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Kasvatatavate kalade elutsükli jooksul on mitmeid olukordi, kus kala töödeldakse ja tõstetakse 

ümber. Kahvamine, kaalumine, sorteerimine, vaktsineerimine, transport ja lõpuks tapmine on 

vesiviljelustingimustes sagedased sündmused. Sellistes olukordades võib kalade heaolu 

tagamiseks olla vajalik anesteetikumide kasutamine (Zahl et al. 2011). Üks enim levinud kalade 

anesteetikume on MS-222, mida on laialdaselt uuritud ja kasutatakse igapäevaselt põhiliikidel. 

Teada on tänu sellele ka MS-222-e vähene mõju säga uinutamisel ja käitlemisel. Töö 

eesmärgiks on välja selgitada erinevate anesteetikumide sobivus säga noorkaladele ja leida 

optimaalne kontsentratsioonide vahemik uinutamisel. Kasutati 4 erinevat anesteetikumi: MS-

222, bensokaiin, 2-fenoksüetanool ja Propiscin. Testiti kõikide anesteetikumide viite erinevat 

kontsentratsiooni efektiivse annuse väljaselgitamiseks. Minimaalne ja maksimaalne 

kontsentratsioon valiti vastavalt eelnevalt avaldatud uuringutele (Velisek et al. 2007, Weber et 

al. 2009; Gökçek ja Öğretmen 2011, Gökçek et al. 2016). Igas kontsentratsiooni juures kasutati 

nelja säga ja kõiki kontsentratsioone testiti üks kord. Katsetest säga noorkalade peal 

uinutamisega MS-222-ga on selgelt näha, et see anesteetikum säga peal ei tööta. Paremad 

anesteetikumid oleks bensokaiin ja etüleenglükool eeter. 
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SISSEJUHATUS 

 

Kasvatatavate kalade elutsükli jooksul on mitmeid olukordi, kus kala töödeldakse ja 

tõstetakse ümber. Kahvamine, kaalumine, sorteerimine, vaktsineerimine, transport ja lõpuks 

tapmine on vesiviljelustingimustes sagedased sündmused. Teadusobjektidena võivad kalad 

läbida ka kirurgilisi protseduure, mis ulatuvad märgistamisest, proovide võtmisest ja 

väikestest sisselõigetest kuni invasiivsetesse protseduuridesse. Sellistes olukordades võib 

kalade heaolu tagamiseks olla vajalik anesteetikumide kasutamine. (Zahl et al. 2011) 

Säga Silurus glanis on väga haruldane kalaliik meie laiuskraadidel, olles sägalaste 

sugukonna ainukene esindaja Eesti vetes. Säga on arvatud looduskaitse seaduse II kategooria 

kaitstavate liikide hulka. Liiki on meie vetes väga vähe uuritud ning kalameestel ja kaluritel 

on säga tabamine suursündmus.  See teeb temast nii kalameeste, kalurite kui ka ihtüoloogide 

jaoks peaaegu müütilise olendi. Arvestades kliima soojenemise trende maakeral, võib aga 

see pilt muutuda. Olles kõige kiirema kasvuga mageveekala on säga kõrge potensiaaliga 

kalaliik, keda võib taastoota asustamiseks loodusesse ja kasvatada kalakasvatustes eestlase 

toidulauale.  

Üks enim levinud kalade anesteetikume on MS-222, mida on laialdaselt uuritud ja 

kasutatakse igapäevaselt põhiliikidel juba aastakümmneid. Vajadus uurida sägale sobivate 

anesteetikumide kasutamist tuli varasematest Eesti Maaülikooli vesiviljeluse õppetoolis ja 

kalakasvatus ettevõtetes ebaõnnestunud katsetest uinutada säga kaladel üldkasutatava 

anesteetikumi MS-222-ega. Töö olulisus seisneb ka selles, et puudub eesti keelne ülevaade 

kaladel kasutatavatest anesteetikumidest ja nende kontsentratsioonidest. 

Töö eesmärgiks on välja selgitada erinevate anesteetikumide sobivus säga noorkaladele ja 

leida optimaalne kontsentratsioonide vahemik uinutamisel.  

Katsete jaoks valiti eelneva kirjanduse uuringu põhjal neli anesteetikumi: MS-222, 

bensokaiin, etüleenglükool eeter ja Propiscin. Kalu uinutati iga anesteetikumi puhul viies 

erineva kontsentratsiooniga katses, seejärel kalad mõõdeti ja kaaluti ning lõpuks äratati.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. KALADE ANESTEESIA 

 

Anesteetilisi aineid on kalade peal kasutatud alates eelmise sajandi algusest (Zahl 2011 ref. 

McFarland 1959; McFarland ja Klontz 1969; Schoettger ja Julin 1969). Nad pärinevad 

osaliselt inim- ja veterinaarmeditsiinist ning osaliselt muudest allikatest ning võeti 

kasutusele katseeksitus meetodil. Algselt kasutati neid selleks, et muuta kalade käitlemine 

lihtsamaks, kuid paremad teadmised kalade füsioloogiast ja parem arusaamine tuimestusravi 

tähtsusest heaolu säilitamiseks on viinud suurenenud kasutamiseni kalanduses. (Zahl et al. 

2011) 

Anesteesiat määratletakse üldiselt kui seisundit, mida põhjustab rakendatud väline aine, 

mille tagajärjeks on tundmise vähenemine närvisüsteemi depressiooni tõttu. Anesteetikumid 

võivad olla kohalikud või üldised, sõltuvalt nende kasutamisest. (Ackerman et al. 2005) 

Anesteesia (kreeka keeles: an- “ilma” ja aesthesis “tunne”) hõlmab mitmeid komponente, 

sealhulgas sedatsiooni, immobiliseerimist, teadvusetust (narkoos), amneesiat (mälukaotus) 

ja analgeetiat (valu leevendamist). Sedatsioon on tundlikkuse vähenemine, mille tulemuseks 

on rahu. Narkoos (üldanesteesia) põhjustab teadvusetuse ja amneesia seisundit ning hõlmab 

ka immobilisatsiooni ja valu leevendamist (analgeesia). Anesteesia komponente võib 

põhjustada erinevate anesteetikumide abil, millest igaüks põhjustab ühe või mitu osa sellest. 

(Zahl et al. 2011) 

Kas kalad tunnevad valu või mitte, on pideva arutelu all. Kuigi argumendi mõlemad pooled 

seavad valuvaigistusele samad nõuded, erinevad arvamused sellest, kus kriteeriumid 

ilmuvad filogeneetiliselt ja kas paralleelsüsteemid on arenenud erinevates klassides ja 

liikides (Neiffer ja Stamper 2009 ref. Chandroo et al. 2004; Huntingford et al. 2006; Rose 

2002 Sneddon 2003; Sneddon et al. 2003). Iga väljaanne tugineb varasematele töödele või 

lükkab need ümber ja kirjanduse kronoloogiline hindamine on soovitatav (Neiffer ja Stamper 

2009). 
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1.1.1. Anesteesia vajalikkus 

 

Kasvatatavate kalade elutsükli jooksul on mitmeid olukordi, kus kala töödeldakse ja 

tõstetakse ümber. Kahvamine, kaalumine, sorteerimine, vaktsineerimine, transport ja lõpuks 

tapmine on vesiviljelustingimustes sagedased sündmused. Teadusobjektidena võivad kalad 

läbida ka kirurgilisi protseduure, mis ulatuvad märgistamisest, proovide võtmisest ja 

väikestest sisselõigetest kuni invasiivsetesse protseduuridesse. Sellistes olukordades võib 

kalade heaolu tagamiseks olla vajalik anesteetikumide kasutamine. (Zahl et al. 2011) 

Uinuti kasutamine teeb kalade uurimise ja proovide võtmise märksa lihtsamaks. 

Traditsiooniliselt uinutatakse kalad lahusega täidetud vannis, mitte kasvanduse basseinis. 

Milliste komponentidega preparaati ja kui suures koguses kasutada, sõltub vee soolsusest ja 

veetemperatuurist. Mõni anesteetikum lahustub vees, mõni mitte. (Päkk 2013) 

Kuigi anesteetikumide kasutamine on peamiselt mõeldud selleks, et hoida kalu liikumatuna, 

samal ajal kui looma käideldakse proovide võtmiseks, kasutatakse ka anesteetikume selliste 

protseduuridega seotud stressi vähendamiseks. Anesteetikumide üleannustamist kasutatakse 

tavapäraselt kui tõhusat ja humaanset vahendit kalade eutaniseerimiseks. (Ackerman et al. 

2005) 

Anesteetikumi valiku võib dikteerida nii kasutuse olemus kui ka kohalikud eeskirjad ja 

õigusaktid. Toidukala keemilise anesteesia korral on enne saagikoristust kohustuslikud 

pikad keeluajad, mis on viinud vesiviljelejate huvi vähem püsiva ja loomulikuma 

anesteetikumi vastu, nagu nelgiõli. (Ackerman et al. 2005) 

Kalade anesteesia kuldsed reeglid on: 

- Kasutage vett, millest kalad pärinevad, ja sellel temperatuuril, millel kalad on 

aklimatiseerunud. 

- Anesteetilised lahused ja äratusvannid tuleb aereerida vastavalt kalaliigi nõutud 

tasemele. 

- Jälgida temperatuuri, lahustunud hapniku kontsentratsiooni, ammoniaagi taset ning 

väljaheite ja muude tahkete ainete kogunemist vanni. 

- Jälgida kalu uinutusvanni viimisel. (Brown 2010) 

Kalade puhul kasutatakse praegu laia valikut anesteetilisi aineid. Kõige levinumad on MS-

222, bensokaiin, isoeugenool, metomidaat, 2-fenoksüetanool ja kinaldiin (Ackerman et al. 
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2005; Neiffer ja Stamper 2009; Ross ja Ross 2008). Nende ravimite toimekohad kalade 

närvisüsteemis, st kesk- või perifeerses, ei ole hästi teada ja enamik teadmisi põhineb 

kõrgematel selgroogsetel. Nende teadmiste rakendamiseks kaladel on palju põhjusi. Esiteks 

on üle 30 000 erineva kalaliigi (Fishbase), mis elavad väga erinevates keskkondades, mis 

omakorda erinevad selliste teguritega nagu soolsus, temperatuur, keemia ja sügavus. Teiseks 

on võib-olla kõige olulisem ning kõige sagedamini tähelepanuta jääv fakt, et  

anesteetikumide manustamisviis võib erineda nii erinevate liikide kui ka erinevate ainete 

vahel, lokaalanesteetikumid või sissehingatavad üldanesteetikumid. Lõpuks erinevad kala ja 

kõrgemad selgroogsed, eriti imetajad, kesknärvisüsteemi arengus, samas kui nende 

perifeersed närvisüsteemid näivad olevat üllatavalt sarnased. (Zahl et al. 2011) 

Kui määrata kindlaks, millist anesteetikut kasutada, tuleb tähelepanu pöörata järgmistele 

teguritele: 

- Tootele (kas see on registreeritud kasutamiseks kaladel?) 

- Annus, vee temperatuur, kõvadus, soolsus ja hapniku kontsentratsioon 

- Anesteetikumi vanni kestus 

- Kalade biomass 

- Kalade asustustihedus: Kalu ei tohi kunagi panna liiga palju anesteetilisse vanni. Hea 

tava on püüda hoida kalakasvatuse tavapärast asustustihedust või sellest madalamat.  

- Kalaliik (mõnedele liikidele võivad anesteetikumid olla mürgised) 

- Kala suurus 

- Käitleja käed peavad alati olema märjad. (Autori märkus: käsitsi tõstmisel peavad 

käed märjad olema). 

- Kahjustuste vältimiseks tuleb kala hoolikalt käsitseda 

- Käsitsemise ajal ärge põhjustage kala ülekuumenemist ega alajahtumist 

- Pikaajaline kokkupuude või üleannustamine võib põhjustada hingamispuudulikkust 

ja surma 

- Pikaajalise sedatsiooni korral peaks sedatsiooni tase võimaldama kaladel säilitada 

tasakaalu 

- Kalad tuleb võimalikult kiiresti lasta tagasi oma algsesse kasvatusvette 

- Suuremad kalad võivad pärast taastumist anesteetikumi kauem organismis hoida. 

(Brown 2010) 
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Paljud kasutatavad anesteetikumid võivad olla väärkasutades inimestele kahjulikud. Näiteks 

võib nõuetekohase ventilatsiooni puudumine, kui kalu uinutatakse CO2-ga, olla kasutajale 

surmav. Mõned kemikaalid, nagu uretaan, on näidanud, et neil on mürgised omadused, ja 

väärkasutades võib olla kaugeleulatuv mõju tervisele. (Ackerman et al. 2005) 

 

 

1.1.2. Anesteesia astmed 

 

Kuna enamiku anesteetikumide efektiivsust mõjutavad kala liik, keha suurus, kalade tihedus 

vannis, samuti vee kvaliteet (nt kõvadus, temperatuur või soolsus), on hädavajalik, et 

esialgsed katsed viiakse läbi väikeste arvu kalade peal, optimaalse annuse ja kokkupuuteaja 

määramiseks. Tähelepanu tuleb pöörata soovitud anesteesia tasemele, kasutades sobivat 

kontsentratsiooni, ning jälgida kalu pidevalt anesteesia eri etappide läbimisel (tabel 1). 

(Ackerman et al. 2005) 

Tabel 1. Anesteesia ja taastumise etapid (Iwama et al. 1989) 

Anesteesia etapid Kirjeldus 

I Tasakaalu kaotus 

II Kehalise liikumise kadumine, lõpusekaane jätkuv liikumine 

III Kehaline liikumine kadunud, lõpusekaante liikumine lõpeb 

Taastumise etapid Kirjeldus 

I Keha immobiliseeritud, lõpusekaaned hakkavad liikuma 

II Lõpusekaaned liiguvad regulaarselt ja kehaline liikumine algab 

III Tasakaal tagasi ja anesteesia eelne väljanägemine taastunud 

 

Anesteesia induktsiooni ja sügavuse edenemine on üldiselt jagatud erinevateks etappideks 

ja “tasanditeks”. Zahli järgi on etapid keerukamad (lisa 1). Loomade anesteesia käigus 

kindlaksmääratud etappide hindamiseks kasutatakse tavalisi kliinilisi näitajaid, mis 

hõlmavad endas käitumist, aktiivsust, sarvkesta reflekse ja pupillide suurust, lihastoonust, 

reflekse, hingamissagedust, pulsisagedust ja vererõhku. Kuna mitut neist näitajatest on 

kaladel raske hinnata, võib olla raske eristada ühte etappi või tasandit teisest, eriti 

olukordades, kus induktsioon on kiire. Kala puhul kirjeldatakse seega etappe tavaliselt 
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ujumise aktiivsuse, tasakaalu, hingamissageduse ja reaktsioone välistele stiimulitele. (Zahl 

et al. 2011) 

 

 

1.1.3. Ideaalne anesteesia 

 

Sobiv anesteetikum peaks omama mõningaid omadusi, nagu näiteks odav, ligipääsetav, 

mittetoksiline (Treves-Brown, 2000). Iga kalaliik reageerib samale anesteetikumile 

erinevalt, mistõttu on väga oluline määrata kindlaks erinevate ainete madalaimad efektiivsed 

annused (Pawar et al. 2011). Samuti on taastumise kestus ja ellujäämise suhe olulised 

punktid efektiivse liigispetsiifilise anesteetikumi valimisel (Gilderus ja Marking, 1987; 

Burka et al. 1997). 

Ideaalsel anesteetikumil peaksid olema järgmised omadused: 

- Valmistamisaeg alla 15 min 

- Kiire anesteesia (1 - 5 minutit) 

- Kiire taastumine (<5 min) 

- On kaladele ja kasutajatele mittetoksiline 

- Ohutu kasutada 

- Lihtne käsitseda 

- Kalade füsioloogiale ja käitumisele ei ole püsivat mõju. 

- Eritub või metabolisserub kiiresti ja ei jäta kudedesse jääke. 

- Kas null või lühike taastumisaeg 

- Odav. 

(Brown 2010) 

Palju on aga ka muid faktoreid, mis on tingitud konkreetsest liigist ja vee näitajatest (Neiffer 

ja Stamper 2009). 
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1.2. ENAMLEVINUD ANESTEETIKUMID KALADE UINUTAMISEL 

 

1.2.1. Trikaiin (trikaiin metaansulfonaat) 

 

MS-222 on tihedalt seotud lokaalanesteetikumidega ning tegemist on bensokaiini 

isomeeriga. Metaansulfonaatrühmade olemasolu võimaldab MS-222-l lahustada vees 

(erinevalt bensokaiinist, mis tuleb enne veega segamist kõigepealt lahustada orgaanilises 

lahustis) (ALPHARMA 2019). 

Molekulaarne valem: C9H11O2N + CH3SO3H 

Molekulmass: 261.3 

Välimus: Peen, valge, lõhnatu kristalne pulber 

Sulamispunkt: 147°C kuni 150°C 

Lahustuvus: Vabalt vees (20°C) lahustuv, lahustudes sama lihtsalt merevees, 

allikavees ja kraanivees 

Ei sisalda: Kloriide, sulfaate, alkaloide ja raskeid metalle 

Hoiustamine: Hoiustada kuivas kohas, alla 25°C ja kaitsta valguse eest. 

Säilivus: Kuiv pulber on stabiilne 5 aastat. Võib ka hoiustada lahusena 

(10g MS-222/liitri vee kohta). Lahus on stabiilne vähemalt kuu   

aega. Hoiustades seda jahedas ning tumedas või läbipaistmatus 

pudelis 

 

(ALPHARMA 2019) 

 

Joonis 1. Trikaiin metaansulfonaat (Marking 1967). 
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Trikaiin metaansulfonaat, teisiti tuntud ka kui etüül m-amino bensoaat, trikainmesülaat, 3-

aminobensoehappe etüülestri metaansulfonaat ja metakaiin, on olnud kõige laialdasemalt 

kasutatud kõigusoojaste elusorganismide anesteetikum maailmas, alates selle tutvustamisest 

1967 (Popovic et al. 2011). Algselt toodeti seda valuvaigisti alternatiivina kokaiinile ja seda 

on selleks otstarbeks inimestel kasutatud. Selle väärtus vee-loomade anesteetikumina 

avastati aga peagi ning edasine arendamine suunati üksnes kasutamiseks sellel otstarbel. 

Trikaiini üheks eeliseks on lahustuvus kuni 11%, moodustades selge värvitu happe lahuse. 

Väga kõrge lipiidide lahustuvus muudab selle sobivaks kasutamiseks nii magevees kui ka 

merevees (Popovic 2011 ref. Brown, 1993; Treves-Brown, 2000; Ortuno et al. 2002; Coyle 

et al. 2004; Daniel, 2009; Maricchiolo ja Genovese, 2011). 

MS-222 kasutatakse mitmesuguste rutiinsete toimingute jaoks, nagu kala valik, sortimine, 

liigitamine, kaalude ja pikkuste mõõtmine, proovide võtmine, märgistamine, transportimine, 

suguküpsete anesteesia, füsioloogiliste andmete kogumine, vereproovide võtmine, 

terviseseire, vaktsineerimine, raadiosaatja implanteerimine ja invasiivne operatsioon, nagu 

seerianäidisseadmete (nt kanüülid, kateetrid) implanteerimine sapi, vere ja uriini 

kogumiseks (Popovic 2011 ref. Spaeth ja Schweickert, 1977; Jennings ja Looney, 1998; 

Redman et al. 1998; McKim et al. Tapper et al. 2000; Bowser, 2001; Wagner et al. 2003; 

Lewbart et al. 2005; Cotter ja Rodnick, 2006; Kiessling et al. 2009; Weber et al. 2009; et al. 

2011). 

MS 222 imendub kiiresti läbi lõpuste. Selle toimimisviis on takistada närviimpulsside teket 

ja juhtimist. Trikaiinil on otsene toime kesknärvisüsteemile, südame-veresoonkonnale, 

neuromuskulaarsetele ristmikele ja ganglioni sünapsidele. MS 222 metaboliseerub kiiresti 

maksas, kuid ka neerudes, veres ja lihastes. Konjugatsioon ja hüdrolüüs on peamised 

metaboolsed teed. (Marking, 1967) Trikaiini kasutamisel tuleb kasutada aereerimist, kui on 

tegemist on rahustamisega või anesteesia on lühiajaline. Kontrollitud üleannustamist 

kasutatakse sageli kalade humaanseks eutaniseerimiseks enne kudede või vere surmavate 

proovide võtmist (Holloway et al. 2004; Sinclair, 2004; Wilson et al. 2009). 

Enamikel juhtudel kasutatakse MS-222 puhul lahuse vanne või kui vajalik, siis lõpuste 

niisutamist lahusega. Nii tagatakse ravimi pidev sissevõtt lõpuste poolt. Oluline etapp tänu 

sellele on kalade monitoorimine, et vältida üledoosi ja anesteesia sügavamaid etappe. (Carter 

et al. 2011) 
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MS-222 efektiivsus sõltub keskkonnateguritest, s.t. temperatuur, hapnikusisaldus, pH, 

karedus ja soolsus. Bioloogilised tegurid nagu vanus, sugu, biomassi lipiidide sisaldus, 

kalaliigid ja tihedus. Esinevad variatsioonid liikide, suuruse, küpsuse ja üksikute kalade 

vahel anesteetikumi annuse määramisel. Samas on teada, et temperatuuri tõus on lühendanud 

indutseerimis- ja taastumisaegasid mitmetel liikidel (Popovic 2011 ref. Houston ja Woods, 

1976; Sylvester ja Holland, 1982; Hikasa et al. 1986; Bowser, 2001; Zahl et al. 2011). 

Anesteetikumi kasutamisele vastavalt kala suurusele ja massile on palju vastakaid uurimusi 

ja palju oleneb konkreetsest liigist (lisa 2) (Popovic et al. 2011). 

 

 

1.2.2. Bensokaiin (p-aminobensoehappe etüülester) 

 

Molekulaarne valem: C9H11NO2 

Molekulmass: 165.2 

Välimus: Tahke kristalliline valge pulber 

Sulamispunkt: 92°C 

Lahustuvus: 1310 mg/L (30 °C), lahustub vees vähesel määral ning on 

rohkem lahustuv etanoolis, kloroformis ja etüüleetris 

Hoiustamine: Hoiustada kuivas kohas, alla 40°C, soovituslikult 15-30°C. 

Säilivus: Pikemal säilitamisel tuleb hoida bensokaiini kinnistes pudelites, 

eemal õhust ja niiskusest. 

 

 

(Pubchem) 

Sünonüümid ja joonis: 4-aminobensoehappe etüülester, Ambenetüülester, Benzocainum,  

etüül-p-aminobensoaat, etüül p-aminofenüülkarboksülaat.  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/benzocaine#section=IUPAC-Name
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Joonis 2. Bensokaiin. (Drugbank)  

Bensokaiin ei lahustu vees, kuid lahustub alkoholis. Kalade uinutamiseks võetakse vajalik 

kogus preparaati, lahustatakse see mõnekümnes milliliitris 96% etanoolis ja segatakse 

saadud lahus uinutusvanni veega. Väiksemate kalade puhul (4–10 cm) on soovitatav 

kasutada 50 mg lahust liitri vee kohta. Uinuti kontsentratsiooni tuleb suurendada 

suurekaaluliste ja/või resistentsemate kalade rahustamiseks. (Päkk 2013) 

Bensokaiin on lokaalanesteetikum, mis blokeerib pingetundlikke naatriumikanaleid (Frazier 

ja Narahashi 1975; Neumcke et al. 1981), vältides seeläbi naatriumi juhtivuse pingest 

sõltuvat suurenemist. See pärsib aktivatsioonipotentsiaalide initsiatsiooni ja paljunemist 

ergastavates rakkudes; seega blokeerivad lokaalanesteetikumid enamikku neuroneid ja 

lihasrakke ning võivad lisaks närvikanalite blokeerimisele põhjustada ka paralüüsi. Seda 

ravimite klassi kasutatakse inim- ja veterinaarmeditsiinis kohaliku analgeesia raviks. Kui 

neid manustatakse kaladele vanni kastmise teel, sisenevad nad ringlusse ja tekitavad 

üldanesteesiat, pärssides närvisignaali ülekannet, mis ulatub perifeerse närvisüsteemi 

kõrgematesse osadesse. Kesknärvisüsteemi täpset toimemehhanismi anesteetikumide mõju 

all ei mõisteta veel täielikult. (Zahl ref. Hara ja Sata 2007; Ueta et al. 2007) 

Bensokaiinvesinikkloriid on inimestele üldiselt ohutu ja seda kasutatakse tavaliselt 

lokaalanesteetikumina köha tablettides, pihustites, päikesepõletuse kreemides ja 

hemorroidipreparaatides (McErlean ja Kennedy 1968). Kuid pulber on hingamisteid ärritav 

ja kasutama peab mõistlikult kaitsevahenditega. Seda kasutatakse ka paikse ja 

lokaalanesteetikuna veterinaarsetel eesmärkidel (Merck ja Company 1989). 

Bensokaiini efektiivsust mõjutavad kala suurus ja vee temperatuur, kus väikseimad kalad 

vajavad nii madalamat annust kui ka vee temperatuuri (Gilderhus 1989). Erinevates 

https://www.drugbank.ca/structures/DB01086/image.svg
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uurimustes on annused vahemikus 25 - 100 mg / l (Ferriera et al. 1979; Gilderhus 1989; 

Gilderhus 1990; Gilderhus 1991), milles on lõheliste doosid vahemikus 25 - 45 mg / l ( 

Gilderhus 1989). Induktsiooniaeg on tavaliselt vähem, kui 4 minutit ja kui kala pannakse 

puhtasse vette, on taastumine tavaliselt 10 minuti jooksul. Letaalsed annused sõltuvad vee 

temperatuurist ja ohutu vahemik (vahe letaalsete ja efektiivsete annuste vahel) on laialdasem 

jahedamates temperatuurides (Gilderhus 1989). 

Kalad võivad anesteesia kõigis etappides säilitada mõned liikumisfunktsioonid, muutes selle 

sobimatuks anesteetikuks operatsioonidega seotud protseduurides (Ackerman et al. 2005). 

Bensokaiini doosid ning uinumis/ärkamis ajad (tabel 2). 

Tabel 2. Valitud kalade ärkamis- ja uinumisajad ning doosi suurus kasutades bensokaiini 

(Ackerman et al. 2005) 

Liik 
Doos 

mg/l 

Induktsiooniaeg 

(min) 

Taastumisaeg 

(min) 
Viited 

Atlandi tursk 

(Godus morhua) 
40     Ross ja Ross (1984) 

Lõhelised 25-50 3 4.3-6.32 Yesaki (1988) 

Karpkala 

(Cyprinus carpio) 

50-

100 
1.2-3.9 3.1-2.2 Ferriera et al. (1979) 

Triipahven 

(Morone saxatilis) 
55-85 3 < 10 

Gilderhus (1989, 1990, 1991), 

Gilderhus ja Marking (1987) 

 

 

1.2.3. Etüleenglükool eeter 

 

2-fenoksüetanool (2-PE) on mõõdukalt vees lahustuv selge või helepruuni värvi õline 

vedelik, mida kasutatakse laialdaselt sedatsiooniks (eriti kalatranspordis) ja anesteesias 

(Hseu et al. 1996, 1997; Ross 2001). Eelised on madalad kulud ja asjaolu, et 2-PE lisamisega 

merevees ei toimu pH muutust (Hseu et al. 1998). Kuid 2-PE toodab hüpoventilatsiooni ja 

annab halva analgeesia (Oswald 1978). Samuti põhjustab püsiv ja regulaarne kokkupuude 

2-PE lahusega mõnede käitlejate neuropsühholoogilise sündroomi (Hseu et al. 1998). 

Molekulaarne valem: C6H5OCH2CH2OH või C8H10O2 

Molekulmass: 138.166 

Välimus: Valge või helepruun õlijas vedelik 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=C8H10O2
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Sulamispunkt: 245°C 

Lahustuvus: 24g/L vees, vabalt lahustuv etanoolis 

Hoiustamine: Hoiustada eemal tugevatest oksüdeerijatest 

Säilivus: Nõuetekohaselt 5 aastat. 

 

 

Joonis 3. Etüleenglükool eeter. (Drugbank) 

2-fenoksüetanooli tuntakse ka nimetustega fenoksüetanool, fenoksetool, 

etüleenglükoolmonofenüüleeter ja beeta-hüdroksüetüülfenüüleeter. (Drugbank) 

2-fenoksüetanool on kerge toksiin ja võib põhjustada naha ärritust, mistõttu tuleb vältida 

igasugust kokkupuudet silmadega (Bell 1987). Inimese toksikoloogiliste andmete põhjal 

võib see põhjustada ka maksa- ja neerukahjustusi (Summerfelt ja Smith 1990). 

2-fenoksüetanool on antibakteriaalsete omadustega ühend, mida kasutatakse säilitusainena 

vaktsiinides, dermatoloogilistes toodetes ja parfüümide fiksaatorina. Täpselt ei ole teada 

selle anesteetilise toime täpne mehhanism kalade puhul, kuid arvatakse, et see hõlmab endas 

neuronaalsete rakumembraanide laienemist. (Burka et al. 1997) 

2-fenoksüetanooli kõrvaltoimeteks on vähendatud hingamine, südame löögisageduse ja 

vererõhu langus, hapniku vähenemine vereringes, millega kaasneb suurenenud 

süsinikdioksiidi sisaldus ja vere pH langus ning adrenaliini ja glükoosi 

plasmakontsentratsiooni suurenemine (Zahl 2011 ref. Fredricks et al. 1993; Iwama et al. 

1989; Lambooij et al. 2009; Ortuno et al. 2002). Samuti on leitud, et 2-fenoksüetanoolil on 

immunodepressantne toime (Cuesta et al. 2004; Ortuno et al. 2002). 

2-fenoksüetanooli soovitatavad annused erinevatele kalaliikidele (tabel 3). 
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Tabel 3. Valitud kalade anesteesia doosi suurus kasutades 2-fenoksüetanooli (Neiffer ja 

Stamper 2009) 

Liik Kasutusala Doos mg/l 

Triipahven (Morone saxatilis) Kerge uimastamine 1.5 

Lestad (Platichthys) Erinevad anesteesia astmed 9-30 

Karpkala (Cyprinus carpio) 
Kergest uimastamisest kuni kerge 

anesteesiani 
0.1-0.5 

Kirevahvenlased (Cichlids) Anesteesia 600 

 

 

1.2.4. Propiscin 

 

Ravim Propiscin on välja töötatud Poola Sisevete Kalanduse Instituudis. Toimeaine on 

etomidaat, mida tavaliselt kasutatakse kalade anesteseerimiseks (Kazun ja Siwicki 2012 ref 

Morgan et al. 1975, Amend et al. 1982, Plumb et al. 1983, Vermeer ja Falls 1988). Propiscin 

on etomidaadi 0,2% stabiliseeritud lahus, mida võib manustada kas vannina või aerosoolina. 

Õige manustamise korral toimub taju ja mootori reflekside vähenemine kalades umbes 2-4 

minuti jooksul, sõltuvalt vee temperatuurist ja kala suurusest (Kazuń ja Siwicki 2012). 

 

Propiscin (etomidaat) töötati välja Poolas ja seda kasutatakse tavaliselt kala 

immobiliseerimiseks; kuigi see on väga tõhus ja kiiresti saavutatava toimega anesteetikum, 

ei ole seda toiduks kasutatava kala jaoks heaks kiidetud (Ross ja Ross 2008). Propiskiini 

toimeaine on etomidaat [etomidaat (1) -etüül-1- (a-metüülbensüül) imidasool-5-

karboksülaat] 

(Kazun ja Siwicki 2001). Soovitatav kontsentratsioon on 1.0–2.0 ml / l vee kohta 

(Szkudlarek ja Zakes 1996). 

Etomidaadi molekulaarne valem: C14H16N2O2 

Etomidaadi molekulmass: 244.289 

Propiscini välimus: Valge pulber 

Etomidaadi sulamispunkt: 142°C 

Etomidaadi lahustuvus: 63.2mg/L 

Hoiustamine: Hoiustada jahedas 2-8°C ja kaitsta valguse eest 
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Säilivus: Kuiv pulber on stabiilne 2 aastat. 

 

 

Joonis 4. Etomidaat. (Drugbank) 

Propiscinil on kõik üldanesteetikumide eelised: sellel ei ole hingamisteedele depressandi 

toimet, see põhjustab vaid kerget vererõhu langust, ettevalmistus on ohutu ja mis on võib-

olla kõige olulisem, ei ole Propiscinil leitud teratogeenset või kantserogeenset mõju kaladele. 

Tootja soovitab Propiscini kasutada ainult kalade jaoks ja seda pole kunagi katsetatud 

inimeste peal. Propiscin on osutunud väga efektiivseks ja veevannis manustamisel võib see 

põhjustada lühiajalist üldanesteesiat, mis kestab umbes 30 minutit, sõltuvalt vee 

temperatuurist, kalaliikidest ja ajast, mil kala lahuses hoitakse. Kalad ärkasid kui nad viidi 

lahusest värskesse vette ja tavaliselt, mida vähem neid lahuses hoiti, seda rutem nad ärkasid 

(Kazuń ja Siwicki 2012). Varasemate in vitro uuringute tulemused näitavad, et Propiscin, 

erinevalt etomidaadist, ei põhjusta allergilisi reaktsioone ega koe ärritust (Amend et al. 1982, 

Kazuñ ja Siwicki 2001). Veevannis kasutamisel ei põhjustanud Propiscin vee pH või CO2 

sisalduse muutust. Vaatamata sellele, tarbis anesteseeritud kala siiski vähem hapnikku 

(Kazuñ ja Siwicki 2001). 

Propiscin on efektiivne anesteetikum sellistele kalaliikidele, nagu vikerforell (Oncorhynchus 

mykiss), karpkala (Cyprinus carpio), valgeamuur (Cteropharyngodon idella) ja harjus 

(Thymallus thymallus) (Kazuń ja Siwicki 2012; Witeska et al. 2015). 

Veevannis kasutamisel võib Propiscin pakkuda kuni 1 tunni üldanesteesiat, mille jooksul 

saab kala vabalt käsitseda. Allergilise reaktsiooni või ärrituse puudumine võimaldab seda 

preparaati korduvalt kasutada. Propiscin toimib kalade transpordil rahustina. Vajalik annus 

on palju väiksem kui üldanesteesia korral. Vaatluste ajal ujuvad kalad vabalt, kuid nende 

liikumine on tavalisest aeglasem. Uuring näitas, et Propiscin on ohutu, minimaalselt 

https://www.drugbank.ca/structures/DB00292/image.svg
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toksiline ja väga efektiivne toode polüetoloogilise stressi mõju vähendamiseks Doonau 

taimeni kultuuris. (Siwicki et al. 2013) 

Propiscin soovitatavad annused erinevatele kalaliikidele (tabel 4). 

Tabel 4. Valitud kalade anesteesia doosi suurus kasutades Propiscini (Siwicki et al. 2013) 

Liik Doos mg/l 
Induktsiooniaeg 

(min) 

Maksimaalne 

ärkamisaeg (min) 

Luts (Lota lota) 0.5 2.5 120 

Harjus (Thymallus thymallus) 0.5-1.0 1.0-3.0 60-90 

Karpkala (Cyprinus carpio) 1.0 3.0 30 

Vikerforell (Oncorhynchus mykiss) 0.5-1.0 0.5-1.5 30 
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1.3. SÄGA (SILURUS GLANIS L.) BIOLOOGIA 

 

1.3.1. Süstemaatiline kuuluvus 

 

Säga e. harilik euroopa säga (Silurus glanis) on kalaliik sägalaste (Siluridae) 

sugukonna sägade (Siluris) perekonnast. Sägaliste (Siluriformes) selts kuulub 

taksonoomiliselt  luukalade (Osteichthues) klassi, kiiruimsete (Actinopterygii) alamklassi 

ja karpkalalaadsete (Cyprinomorpha) ülemseltsi (Mikelsaar 1984).  

Asend eluslooduse süsteemis: 

 

(Kalateave). 

Säga teised rahvapärased nimetused on ka  somm, summikala, sägi, sääkala. Saksa keeles 

– Wels; inglise keeles – wels; soome keeles – monni; rootsi keeles – mal; läti keeles – sams; 

vene keeles – som (Kalapeedia). 

Sägaliste seltsi kuulub erinevatel andmetel 28-34 sugukonda ning umbes 2000 erinevat liiki. 

Selles sugukonnas valitseb tohutu liigiline mitmekesisus. Esindatud on näiteks elektrit 

tootvad ja tajuvad liigid (elektriangerjas - Electrophorus electricus), on mitmesajakiloseid 

liike, nagu meie säga, ja on ka tillukesi, alla 2cm pikkuse kehaga parasiitsägalasi, nagu 

kurikuulus kandiru. Need orienteeruvad uriinilõhna järgi, püüdes sattuda imetajate 

kusejuhadesse ja ujupõide (neid on leitud ka inimestel). (Turovski 2016) 

 

http://eestikalad.kalateave.ee/desc.php?fid=45
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1.3.2. Kirjeldus ja iseloomulikud tunnused 

 

Sägale on iseloomulikud väga erilised tunnused, tagakeha on külgedelt sabauime suunas 

lamendunud ja pea on lai ja lame (joonis 5). Selja eesosas on väike seljauim ning kõhuuimed 

ulatuvad kalal pärakuuimeni, mis on pikk ja puutub kokku ümardunud sabauimega. 

Rinnauimedel on sägale omane tugev luuosa (Mikelsaar 1984). 

Säga keha on suhteliselt pikk, eespool ruljas, sabaosa on aga külgsuunas lamendunud. Tema 

nahk on paljas (st. tal puuduvad soomused), võrdlemisi paks ja limane. Säga pea on lai ja 

lame. Hästi hakkab silma suur laiade lõugadega suu, mille ülalõual asub kaks pikka ja 

alalõual tavaliselt neli lühikest poist. Pikad poised on pealt hallid, altpoolt valged ning kala 

saab neid vabalt liigutada. (Mikelsaar 1984) 

 

Joonis 5. Säga (Silurus glanis) (Kalateave). 

Hästi hakkab silma suur laiade lõugadega suu, mille ülalõual asub kaks pikka ja alalõual 

tavaliselt neli lühikest poist. Pikad poised on pealt hallid, altpoolt valged ning kala saab neid 

vabalt liigutada. Ninaavad asuvad teineteisest kaugel. Tohutud lõuad, millel paiknevad 

tihedalt 4-5 reas madalad koonusjad tahapoole kallutatud hambad, reedavad temas röövkala. 

Säga värvus on muutlik, sõltudes veekogust, milles ta elab. Tavaliselt domineerivad 

oliivrohelised toonid, mis seljal muutuvad peaaegu mustaks. Kõhualune on aga hele, 

täpsemalt määrdunud valge. Külgedel leidub ebakorrapärase kujuga laike. Üldjuhul on 

nooremad kalad erksamalt/kontrastsemalt värvunud kui vanemad. Sägade seljauim on väga 

lühike, see-eest pärakuuim on pikk ja ulatub ümardunud sabauimeni. Küljejoon on täielik ja 

hästi nähtav. (Ojaveer et al. 2003) 
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Sägal puuduvad soomused ning nahk on paks ja limane. Küljejoon on kalal selgesti nähtav 

ja sirge. Ujupõis on sägal suur ja õhujuha abil söögitoruga ühendatud. Selgroo kõrval 

paiknevad neerud, mis moodustavad sägal ujupõie kõhupoolele ulatuvaid sagaraid. Sägal on 

viies selgroolüli liitunud või pool-liitunud eelmiste lülidega, seda Weberi aparaadi tõttu. 

(Mikelsaar 1984) 

Põhilised meristilised tunnused: 

- Seljauimes kiiri 2-5;  

- Rinnauimes kiiri 14-17;  

- Kõhuuimes 11-13;  

- Pärakuuimes 83-92 

- Ülalõual kaks pikka poist 

- Alalõual neli lühikest poist 

(Fishbase). 

 

 

1.3.3. Levik ja elupaik 

 

Enamik sägalistest elab Lõuna- ja Kesk-Ameerika, Aafrika ja Aasia troopilistes ning 

subtroopilistes piirkondades. Austraalia ja Madagaskari jõgedes sägasid ei ole peale nende, 

kes on sekundaarselt merest magevette elama asunud. See rühm kujunes välja ilmselt hiljem, 

kui nimetatud massiivid muust maismaast eraldusid. (Turovski 2016) 

Vaatamata sägaliste hämmastavale mitmekesisusele võib nende eluviisis leida ühiseid jooni. 

Enamik liike on halvad ujujad, kes ei soorita pikki rändeid (Turovski 2016). 

Praeguse Läänemere ümbruse kliima muutus järsult 8000-5000 aastat tagasi soojemaks ning 

kuivemaks. Samal ajajärgul sulgus ka meie praeguste merealade ühendus ookeaniga ja 

Läänemere nõos moodustus mageveeline Antsülusjärv. Antsülusjärve kaudu saidki paljud 

lõunapoolse levikuga soojaveelised mageveekalad takistamatult oma levilat laiendada. Eesti 

kalafauna täienes mitmete uute soojalembeste kalaliikidega. Boreaalsel kliimastaadiumil 

ilmus meie vetesse ka ponto-kaspia päritoluga tulnukas – säga. (Järv 2005) 
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Harilikku ehk euroopa säga võib leida Euroopas Reini ülemjooksust idapool asuvates 

jõgedes-järvedes, v.a. Põhja-Jäämere vesikonna jõed. Säga levila põhjapiiriks on Lõuna-

Soome, lõunapoolne leviala piir läbib Väike-Aasia, ulatudes Kaspia ja Araali meredesse 

suubuvate jõgedeni. Kuna säga ei pelga riimvett, siis asustavad nad ka Dnepri ja meredesse 

suubuvate jõgede suudmealasid (Joonis 6). (Järv, 2005) 

Säga elutseb järvedes ja suuremate jõgede sügavamates kohtades, nn. hauakohtades. Ta 

eelistab mudast põhja, kus leidub peitumiseks piisavalt suuri urkaid, astanguid, puujuurte 

aluseid ja taimestikku. (Turovski 2016) 

Kui säga vanal aal Võrtsjärve on tahtnd elama tulla, siis tulnd talle Emajõe suu pial kiiss 

vasta. Säga selle kääst küsima: "Kassin (= kas siin) süüa suab kua?" Kiiss kartnd, et sihuke 

suur kala (nagu säga on) kõik eest sööb, ja arvand parema olema ää laita ning kostnd: "Vuata 

mind! Kui ma siie tulin, siis oli mul seetse vaksa sil'me vahe lai, aga vata ku vekseks mind 

siin nälg on pigistand!" Seda kuuldes pöörand säga ümmer ja läind tagasi. (Utsal 1894) 

Eelnev rahvajutt näitab ilmekalt, keda pidas vanarahvas kõige suuremaks ja võimsamaks 

kalaks Eesti vetes, sest võrdlus pisikese kiisaga peab olema maksimaalne. Pärimus viitab ka 

säga levialale Eestis. Viimaste aastate leiud piirduvad Emajõe alamjooksu, Peipsi-Pihkva ja 

Võrtsjärvega. 1989. aastal teatasid Topu kalurid (Väinameri) säga sattumisest oma mõrda. 

1991. aastal sattus üks noor säga püünisesse ka Pärnu lahes. Varematel aegadel on sägasid 

tabatud ka Matsalu lahest ja Kasarist. Leidub ka suulisi andmeid Narva jõest püütud sägade 

kohta. (Järv 2005) 

 

Joonis 6. Säga leviala (Wikimedia).  
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Säga elupaigaks sobivad kõige rohkem sügava, aeglasevoolulise jõe taimedega kaetud 

pehmepõhjaline osa, vähese vee liikumisega jõelookmed ja järved ning kuni 15‰  riimveed 

(Ojaveer et al. 2003). Säga võib elada ka madala hapnikusisaldusega vees (Pihu 2006). 

Säga elab päevasel ajal varjuliselt ja peab jahti öösel (Ojaveer et al. 2003). Talve veedab ta 

uinakus, mille saadab mööda peidikus ja mille jooksul tõepoolest ei toitu üldse (Pihu, 

Turovski 2001). 

 

 

1.3.4. Sigimine 

 

Eestis saab emane säga saab suguküpseks 4-5 aastaselt, isased keskmiselt aasta nooremalt. 

Säga puhul on tegemist portsjonkudejaga, s.t. emasel kalal ei küpse kogu mari korraga, vaid 

vaheaegadega mitmes osas. Liik ei pelga alalise elupaigana riimvett, kuid otsib kudemiseks 

alati võimaluse magedasse vette tulekuks. Euroopa sägal on riimvees kudemist täheldatud, 

vaid Araali meres. Kui vesi on soojenenud +20 C kraadini, algab kudemine. See tähendab, 

et tavalistel aastatel algab meie vetes säga kudemine alles juunis ning kestab augustini. Eesti 

heitlikus ilmastikus ei õnnestu kudemine mitte igal aastal. (Järv 2005)  

Pulmade ajal hoiavad sägad paaridesse ning otsivad omaette olemiseks aeglase vooluga, 

varjulise, kuid madalaveelise (40-60 cm) koha. Esimese käiguna ehitab isasäga primitiivse 

pesa. Selleks puhastab ta mõne hoogsa sabalöögiga põhja ülearusest prahist ja ladestunud 

mudast. Tekkinud pesalohku surub ta marjale aluseks mõned suutäied pehmet taimestikku. 

Kui pesa valmis, järgneb üpris häälekas ja energiline pulmtants. Eriti soodne tundub 

kudemiseks olevat äikese-eelne lämbe ilm. Kui aga äike toob endaga järsu õhutemperatuuri 

alanemise, siis pulmamäng katkeb ja kudemist ei järgne. (Ojaveer et al. 2003) 

„Soodsa ilma korral algab pulmatants sägale tavatul ajal – päevavalges, ja nii on veepinnale 

joonistuv V-kujuline kiiluriba hästi jälgitav. Sisuliselt veepinnal ujudes liigub emane säga 

isase ees tiirutades ja pladistades ringi. Eelmäng ei ole ajaliselt eriti pikk. Tavaliselt 

heidetakse mari pesalohku hämariku saabumisel. Tunnetades õiget hetke, hakkab isasäga 

emast ninaga vastu kõhtu müksides pealohu poole suunama. Selleks ujub ta emasele kõhu 

alla ja tõstab teda kirehoos mõnikord lausa veestki välja. Pesalohuni jõudes muudab isane 

taktikat ja liigub emasele tihedalt vastu külge, kuni viimaks keerab end üle emassäga selja. 
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Nii jäädakse kümnekonnaks sekundiks liikumatult seisma. Seejärel laskub emane aeglaselt 

alla ja heidab marja hunnikus pessa. Talle järgnenud isassäga laseb värskelt koetud marjale 

niisapilve. Mõne hetke pärast sööstab emane uuesti üles veepinnale, kus talle järgnev isane 

taas oma võimsust demonstreerides saba veest välja tõstab ja pladistab. Nii kestab mäng 

väikeste vaheaegadega mitu tundi. Kirjeldatud on ka marja kleepimist veetaimedele, 

pilliroole ja/või kõrkjatele.“ (Järv 2005) 

Peale pesa marjaga täitmist, kaotab emane huvi oma pere vastu ja lahkub, isane aga asub 

pesa kaitsma ja valvama, tegu on lõimetishooldega. Iga paari-kolme minuti järel ujub isasäga 

marjakuhila kohale ja saba liigutades ventileerib seda. Kui pesale juhtub lähenema mõni 

marja ihkav kala, sööstab isasäga talle kallale. Oma välimuse ja hääleka liikumisega 

hirmutab ta kõik sissetungijad pesa lähedusest eemale. Lõimetishoole ei kesta kaua. 

Suureteralise marja (D = 3 mm) areng kestab 570-580 kraadtundi, seega +24 C vees kulub 

vastsete koorumiseks ca kolm päeva. (Järv 2005) 

Peale isa innuka ja aktiivse kaitsetegevuse on sägamarjal ka looduse poolt kaasa antud eriline 

kaitsevõime. Viljastatud marja ümber moodustub kiiresti paks ja tugev kaitsekest. See paisub 

vees ning selliselt moodustub väga konnakudu meenutav sültjas mass. See ei ole enamusele 

marjasöödikutele suupärane ja pealegi jääb mulje, et tegemist on hukkunud marjaga. 

(Ojaveer et al. 2003) 

Värskelt koorunud vastne on 7,4 mm pikkune ja läbib enne aktiivsele eluviisile üleminekut 

mõnepäevase puhkestaadiumi. Selleks on säga eelvastsel, nagu kõigil taimelembestel 

kaladel, pealael erilised kleepnäärmed, mille abil nad end puhkuse ajaks veetaimede lehtede 

alaküljele kinnitavad. Seejärel tõuseb eelvastne veepinnale, täidab oma ujupõie õhuga ning 

vastne on valmis. (Järv 2005) 

 

 

1.3.5. Toitumine 

 

Peaaegu kõik sägalised on röövkalad, söövad väikesi kalu ja teisi peamiselt põhjas elutsevaid 

veeloomi. Taimtoidulisi vorme on väga vähe. Nägemine ei mängi sägadel toidupüüdmisel 
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kuigi suurt osa. Tunduvalt olulisem on kompimine, mille tähtsaiks elundeiks on poised. 

Sägaliste hulgas on palju öise eluviisiga liike ning röövvorme-varitsejaid. (Turovski 2016) 

Röövtoiduline kala säga toitub enamasti suurtest veeputukatest, zoobentosest, konnadest, 

kullestest ja kaladest, samuti tarbib surnud ja haigeid isendeid (Ojaveer et al. 2003). 

Noorkalad toituvad peamiselt suurselgrootutest, nagu igasugused koorikloomad, ussid, teod 

ja putukad (Mikelsaar 1984). 

Toitudes varitseb säga oma saaki põhjast, pikad poised sirutatud ettepoole. Kui saak satub 

poisete vahele, ajab säga oma suu laiali ja imeb ohvri koos veega suhu. Samal ajal lükkab ta 

end sabalöökidega ettepoole. (Pihu 2006) 

Suuruse kasvades hakkab säga järjest vähem toitu valima. Juba enne suguküpsuse saabumist 

on ta üle läinud valdavalt röövtoidule, süües nii teisi kalu kui ka oma liigikaaslasi 

(kannibalism), aga ka siis ei põlga ta ära noorusajast tuttavat lepistoitu. On kirjeldatud 

juhuseid, kus soliidsetes mõõtmetes sägad on haaranud ujuma läinud veelinde ja isegi 

väiksemaid koeri ja lapsi. (Järv 2005) 

 

 

1.3.6. Kasvatamine  

 

Toidukalana on hinnatud nooremate sägade (alla 15 kg) liha. Suuremate isendite puhul 

peetakse liha liialt rasvaseks ja selle kasutamist ei soovitata. Mari on mõnede väidete 

kohaselt mõnevõrra mürgine ja seda ei tohiks toiduks kasutada, kuid tegelikkuses 

kasutatakse marja siiski nö kaaviarina. (Turovski 2016) 

Kõige enam püütakse harilikku säga Venemaa, Kazashstani ja Türgi sisevetest  (kokku 

aastas 7000 -15 000 tonni), kalakasvatustest (Prantsusmaal, Saksamaal jm) saadakse aastas 

kuni 1000 tonni. Sägaliste hulgas on palju väärtuslikke tööndus- ja akvaariumikalu 

(akvaariumikaladena on tuntud eeskätt liigid perekonnast Corydoras). (FAO 2018) 

Euroopa ja Aasia riikide säga toodang tonnides ajavahemikus 2010-2017 (tabel 5) (FAO).  
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Tabel 5. Säga toodang Euroopa ja Aasia riikides 2010-2017 (FAO) 

Maailmajagu/Aast

a 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aasia 3767 3290 2796 2950 2764 2914 2779 3069 

Euroopa 
1325

5 
9034 10278 9700 10074 9848 9631 9519 

Kokku 
1702

2 

1232

4 
13075 12649 12838 12762 12410 12588 

 

Võrreldes perioodi algusega on toodang vähenenud kuid saavutanud samas pikaajalise 

tasakaalu. 
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2. EKSPERIMENTAALNE OSA 

 

2.1. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1.1. Katse ülesehitus ja andmete analüüs 

 

Katses kasutati kokku 80 noorkala, kelle keskmine pikkus oli 26.92cm ja keskmine kaal 

123.03g. Kalu katsele eelneval päeval ei toidetud. Sägad hangiti EMÜ vesiviljeluse 

katselaborisse Tšehhist, Lõuna-Böömi ülikooli vesiviljeluse uurimiskeskusest.  

Kasutati 4 erinevat anesteetikumi: MS-222, bensokaiin, 2-fenoksüetanool ja Propiscin. Kõik 

doosid valmistati ette enne katset. Bensokaiini lahjendati tema väheses vees lahustuvuse 

tõttu etanoolis (94%) (1: 9). Samamoodi lahjendati ka 2-fenoksüetanool etanoolis (1: 1) enne 

kasutamist, et vältida väikeseid tilkasid vees (Öğretmen ja Gökçek 2013). Anesteetikumid 

ostis EMÜ vesiviljeluse osakond erinevatest tarnekanalitest. 

Testiti kõikide anesteetikumide viite erinevat kontsentratsiooni efektiivse annuse 

väljaselgitamiseks. Minimaalne ja maksimaalne kontsentratsioon valiti vastavalt eelnevalt 

avaldatud uuringutele (Velisek et al. 2007, Weber et al. 2009; Gökçek ja Öğretmen 2011, 

Gökçek et al. 2016). Igas korduses kasutati nelja säga ja kõiki kontsentratsioone testiti üks 

kord. 

Katse käigus püüti kalad basseinist ja tõsteti kahvaga 10 liitrisesse akvaariumisse. 10 liitrises 

akvaariumis oli eelnevalt valmis segatud vajalik lahuse kontsentratsioon. Uinumisaeg ja 

ärkamisaeg mõõdeti stopperiga alati samadel tingimustel ning aeg mõlema etapi jaoks 

määrati visuaalsel teel vastavalt eelnevalt avaldatud uuringule (Iwama et al. 1989). Peale 

lõpusekaante liikumise ja kehaliste reflekside lõppemist kõigil grupis olevatel kaladel, 

fikseeriti uinumisaeg grupi viimase kala järgi. Seejärel eemaldati kalad kahvaga uinuti 

lahusest ja fikseeriti kalade individuaalne kaal ning pikkus. Vahetult pärast 

mõõtmistoiminguid tõsteti sägad 10 liitrisesse puhta veega akvaariumisse. Kui kaladel 

taastus tasakaal ja katse eelne olemus, fikseeriti grupi viimase kala järgi ärkamisaeg. 
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Katse ajal jälgiti vee kvaliteedi parameetreid, nagu lahustunud hapnik, temperatuur ja vee 

pH. Katsete kordavuse ja võrreldavuse eesmärgil prooviti neid hoida võimalikult sarnasena. 

Kasutati sama RAS süsteemi vett kust kalad võeti ja peale katseid tagasi pandi. 

Kogu andmetöötluseks ja graafikute tegemiseks kasutati Windows Excel (Office 16) 

programmi. Pikkuse ja kaalu suhte jaoks arvutati eksponentsiaal kõver ning selle pealt leiti 

determinatsioonikordaja. Katses osalenud gruppide võrdluseks viidi läbi t-test ja korrigeeriti 

seda Bonferroni meetodil.   
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2.2. TULEMUSED 

 

Säga uinutamiskatsetes kasutatud kalade kaalud (lisa 4) ja pikkused (lisa 5) ning lahuste 

kontsentratsioon ja uinumis- ärkamisajad on leitavad (lisa 6). 

Katses kasutatud kalade jaotus pikkuse ja kaalu järgi on ära toodud (lisa 3). Pikkuse ja kaalu 

seose (joonis 7) on näha eksponentsiaal kõver, mis iseloomustab antud populatsiooni 

pikkuste ja kaalude suhet. Determinatsioonikordaja R² ütleb, kui suure osa uuritava tunnuse 

varieeruvusest mudel ära kirjeldab, 0 ≤ R² ≤ 1. Mida suurem, seda parem. Meie katses on 

säga kaal prognoositav tema pikkusest valemiga Kaal = 7.6057e astmes 0,1022 * Pikkus, 

kusjuures see mudel võimaldab ära kirjeldada 78% tunnuse 'Kaal' hajuvusest. Tulemusena 

on pikkuse ja kaalu vahel tugev seos. 

 

Joonis 7. Säga uinutamise katses osalenud kalade pikkus-kaalu seos. TW - kogukaal, TL - 

täispikkus.  

Katsed viidi läbi erinevatel aegadel ja tänu sellele on varieeruvusi gruppide keskmistes 

kaaludes (joonis 8). Etüleenglükool eetri katse oli esimene ja tänu sellele kalad natuke 

väiksemad.  
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Joonis 8. Erinevate anesteetikumide katses kasutatud gruppide keskmised kaalud ja 

hälbed. 

Selleks, et aru saada kas grupid on statistiliselt võrreldavad, viidi läbi t-test (tabel 6).  

Tabel 6. Tulemused t-testi kasutamisel 

t-test 

Etüleen vs 

MS-222 

Etüleen vs 

Propiscin 

Etüleen vs 

bensokaiin 

MS-222 vs 

Propiscin 

MS-222 vs 

bensokaiin 

Propiscin vs 

bensokaiin 

  0.0007 0.0193 0.0289 0.2583 0.1891 0.8577 

 

Selleks, et kaks gruppi oleksid omavahel statistiliselt võrreldavad peaks olema t-testi väärtus 

üle 0.05. Kuna meil on aga 4 gruppi ja kokku 6 võrdlust, tuleb kasutada mitmese testimise 

korrektsiooni Bonferroni meetodil., ehk jagada 0.05 kuuega. Saadud tulemuse 0.0083 najal 

saab väita, et vaid etüleenglükool eetri ja MS-222 gruppide keskmised kaalud ei ole 

statistiliselt võrreldavad.  

Brown-i (2011) järgi on ideaal anesteetikumi üheks oluliseks kriteeriumiks selle hind. Iga 

anesteetikumi põhjal valiti välja sobivaim doos ning arvutati 1 kordse anesteesia hind (joonis 

9). 
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Joonis 9. Anesteetikumi doosi hind lahuse tegemiseks. 

Anesteetikumide hinnad on väga erinevad. Kõige odavam doos uinutamiseks sägale tuleb 

bensokaiiniga, makstes 0.22 eurot. Kõige kallim on aga laialt kasutatav MS-222. 

 

 

2.2.1. Uinutamine MS-222-ga 

 

Säga uinutamiskatsetes kasutatud kalade kaalud (lisa 4) ja pikkused (lisa 5) ning lahuste 

kontsentratsioon ja uinumis- ärkamisajad on leitavad (lisa 6). 

Tuginedes eelnevalt uuritud kirjandusele, oli esimesteks kontsentratsioonideks 160 ja 400 

mg/l. Kalad nende kontsentratsioonide juures aga ei uinunud. 160 mg/l lahuses oli märgata 

kalade kerget uimasust. 400 mg/l lahuses olid kalad endiselt ärkvel, ning siplesid kaalumisel 

ja mõõtmisel. Sellest tingitult muudeti järgnevaid kontsentratsioone suuremaks kui algselt 

plaanitud. 750 ja 1000 mg/l lahustes uinutades olid kalad käideldavad (kalu sai mõõta ja 

kaaluda ilma kahju neile tegemata), kuid ei toimunud täielikku anesteesiat. 1300 mg/l lahuse 

kasutamisel olid kalad uinunud. Uinuti vajas segamist (pulbri kujul) ning uinuti kehtivusaeg 

oli läbi.  
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Katses MS-222-ga olid uinumisajad väga pikad ja esimestel kontsentratsioonidel kala ei 

uinunudki (joonis 10).  

 

Joonis 10. Säga uinutamine ja ärkamine anesteetikumiga MS-222. 

Kõige lähemal on jooned teineteisele kontsentratsioonil 1300 mg/l. Siis uinusid sägad 6.5 

minutiga ning ärkasid peale protseduure 1.4 minutiga. Meie katses oli see kontsentratsioon 

kõige lähemal ideaalse anesteetikumi nõuetele uinumisaeg 1-5 min ning toibumisaeg alla 5 

minuti (Brown 2010). 

 

 

2.2.2. Uinutamine bensokaiiniga 

 

Säga uinutamiskatsetes kasutatud kalade kaalud (lisa 4) ja pikkused (lisa 5) ning lahuste 

kontsentratsioon ja uinumis- ärkamisajad on leitavad (lisa 6). 

Tuginedes eelnevale uurimustööle (Gögcek 2016), oli bensokaiini katse 

kontsentratsioonideks 50, 75, 100, 125 ja 150 mg/l. Kalad uinusid kiirelt ja ka ärkasid kiirelt 

ning seda erinevate kontsentratsioonide juures (joonis 11). Toetudes ideaalse anesteetikumi 

nõuetele uinumisaeg 1-5 min ja  toibumisaeg alla 5 minuti ning võimalikult kiire (Brown 

2010) oli meie katses kõige paremateks kontsentratsioonideks säga uinutamisel 100 ja 125 
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mg/l, mille tulemused olid väga sarnased. Sealjuures oli kala kergesti käideldav, ei sipelnud 

ning taastus kõige kiiremini. Erineva suurusega kalad uinusid ja ärkasid enam vähem 

samaaegselt. Järelvaatluse käigus selgus ka see, et anesteetikum bensokaiin erinevalt teistest 

ei tühjenda kala magu peale taastumist. 

 

Joonis 11. Säga uinutamine ja ärkamine anesteetikumiga bensokaiin. 

Bensokaiini lahjendati tema vähese vees lahustuvuse tõttu etanoolis (94%) (1: 9). 

 

 

2.2.3. Uinutamine etüleenglükool eetriga 

 

Säga uinutamiskatsetes kasutatud kalade kaalud (lisa 4) ja pikkused (lisa 5) ning lahuste 

kontsentratsioon ja uinumis- ärkamisajad on leitavad (lisa 6). 

Tuginedes eelnevale uurimustööle (Gögcek 2016), oli etüleenglükool eetri katse 

kontsentratsioonideks 250, 500, 750, 1000 ja 1375 µl/l. Esimesel kontsentratsioonil 250 µl/l 

läks kalade uinumiseks väga pikk aeg (joonis 12). Kalad liigutasid mõõtes ja kaaludes. 

Teistel kontsentratsioonidel olid uinumis- ja ärkamisajad palju lühemad ja lähedasemad 

ideealse anesteetikumi tingimustele (Brown 2010). Ideealse anesteetikumi juhistele (Brown 
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2010) tuginedes oli meie katses kõige paremaks kontsentratsiooniks 750 µl/l, mille puhul oli 

uinumisajaks 1.13 minutit ja ärkamisaeg 1.10 minutit. 

 

Joonis 12. Säga uinutamine ja ärkamine anesteetikumiga etüleenglükool eeter. 

Bensokaiini erinevad kontsentratsioonid andsin väga sarnaseid tulemusi ning uinumis- ja 

ärkamisajad olid väga sarnased. 

 

 

2.2.4. Uinutamine Propiscin-iga 

 

Säga uinutamiskatsetes kasutatud kalade kaalud (lisa 4) ja pikkused (lisa 5) ning lahuste 

kontsentratsioon ja uinumis- ärkamisajad on leitavad (lisa 6). 

Tuginedes eelnevale uurimustööle (Szkudlarek ja Zakes 1996), oli Propiscin-i katse 

kontsentratsioonideks 0.5, 0.75, 1.0, 1.25 ja 1.5 ml/l. Esimesel kolmel kontsentratsioonil jäid 

kalad tegema ujumisliigutusi (joonis 13). Jooniselt on näha ka selge seos uinuti annuse ja 

uinumis- ärkamisaja vahel. Mida suurem kontsentratsioon uinutit, seda lühem uinumisaeg ja 

pikem ärkamisaeg. Ideealse anesteetikumi tingimustele (Brown 2010) tuginedes oli meie 

katses kõige paremaks kontsentratsiooniks 0.75 ml/l, sest uinumisaeg oli alla 5 minuti ja 

ärkamisaeg alla 3 minuti. 
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Joonis 13. Säga uinutamine ja ärkamine anesteetikumiga Propiscin. 

Propiscini puhul on tegemist väga kergesti kasutatava anesteetikumiga. Seda müüakse 

valmis lahusena ja see ei vaja veega lahustamisel segamist. 
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2.3. ARUTELU 

 

On mitmeid bioloogilisi ja keskkonnaalaseid tegureid, mis mõjutavad anesteetikumide 

efektiivsust, nagu kala liik, suurus, kaal, vanus, koe rasvasisaldus, vee temperatuur ja pH 

jne. (Iversen et al. 2003). Lisaks mõjutab ainevahetuse kiirus anesteetikumi efektiivsust 

otseselt (Burka et al. 1997; Ross ja Ross, 1999). Anesteetikumide tundlikkust mõjutab 

üldiselt kala tervis ja füüsiline seisund ning seda võivad mõjutada ka hapniku 

kontsentratsioonid: hapnikupuudus suurendab anesteetikumide efektiivsust (Svobodova et 

al. 1987). Kõige olulisem tegur, mis mõjutab anesteetikumi efektiivsust kalades, on siiski 

vee temperatuur: mida kõrgem on temperatuur, seda suurem on anesteetikumi tõhusus 

kalades (Weyl et al. 1996). Kuna noored kalad on anesteetikumi suhtes tundlikumad kui 

vanad kalad, tuleks esimeste puhul kasutada madalamaid anesteetikumide kontsentratsioone, 

kuna see tagab suurema ohutuse (Barton ja Helfrich, 1981). 

Kui algselt tundusid vahed katses osalenud kalade gruppide keskmiste kaalude ja pikkuste 

vahel väga suured ja olulised, siis näitas statistiline lähenemine t-testiga ja jaotustabelitega 

(lisa 3), et gruppide võrdluses ei ole tugevat seost ainult etüleenglükool eetri ja MS-222-e 

gruppide vahel. See kinnitab aga tulemuste põhjal tehtud järeldusi ja gruppide võrreldavust. 

Säga uinutamise katsed viidi läbi võimalikult sarnastes tingimustes, et vältida nendest 

faktoritest tulenevaid kõrvalekaldeid. Vee temperatuur oli RAS süsteemis alati peaaegu 

sama 24.3 ± 0.4 °C. Hapniku lahustuvus samal ajal 7.6 ± 0.1 mg/l ja 91%. Süsteemi vee ja 

katse vee pH aga 7.9 ± 0.2.  

Katsetes MS-222-ga tuli selgelt välja selle anesteetikumi vähene mõju sägadele. Erinevatel 

kontsentratsioonidel olid uinumisajad väga pikad või kalad ei uinunudki. Kõige paremaks 

kontsentratsiooniks antud katses oli 1300 mg/l, kuid täielikku anesteesiat ei toimunud ka 

siis. Katsest võib järeldada, et MS-222 anesteetikumina sägale ei sobi. Vähesel määral võis 

tulemusi mõjutada toote ületatud säilivusaeg. Brown-i (2011) ideaal anesteetikumi 

kriteeriumitest ei täitnud MS-222 kiire uinumise ja odavuse kriteeriumeid (tabel 7). 

MS-222 oli koos Propisciniga kõige kallimad anesteetikumid, makstes vastavalt 4.77 ja 4.65 

eurot kõige paremini sobiva doosi kohta (joonis 9). Jooniselt on ka selgelt näha bensokaiini 

ja etüleenglükooli odavus võrreldes kahe eelpoolnimetatud anesteetikumiga, vastavalt 0.22 
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ja 0.26 eurot sobiva doosi kohta. Statistiliselt on erinevus suur, kõige kallim doos MS-222 

on kõige odavamast doosist bensokaiinist 2168 % kõrgema hinnaga. 

Säga noorkalade bensokaiiniga uinutamise katses olid väga sarnase tulemusega kaks 

kontsentratsiooni, 100 ja 125 mg/l. Uinumisajad kiirenesid kontsentratsiooni suurenedes, 

vaid 100 ja 125 mg/l juures toimus mõne sekundile kasv, mis võib aga olla tingitud 

stopperiga vaatleja hindamise subjektiivsusest. Uinumisaegade vähenemist 

kontsentratsiooni tõusuga on täheldanud ka sägade katses Gökcek (2016). Katse tulemustes 

toimub ka ärkamisaja suurenemine kontsentratsiooni suurenemisega, ainult doosilt 75 mg/l 

doosile 100 mg/l üleminekul toimub aja vähenemine. Eelnevates uuringutes bensokaiiniga 

(Gökcek 2016) sama hüpet ei täheldatud, samas juhindudes Brown-i (2011) kriteeriumitele 

võib just doosi 100 mg/l pidada kõige sobivamaks. Seda selle pärast, et toimub kiire 

anesteesia ja kiire ärkamine, mõjutades nii minimaalselt kalu. Brown-i (2011) ideaal 

anesteetikumi kriteeriumitest (tabel 7) ei täitnud bensokaiin lihtsuse ja toksilisuse 

kriteeriumeid, kuna teda peab segama etanooliga ja avaldab mõju kalade 

kesknärvisüsteemile ja on inimeste hingamisteedele ohtlik. 

Etüleenglükool eeter vees ei lahustu ja lahuse tegemiseks kasutati etanooli (1:1). Samamoodi 

bensokaiiniga on etüleenglükool eetril toksilisi omadusi. Need kaks omadust ei vasta 

ideaalse anesteetikumi kriteeriumitele. Samas räägib selle aine kasutamise kasuks tema odav 

hind. Ühe katse käigus kasutatud aine maksumuseks kujunes vaid 0.26 eurot. 

Gökcek-i (2016) uurimustöös tuli välja uinumisaegade vähenemine ja ärkamisaegade 

pikenemine kontsentratsioonide tõusmisega. Meie katses toimus uinumisaegade vähenemine 

kontsentratsiooni suurenemisega kuni kõige suurema kontsentratsioonini 1375 μl/l. Gökcek 

nii suurt kontsentratsiooni ei kasutanud, kuid meie katses võib see anomaalia olla tingitud 

erinevustest katses osalenud kaladest. Eelneva katse 1000 μl/l ja viimase katse 1375 μl/l 

osalenud kalade keskmise kaalu vahe on 17.5 %. Ärkamisajad olid kõigis viies katses kiired 

ja toetavad selle anesteetikumi kasutamist sägadel. Kõikumine vahemikus 1.07-1.35 minutit.  

Poolas välja töötatud Propiscini on lihtne kasutada, sest tegemist on valmis lahusega. 

Propiscin täitis ka kõik ideaal anesteetikumi nõuded välja arvatud odavus. Hinnaklassilt on 

tegemist MS-222-ga sama kalli tootega.  
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Propiscini katses tulid kõige selgemini välja seosed kontsentratsiooni ja uinumis-ärkamisaja 

vahel. Mida suurem kontsentratsioon, seda kiirem uinumisaeg ja pikem ärkamisaeg. Seda 

kinnitavad ka Propiscini-ga läbi viidud katsed vikerforellidel (Kazun et al. 2006). 

Tabel 7. Katses kasutatud anesteetikumide sobivus Brown-i (2011) ideaal anesteetikumi 

kriteeriumitele 
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MS-222 + - + + + + + + + - 
Bensokaiin + + + - + - + + + + 

Etüleenglükool 

eeter + + + - + - + + + + 

Propiscin + + + + + + + + + - 
 

Koostatud tabelist on kerge näha, et ükski anesteetikum ei täida kõiki kriteeriume. 

Kriteeriumid on väga üldistavad ning olenevalt katse iseloomust muutub ka nende teaduslik 

osakaal. Näiteks kui katseid viiakse läbi väike arv ja harva, siis ei ole anesteetikumi hind nii 

suure tähtsusega. Samal ajal aga kalakasvatuse mastaapides, on hind üks tähtsamaid 

tegureid. 

Viimasel ajal on teaduslikes uuringutes esile kerkinud ka nelgiõli kasutamine kalade 

anesteetikumina. Säga uinutamist tuleks antud ainega katsetada, sest tegemist on loodusliku 

tootega ning suure turvalise kontsentratsioonide vahemikuga. 
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KOKKUVÕTE 

 

Töö alguses püstitatud eesmärk saavutati ja leiti sobivaimad kontsentratsioonid kolmele 

alternatiivsele anesteetikumile, mida võib kasutada sägade uinutamisel ja käitlemisel. Kõiki 

kolme anesteetikumi bensokaiin, etüleenglükool eeter ja Propiscin, saab edukalt kasutada 

MS-222-e alternatiivina sägade peal. Arvestades Brown-i (2011) ideaalse anesteetikumi 

kriteeriumeid sobivad meie katsete tulemustest lähtuvalt sägale kõige paremini bensokaiin 

ja etüleenglükool eeter. Mõlema miinuseks on aga toksilisus ja katsetele eelnev lisatöö. 

Toksilisus vajab veel kindlasti uurimist, sest kalade närvisüsteemist on hetkel veel väga 

puudulikud teadmised.  Nende anesteetikumide kasutamisele eelnev lisatöö on aga mahult 

väike ja kindlasti teaduslikult väiksema osakaaluga kui nende hind.  

Bakalaureuse töö püstitatud probleemiks oli tavapärase kalade anesteetikumi MS-222 

vähene toime sägade uinutamisel ja käitlemisel ning vähene sellekohane eesti keelne 

kirjandus. Katsetest säga noorkalade peal uinutamisega MS-222-ga on selgelt näha, et see 

anesteetikum tõesti sägale ei mõju. Põhjus võib olla säga nahakaudses respiratsioonis. 

Samamoodi pakub mõtlemisainet vesiviljeluses laialt kasutatud anesteetikumi MS-222 

kõrge hind võrreldes teiste anesteetikumidega. Katses kasutatud teised anesteetikumid on 

töö andmetel tõhusamad ja maksavad vähem. Igas kalakasvatusega tegelevas asutuses on 

kulude optimeerimine kindlasti esikohal ning arvestades nende vajadusi, võiks 

alternatiivsete anesteetikumide kasutamine olla oluline säästmise koht. 

Järgnevates samalaadsetes uuringutes võiks keskenduda veel teiste anesteetikumide nagu 

näiteks nelgiõli testimisele ning samade anesteetikumide sobivaid vahemikke testida 

noorkaladega, registreerides iga kala uinumis- ja ärkamisaja individuaalselt. Selline meetod 

annaks parema ülevaate iga anesteetikumi mõjust. 

Säga uinutamise teavet on võimalik praktiliselt kasutada kalakasvatustes ja teaduslikus töös. 

Tulemuste ja probleemidega seotud teavet saab ka kasutada sarnase bioloogiga liikide 

kasvatamisel. 
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LISAD 

 

Lisa 1. Anesteesia etapid (Zahl et al. 2011) 
 

Etapp Tasand 

Etapi 

kirjeldus Välisilme Ujumisaktiivsus Tasakaal Reaktsioonid Lihastoonus Hingamine Pulss 

0   Normaalne Normaalne Normaalne Normaalne Normaalsed Normaalne Normaalne Normaalne 

I   

Kerge 

sedatsioon 
Segaduses Vähenenud Normaalne 

Natuke 

vähenenud 
Normaalne Normaalne Normaalne 

II   

Ärritustase Erutunud Suurenenud 

Raskusi 

tasakaalu 

hoidmisega 

Normaalsed või 

liialdatud 
Normaalne 

Ebaregulaarne 

või 

suurenenud 

Ebaregulaarne, 

võib 

suureneda 

III 1 

Kerge 

anesteesia 
Anesteseeritud Lõppenud Kadunud 

Reageerib 

tugevale 

stimuleerimisele 

Vähenenud 

Normaalne 

või 

vähenenud 

Regulaarne 

  2 

Kirurgiline 

anesteesia 
Anesteseeritud Lõppenud Kadunud Puuduvad Lõdvestunud Madal Aeglustunud 

  3 

Sügav 

narkoos 
Anesteseeritud Lõppenud Kadunud Puuduvad Olematu 

Peaaegu 

puuduv 
Aeglustunud 

IV   

Vältimatu 

surm 
Surnud Lõppenud Kadunud Puuduvad Olematu Seiskunud 

Südame 

seiskumine 

*Kohandatud Bell (1987), Burka et al. (1997), McFarland (1959), McFarland ja Klontz (1969) ja Summerfelt ja Smith (1990). 
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Lisa 2. Valitud kalade ärkamis- ja uinumisajad kasutades trikaiini (Popovic et al. 2011). 
 

Liik Kasutusala 
Doos 

mg/l 

Induktsiooniaeg 

(min) 

Taastumisaeg 

(min) 
Viited 

Atlandi tursk (Godus morhua) 
Sügav 

anesteesia 
60-75 0.9-2.7 3.7-7.2 

Mattson ja Riple (1989), 

Ackerman et al. (2005),  Ross 

ja Ross (2008) 

Kanalisäga (Ictalurus punctatus) 
Sügav 

anesteesia 
90-250 3-4.5 1.7-5.3 

Coyle et al. (2004), Small and 

Chatakondi (2005), Welker et 

al. (2007) 

Karpkala (Cyprinus carpio) 

Uimastamine, 

transport, 

sügav 

anesteesia 

25-100 3.7-4.9 Pole kirjeldatud 

Houston et al. (1973), Dziaman 

et al. (2005), Ross and Ross 

(2008), Pharmaq (2010) 

Vikerforell (Oncorhynchus 

mykiss) 

Kergest kuni 

sügava 

anesteesiani, 

vere võtmine, 

laboratoorsed 

uuringud 

60-150 1.7-3.3 5.2-6.2 

Wedemeyer (1969, 1970), 

Soivio et al. (1977), Wagner et 

al. (2002, 2003), Pirhonen and 

Schreck (2003), Coyle et al. 

(2004), Holloway et al. (2004), 

Ross ja Ross (2008), Pharmaq 

(2010) 

 

 



Lisa 3. Katses kasutatud kalade jaotus pikkuse ja kaalu järgi, n=80. 

 

 

 

 

  

3 3

21

27

18

8

0

5

10

15

20

25

30

35

(20-22] (22-24] (24-26] (26-28] (28-30] (30-32]

K
a

la
d

e 
a

rv
, 
tk

Pikkus, cm

Katses kasutatud sägade jaotus pikkuse järgi, cm

3

1

15

24

19

13

3
2

0

5

10

15

20

25

30

(45-65] (65-85] (85-105] (105-125] (125-145] (145-165] (165-185) (185-205)

K
a

la
d

e 
a

rv
, 
tk

Kaal, g

Katses kasutatud sägade jaotus kaalu järgi, g



51 
 

Lisa 4. Uinutamisel kasutatud kalade kaalud, g. 

 

ANESTEETIKUM MS-222 

KATSE NR. 1 2 3 4 5 

KALA 1 110.50 174.00 127.50 93.50 65.00 

KALA 2 151.00 127.50 127.00 100.00 149.00 

KALA 3 157.00 156.50 160.50 155.50 116.00 

KALA 4 146.00 186.50 151.00 148.00 124.00 

KESKMINE 141.13 161.13 141.50 124.25 113.50 
      

ANESTEETIKUM Bensokaiin C9H11NO2 

KATSE NR. 1 2 3 4 5 

KALA 1 120.50 94.00 106.00 106.50 51.00 

KALA 2 135.00 120.50 144.00 114.00 114.00 

KALA 3 103.50 128.00 130.50 161.50 137.00 

KALA 4 144.00 138.00 115.00 193.00 127.00 

KESKMINE 125.75 120.13 123.88 143.75 107.25 
      

ANESTEETIKUM Etüleen glükool eeter C8H10O2  

KATSE NR. 1 2 3 4 5 

KALA 1 120.00 113.00 104.00 47.00 115.50 

KALA 2 92.00 86.50 116.50 99.00 102.00 

KALA 3 105.50 96.50 99.00 108.50 89.00 

KALA 4 114.00 97.50 108.50 143.00 160.50 

KESKMINE 107.88 98.38 107.00 99.38 116.75 
      

ANESTEETIKUM Propiscin (0,2%) 

KATSE NR. 1 2 3 4 5 

KALA 1 131.50 119.00 54.00 176.00 105.50 

KALA 2 116.00 162.50 140.00 95.00 111.00 

KALA 3 133.50 89.50 130.00 107.00 119.00 

KALA 4 140.00 137.00 130.00 172.00 147.00 

KESKMINE 130.25 127.00 113.50 137.50 120.63 
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Lisa 5. Uinutamisel kasutatud kalade pikkused, cm. 

 

ANESTEETIKUM MS-222 

KATSE NR. 1 2 3 4 5 

KALA 1 27.20 30.00 27.30 25.10 22.30 

KALA 2 29.10 27.30 27.20 26.40 28.70 

KALA 3 31.50 30.00 29.80 30.30 27.10 

KALA 4 29.00 30.50 30.30 29.70 27.20 

KESKMINE 29.20 29.45 28.65 27.88 26.33 
      

ANESTEETIKUM Bensokaiin C9H11NO2 

KATSE NR. 1 2 3 4 5 

KALA 1 27.00 25.70 26.30 25.70 21.10 

KALA 2 27.20 27.80 27.10 28.50 26.40 

KALA 3 25.70 27.00 29.20 27.10 27.30 

KALA 4 28.10 28.10 31.10 26.60 27.50 

KESKMINE 27.00 27.15 28.43 26.98 25.58 
      

ANESTEETIKUM Etüleen glükool eeter C8H10O2  

KATSE NR. 1 2 3 4 5 

KALA 1 25.70 25.50 24.80 20.70 25.10 

KALA 2 24.50 23.00 25.60 24.80 25.10 

KALA 3 24.90 25.00 25.20 25.20 23.90 

KALA 4 26.20 24.10 25.20 26.80 28.40 

KESKMINE 25.33 24.40 25.20 24.38 25.63 
      

ANESTEETIKUM Propiscin (0,2%) 

KATSE NR. 1 2 3 4 5 

KALA 1 28.40 26.80 21.00 31.00 26.60 

KALA 2 26.80 29.10 28.80 25.70 25.70 

KALA 3 28.00 24.60 28.20 26.50 27.00 

KALA 4 28.60 27.90 27.70 29.90 29.20 

KESKMINE 27.95 27.10 26.43 28.28 27.13 

 

  



53 
 

Lisa 6. Säga uinutamiskatse lahuse kontsentratsioonid ja uinumis- ärkamisajad. 

 

ANESTEETIKUM MS-222 

KATSE NR. 1 2 3 4 5 

UINUTI KOGUS mg/l 16 40 70 100 130 

Uinumisaeg min. 10.00 10.00 7.2 10.00 6.5 

Toibumisaeg min. 0  0  1.2 0.22 1.4 
      

      

ANESTEETIKUM Bensokaiin C9H11NO2 

KATSE NR. 1 2 3 4 5 

UINUTI KOGUS mg/l 50 75 100 125 150 

Uinumisaeg min. 3.38 1.55 1.26 1.29 1.09 

Toibumisaeg min. 1.15 1.26 1.11 1.18 2.12 
      

      

ANESTEETIKUM Etüleen glükool eeter C8H10O2  

KATSE NR. 1 2 3 4 5 

UINUTI KOGUS μl/l 250 500 750 1000 1375 

Uinumisaeg min. 8.07 1.52 1.13 0.55 1.52 

Toibumisaeg min. 1.35 1.07 1.1 1.24 1.21 
      

      

ANESTEETIKUM Propiscin (0,2%) 

KATSE NR. 1 2 3 4 5 

UINUTI KOGUS ml/l 0.5 0.75 1 1.25 1.5 

Uinumisaeg min. 8.4 4.28 3 2 1.13 

Toibumisaeg min. 2.2 2.33 4.21 5.1 5.22 
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