1.2.1 Koelmud ja vesi 

Jõeforell on kala, kes vajab hapnikurikast vett ja kruusaseid kudepaiku ning sobivaid 

varjepaiku. Kindlasti ei sobi talle kanaliseeritud, happelise veega reostunud ja  

põhjaelustikuta vooluveekogud. Kanaliseeritud forellijões pole piisavat vee-elustiku 

mitmekesisust ja forelli eluks vajalikke varieeruvaid voolukiirusi ning madalikke, mis 

vahelduvad võrendike ja kärestikega ning on piisava taimestikuga. (Kroon 2016) Forell 

eelistab kudeda jõelõikudes, kus jõe põhjas on palju erineva fraktsiooniga, pesaehituseks 

sobivat materjali, forell ei koe kunagi ühtlase kruusafraktsiooniga jõelõikudes (Jonsson, 

Jonsson 2011: 327-397). Mari koetakse kruusasele põhjale tehtud pesakuhilatesse (Tartu 

Ülikooli Eesti Mere Instituut… 2015). Emane forell võib kaevata ka mitu pesalohku, sest 

kui talle ei sobi tehtud pesa, siis ta lihtsalt hülgab selle ja teeb uue. Forellid võivad liikuda 

enam kui poole kilomeetri kaugusele eelmistest pesakohtadest ning rajada siis uue pesa. 

Emaskala kudemine võib toimuda erinevates jõelõikudes. See annab paremad võimalused 

järglaskonna ellujäämiseks, kui ühes jõelõigus peaks hävinema kogu järglaskond mõne 

kahjuliku keskkonnatingimuse tõttu. (Fleming 1996 ref Lakkur 2013) Kui emaskala leiab 

sobiva koha kudemiseks, siis hakkab ta pesa ehitama (Joonis 3). Kõigepealt hakkab ta 

pesalohku kaevama, mis toimub nii, et forell keerab ennast küljega jõe põhja poole ja hakkab 

oma sabaliigutustega jõe põhjast kive üles ajama, ning selle tulemusel valmib pesalohk. See 

on kalale väga kurnav ja võib kesta paarist tunnist kuni paari päevani. Koelmupesa valmides 

ujub isane forell emase kõrvale ja on valmis viljastama marjaterasid koheselt pärast emase 

marja väljutamist, see toimub mitme-etapiliselt, et kogu mari saaks ilusasti viljastatud. Pärast 

viljastamist liigub emane forell pisut ülesvoolu ja katab pesa liiva ja kruusaga. (Fleming 

1996, Soulsby jt 2001 ref Lakkur 2013) 
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Joonis 3. Pesa ehitamise etapid (Lakkur  2013). 

Vee sügavus forelli koelmu kohal peaks olema vähemalt 20 cm ning forell koeb K. Krooni 

(2016) andmetel 15-20 cm sügavusele kruusa. Kuid on ka andmeid, et ta koeb 6-8 cm 

sügavusele (Meredith jt 2018). Ta eelistab kudemiseks kiirevoolulist jõe osa, kus on 

kruusane või liivane põhi ning mitte väga sügav (Jonsson, Jonsson 2011: 327-397).  

Kui peenmaterjali hulk peaks koelmu kruusas ületama 14% piiri, siis hukkuvad pesas kõik 

marjaterad, kuna hapniku juurdepääs on piiratud (Kroon 2016). Kõige enam mõjutab 

embrüote varajasi arenguetappe savi ja peenikeste setete osakaal. Saviosakesed võivad 

tekitada embrüole kihi, mis ei lase väga palju hapnikku läbi ning nii sulgeda mikropoorid 

embrüo membraanis. (Jonsson, Jonsson 2011: 327-397) On ka tähendatud, et väiksemad 

osakesed, mille diameeter on alla ühe millimeetri, võivad moodustada pesakühmule kihi, 

mis takistab vastsete väljapääsemist pesast (Kondolf  2000, Louhi jt 2008). Hapnikuvajadus 

embrüotel suureneb veetemperatuuri tõustes. Värskelt koetud marjale piisab ka 

hapnikusisaldusest 0,8 mg/l, aga marja arenedes ja temperatuuri tõustes kasvab nõudlus 

hapniku suhtes ja koorumise hetkel peab olema see koelmus vähemalt 7 mg/l. (Louhi jt 2008) 

Kui koelmusubstraat koosneb valdavalt väiksematest osakestest kui kaks millimeetrit, on 

hapniku difusioon koelmusse raskendatud. Vähene hapnikusisaldus koelmu substraadis võib 

aga omakorda põhjustada marjaterade enneaegset koorumist, pärssida kasvu või koguni 

marjaterade hukkumist. (Louhi jt 2008) Kõige suurem hapnikuvajadus on eelvastsetel, kes 

on äsja koorunud (Crisp 1993). 

 

1.2.2 Jõeforelli kunstkoelmute rajamine 

Selleks, et suurendada forellide asustustihedust, rajatakse üha sagedamini kunstkoelmuid. 

Lõhilaste kunstkoelmuid rajatakse kruusast ja munakividest, mille vahelised avaused 

tagavad piisava veevahetuse. Veevahetus on oluline, kuna marjaterade ellujäämus sõltub 

pidevast hapnikurikka vee pealevoolust. Tähtis on ka see, et kudeala sisaldaks eri suuruses 
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kive, kuna nii saavad materjaliosakesed teineteiselt paremini tuge ning tekitavad suuremaid 

avausi vee pääsuks koelmusse. (Jürgenstein 2009) On leitud, et forelli koelmuks sobivaim 

materjalifraktsioon jääb vahemikku 20-30 mm, sõltudes ka kudejate kehamõõtudest (Crisp 

1993). Kunstkoelmu taastamisel peab arvestama asjaoluga, et projekti õnnestumiseks on 

vajalikud piisavad teadmised forelli kruusafraktsioonide eelistustest. Kudepesa materjali 

valik on tähtis, kuna kudemiseks sobimatu materjal pärsib oluliselt sigimisedukust. Vale 

suurusega kruusa kasutamine võib taastamistöö edukust oluliselt vähendada. (Louhi jt 2008) 

Kunstkoelmu tuleb rajada kohta, kus on suurim lang jõel, et vee vool suudaks koelmu 

puhtana hoida. Taani spetsialistide arvates peaks olema väiksemate jõgede puhul lang 

vähemalt 4‰ ja suurematel mitte alla 1,5‰ ning koelmu esimene ots peaks olema kõrgem 

kui tagumine ots. (Kroon 2016) Voolukiirus võiks jääda koelmu peal vähemalt 15 cm/s, 

kindlasti mitte rohkem kui emaskala kaks kehapikkust sekundis. Forellid võivad ka kudeda 

nii, et seljad on veest väljas, aga pigem eelistavad nad ikka natuke sügavamat vett. (Kangur 

jt. 2009: 28) Eestis esimene kunstkoelmu rajati 1999. aasta suvel rühma forellifanaatikute 

poolt Võllingi ojale Madseni soovituste järgi täismatina 20 tonnist käsitsi sõelutud 1-5 cm 

läbimõõduga kruusast ja põllukividest. Valmis ligikaudu 20 m2 ja 15-35 cm paksune koelmu, 

millel on kudemisaktiivsus olnud kõrge kõikidel järgnevatel aastatel. Hiljem muidugi on osa 

kruusast alla poole liikunud ning koelmu järjepidevaks toimimiseks oleks vaja koelmut 

korrastada. (Jürgenstein 2009) Võllingi eeskujul on hakatud järjepidevalt Eestisse 

kunstkoelmuid rajama, näiteks viimasel ajal Esna, Pärnu, Õhne ja Piusa jõele (Tartu Ülikooli 

Eesti Mere Instituut… 2015). Kuna kruusa kasutamine on liigse lisatöö tõttu ebaotstarbekas, 

siis 2005. aastal leidis Kalle Kroon alternatiivse materjalina paekillustiku. Killustiku eeliseks 

on see, et teda toodetakse kindlas fraktsioonis ning peened osakesed praktiliselt puuduvad. 

Hilisemad kunstkoelmud (Preedi, Pärnu, Vodja) on kõik rajatud paekillustikust fraktsioonis 

12-24 mm. (Jürgenstein 2009) Forelli kudealade taastamise efektiivsuse uuringutes on välja 

toodud, et kunstkoelmud on parema kvaliteediga kui looduslikud, sest need pole peene 

liivafraktsiooniga ummistunud (Vasemägi 2013). 
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1.3 Rõngu jõe lühiiseloomustus ja kalad 

 

Arvi Järvekülje poolt koostatud monograafias „Eesti jõed“ (2001) pole Rõngu jõge 

käsitletud. Rõngu jõgi asub Tartu maakonnas Elva vallas. Läte asub Kirepi külas, jõgi 

möödub Rõngu alevikust ja suubub Võrtsjärve (Eesti veskivaramu…). Rõngu jõe 

tüpoloogiline kuuluvus on  heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed (tüübid 

IB, IIB, IIIB) (keskkonnaregistri avalik teenus, Rõngu jõgi…). Rõngu jõe valgala suurus on 

108,1 km2  ning pikkus koos lisaharudega 27,1 km (Keskkonnainfo, keskkonnaagentuur, 

Rõngu…). Töö autor mõõtis mais 2019 voolukiirusteks suudmealal 6,25m/s, potentsiaalsel 

forellikoelmul 20 cm/s  ning Lõve paisjärves (Joonis 4) 7,15 cm/s.  

Rõngu jõgi kuulub Lõhilaste kudemis- ja elupaikade nimistusse. (Riigi Teataja, lõhislaste… 

2004). Autor on ise näinud Rõngu jões ojasilmu (Lampetra planeri) (Joonis 5) ning 

jõeforelli (Salmo trutta morpha fario) (Joonis 2). Kohalike elanike suulistel andmetel on 

seal olemas ka särg (Rutilus rutilus), ahven (Perca fluviatilis) ja haug (Esox Lucius). 

 

 

Joonis 4. Rõngu jõgi ülevalpool Lõve paisu.    Autor foto. 
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Joonis 5. Ojasilm Rõngu jões.   Autori foto. 

 

Joonis 6. Potentsiaalne forellikoelmu Rõngu jões.   Autori foto.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1 Setete hapnikurežiimi mõõtmine 

 

29. novembril 2018 ja 14. mail 2019 mõõdeti Rõngu jões suudme lähedal ja Lõve piirkonnas 

(Joonis 7) jõe setete vertikaalset hapnikusisaldust spetsiaalselt selleks Arvo Tuvikese poolt 

konstrueeritud mõõtesondiga, mis võimaldab hapnikusensorit kahjustamata teha mõõtmisi 

setetes sügavuti (Joonis 8). Kevadised mõõtmised toimusid kahes korduses ja tulemused 

väljendati kahe mõõtmise keskmisena. Mõõtesond oli varustatud hapnikumõõturiga WTW 

Multiline P4 (Saksamaa). Sellega mõõdeti hapnikusisaldust (mg/l) ja veetemperatuuri. 

Mõõtmisteks valiti potentsiaalsed jõeforelli koelmukohad (liivane, kruusane) (Joonis 6) ja 

kaks orgaanikarikast uurimiskohta, kus ka eeldati halvemat hapnikurežiimi. Mõõdeti iga 

kahe sentimeetri järel võimalusel kuni 10 cm sügavuseni. Mõned mõõtmistulemused 

lõppesid 6-8 cm sügavusel, sest ei saadud sügavamale minna, kuna tuli mõni takistus vastu. 

Pärast hapniku mõõtmist võeti substraadist 10 cm sügavune proov setete edasiseks 

orgaanilise aine sisalduse määramiseks ja setteosakeste suuruse fraktsioneerimiseks. 

Setteosakesed jaotati settesõeladega märgsõelumise teel fraktsioonidesse >10 mm, 10-7 mm, 

7-5 mm, 5-2 mm, 2-1 mm, 1-0,5 mm ja <0,5 mm. Pärast sõelumist kuivatati settefraktsioonid 

70 ºC juures 48 tundi kuivatuskapis Memmert UN 30 (Saksamaa) (Joonis 9) jääva kaaluni 

ja kaaluti kaalul Kern 572 (Saksamaa) kogu setteosakeste mass ning hiljem kaalul Ohaus 

Adventurer Pro (Ameerika) setteosakeste fraktsioonid. Setteosakeste kaalu järgi arvutati 

settefraktsioonide osakaalud proovides. 
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Joonis 7.  Proovikohtade skeem. Jõesuudme piirkond tähistatud punase punktiga, Lõve 

piirkond tähistatud oranži punktiga. Must ülesnool tähistab põhjasuunda. (18.05.2019)    

Foto: Maa-amet kuvatõmmis. 

 

 

Joonis 8. Hapniku mõõtmine Rõngu jõe setetes spetsiaalselt konstrueeritud hapniku- 

sondiga.                   Fotod: Arvo Tuvikene ja autor. 

  

N 
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2.2 Setete orgaanilise aine sisalduse määramine 

 

Sette orgaanilise aine sisalduse määramiseks võeti setteproovidest valimid, mis kuivatati 

jääva kaaluni 70 ºC juures kuivatuskapis Memmert UN 30 (Joonis 9) 48 tundi. Pärast 

kuivatamist ja kaalumist kaalul Ohaus Adventurer Pro põletati valimid muhvelahjus 

Nabertherm, (Saksamaa) (Joonis 9) 550 ºC juures kaks tundi. Seejärel kaaluti uuesti 

setteproovi valimid kaalul Ohaus Adventurer Pro ja arvutati orgaanilise aine sisaldus 

protsentides. 

 

Joonis 9. Kuivatuskapp setete jäävkaalu saavutamiseks (vasakul) ja  muhvelahi setete 

orgaanilise aine määramiseks  (paremal).        Autori fotod.  
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3. TULEMUSED 

 

3.1 Setete keskmised hapnikusisaldused 

 

Kevadised mõõtmised tehti vee- ja setete temperatuuril vahemikus 8,9-9,3 °C. Mudastes 

setetes varieerus hapnikusisaldus 8,70-0,89 mg/l. Suurema orgaanilise aine sisaldusega 

setetes langes hapnikusisaldus juba 4 cm sügavusel. Mõõdetud sügavustest kõige madalaim 

hapnikusisaldus saadi 10 cm sügavusel (Joonis 10). 

 

Joonis 10. Mudaste setete keskmine hapnikusisaldus kevadel. 0 cm näitab vee 

hapnikusisaldust substraadi peal. 

  

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

0 2 4 6 8 10 12

H
ap

n
ik

u
 s

is
al

d
u

s 
m

g/
l

Sette sügavus (cm)



20 

 

Liivastel setetel varieerus hapnikusisaldus 9,47 – 6,15 mg/l. Kõige madalam settes mõõdetud 

hapnikusisaldus oli 6 cm sügavusel (Joonis 11). 

 

Joonis 11. Liivaste setete keskmine hapnikusisaldus kevadel. 0 cm näitab vee 

hapnikusisaldust substraadi peal. 

Kruusastes setetes olid mõõdetuist parimad hapnikunäitajad, seal varieerus hapnikusisaldus 

10,76-9,83 mg/l. Kõige madalam hapnikusisaldus registreeriti 6 cm sügavusel, sügavamal 

hakkas see uuesti kasvama (Joonis 12). 

 

Joonis 12. Kruusaste setete keskmine hapnikusisaldus kevadel. 0 cm näitab vee 

hapnikusisaldust substraadi peal. 
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Hilissügisesed mõõtmised tehti vee ja setete temperatuuril 0-(+1) °C. Hilissügisesed 

hapnikusisaldused olid võrreldes kevadistega kõrgemad, kuna veetemperatuur oli madalam 

(madalamal temperatuuril lahustub vees rohkem hapnikku). Kruusastes setetes varieerus 

hapnikusisaldus 11,03-10,47 mg/l, olles mõõdetud tulemustest madalaim 4 cm sügavusel 

(Joonis 13). 

 

Joonis 13. Kruusaste setete hapnikusisaldus hilissügisel. 0 cm näitab vee hapnikusisaldust 

substraadi peal. 

Liivases settes langes hapnikusisaldus sügavuse kasvades. Hapnikusisaldus varieerus 12,12-

10,62 mg/l (Joonis 14). 

 

Joonis 14. Liivaste setete hapnikusisaldus hilissügisel. 0 cm näitab vee hapnikusisaldust 

substraadi peal. 
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3.2 Setteosakeste suuruseline jaotus 

 

Rõngu jõe alamjooksu setteosakeste suurusjaotuses domineerisid alla 0,5 mm osakesed 

(65%). Koguseliselt järgnesid >10 mm (10%), 9% oli >2 mm ja >1 mm osakesi. Suuremad 

kui 10 mm osakesed olid enamuses veetaimede juured (Joonis 15). 

 

Joonis15. Setteosakeste suurusjaotus Rõngu jõe mudase settega suudmealal. Fraktsiooni 

suurused on millimeetrites. 

Lõve paisjärve orgaanikarikastes setetes domineeris samuti <0,5 mm fraktsioon (71%) ning 

teisel kohal oli  0,5-1 mm fraktsioon (20%) (Joonis 16). 

 

Joonis 16. Setteosakeste suurusjaotus Rõngu jõe mudase settega Lõve paisjärves. 

Fraktsiooni suurused on millimeetrites. 

>10 >7 >5 >2 >1 >0,5 <0,5

>10 >7 >5 >2 >1 >0,5 <0,5
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Liivastes setetes selgelt domineerivat fraktsiooni ei olnud. Kõige enam oli setet, mille suurus 

oli <0,5 mm ja kõige vähem oli fraktsiooni suuruses >7-10 mm (Joonis 17). 

 

Joonis 17. Setteosakeste suurusjaotus Rõngu jõe liivasemas, kärestikulises osas. Fraktsiooni 

suurused on millimeetrites. 

Kruusastes setetes domineeris selgelt fraktsioon >10 mm. Kõige vähem oli fraktsiooni 0,5-

1 mm ja <0,5 mm, mõlemat fraktsiooni oli 1% (Joonis 18). 

 

Joonis 18. Setteosakeste suurusjaotus Rõngu jõe kruusases kärestikulises osas. Fraktsiooni 

suurused on millimeetrites. 

 

>10 >7 >5 >2 >1 >0,5 <0,5

>10 >7 >5 >2 >1 >0,5 <0,5
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3.3 Sette orgaanilise aine mõju hapnikusisaldusele 

 

Sette orgaanilise aine sisalduse suurenemine vähendab setete keskmist hapnikusisaldust. 

Kõige paremad keskmised hapnikutingimused olid kruusastes setetes, natuke halvemad 

liivastes ja kõige halvemad mudastes setetes (Joonis 19). 

 

Joonis 19. Sette hapnikusisalduse sõltuvus orgaanilise aine sisaldusest. Orgaanilise aine 

sisaldus on toodud protsentides. 
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3.4 Väikeste osakeste hulga mõju hapnikurežiimile 

 

Mida rohkem on alla 1 mm suurusi osakesi, seda väiksem on hapnikusisaldus substraadis 

(Joonis 20). Kõige enam alla 1 mm suurusi osakesi oli mudases settes (93,8%), seal olid ka 

kõige halvemad hapnikuolud (keskmine hapnikusisaldus 2,8 mg/l). Kõige paremad 

hapnikuolud olid kruusas, kus oli alla 1mm osakesi (2,4%) ja keskmine hapnikusisaldus oli 

10,2 mg/l. Liivane sete jäi hapnikurežiimilt mudase ja kruusase sette vahele. Liivastes setetes 

oli alla 1 mm settefraktsiooni oli 35,7% ja keskmine hapnikusisaldus settes oli 9,6 mg/l. 

 

Joonis 20. Hapnikusisalduse sõltuvus setteosakeste suurusest. 
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4. ARUTELU 

 

Püstitatud hüpoteesid mõlemad said tõestatud: väiksemate setteosakeste suurem hulk 

halvendab hapniku levikut koelmusse ja suurem orgaanilise aine osakaal samuti halvendab 

hapnikurežiimi koelmus.  

Hapnikureziim  

Kalle Kroon (2016) ütleb oma raamatus, kui peenmaterjali hulk peaks koelmus ületama 

14%, siis hukkuvad kõik marjaterad. Sellest tekib aga küsimus, et millisest fraktsioonist 

algab peenmaterjal? Bror Jonsson ja Nina Jonsson (2011) väidavad enda raamatus, et savi ja 

peenikeste setete osakaal mõjutab kõige enam embrüote varajasi arenguetappe, sest 

saviosakesed võivad tekitada embrüole kihi, mis sulgeb mikropoorid embrüomembraanis ja 

sellega ei lase väga palju hapniku läbi. Samas ei maini nemadki konkreetselt peenikese 

fraktsiooni suurust. Louhi jt (2008)  käsitlevad oma artiklis väga konkreetselt, et kui 

koelmusubstraat koosneb valdavalt fraktsioonist, mis on väiksem kui 2 mm, siis sellisesse 

koelmusse on hapniku difusioon raskendatud. See aga võib põhjustada marjaterade 

enneaegset koorumist, pärssida kasvu või isegi marjaterade hukkumist. Kalle Kroon (2016) 

toob ka välja, et forell koeb enamasti kuni 20 cm sügavusele kruusa sisse. Kuid on ka 

artikleid, mis väidavad, et forellid koevad ka oluliselt vähem sügavale kruusa sisse. Meredith 

jt (2018) toovad välja oma artiklis selle, et forell koeb 6-8 cm sügavusele. Arvestades 

asjaolu, et forell koeb kruusa sisse, siis me pidimegi uurima potentsiaalsetel koelmutel 

substraadi vertikaalset hapnikusisaldust koos peenosakeste jaotusega teada saamaks kas seal 

oleks üldse forellil võimalik kudeda. Võttes fraktsiooni peenmaterjali puhul piiriks osakesed, 

mis on väiksemad kui 2 mm, saame kevadiste mõõtmistulemuste põhjal väita, et Rõngu jõe 

alamjooksul ega vahetult üleval pool Lõve paisu forell paljuneda ei saa. Alamjooksu setted 

koosnesid 81% ulatuses peenmaterjalist: 65% osakestest mille suurus oli alla 0,5 mm, 7% 

osakestest olid 0,5-1 mm ning 9% ulatuses 1-2 mm. Üleval pool paisu domineerisid samuti 

osakesed, mille suurus oli alla 0,5 mm (71%), teisel kohal olid seal osakesed, mis olid 0,5-1 

mm (20%) ja 4% oli 1-2 mm osakesi. Louhi jt (2008) väidavad, et forelli koelmus edukaks 

marja arenemiseks peaks olema vähemalt 7 mg/l hapnikku. Võttes selle hapnikusisalduse 

alampiiriks, näeme hapnikuprofiilide järgi, et mõõmispunktides, mis asusid Rõngu jõe 

alamjooksul ja Lõve paisjärves, nendes pole võimalik forellil kudeda, kuna sealne keskmine 
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hapnikusisaldus oli alla 7 mg/l. (Joonis 10.) Vaadates liivast ja kruusast koelmut, siis liivaste 

setete puhul ei saanud ühtegi domineerivat fraktsiooni välja tuua, kõige enam oli seal 

fraktsiooni väiksem kui 0,5 mm (26%), seejärel 23% 1-2 mm setet ja 11%  0,5-1mm setet. 

Kokku teeb see 60% peenikest setet. Kirjanduse põhjal ei tohiks see sobida koelmuks, aga 

mõõdetud hapnikusisalduse tulemuste põhjal saame väita, et teoreetiliselt saaks forell seal 

kudeda. Hapnikusisaldus 2 cm sügavusel oli liivastes setetes 9,47 mg/l, 4 cm peal langes 

8,54 mg/l peale. Liivastes setetes oli hapnikusisaldus kõige madalam 6 cm sügavusel (6,15 

mg/l), aga hakkas uuesti tõusma 8 cm sügavusel. Selles potentsiaalses koelmukohas võib 

saatuslikuks saada liiga suur peenikeste osakeste osakaal, sest kirjanduse põhjal ohustavad 

embrüote varajasi arenguetappe kõige enam peened osakesed ja ka saviosakesed (Jonsson, 

Jonsson 2011). Kahjuks meie oma uurimustöös saviosakeste määramisega ei tegelenud. 

Lisaks on ka Louhi jt (2009) ning Kondolf (2000) oma artiklis tähendanud, et väiksemad 

osakesed, mille diameeter on alla ühe millimeetri, võivad moodustada pesakühmule kihi, 

mis takistab vastsete väljapääsemist pesast. Uuritud substraatidest olid parima potentsiaalse 

koelmu tulemusega kruusased setted, kus domineeris selgelt fraktsioon, mis oli suurem kui 

10 mm, nende osakaal oli koguni 74%, väiksemaid osakesi kui 2 mm oli kokku ainult 4%. 

Tauno  Jürgenstein (2009) on veel oma lõhilaste kudealade taastamise metoodikas välja 

toonud selle, et sobivaim materjalifraktsioon on valdavas enamikus 20-30 mm, sõltudes ka 

kudejate kehamõõtudest. Kruusaste setete hapnikurežiim oli ka parim, seal oli 2 cm 

sügavusel hapnikusisaldus 10,75 mg/l ning madalaim keskmine hapnikusisaldus 6 cm peal, 

9,83 mg/l, hapnikusisaldus hakkas uuesti tõusma alates kaheksast sentimeetrist ning 10 cm 

peal tõusis taas kõrgemaks kui 10 mg/l. Lisaks oli veel ka kruusaste setete kohal veevoolu 

kiirus kudemiseks sobivaim (20 cm/s). Mart Kangur jt (2009) on oma raamatus kirjutanud, 

et minimaalne sobiv veevoolu kiirus koelmu kohal peaks olema vähemalt 15 cm/s ning 

maksimaalselt kaks emaskala pikkust sekundis. Sellele toetudes võime öelda, et kruusase 

substraadiga kohas oli tegemist potentsiaalse forellikoelmuga. Lisaks saime ka kinnitust, et 

sette orgaanilise aine sisalduse suurenemine vähendab setete keskmist hapnikusisaldust.  

Tulevikus tuleks setete fraktsioneerimisel kasutada rohkem just suuremaid sõelu, et saada 

täpseid setete fraktsioone ja saada täpsem ülevaade ka suurematest fraktsioonidest kui 10 

mm. Hetkel oli silmaga näha, et sealt mingi osa moodustasid lausa 30-50 mm suurused 

osakesed. Kindlasti võiks ka määrata settefraktsioonide kaupa orgaanilise aine sisalduse. 

Suudmealal moodustasid enamuse suurematest kui 10 mm osakestest veetaimede juured ja 

lehed. Kindlasti oleks ka huvitav teha laboratoorseid mudelkatseid, kus saaks 
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vooluveeakvaariumis manipuleerida setteosakeste suuruse, orgaanilise aine hulga ja 

voolukiirusega ning hiljem siis võrrelda saadud andmeid looduslike andmetega. Võimaluse 

korral oleks huvitav mõne rakendusprojekti liinis kasutatud sondiga uurida looduslike ja 

kunstkoelmute hapnikurežiimi.   
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5. KOKKUVÕTE 

 

Forelli käekäigu üks määravamaid tegureid on koelmud ja nende kvaliteet. Muidugi sõltub 

see ka jõgede loodusliku ilme kaotamisest (kanaliseerimisest) ja erinevate paisude, kaasa 

arvatud olemasolevate kalatreppideta paisude ehitamisest. Käesolevas töös uuriti forelli 

nõudeid koelmutele kirjanduse põhjal ja tehti ka ise praktilisi mõõtmisi. Põhirõhk oli uurida 

Rõngu jõe põhjasetete, sh. potentsiaalse forellikoelmu substraati. Töö alguses püstitati kaks 

hüpoteesi, mis mõlemad said tõestatud. Töös mõõdeti hapnikusisaldust vertikaalselt 

põhjasubstraadis, võeti setteproov, sõeluti setted ja määrati orgaanilise aine sisaldus, lisaks 

mõõdeti ka veevoolu kiirus. Mõõtmised toimusid hilissügisel ja kevadel, ning kokku valiti 

kaheksa mõõtekohta, millest kaks olid mudased, kolm liivased ja kolm kruusased. 

Mõõtmised tehti spetsiaalselt konstrueeritud hapnikusondiga iga 2 cm järelt. Igas substraadis 

prooviti võimalusel mõõta hapnikusisaldus kuni 10 cm sügavuseni. Pärast hapnikusisalduse 

mõõtmist võeti proovikohast 10 cm sügavune setteproov . Setteproovidest võeti valim, 

millest määrati orgaanika hulk põletamise ja kaalumise meetodil. Ülejäänud sete sõeluti 

spetsiaalsete settesõeladega fraktsioonidesse, mis olid >10 mm, 10-7 mm, 7-5 mm, 5-2 mm, 

2-1 mm, 1-0,5 mm ja <0,5 mm. Hiljem settefraktsioonid kuivatati jääva kaaluni ja arvutati 

setteosakeste osakaal protsentides. Saadud tulemused dokumenteeriti ja võrreldi kirjanduse 

andmetega ning tehti järeldused. Mõõtmisandmete ja kirjanduse põhjal sobis 

forellikoelmuks kõige paremini kruusane sete, kus oli kõige parem hapnikurežiim, 

settefraktsioonide jaotus ja veevoolu kiirus. Hapnikusisaldus oli seal igas kihis piisavalt 

kõrge (keskmine 10,22 mg/l). Kõige madalam oli hapnikusisaldus seal 6 cm sügavusel, kus 

ta läks 9,83 mg/l peale ning alates kaheksa sentimeetri sügavusest tõusis taas üle 10 mg/l. 

Neis setetes oli >10 mm fraktsiooni osakaal üle 70%. Lisaks oli ka voolukiirus (20 cm/s) 

kõige sobivam forelli kudemiseks. Teisele kohale jäi liivane koelmu, hapnikusisalduse 

(keskmine 9,59 mg/l) ja voolukiiruse poolest (16,6 cm/s). Nende kahe näitaja puhul oleks 

see isegi sobinud koelmuks, aga seal ilmselt oleks arenevale marjale saatuslikuks saanud 

liiga suur peenosakeste hulk. Kõige halvemini sobis koelmuks mudane sete, kus hapnik 

langes juba 4 cm sügavusel väga madalale (keskmine 2,84 mg/l).  Sealsed setted koosnesid 

keskmiselt 88% osakestest, mille suurus oli alla 2 mm ning voolukiirus oli ka nendes 

kohtades keskmiselt 6,7 cm sekundis. See ei oleks sobinud forellikoelmuks.   
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Lisa 1. Mõõtmistulemused mudasel substraadil. 

 

Vesi (temp. O2) Rõngu jõe suue (mudane) 

9,3 °C, 8,96 mg/l 

Paisjärv (mudane) 

9,2 °C 10,76 mg/l 

2 cm  9,8 °C, 8,17 mg/l 9,2 °C, 9,24 mg/l 

4 cm 9,6 °C, 1,83 mg/l 9,1 °C, 2,4 mg/l 

6 cm 9,6 °C, 1,29 mg/l 9,0 °C, 1,47 mg/l 

8 cm 9,5 °C, 1,21 mg/l 9,0 °C, 1,05 mg/l 

10 cm - 8,7 °C, 0,89 mg/l 

 

Lisa 2. Mõõtmistulemused liivasel substraadil 

 

Vesi (temp. O2) Lõve piirkonna liivane 

substraat 1 

9,1 °C, 11,41 mg/l 

Lõve piirkonna liivane 

substraat 2  

9,1 °C, 11,39 mg/l 

2 cm  9,1 °C, 9,35 mg/l 9,1 °C, 9,59 mg/l 

4 cm 9,1 °C, 8,49 mg/l 9,1 °C, 8,6 mg/l 

6 cm 9,1 °C, 4,3 mg/l 9,2 °C, 8,01 mg/l 

8 cm 9,1 °C, 6,61 mg/l - 

10 cm - - 

 

 



34 

 

 

Lisa 3. Mõõtmistulemused kruusasel substraadil 

 

Vesi (temp. O2) Lõve piirkonna kruusane 

substraat 1 

9 °C, 11,41 mg/l 

Lõve piirkonna kruusane 

substraat 2  

9,2 °C, 11,50 mg/l 

2 cm  9,0 °C, 10,08 mg/l 9,2 °C, 11,45 mg/l 

4 cm 9,0 °C, 9,83 mg/l 9,2 °C, 10,29 mg/l 

6 cm 9,0 °C, 9,69 mg/l 9,2 °C, 9,97 mg/l 

8 cm 9,1 °C, 10,15 mg/l 9,2 °C, 10, 02 mg/l 

10 cm 9,1 °C, 10,41 mg/l 9,2 °C, 10,26 mg/l 
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