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SISSEJUHATUS 

Lõhe (Salmo salar L.) on kantud Eestis Punase Raamatu eriti ohustatud liikide kategooriasse 

(Eesti Punane raamat, 1998) ja Euroopa Liidu loodusdirektiivi II ja V lisadesse 

(Kalakasvatusliku taastootmise programm, 2006). Viimase 150 aastaga on Euroopas 

looduslike lõhepopulatsioonide hulk drastiliselt vähenenud. Läänemere piirkonnas ja Euroopa 

lõunapoolsemates jõgedes allesjäänud populatsioonid ei suuda ennast ise taastoota ning on 

üleekspluateeritud (Verspoor et al., 2006). Lõhe populatsioonide püsimajäämiseks 

kasvatatakse lõhe noorkalu kasvandustes ning asustatakse jõgedesse. Läänemere lõhedest on 

70% pärit kalakasvandustest (ICES, 2011).  

Eestis kasvatatakse ja asustatakse lõhesid ainult Põlula Kalakasvatuskeskusest, kus peetakse 

ka Kunda jõest pärit lõhe elusgeenipanka. Kalakasvatuskeskuses kasvatati aastatel 1997 - 

2012 lõhe noorkalu asustamiseks ainult Põhja – Eesti jõgedesse, kus lõhepopulatsioonid olid 

hävinud või hääbumas. Hääbunud on ka Pärnu jõe lõhepopulatsioon. Selle taastamiseks 

alustati kalakasvatustöid 2012. aasta sügisel Daugava jõest pärit lõhe marja ja niisa toomisega 

Põlula Kalakasvatuskeskusesse. Daugavast pärit lõhe noorkalade kasvatamine paralleelselt 

kohapeal peetavate Kunda jõe populatsioonist pärit elusa geenipanga järglastega andis 

võimaluse võrrelda nende kalakasvatuslikke näitajaid, kasutatud sugukalade viljakusnäitajaid 

ning marja kvaliteeti omavahel.  

Noorkalade asustamise järel jõgedesse peavad nad kohanema muutunud 

keskkonnatingimustega (Aprahamiana et al., 2003). Üldlevinud arvamus on, et suuremad ja 

kiiremakasvulisemad noorkalad on nii looduslikes kui ka kasvanduse tingimustes suurema 

ellujäämisvõimalusega  kui sama vanad väiksema kasvuga kalad (Einum & Fleming 2000a,b; 

Saloniemi et al., 2004; ). Looduses suguküpseks saanud emas– ja isaskalade järglasi peetakse  

kiiremakasvulisemaks kui elusgeenipanga sugukalade järglasi (Leberg & Firmin, 2008). 

Emaskalade päritolu (kasvukeskkond, geneetilised iseärasused), vanus, kasv ja viljakus 

mõjutavad  marjaterade kogust ja kvaliteeti, mis omakorda avaldavad mõju sigimise 

edukusele ning järglaste edasisele kasvule ja arengule (Brooks et al., 1997; Heinimaa & 

Heinimaa, 2004).  

Sugukalade päritolust tulenevaid seoseid kasvu ja viljakusega ning nende mõju järglaste 

kasvule ja arengule on uuritud nii Läänemere–äärsetes kui ka teistes Euroopa riikides. Eestis 

pole varem analoogilisi uurimustöid tehtud.  
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Töö eesmärgiks on välja selgitada  vastused järgnevatele küsimustele: 

1. Kas sugukalade kasvukeskkond, päritolu ja vanus avaldavad mõju nende kasvu– ja 

viljakusnäitajatele? 

2. Kas emaskalade suurus ja viljakus mõjutavad marjaterade kvaliteeti? 

3. Kas marjaterade kvaliteet avaldab mõju järglaskonna kasvule ja ellujäämusele? 

4. Kas ja kuidas sugukalade kasvukeskkond, päritolu ja vanus avaldavad mõju 

noorkalade kasvukiirusele ja ellujäämusele erinevatel arengu– ja kasvuperioodidel? 

 

Käesoleva magistritöö materjaliks on aastatel 2012-2013 Põlula Kalakasvatuskeskuses 

kogutud ja analüüsitud andmed Kunda ja Daugava jõgede populatsioonidest pärit sugukalade 

ning nende järglaste kohta.  

Parema arusaadavuse huvides on sissejuhatuse järel toodud kasutatud mõistete loend koos 

seletustega. Töö esimeses osas antakse kirjanduse põhjal lühiülevaade lõhe bioloogiast ja 

levikust, lõhevarude olukorrast ja taastamise meetmetest Eestis ning Põlula 

Kalakasvatuskeskuse osast selles. Põhjalikum kirjanduse ülevaade antakse teistes riikides 

tehtud uurimistöödest, mis käsitlevad käesolevas magistritöös püstitatud küsimusi. Töö teises 

peatükis kirjeldatakse kasutatud materjali ja selle kogumise ning analüüsimise meetodeid. 

Tulemuste ja arutelu osa on koondatud parema jälgitavuse huvides üheks peatükiks, kuna 

püstitatud küsimused on omavahel tugevalt seotud. Selles antakse sisulised vastused 

sissejuhatuses esitatud küsimustele ja võrreldakse saadud tulemusi kirjandusest loetuga. 

Sisulisele osale järgneb kokkuvõte, ingliskeelne resümee, kasutatud kirjanduse loetelu ja 

lisad, kuhu on koondatud analüüsitud materjal tabelitena.  

Töö autor avaldab siinkohal tänu oma juhendajatele Tiit Paaverile ja eriliselt suur tänu kuulub 

Ene Saadrele, kelle kannatlikkus, toetus ning õpetussõnad olid asendamatud magistritöö 

tegemisel. Eesti Maaülikoolist aitasid töö valmisele kaasa dotsent Tanel Kaart, kes oli abiks 

töö statistiliste analüüside tegemisel ning vanemteadur Anti Vasemägi.  Lisaks soovin tänada 

Tartu Ülikooli Mereinstituudi teadurit Martin Keslerit, kes oli abiks kalade vanuse 

määramisel. Kindlasti tahan tänada RMK Põlula Kalakasvatuskeskuse praeguseid ja endiseid 

töötajad – Küllike Sammulit, Raivo Valterit, Toomas Taali, Heino Peetsi, Aili Riispappi, Ivar 

Tallermani, Jüri Luninit ja Kunnar Klaasi – kes olid nõu ja jõuga abiks terve magistrantuuri 

vältel. 
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Kasutatud mõisted 

Absoluutne viljakus – kala kehaõõnes asetsevate marjaterade koguhulk 

Anadroomsed kalad – siirdekalad, kelle kudemine ja noorkalade esimene kasvuala on 

magevees, misjärel  nad siirduvad merre toitumisrändele 

Asenduskalad – sugukarja asendamiseks kasvama jäetud nooremad kalad  

Asustamine – kalade vm veeorganismide laskmine veekogudesse 

Eelvastsed – kalade arengujärk koorumisest ujuma tõusmiseni, mil nad toituvad eksogeenselt 

rebukoti toitainete arvel 

Elus geenipank – kalakasvanduses peetav ohustatud kalaliigi sugukari, mille järglasi 

kasutatakse asustusmaterjali kasvatamiseks 

Kahesuvine (1+) – eelmise aasta kevadel koorunud ja kaks suve elanud noorkala 

Kalakasvatuslik taastootmine – kalakasvanduses üles kasvatatud noorkalade asustamine 

veekogudesse nende varude taastamise või suurendamise eesmärgil 

Kalamaimud – kalade arengujärk soomuskatte tekkimisest kuni esimese kasvusuve teise 

pooleni (tinglikult 1. augustini) 

Kalavastsed – kalade arengujärk ujuma tõusmisest ja eksogeensele toitumisele üleminekust 

kuni täieliku soomuskatte tekkimiseni 

Kraadpäevad – vee temperatuuri ja aja koosmõju hindamise näitaja (vaadeldava perioodi 

päevade keskmiste vee temperatuuride summa) 

Laskuja (smolt) – siirdelõhilaste elutsükli arengujärk, mil kalad laskuvad kudejõgedest merre  

Pool–looduslikud kalad – kalad, kes on  enne asustamist osa magevee–elu  perioodist 

kasvanud kalakasvanduse tingimustes ja teise osa jões enne merre migreerumist 

Populatsioon e. asurkond – ühe liigi isendite kogum, keda ühendab ühine päritolu ja sarnane 

genofond ja kes on naaberpopulatsioonist suhteliselt isoleeritud geograafiliste barjääride või 

käitumuslike iseärasuste tõttu 
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Sama- e. ühesuvised kalad (0+) – kevadel koorunud ja ühe suve elanud noorkala 

Standardpikkus (Sl; l) –  kala pikkus ninamiku tipust kuni  soomuskatte lõpuni 

Sugukalad (sugukari) – suguproduktide saamise eesmärgil kasvatatud või loodusest püütud 

kalad 

Sugukalade lüpsmine – marja ja niisa võtmine sugukaladelt 

Suhteline tarbeviljakus – lüpstud marjaterade üldhulga ja marjata kehamassi jagatis, mis 

näitab, mitu marjatera saab lüpsmisel emaskala  ühe kilogrammi marjata kehamassi kohta 

Suhteline viljakus – absoluutse viljakuse ehk marjaterade üldhulga ja sisusteta kaalu 

(siseelundid ja mari eemaldatud) jagatis, mis näitab, mitu marjatera tootis kala oma kehamassi 

ühe kilogrammi kohta 

Taasasustamine – varem veekogus esinenud kalade või teiste veeorganismide asustamine 

eesmärgiga taastada nende hävinud asurkond  

Täismass – kala kaal koos sisikonna ja marjaga 

Täispikkus (L) – kala pikkus ninamiku tipust kuni sabauime lõpuni 

Tähnik (parr) – jões elav noorlõhe, kala eluetapp pärast soomustega kattumist ja enne merre 

laskumist. Tähnikul on külgedel 10–11 tumehalli ristvööti ja nende vahel piki küljejoont 6–10 

punast tähni 

Tarbeviljakus – marjaterade arv, mis marja võtmisel kalalt reaalselt kätte saadakse 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Lõhe bioloogia ja levik 

1.1.1. Lõhe bioloogia 

Atlandi lõhe (Salmo salar L.) kuulub kiiruimsete (Actinopterygii) klassi lõheliste 

(Salmoniformes) seltsi lõhilaste (Salmonidae)  sugukonda (Kangur et al., 2003). Arvatakse, et 

lõhilaste sugukond pärineb kriidiajastust (Willoughby, 1999). Lõhilaste sugukonnas on viis 

perekonda: Salmo, Oncorhynchus, Salvelinus, Coregonus ja Thymallus. Eestis on esindatud  

algupärased lõhilaste populatsioonid järgmistest liikidest, alamliikidest või vormidest: lõhe 

(Salmo salar L.), meriforell (Salmo trutta L.), jõeforell ehk hõrnas (Salmo trutta morpha fario 

L.), rääbis (Coregonus albula L.), Euroopa siia (Coregonus lavaretus L.) mereskudevad ja 

poolsiirdevormid, peipsi siig (Coregonus lavaretus maraenoides Poljakow) ja harjus 

(Thymallus thymallus L.) (Kangur et al., 2003).  

Lõhe on anadroomne siirdekala, kes siirdub noorkalana merre toitumisrändele ja suguküpsuse 

saabudes tuleb kudema jõgedesse. Mere-elu periood kuni suguküpsuse saavutamiseni kestab 

ühest kuni nelja aastani. Suguküpsed lõhed tulevad reeglina kudema oma sünnijõkke. 

Isaskalad saavad suguküpseks varem ja tulevad tagasi tavaliselt pärast ühte – kahte, emased 

aga pärast kahte – kolme mere–elu suve (Kangur et al., 2003; Palmé et. al., 2012). Eestis on 

kaks suve meres olnud isaslõhede keskmine kehamass 2.2 kg ja pikkus 30 – 73 cm, kolm suve 

meres elanud  emaslõhede keskmine gonaadideta kehamass on 6.0 kg ja pikkus 79 – 102 cm 

(Kangur et al., 2003). Gonaadid moodustavad 20 - 25% emaskala kehamassist (Jalast, 2011). 

Jõkke tuleku aeg sõltub jõe veerohkusest ja koelmute kaugusest jõesuudmest. Suurematesse 

jõgedesse sisenevad lõhed varem. Eesti väiksematesse jõgedesse saabub lõhe kudema 

septembris-oktoobris pärast 500-800 kilomeetri pikkuse rändetee läbimist. Kudemine algab 

oktoobris või  novembris, kui vee temperatuur on langenud 5 - 6   C-ni (Rannak et al., 1983; 

Kangur et al., 2003; Pihu, 2006). 

Kudemiseks sobivad kiirevoolulised kruusase põhjaga jõelõigud. Emaslõhe koeb marja 

portsjonite kaupa sabalöökidega kaevatud pesalohkudesse, kus see kohe viljastatakse. 

Ülesvoolu järgmise lohu kaevamisel kaetakse varem koetud mari kruusaga, tekib pesakühm. 

Lõhe suhteline viljakus on keskmiselt 1100 – 1200 marjatera ühe kilogrammi täiskehamassi 

kohta (Karlsson & Karlstörm, 1994). Viljastatud marjaterad arenevad pesakühmudes 5 - 6 

kuud, olenevalt vee temperatuurist. Marja areng viljastumisest koorumiseni kestab keskmiselt 
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440 kraadpäeva. Eelvastne, kes toitub oma rebukoti arvelt, on väheliikuv ja püsib pesalohus. 

Pärast rebukoti täielikku imendumist maikuu lõpuks on eelvastsest saanud vastne, kes on 

pugenud pesakühmust välja ja toitub algul aerjalaliste vastsetest, hiljem ka teistest 

veeselgrootutest. Soomuskatte lõpliku kujunemisega juunikuu teises pooles on vastsest 

kujunenud maim. Suve lõppedes on maimust saanud noorkala ehk tähnik, keda 

iseloomustavad külgedel olevad pikergused laigud ning nende vahel olevad mustad ja 

punased täpid. Noorkalad veedavad oma esimesed eluaastad sünnijões (Hendry & Cragg-

Hine, 2003). Pärast 1 - 5, Eestis tavaliselt kahte aastat sünnijões toimub smoltifitseerumine, 

tähnikust saab smolt ehk laskuja (Rannak et al., 1983). Noorkalas toimuvad välised ja 

sisemised muutused, mis aitavad kohaneda mere-eluga. Tähnikule omased täpid ja laigud 

kaovad, keha muutub saledamaks ja hõbedaseks. Kaasnevad füsioloogilised muutused aitavad 

valmistuda pelaagiliseks eluks kõrgema soolsusega merevees. Osa isastest tähnikutest saavad 

suguküpseks juba enne merre laskumist – neid nimetatakse kääbusisasteks (Hendry & Cragg-

Hine, 2003). 56% kääbusisastest, kes on jäänud ellu pärast kudemist, laskuvad järgmisel 

aastal merre, kust nad suurte sugukaladena sünnijõkke tagasi pöörduvad (Rannak et al.,1983).  

 

 

1.1.2. Lõhe levik 

 

Atlandi lõhe on looduslikult  levinud Atlandi ookeani põhjaosas. Põhja-Ameerikas ulatub 

levik Cape Cod’ist Labradori poolsaareni, Euroopas Portugalist kuni Novaja Zemlja, Valge 

mere ja Kara jõeni Põhja-Venemaal. Lõhejõgesid leidub ka Gröönimaal, Isalandil ja 

Suurbritannias (Willoughby, 1999; Crisp, 2000). Lisaks anadroomsetele lõhevormidele esineb 

lõhe mageveevorme, kes elavad mandrijää taganemisel merest eraldunud järvedes nii 

Euroopas kui ka Ameerikas. Need on reliktsed liigisisesed vormid, keda tuntakse järvelõhe 

(Salmo salar morpha sebago Girard) üldnimetuse all (Kazakov & Titov, 1998). Järvelõhe on 

poolsiirdekala, kes koeb järvedesse suubuvates jõgedes. Euroopas on järvelõhe 

populatsioonid levinud üksikutes Norra, Rootsi, Soome ja Põhja-Venemaa suuremates 

järvedes. Põhja-Ameerikas olid järvelõhe populatsioonid  ajalooliselt levinud läänes  Ontario 

järveni, kuid  tänapäeval on asurkonnad säilinud vaid Newfoundlandi saarel, Labradori 

poolsaarel ja põhjapoolseimas Quebec’is (Verspoor et al., 2006). 
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Viimase 150 aastaga on Euroopas looduslike lõhepopulatsioonide hulk drastiliselt vähenenud. 

Peaaegu täielikult on lõhe välja surnud Portugali, Prantsusmaa ja Hispaania jõgedes. 

Järelejäänud populatsioonid Euroopa lõunapoolsemates jõgedes ja Läänemere piirkonnas ei 

suuda ennast ise taastoota ning on üleekspluateeritud (Verspoor et al., 2006). Lõhe 

populatsioonide püsimajäämiseks kasvatatakse lõhe noorkalu kasvandustes ning asustatakse 

jõgedesse. Läänemere lõhedest oli 2000. aastatel  ca 80% pärit kalakasvandustest (Säisä et al., 

2005), praeguseks on nende osa vähenenud 70%-le tänu loodusliku lõhe taastamise 

programmi elluviimisele (ICES, 2011).  

Euroopa anadroomsed lõhed kuuluvad kahte geneetiliselt selgelt diferentseeruvasse rühma: 

Atlandi ookeani kirdeosa rannikumerre ja Läänemerre suubuvate jõgede lõhed (Säisä et al., 

2005). Juba 1980-ndatel läbi viidud allosüümide analüüsid näitasid Läänemere 

lõhepopulatsioonide struktuurilist erinevust väljaspool Läänemerd elavatest populatsioonidest 

(Ståhl, 1987). Läänemere lõhede geneetiline varieeruvus on mõnevõrra madalam kui Atlandi 

ookeani suubuvate jõgede populatsioonidel. Läänemere asurkonnad erinevad ka omavahel, 

jagunedes kolmeks geneetiliselt selgelt eristuvaks grupiks: Soome lahe, Botnia lahe ja 

Läänemere keskosa (sh ka Liivi lahe) populatsioonid. Geneetilised erinevused on kindlaks 

tehtud ka eri jõgede populatsioonide vahel ning isegi suuremate jõgede siseselt (Ståhl, 1987; 

Säisä et al., 2005; Dionne et al., 2008). 

Läänemerre suubub 84 jõge, mis olid varem lõhede kudemis- ja elupaikadeks. Tänapäeval on 

säilinud lõhe algupärased looduslikud populatsioonid ainult kümnes jões, kus ta suudab 

ennast ise taastoota (Palmé et al., 2012). Rahvusvaheline Mereuurimisnõukogu (ICES) 

käsitleb lõhejõgesid neljas kategoorias: loodusliku asurkonnaga jõed, segaasurkonnaga jõed, 

ainult asustamise abil säilitatavate asurkondadega jõed ning potentsiaalsed lõhejõed, kus 

lõhepopulatsioonid on hääbunud, kuid tingimused nende eluks ja sigimiseks taastatud.  

 

 

1.1.3. Lõhe levik Eestis 

Eesti lõhe ja meriforelli kudejõed asuvad peamiselt Soome lahe vesikonnas ja saavad alguse 

Põhja-Eesti lavamaalt. Liivi lahe jõgedest tõuseb lõhe vähesel hulgal ainult Pärnu jõkke. Eesti 

lõhepopulatsioonidele on looduslikult sobivaid jõgesid olnud ajalooliselt kaksteist: Narva, 
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Purtse, Kunda, Selja, Loobu, Valgejõgi, Jägala, Pirita, Keila, Vääna, Vasalemma ja Pärnu.  

(Rannak et al., 1983; Kangur & Viilmann, 2006).  

Praegu on algupärased lõhepopulatsioonid säilinud vaid Kunda, Keila ja Vasalemma jõgedes, 

varem ka Pärnu jões, kus see aga 2000-ndate teisel poolel praktiliselt hääbus. 

Segaasurkonnaga on Purtse, Selja, Loobu, Jägala, Valgejõgi, Pirita ja Vääna jõed. Nendesse 

asustatakse või on asustatud lõhe noorjärke, mille tulemusel on neis looduslik sigimine 

suuremal või vähemal määral taastumas (Kangur, 2010; ICES, 2013). Narva jõe 

lõhepopulatsioon on Eestis ainuke, mida säilitatakse üksnes asustamiste varal. Selle tarvis 

töötab Venemaa poolel Jaanilinnas lõhekasvandus. Aastatel 1997 – 2012 on sellest jõest pärit 

lõhet kasvatatud ja asustatud Narva jõkke ka Põlula Kalakasvatuskeskusest. Nüüdseks on 

Eesti-poolsed asustamised lõpetatud.  

Lisas 1 toodud tabelisse on töö koostaja koondanud eri autorite (Sirkel et al., 1995; Kangur & 

Wahlberg, 2001; Vasemägi et al., 2001; Anon, 2006; Kangur et al., 2006; Leisk et al., 2006; 

Kesler et al., 2011; Kesler et al., 2013) poolt publitseeritud andmed kõigi Eesti lõhejõgede 

kohta.  

 

 

1.2. Lõhevarude taastamine 

Peamiseks kalavarude taastamise eesmärgiks  on tagada populatsioonide iseseisev 

jätkusuutlik taastootmine. Selleks võidakse rakendada erinevaid meetmeid: elukeskkonna 

tingimuste parandamine (nt setete eemaldamine, rändeteede avamine, vee kvaliteedi 

parandamine  jms), järelevalve tõhustamine ja/või noorkalade kasvatamine ning asustamine. 

Kalavarude seisundi halvenemise peamiseks põhjuseks on inimtegevus: ülepüük, 

maaparandus, jõgede süvendamine ja õgvendamine, paisude rajamine, vee reostamine. Need 

tegevused mõjutavad kalavarude seisundit kas otse või hüdroloogilise režiimi muutuse, 

veekogude füüsilise kvaliteedi või vee kvaliteedi languse kaudu (Järvekülg, 2006; Kesler et 

al., 2013). 

Läänemere lõhevarud hakkasid vähenema juba 19. sajandil järjest suurenevate püügimahtude 

tõttu. 20. sajandil olukord halvenes veelgi, kui hoogustus paisude rajamine 
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hüdroelektrienergia tootmiseks ning  suurenes põllumajandusest tulenev reostuskoormus 

(Karlsson & Karlstörm, 1994). Läänemere-äärsetes riikides, sealhulgas Eestis, hakati juba 19. 

sajandi lõpul ning 20. sajandi algul lõhevarude taastamiseks asustama jõgedesse noorkalu 

(Tohvert & Paaver, 1999). Praegu on Põlula Kalakasvatuskeskus Eestis ainuke riiklik 

kalakasvandus, kus tegeldakse lõhevarude taastamisega (Saadre, 2010). 

TÜ Mereinstituut hindab igal aastal jõgedes lõhe noorkalade asustustihedust ning 

potentsiaalsete laskujate hulka seirepüükide abil. Seiretulemused näitavad, et looduslikud 

populatsioonid on hakanud taastuma kalade asustamise ja keskkonnatingimuste paranemise 

koosmõjus (Kesler et al., 2013). 

 

 

1.2.1. Põlula Kalakasvatuskeskuse tegevus 

Põlula Kalakasvatuskeskus asutati Keskkonnaministeeriumi hallatava asutusena Põlula 

Kalamajandi baasil 1994. aastal. Põlula kalakasvandus on väärika ajalooga – forelle hakati 

kasvatama juba 1985. aastal Lavi ojale rajatud vesiveski paisuesistes tiikides. Keskus ehitati 

tänasel kujul välja aastatel 1995 – 1998 (Tohvert & Paaver, 1999; Saadre, 2010). Alates 2014. 

aasta algusest kuulub Põlula Kalakasvatuskeskus Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) 

koosseisu. 

Põlula Kalakasvatuskeskuse ülesanneteks on külmaveeliste kalade, eeskätt lõhilaste 

noorjärkude kasvatamine Eesti vete ohustatud kalaliikide populatsioonide säilitamiseks ning 

tugevdamiseks, nende geneetilise materjali kogumine ja hoidmine ning töötamine 

kalakasvatusalaste teadusuuringute ja õppebaasina (Saadre, 1998; Tohvert & Paaver, 1999).  

Lõhemarja inkubeerimisega alustati 1995. aastal Soomest  Laukaa kalauurimis ja – 

kasvatuskeskusest saadud Soome lahe päritolu lõhe marjast. Esimesed lõhe noorjärgud 

asustati 1997. aastal Selja jõkke, kus populatsioon oli praktiliselt välja surnud. Alates 1998. 

aastast koguti suguprodukte Selja ja Narva jõgedesse tõusvatelt sugukaladelt (Saadre, 2010). 

Algupäraste populatsioonide säilitamiseks ja paljundamiseks alustati aastatel 2001-2002 

kalakasvanduses peetava Kunda jõe lõhe ja meriforelli elusa geenipanga loomist ning alates 

2007. aastast hakati Põhja-Eesti lõhejõgedesse asustama Kunda jõe päritoluga sugukalade 
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järglasi (Paaver et al., 2010; Saadre, 2010). Kokku on asustatud lõhede noorjärkusid 

kümnesse Soome lahte suubuvasse jõkke (Saadre, 2011). 2012. aasta sügisel alustati Pärnu 

jõe lõhekarja taastamist Daugava jõest pärit lõhe marja ja niisa toomisega Põlula 

Kalakasvatuskeskusesse. Aastatel 1997 – 2013 on Põlula Kalakasvatuskeskusest asustatud 

Eesti jõgedesse 3,8 miljonit eri vanuses lõhe noorkala.  

 

 

1.2.2. Pärnu jõe lõhepopulatsiooni seisundist 

Kalade rändeteede tõkestamine hüdroelektrijaamade paisude rajamisega hoogustus pärast 

Teist maailmasõda. Hüdroelektrijaamade ehitamisel ei pööratud tähelepanu 

keskkonnamõjudele (Erkinaro, 2011). Eesti lõhejõgedes on ligikaudu 70% ulatuses lõhe 

looduslike elupaikade kasutamine takistatud (HELCOM, 2011). Lõhele sobivaid elupaiku on 

Eesti jõgedes alles jäänud kokku umbes 20 km ulatuses (Nuum & Kangur, 2006). EL 

Veepoliitika raamdirektiivi (2000/60/EÜ) järgi tuleb 2015. aastaks tagada siirdekalade 

juurdepääs paisust ülevalpool asuvatele koelmu- ja kasvualadele. 

Sindi paisu mõju Pärnu jõe kalastikule 

Liivi lahe vesikonda kuuluv Pärnu jõgi on üks kaheteistkümnest Eesti lõhejõest. Jõgi on 

ajalooliselt olnud kalarikas ja nii lõhe kui ka teiste kalaliikide looduslikuks elupaigaks 

viimase jääaja lõpust alates. Mitmed paisud takistavad siirdekalade jõudmist koelmualadele. 

Esimene pais suudmest ülesvoolu rajati 14 km kaugusele Sindisse juba 1834. aastal. Lõhele 

praegu kättesaadav kudeala asub paisust allavoolu ja seal on noorkaladele sobivaid jõelõike 6 

– 7 ha ulatuses. Sindi pais renoveeriti 1975. – 76. aastal ning paisu vasakkaldale ehitati 

kalatrepp, mis aga ei tööta ning lõhe seda kasutada ei saa. Lõhe laskujate arvu Pärnu jões on 

hinnatud umbes 300-400 isendile, paisu puudumisel ulatuks see 45 tuhandeni. 74 km 

suudmest asub Kurgja ning 93 km suudmest Jändja pais; paisude vahelistel aladel pole lõhe 

järelkasvu leitud. (Kangur et al., 2006; Kesler et al., 2013).  

1933.-1935. aastal hakati  jõkke asustama lõhemaime, kes esialgu pärinesid Keila-Joalt. 1935. 

aastal ehitati Sindi paisu  kõrvale kalahaudemaja, mis töötas vahelduva eduga kuni 1994. 

aastani. Alates 1996. aastast teeb Mereinstituut regulaarseid noorjärkude loendusi Sindi 
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paisust allavoolu jäävates piirkondades. Seirete käigus püütud noorkalade arv on jäänud aasta-

aastalt väiksemaks. Kui 2009.  aastal oli samasuviste lõhede arvukus üle keskmise (5,2 is/100 

m
2 kohta), siis 2010. ja 2011. aastal ühtegi tähnikut ei tabatud ning 2012. aastal esines neid 

vähearvukalt (Kesler et al., 2013).  

Pärnu jõe lõhepopulatsiooni taastamiseks ei ole võimalik kasutada samasse jõkke tõusvaid 

sugukalu, sest nende arv on väike, kõikuv või puudub mõnel aastal üldse. Läti jõgede lõhed 

kuuluvad Pärnu jõe omadega geneetiliselt suhteliselt sarnasesse Liivi lahe populatsioonide 

rühma (Paaver et al., 2011).  Daugava on selle piirkonna jõgedest ainus, kust on praktiliselt 

võimalik hankida lõhe suguprodukte. Põlula Kalakasvatuskeskusel on sõlmitud leping Läti 

Vabariigi Toiduohutuse, Loomatervise ja Keskkonnainstituudiga marja ja niisa võtmiseks 

Daugava jõkke tõusvatelt lõhe sugukaladelt viieaastasel perioodil, igal aastal ca 100 tuhat 

vähemalt 15 emaskalalt pärinevat marjatera. Neid töid alustati 2012 aasta sügisel. Esimesed 

samasuvised noorkalad koguses 63 tuhat isendit asustati Pärnu jõkke 2013. aasta sügisel. 

Populatsiooni taastumise tulemuslikkust hinnatakse hilisemate seirete käigus. 

 

 

1.3. Lõhe kasvatamine asustamiseks jõgedesse ja geenipangad  

1.3.2. Sugukalade päritolu 

Noorkalade kasvatamise ja asustamise eesmärgiks on taastada, säilitada või tugevdada 

ohustatud kalaliikide populatsioone. Lõhe noorjärkude kasvatamiseks on vaja hankida marja 

ja niiska sugukaladelt, kes oleksid geneetiliselt sarnased taastamist või säilitamist vajava jõe 

lõhepopulatsiooniga (Aprahamiana et al., 2003). Suguprodukte kogutakse kas 

elusgeenipangas peetavatelt või sünnijõkke tõusvatelt sugukaladelt. Tehniliste võimaluste 

olemasolul on võimalik viljastamisel kasutada sügavkülmutatud niiska, mis on kogutud 

eelnevate põlvkondade isaskaladelt  (Skaala et al., 2014).  

Elusgeenipanga üks peamisi eesmärke on algupäraste populatsioonide säilitamine ja 

paljundamine. Sugukalu hoitakse kalakasvanduse basseinides ning nende järglaste asustamine 

loodusesse toimub vastavalt programmis püstitatud eesmärkidele. Geenipanga uuendamiseks 

jäetakse kalakasvandusse teatav protsent järglasi igast perekonnast. Isendite arv, kes jäävad 

geenipanga täienduseks, oleneb programmi eesmärkidest ning kalakasvanduse 
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tehnoloogilistest võimalustest (Verspoor et al., 2007). Kui lõhevarude täiendamise projekt 

konkreetses jões on kavandatud lühiajalisena ja  suguprodukte saab koguda kodujõkke 

tõusvatelt kaladelt, pole otstarbekas elusgeenipanka luua. Hävinud populatsiooniga jõgede 

populatsioonide taastamiseks kogutakse suguprodukte geneetiliselt sarnaste asurkondadega 

jõgedest pärit sugukaladelt (Aprahamiana et al., 2003). Sügavkülmutatud niiska kasutatakse 

geneetilise mitmekesisuse säilitamiseks. Niisa hoiustamiseks kasutatakse vedelat lämmastikku 

(-196ºC), mis võimaldab niiska säilitada põhimõtteliselt igavesti (Verspoor et al., 2007).  

Põlulas saadakse noorkalade kasvatamiseks suguprodukte nii elusgeenipanga kui ka jõkke 

tõusvatelt sugukaladelt. Elusgeenipangas peetakse Kunda jõe päritolu sugukarja. 

Sügavkülmutamiseks ei ole niiska kogutud. Joonisel 1 on kujutatud noorkalade kasvatamise 

skeem Eestis alates suguproduktide kogumisest kuni asustamiseni.   

 

Joonis 1. Elugeenipanga pidamine, noorkalade kasvatamine ja asustamine Põlula 

Kalakasvatuskeskuses.  

 

 

Norras alustati elusgeenipanga loomist juba 1958. aastal ning niisa sügavkülmutamist 1985. 

aastal. Tänapäeval on Norra riiklikes kalakasvatuskeskustes 28 anadroomse lõhekarja 

geenipangad. Joonisel 2 on kujutatud noorkalade kasvatamise skeem Norras (Skaala et al., 

2014). 
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Joonis 2. Suguproduktide saamine, elugeenipanga pidamine ja noorkalade kasvatamine ja 

asustamine Norras (Skaala et al., 2014). 

 

 

1.3.2. Emaskalade kasvu  ja viljakuse mõju  suguproduktide kvaliteedile 

Atlandi lõhel varieerub suguküpseks saamise iga ja sugukalade suurus nii 

populatsioonisiseselt kui ka nende vahel (Hutchings & Jones, 1998). Sugukalade suurus ja 

suguküpseks saamise aeg sõltub geneetilistest iseärasustest ja kasvukeskkonna tingimustest 

(Friedland & Haas, 1996), mis omakorda mõjutavad viljakusnäitajaid ning suguproduktide 

kvaliteeti (Heinimaa & Heinimaa, 2004).  

Emaskalade pärilik informatsioon mõjutab marja kvaliteeti rohkem kui isaskalade oma, kuigi  

niisa kvaliteedil on viljastumise õnnestumises määrav roll (Brooks et al. 1997). Niisa 

kvaliteeti hinnatakse  seemnevedeliku koostise, spermatosoidide liikuvuse ning lüpstud niisa 

koguhulga järgi (Hajirezaee et al., 2010). Isaskalade puhul päranduva geneetilise info mõju 

viljastatud marjaterade kvaliteedile on keerulisem hinnata kui emaskalade oma (Brooks et al. 

1997).  

Emaskalade kasv ja viljakus mõjutavad marjaterade kogust ja kvaliteeti, mis omakorda 

avaldavad mõju sigimise edukusele. Kvalitatiivseteks näitajateks loetakse marjatera suurust, 
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energia – ja veesisaldust ning inkubatsiooniaegset suremust. Kvantitatiivseteks näitajateks on 

absoluutne ning suhteline viljakus (Heinimaa & Heinimaa, 2004). Emaskalade kasv on seoses 

tema viljakusnäitajatega ja marjaterade suurusega; viimased piiravad üksteist vastastikku ehk 

ühe tunnuse suurenedes teine tunnus väheneb (Roff, 1992). Seega võib emaskalades 

moodustuda arvuliselt kas suurem kogus peenikesi või väiksem kogus suuremaid marjateri 

(Einum & Fleming 1999, 2000a, 2000b). Suuremate emaskalade energiavarud on suuremad 

võrreldes väiksematega ja see võimaldab neil kasutada ressursse efektiivselt ning toota 

suurema energiasisaldusega marjateri (Heinimaa & Heinimaa, 2004). Suhteline viljakus võib 

seetõttu suurematel emaskaladel olla väiksem, see tähendab, et nad võivad toota vähem 

marjateri oma kehamassi ühiku kohta. (Lobon-Cervia et al., 1997, Määttä 2000).   

Kalakasvandustes eelistatakse suuremateralist marja, kuna marjatera suurus on positiivselt 

seotud vastsete suurusega (Heinimaa & Heinimaa, 2004). Suuremaid vastseid peetakse 

konkurentsivõimelisemaks ning nende ellujäämust paremaks nii looduses kui ka 

kalakasvanduse tingimustes (Cutts et al., 1998; Einum & Fleming, 2000a, 2000b). Sama liigi 

erinevate populatsioonide marjaterade suurus võib olla erinev. On leitud, et lõhilaste marjatera 

suurus võib varieeruda kuni 70% ulatuses, olenedes nii emaskala suurusest kui ka vanusest 

(Brooks et al., 1997). Tehislikes tingimustes kasvatatud sugukaladel on ka marjatera suuruse 

varieeruvus suurem kui sama liigi esindajatel looduses (Einum & Fleming, 1999). 

Elusgeenipangas peetavad sugukalad on väiksemakasvulisemad (Eskelinen & Ruohonen, 

1989; Määttä, 2000) ning mari peeneteralisem (Srivastava & Brown, 1991; Määttä, 2000). 

Üheks põhjuseks peetakse stabiilse kasvukeskkonna mõju – need emaskalad, kes on 

noorkalana kiiresti kasvanud, produtseerivad peenemateralist marja ehk heades 

keskkonnatingimustes marjaterade suurus väheneb (Einum & Fleming, 1999). 

Srivastava ja Brown`i (1991) andmetel on marja kvaliteet looduses kasvanud emaskaladel 

reeglina parem kui tehislikes tingimustes peetavatel sugukaladel. Nende uuringust selgus, et 

looduses kasvanud sugukalade marja viljastumise protsent ja ellujäämus on kuni 25% kõrgem 

kui geenipangast pärit sugukalade marjal. Norras tehtud uuringute käigus leiti, et kasvanduses 

peetud sugukarja järglased,  kes koorusid peenemateralisest marjast, võivad olla samuti kõrge 

ellujäämusega, kuna tehistingimustes on konkurents väiksem kui looduses (Einum & 

Fleming, 1999; Heath et al., 2003). 

Marjaterade kvaliteet sõltub mitmest erinevast tegurist ning nende omavahelisest koosmõjust. 

Lisaks sugukalade vanusele ja päritolule (kasvukeskkond, geneetilised iseärasused) ning  
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marjaterade viljastamise ja inkubatsioonikeskkonnale mõjutab marjaterades sisalduvat 

lipiidide, proteiini ja energia hulka emaskalade toidubaas ning sisesekretsiooninäärmete töö 

marjaterade moodustamise ajal munasarjas. Üheks peamiseks põhjuseks, miks looduses 

suguküpseks saanud lõhede mari on parema kvaliteediga, peetakse kasvukeskkonna tingimusi 

(rikkalikum toidubaas, vee füsiokeemilised näitajad – temperatuur, soolsus, pH). 

Kalakasvanduses mõjutavad sugukalu tehislikust elukeskkonnast tulenevad erinevused, nagu 

looduslikust erinev ööpäevarütm, mitmesugused stressiallikad (suur asustustihedus basseinis, 

ümberpaigutamised, suguproduktide lüpsmine). Kõik see mõjutab ja võib oluliselt segada 

endokriinnäärmete tööd, mis reguleerivad marjaterade moodustamist ja arengut munasarjas. 

Mõned emaskalad ei hakkagi vangistuses  suguprodukte andma (Brooks et al., 1997).   

 

 

1.3.3. Noorkalade kasv  ja ellujäämus looduses, kasvanduses ning jõgedesse asustamisel 

Lõhilaste kasvamist saab toitumise iseloomu järgi jagada kolmeks eraldiseisvaks faasiks: 1) 

embrüonaalse arengu faas marjatera sees; 2) koorumisjärgne faas enne ujuma hakkamist, kus 

eelvastne kasutab oma kasvuks ja arenguks rebukotis talletatud endogeenseid energiavarusid; 

3) eksogeense toitumise faas, kus vastsed, maimud ja täiskasvanud kalad kasvavad ja saavad 

energiat oma väliskeskkonnast (Gilbey et al., 2009). Eelvastse suurusel ja kudepesast 

väljapugemise ajastusel on kriitiline tähtsus. Kasvult suuremad eelvastsed suudavad leida 

paremaid positsioone territooriumi hõivamisel, mis omakorda suurendab nende kiirema kasvu 

ja ellujäämise võimalusi (Einum & Fleming, 2000).  Põhimõtteliselt on lõhe noorkalade 

kasvu– ja arengufaasid nii looduses kui tehislikes tingimustes kasvades samad. 

Kasvukeskkonnast ja vanemate päritolust tulenevad erinevused omavad mõju noorkalade 

kasvu– ja ellujäämusnäitajatele. Tehislikes tingimustes üles kasvanud kalad on kasvanduse 

tööliste hoole all (söötmine, keskkonna parameetrite jälgimine jne), puudub kokkupuude 

röövloomadega ning omavaheline konkurents varjepaikade pärast (Aprahamiana et al., 2003).  

Emaskalade kasvu– ja viljakusnäitajad mõjutavad marja kvaliteedi kaudu  noorkalade kasvu 

ja ellujäämust peamiselt nende esimestel elukuudel. Suurematest marjateradest koorunud 

vastsed on suuremad ning sarnastes keskkonnatingimustes konkurentsivõimelisemad, kiirema 

kasvuga ja kõrgema ellujäämusega kui peenemateralisest marjast koorunud vastsed (Einum & 
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Fleming, 1999). Bascinar ja Okumus’e (2004) läbiviidud katses täheldati marjaterade 

suurusest tulenevaid erinevusi vastsete kasvus umbes kahe kuu jooksul pärast koorumist. 

Varasemate uuringute käigus on raporteeritud sama populatsiooni järglaste vaheliste suuruse 

erinevuste taandumist heades keskkonnatingimustes 4 – 5 kuu möödudes  (Springate & 

Bromage, 1985). Edasist arengut ja kasvu mõjutab peamiselt noorkalade kasvukeskkond 

(Einum & Fleming, 1999). On täheldatud, et looduses suguküpseks saanud emas– ja 

isaskalade järglased on kiiremakasvulised kui seda on elusgeenipanga sugukalade järglased. 

Tehislikes tingimustes kasvatatavate sugukalade arv on reeglina väike. Oht 

suguluspaarituseks on suurem kui looduses. Inbriidingu depressiooni avaldumisel järglaste 

elujõulisus väheneb märgatavalt. Isegi kui on võimalus pidada suurearvulisemat isendite 

kogumit, siis vangistuses olevatest isenditest pole kõik marja ja niisa andmiseks võimelised. 

Ebavõrdne sooline vahekord (erinev isas– ja emaskalade arv, kes on võimelised suguprodukte 

andma) ja viljastumise ebaõnnestumine (suguproduktide kvaliteedi suur varieeruvus) ning 

stressirikas keskkond suurendab homosügootsete alleelide esinemise tõenäosust (Leberg & 

Firmin, 2008).  

Noorkalade asustamisel loodusesse peavad nad kohanema muutuvate keskkonnatingimustega 

(Aprahamiana et al., 2003). Üldlevinud arvamus on, et suuremad ja kiiremakasvulisemad 

noorkalad on looduslikes tingimustes suurema ellujäämisvõimalusega  kui sama vanad 

väiksema kasvuga kalad. Seepärast eelistatakse jõgedesse asustamisel suuremaid isendeid. 

Suuremad isendid taluvad ka paremini asustamisaegset stressi, mis kaasneb kalade 

käsitlemise ja transpordiga (Saloniemi et al., 2004). Väiksemate kalade sotsiaalne staatus  on 

väiksema kehasuuruse tõttu madalam, ning sellest tulenevalt on nad tihti ebaedukad 

võistlemises toidu eest ning kiskjate ees varjepaikade leidmisel. Kiirekasvulisemad isendid 

võivad merre migreeruda juba pärast ühte magevees elatud aastat, samal ajal kui 

väiksekasvulisemad võivad jääda sünnijõkke vähemalt kaheks aastaks (Good et al., 2001). 

Kasv on võtmeküsimuseks lõhe elutsüklis, kuna see mõjutab ellujäämust, suguküpsemise 

aega, viljakust ja marjaterade suurust (Kallio – Nyberg et al., 2011). 

Kalakasvanduse keskkond soodustab noorkaladel teistsuguste tunnuste esilekerkimist kui 

looduslik valik jõgedes. Kalakasvanduses on soositud sellised tunnused nagu kiire kasv ja 

agressioon, mis on kasulikud konkureerimisel toidu pärast. Looduses ei pruugi need tunnused 

kasulikuks osutuda, kuna toiduallikad on ajaliselt ja ruumiliselt varieeruvad. Kehvem 

kohanemine uute elukeskkonna tingimustega põhjustab kasvanduse noorkaladel suuremat 
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suremust jõkke asustamise järel. Kalakasvanduses kasvanud kalad on reeglina suuremad kui 

nende liigikaaslased looduses ning ka nende suguküpsus saabub kiirema kasvu tõttu varem 

(Saikkonen et al., 2011). Kallio – Nyberg’i ja teiste (2011) avaldatud töös Soomes Simojõest  

merre laskuvate lõhede ja nende hilisemate taaspüükide uurimisest nähtus, et smoldina 

asustatud kalad olid merre laskumisel suuremad kui sama vanad tähnikuna (pool–looduslikud) 

asustatud või looduslikku päritolu laskujad. Nad leidsid, et suurem smoldi suurus võib 

parandada ellujäämust jões ning suurendada kasvukiirust meres, kuna kalad suudavad varem 

oma toitumise ümber lülitada selgrootutelt kaladele. Siiski oli looduslikku päritolu smoltidel 

pärast merre migreerumist kõrgem ellujäämus võrreldes pool–looduslike ning smoldina  

asustatud noorkaladega. Looduses koorunud lõhede kõrgem ellujäämus püsis kogu mere-elu 

perioodi jooksul, kasvuerinevused looduslike, pool-looduslike ning smoltidena asustatud 

kalade vahel taandusid pärast teist mere-elu aastat (+2SW). Looduslike smoltide ellujäämus 

meres oli 0.68% ja pool–pooduslikel smoltidel 0.20% (Jokikokko & Jutila, 2009). Looduses 

koorunud ja kasvanud lõhedel oli ka pikem toitumisränne. Nad olid enne suguküpsuse 

saabumist ning kodujõkke naasmist toitumisrändel kauem. Looduses koorunud lõhedest oli 

veetnud meres rohkem kui kaks aastat 57%, kasvanduse päritolu lõhedest aga 32%. Enamus 

asustatud kaladest pöördus kodujõkke pärast ühte mere-elu aastat. Sellest järeldasid autorid, et 

kala suurus ei avalda mõju toitumisrände pikkusele ja suguküpsuse saabumisele, vaid 

toitumisränne oli lühem ja suguküpsus saabus varem just kasvanduse päritolu kaladel. 

Tähnikuna ja smoldina asustatud kalade mere-elu kasv, toitumisrände kaugus ja suguküpsuse 

saabumine olid sarnased. Siiski leiti, et tähnikuna asustatud kaladel oli mõnevõrra suurem 

ellujäämus pärast merre migreerumist kui smoltidena asustatud noorkaladel. Kallio – 

Nyberg`i ja teiste (2011) tööst selgus, et kaks ja rohkem talve (19-35 kuud) meres veetnud 

kaladest olid taaspüügil kõige suuremad tähnikuna asustatud kalad, smoldina asustatud kalad 

olid neist vaid veidi väiksemad, loodusliku laskujana merre rännanud kalad seevastu kõige 

väiksemad  

Kalade kehaosade proportsioonid olenevad vanusest, toitumusest, soost ja sugutsükli 

staadiumist. Keha massi ja pikkuse suhet väljendatakse  tüsedusindeksi ehk Fultoni indeksi 

abil (Nash et al., 2006). Tüsedusindeks näitab noorkalade seisundit (toitumus, 

rändevalmidus).  

Tüsedusindeks on kasvuperioodi järel sügisel kõrgeim. Kuigi indeks näitab kalade toitumuse 

korrasolekut (alatoitunud kaladel on tüsedusindeks madal), ei ole sellest saadav teave täpne, 
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sest tüsedusindeks võib kõrge olla kudede normaalsest kõrgema veesisalduse puhul või seoses 

gonaadide arenemisega. Lõhe laskujatele on iseloomulik tähnikutest väiksem tüsedusindeks, 

mis osalt tuleneb smoltifitseerumisega kaasnevast pikkuskasvu kiirenemisest hormonaalsete 

muutuste mõjul. Energiavarude normaalse kulutamise ja smoltifitseerumisega kaasnevate 

ainevahetuse muutuste tõttu väheneb lõhe tüsedusindeks talvel ja kevadel. Selle tõttu on seda 

kasutatud ühe smoltifitseerumise indikaatorina. Lõhe laskuvate noorkalade  asustamisaegne 

tüsedusindeks ei tohi olla alla 0.7. Tüsedusindeksi ülempiirile ei ole Soomes normi seatud, 

kuid on leitud, et selle soovitav optimaalne tase peaks laskujatel jääma 0.85 – 0.9 piiridesse. 

Üksnes asustamise ajal määratud tüsedusindeks ei näita piisavalt smoltifitseerumisastet, vaja 

oleks teada ka selle näitaja sügisest kevadeni muutumise ulatust (Pastenack et al., 2010).  

Kasvanduses kasvatatud kalade ellujäämus on loodusesse asustamise järel väiksem kui sama 

vanadel looduses kasvanud noorkaladel. Tabelis 1 on koondandmed Aprahamiana ja teiste 

(2003) tööst, kus on kokku võetud eri allikatest saadud võrdlusandmed looduslike ja 

kasvatatud noorkalade keskmiste ellujäämusnäitajate kohta. 

Tabelist 1 nähtub, et looduses kasvanud kalade ellujäämus on reeglina kõrgem kui kasvatatud 

kaladel peale veekogusse asustamist. Näiteks oli samasuvistena (0+) asustatud kasvatatud 

kalade keskmine ellujäämus kuni kaheaastaste laskujateni 2 – 43%, looduslike kalade 

ellujäämus jões  samal perioodil oli  kõrgem –  19 – 45%.  
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Tabel 1. Looduslike ja kasvatatud sugukalade järglaste keskmised ellujäämusnäitajad 

loodusesse asustamisel ja kasvanduses Aprahamiana et al. (2003) järgi 

Elutsükkel 

Looduses koorunud järglaste 
 

Elusgeenipangas peetavate 

sugukalade järglaste 
Keskmine 

ellujäämus 

kalakasvanduses, 

% 

keskmine ellujäämus  

looduses, % 
keskmine ellujäämus 

loodusesse asustamisel, %  

Ellujäämus viljastamisest kuni:            

Silmtäppstaadiumini *     85 – 95     91 – 96 

Koorumiseni *     31 – 74     88 – 90 
Samasuviseks 

saamiseni (0+)   2 – 15      2 – 4     76 – 88 

Kahesuviseni (1+)  4 – 6     *     61 – 78 

2 -aastase smoldini  1 – 6     *     55 – 76 

               

Ellujäämus silmtäppstaadiumist kuni:            

Koorumiseni 6      3 – 7     81 – 98 
Samasuviseks 

saamiseni (0+) *     19     84 – 95 
Samasuviseni (0+) 

sügisel *     13 – 19     70 – 91 

               

Ellujäämus koorumisest kuni:           
Samasuvine (0+) 

sügisel       8 – 42     68 – 74 

               

Ellujäämus samasuviseks (0+) saamisest kuni:          
Samasuviseni (0+) 

sügisel *     6.7 – 42.3     84 – 96 

Kahesuviseni (1+) *     17 – 68      81 – 94 

2 -aastane smoldini  5 – 38      3 – 12     71 – 91 

               

Ellujäämus kahesuvisest (1+) kuni:             
2 -aastase 

smoldini  19 – 45      2 – 43     89 – 97 

               

Ellujäämus 2 -aastasest smoldist kuni:             
1.  mere – elu aasta 

lõpuni (1 SW) 0.7 – 8.2     0.05 – 4     * 
2. mere – elu aasta 

lõpuni (2 SW) 0.6 – 1.1     0.1 – 0.7     * 

* - andmed puuduvad            
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Soomes Simojõe suudmes märgistatud looduslike ja kasvatatud laskujate taaspüükide 

analüüsimisel selgus, et looduses kasvanud kalade  ellujäämus meres oli keskmiselt 4.5 korda 

kõrgem kui sama suurtena asustatud noorkaladel, kuid tegelik erinevus tagastatud märgiste 

arvus oli siiski vaid alla kahe korra suurem, kuna kasvatatud laskujad olid kasvult suuremad, 

mis suurendas nende ellujäämust võrreldes väiksemakasvuliste looduslike kaladega 

(Saloniemi et al., 2004). Kasvatatud kalade asustamisjärgset suurt suremust võrreldes 

samaväärsete looduslike kalade suremusega tuleb arvestada asustuskalade koguse 

planeerimisel, kui soovitakse saavutada püstitatud eesmärk. Asustamisjärgse hukkumise 

peamiseks põhjuseks on kohanemisraskused looduslikes oludes toimetulekuks, mistõttu nad 

võivad kergemini langeda röövlindude ja –kalade saagiks või nad ei suuda kasutada 

looduslikku toidubaasi (Aprahamiana et al., 2003).  

Kasvatatud smoltide asustamisjärgne ellujäämus oleneb ka nende rändevalmidusest 

asustamise hetkel. See areneb alates teatud piirsuurusest (12 – 13 cm) samal viisil ning sellega 

kaasneb mitmeid füsioloogilisi ja struktuurilisi muutusi lõpustes, neerudes ja sooles. Neid 

muutusi reguleerib ööpäevane valgusrütm, mis käivitab smoltifitseerumise. Rändevalmidust 

hinnatakse väliste smoltifitseerumistunnuste (soomuskatte hõbestumine, tähnikulaikude 

kadumine, uimeäärte tumenemine ja saba pikkuskasv) ja soola- ning veetasakaalu 

reguleerimisvõime (kloriidi- ja magneesiumisisaldus plasmas ning veesisaldus lihastes) abil. 

Füsioloogilised muutused käivituvad 1–2 kuud enne kevadist vee temperatuuri tõusu, mis 

omakorda mõjutab nende muutuste kiirust. Viljelustingimustel, sh asustustihedusel, vee 

temperatuuril ja kasvatusaegsel valgusrütmil on mõju noorkalade füsioloogilisele arengule, 

millega saab osaliselt seletada eri kasvandustes kasvanud asustuskalade rändevalmiduse 

erinevusi. Poolelioleva rändevalmiduse staadiumis asustatud lõhedel võib 

smoltifitseerumisprotsess jätkuda vabastamise järel, kui asustamine on ajastatud piisavalt 

lähedale smoltifitseerumise kõrghetkele. Ränne asustamispaigast merre sel juhul aeglustub ja 

kui asustamispaigas on rohkesti röövkalu, võib see negatiivselt mõjutada ellujäämust 

(Pasternack et al., 2010). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1. Kasutatud materjali päritolu  

Käesoleva magistritöö materjaliks on aastatel 2012-2013 Põlula Kalakasvatuskeskuses 

kogutud andmed Kunda ja Daugava jõe populatsioonidest pärit sugukalade ning nende 

järglaste kohta. Sugukalade viljakuse andmed ja kasvunäitajad mõõdeti ja registreeriti Põlula 

Kalakasvatuskeskuse töötajate poolt 2012. aasta sügisel. Töös kasutati Ene Saadre poolt 

koostatud andmebaase, kuhu on koondatud kõik rutiinse töö käigus saadud  andmed kasutatud 

sugukalade ja nende viljakuse, suguproduktide kvaliteedi, koorunud vastsete, maimude ja 

samasuviste ellujäämuse, kehamassi, asustamiste ning ümberpaigutamiste kohta. Sugukalade 

ja nende järglaste individuaalandmed  koondati päritolu ja emaskalade vanuse järgi kolme 

gruppi: Daugava jõe lõhe (eri vanuses emaskalad)  ja Põlula Kalakasvatuskeskuses peetava 

Kunda jõe päritolu lõhe sugukarja kaks vanusegruppi (4+ ja 6+). Uurimisrühmade 

eristamiseks andmete analüüsimisel ja tulemuste kirjeldamisel kasutatakse töös  lühendeid: 

Daugava, Kunda 4+ ja Kunda 6+.  

Lisaks keskuse tavapärase kalakasvatustöö käigus saadud andmetele kogus töö autor 

täiendavat materjali, milleks on silmtäppstaadiumis marjaterade, vastsete, maimude ja 

samasuviste noorkalade täpsemad mõõtmis– ning  kaalumisandmed. Ülevaate 

mõõtmisaegadest ja kogutud materjali mahust annab tabel 2.  

Tabel 2. Mõõdetud marjaterade, vastsete,  maimude ja samasuviste noorkalade hulk  

erinevatel mõõtmisaegadel 

Mõõtmiste aeg 

Mõõdetud kalade arv (tk) 

Kunda 4+ Kunda 6+ Daugava Kokku 

Mass  Pikkus  Mass  Pikkus  Mass  Pikkus  Mass Pikkus 

23.01.2013 1503 1503* 2007 2007* 1849 1849* 5359 5359 

27.03.2013 - 15.04.2013 1100 1100 1500 1500 1500 1500 4100 4100 

19.06.2013 300  -  300  -  1300  -  1900 - 

06.08.2013 - 08.08.2013 200 200 500 500 800 800 1500 1500 

06.10.2013 - 11.10.2013 200 200 500 500 800 800 1500 1500 

07.01.2014 - 8.01.2014 100 100 300 300 500 500 900 900 

Kokku 3403 3103 5107 4807 6749 5449 15259  13359 

* - marjatera läbimõõt 
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Peale andmetabelite kasutati keskuse kalakasvatuspäevikuid, kus registreeritakse igapäevased 

andmed vee temperatuuri ja  hapnikusisalduse, kasutatud sööda, ravi- profülaktiliste tööde, 

kalade keskmiste kaalude ning kadude kohta alates marja viljastamisest kuni noorkalade 

asustamiseni jõgedesse. Andmete kogumisel määrati uurimisrühmade järglaste vanus 

kraadpäevades. Need andmed on  võrdlusmaterjaliks grupisisese varieeruvuse uurimisel.  

Daugava jõest pärit sugukalade vanus määrati kogutud soomusproovide põhjal. Vanuse 

määramisel kasutati TÜ Mereinstituudi teaduri Martin Kesleri abi. 

 

 

2.2. Suguproduktide võtmine ja emaskalade viljakusnäitajate määramine  

Kalakasvatuskeskuses on loodud Kunda jõe päritolu lõhe elus geenipank sugukarja näol. 

Suguproduktide kogumiseks geenipanga kaladelt nad kõigepealt uimastati. Uinutusainena 

kasutati  bentsokaiini piirituslahust (100 g ainet lahustati ühes liitris 96-protsendilises 

etüülalkoholis). Kalade uinutamiseks lisati 40 ml seda lahust 100 liitrile veele. Sugukalad on 

Põlula Kalakasvatuskeskuses märgistatud lihasesiseste kiipidega. Lüpsmise ajal identifitseeriti 

kalad kiibilugeja abil. Kalade suguproduktide võtmisel lüpsti iga emaskala mari eraldi kaussi, 

isaskalade niisk minigrip kotikesse. Daugava jõe looduslikku päritolu lõhe suguprodukte 

koguti 12. novembril 2012 Lätis Dole kalakasvanduses. Mari ja niisk pakiti kilekottidesse, 

kuhu lisati balloonist hapnikku, ning kotid omakorda  termokastidesse. Viljastamine toimus 

Põlula Kalakasvatuskeskuses. Pakkimisele ja transpordile kulus üheksa  tundi. 

Iga kasutatud kala mõõdeti ja kaaluti individuaalselt ning registreeriti andmed suguproduktide 

saamise ja nende kvaliteedi kohta. Igalt emaskalalt saadud mari kaaluti eraldi.  

Marja kvaliteeti hinnati visuaalselt. Kui ovariaalvedelik oli väga verine ja hägune, siis sellist 

marja paljundamisel ei kasutatud. Niisa kvaliteeti hinnati spermatosoidide liikuvuse järgi 

veetilgas mikroskoobi all. Viljastamiseks ei kasutatud vähese liikuvusega spermatosoididega 

niiska.  

Daugava jõest pärit kõigi 15 emaskala marjad ja 30 isaskala niisad olid kasutuskõlblikud. 

Viljastamiseks jagati iga emaskala mari pooleks ja kumbki pool viljastati ühe isaskala niisaga.  
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Sugulusristluse ohu vähendamiseks kasutati Kunda rühmade viljastamisel erinevate 

vanuseklasside kalu (vanemate emaskalade marjad viljastati nooremate isaskalade niisaga ja 

vastupidi). Mari viljastati reeglina paaride viisi, st ühe emase mari viljastati ühe isase niisaga, 

kuid vajadusel kasutati ka teistsuguseid ristamisskeeme. Viljastamisel märgiti täpselt üles, 

millise isase niisaga mari viljastati. 

Enne haudemajja inkubeerima panekut mari desinfitseeriti ja mõõdeti selle maht. Daugava 

jõest pärit lõhedel pandi iga emaskala mari eraldi haudekasti. Kunda omade puhul polnud 

alati seda võimalik teha, sest haudekast mahutab umbes liitri jagu marja, aga väiksemad 

geenipanga sugukalad andsid marja ainult 0,1 – 0,2 liitrit.   

Sugukalade viljakust iseloomustab suguproduktide hulk ning kvaliteet. Viljakuse 

määramiseks kaaluti iga emaskala marja kogus, mõõdeti marja kogus liitrites ja määrati 

marjaterade arv ühes liitris, marjaterade koguarv ja suhteline viljakus. Marjaterade arv ühes 

liitris määrati mõõtejoonlaua abil pärast marja paisumist. Loendati spetsiaalsele 25 cm 

pikkusele mõõtejoonlauale ühte ritta mahtunud marjaterade arv ning kirjandusest saadud 

tabelist vaadati, mitmele marjaterale ühes  liitris see arv vastab. Korrutades marjaterade arvu 

ühes liitris marja mahuga, saab teada igalt emaskalalt lüpstud marjaterade hulga.  

Viljakusnäitajate määramiseks kasutatakse klassikalises kalade bioloogias absoluutse ja 

suhtelise viljakuse mõisteid. Absoluutne viljakus on kala kehaõõnes asetsevate marjaterade 

koguhulk. Suhteline viljakus on absoluutse viljakuse ehk marjaterade üldhulga ja sisusteta 

kaalu (siseelundid ja mari eemaldatud) jagatis ning näitab mitu marjatera toodab kala oma 

kehamassi ühe kilogrammi kohta (Rannak et al, 1983). Pärast lüpsmist jääb tavaliselt 

keskmiselt 2000 marjatera kalasse, mida ilma kõhuõõnt avamata kätte ei saada (Kazakov, 

1982). Kuna pärast lüpsmist sugukalu reeglina ei lahata, kasutatakse kalakasvandustes 

tarbeviljakuse mõistet – see on marjaterade arv, mis marja võtmisel reaalselt kätte saadakse. 

Suhteline tarbeviljakus näitab, mitu marjatera saab emaskalalt  ühe kilogrammi marjata 

kehamassi kohta (Paaver et al., 2006).  

Määrati uurimisühmade kasvu– ja viljakusnäitajate aritmeetilised keskmised, standardhälbed  

(±SD) ning vastastikuseid seoseid analüüsiti korrelatsioonanalüüsiga. Uurimisrühmade 

kasvu– ja viljakusnäitajate variatsioonirea aritmeetiliste keskmiste vaheliste erinevuste 

määramiseks kasutati t-testi (α = 0.001) ; kui p – väärtus oli väiksem kui 0.001, loeti tulemusi 

statistiliselt oluliseks. Andmete analüüsimiseks kasutati MS Exceli tabelarvutusprogrammi. 
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2.3. Daugava jõest pärit emaskalade vanuse määramine 

2.3.1. Proovide kogumine ja ettevalmistamine 

Daugava jõest pärit lõhede vanuse määramiseks võeti soomusproovid 12. novembril 2012 

suguproduktide kogumise ajal Dolé kalakasvandusse toodud 15 emas- ja 30 isaslõhelt. Kalad 

kaaluti ning mõõdeti nende täispikkus. Soomusproovid võeti selja- ja rasvauime vaheliselt 

alalt, ülevalpool küljejoont (joonis 3). Soomused eemaldati noaga vastu soomuse 

kinnituspinda suunatud liigutustega. Ühelt kalalt koguti umbes 10-15 soomust. Eemaldatud 

soomused asetati puhtale märkmepaberile, kuhu oli märgitud kala individuaalnumber. 

Märkmepaber murti pooleks, et vältida soomuste kadumaminekut. Nuga puhastati enne igat 

uut proovivõttu, et vältida soomuste segiminekut. Soomusproovide kuivatamisel on oluline 

aeglane kuivamiskiirus, selle tagamiseks asetati soomusproovid toatemperatuurile, vältides 

otsest kokkupuudet soojusallikaga (Shearer, 1992).  

 

 

Joonis 3. Soomusproovi võtmise asukoht lõhel (Shearer, 1992).  

 

 

Puhastamisele eelneb soomusproovide visuaalne hindamine, kus valitakse välja parim(ad) 

soomus(ed), mis oleksid ilma kahjustusteta. Soomused puhastatakse enne määramist veega 

täidetud Petri tassis sõrmede vahel, vajadusel kasutatakse ka seepi. Pärast puhastamist 

kuivatatakse soomused pabersalvrätikuga ja asetatakse alusklaasile ning fikseeritakse 

katteklaasiga (Shearer, 1992).  
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2.3.2. Kalade vanuse määramine 

Kalade vanuse määramiseks vaadati soomuseid mikroskoobi kuni 20-kordses suurenduses. 

Olenevalt soomuse seisukorrast korrati mõõtmist kuni 4 korda sama kala erinevate 

soomustega. Kokku määrati 15 emaskala ning 3 isaskala vanus.  

Lõhe soomusel on näha kaks peamist elutsükli perioodi: jõe– ja mere-elu periood. Soomuse 

keskel on keskne tühimik ehk fookus (focus), mille ümber koonduvad aastaringid (circuli). 

Ühe täisaasta määramiseks vaadeldakse ringide omavahelist kaugust (joonis 4). Aasta 

lõppedes hakkavad ringid koonduma ning moodustavad selgelt eristuva tumedama riba 

(band). Ühte sellist ringide kogumikku, kus alguses on laiemalt asetsevad heledad suveringid 

(summer band) ning lõpus tihedad tumedad talveringid (winter band), nimetatakse 

täisaastaringiks (annual zone) (Shearer, 1992).  

 

Joonis 4. Kaks talve meres olnud lõhe (+2SW) soomus (Haraldstad, 2011). Jõeelu perioodi 

lõpp (punane joon); heledad ringid (helesinised jooned); tihedalt asetsevad tumedad ringid 

(tumesinised jooned) tähistavad ühe täisaasta lõppu.  

 

Jõeelu perioodi lõpp 

1.talve lõpp (1.SW) 

2.talve lõpp (2.SW) 
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Jõe-elu periood (R; W) on selgesti eristuv oma ühtlaselt ning tihedalt ümber keskpunkti 

koondunud aastaringidega. Mere-elu perioodi (S; SW) alguseks loetakse laienenud ringide 

olemasolu soomusel, mis võrreldes jõe-elu perioodiga on tunduvalt heledamad ning märgivad 

kala üleminekut heale toitumisele meres. Ühe täisaastaringi määramine käib sarnaselt jõe-elu 

perioodiga – heledatele laiadele ringidele järgnevad tihedalt kokku surutud tumedamad ringid, 

mis iseloomustavad talvist toitumisperioodi, kus kasv on aeglane (Shearer, 1992). 

Kudemisrändele tulles peatub kalade kasv ning soomusel on näha see poolikuks jäänud 

heledate ringidena. Selliste kalade vanuse määramisel lisatakse vanuse ette plussmärk (nt 

+2SW ehk kaks talve meres olnud kala), mis kajastab poolikuks jäänud kasvuaastat. 

Suguküpsuse saabumisega võib kuluda soomuse äär (erosion), kust välised aastaringid 

soomuselt kaovad ning õige vanuse määramine pole võimalik (Shearer, 1992).  

 

 

2.4. Marja ja noorkalade ellujäämuse ning kasvunäitajate määramine 

2.4.1. Marja ja noorkalade ellujäämuse ja kadude määramine 

Ellujäämuse määramiseks kasutati keskuse kalakasvatuspäevikuid, mis kajastavad 

kalakasvatuslikke kadusid alates viljastamisest sügisel 2012 kuni detsembri lõpuni 2013. 

Päevikutesse kantakse sisse koorumise algus ja lõpp, välisele toitumisele ülemineku aeg, 

kalade ümbertõstmised ning asustamised jõgedesse. Selle informatsiooni abil oli võimalik 

võrrelda uurimisrühmade ellujäämust kala arengu erinevatel etappidel. Kalakasvatuslikud 

kaod  kajastati protsentuaalselt seitsmel kasvu– ja arenguperioodil. Tabelis 3 on toodud eri 

kasvu- ja arenguperioodide kestus ja mõõtmiste aeg kraadpäevades. 
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Tabel 3. Kasvu– ja arenguperioodid kraadpäevades  

 
Kraadpäevad Perioodi kestus 

Kunda 4+ 437 

viljastamisest koorumiseni (24.10. 2012 - 25.02.2013) Kunda 6+ 463 

Daugava 402 

Kunda 4+ 312 
marjaterade läbimõõdu, keskmise massi ning viljastamata marjaterade 

 hulga määramine (23.01.2013) 
Kunda 6+ 338 

Daugava 277 

Kunda 4+ 504 
koorumise algusest kuni koorumise lõpuni (26.02 - 15.2013) 

Kunda 6+ 530 

Daugava 469 

Kunda 4+ 548 

vastsete mõõtmine (27.03 - 15.04.2013) Kunda 6+ 575 

Daugava 514 

Kunda 4+ 783 
rebukotistaadium, koorumise lõpust kuni söötma hakkamiseni  

(16.03 - 03.05.2013) Kunda 6+ 809 

Daugava 748 

Kunda 4+ 873 

sööma õpetamisest kuni haigestumiseni (04.05 - 12.05.2013) Kunda 6+ 899 

Daugava 838 

Kunda 4+ 1052 

haigusperioodi  (13.05 - 01.06.2013) lõpp Kunda 6+ 1078 

Daugava 1017 

Kunda 4+ 1955 
pärast tervenemist kuni samasuviseks saamiseni  

(02.06 - 01.08.2013) Kunda 6+ 1981 

Daugava 1920 

Kunda 4+ 3003 
samasuviseks saamisest kuni detsembri lõpuni  

(02.08 -31.12.2013). Kunda 6+ 3029 

Daugava 2968 

 
834* maimude mõõtmised juunis (19.06.2013) 

 
1601* samasuviste noorkalade mõõtmised augustis (06.08 - 08.08.2013) 

 
2199* samasuviste noorkalade mõõtmised oktoobris (06.10 - 11.10.2013) 

 
2643* samasuviste noorkalade mõõtmised jaanuaris (07.01 - 08.01.2014) 

 

 

 

* - kraadpäevad arvutatud kõikidel rühmadel alates koorumise viimasest päevast 

 

 

Hauduma panekul määratud marjaterade arv on ligikaudne. Marjaterade täpse arvu 

teadasaamiseks summeeriti kaod viljastamisest kuni noorkalade viimiseni haudemajast 

kasvatusmajja. Kadudele liideti  maimuloenduriga loendatud kalade arv. Maimuloenduri 
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täpsusaste on 98-99%-line. Noorkalad loendati maimuloenduriga kalade ümberpaigutamisel 

haudemajast I kasvatusmajja 19. juunil 2013.  

 

 

2.4.2. Marja kvaliteedi ja vastsete kasvunäitajate määramine 

Marja kvaliteet 

Uurimisrühmade marja kvaliteedi hindamiseks määrati viljastatud marjaterade keskmine 

läbimõõt ja mass ning viljastumata marjaterade osakaal. Mõõtmise ajal oli uurimisrühmade 

marjaterade vanus Kunda 4+ vanuserühmal 312, Kunda 6+ rühmal 338 ja Daugava rühmal 

277 kraadpäeva alates viljastamisest. Marjaterade läbimõõdu määramiseks kasutati 

spetsiaalset 25 cm pikkust mõõtejoonlauda, mille abil loendati ühte ritta mahtunud 

marjaterade arv. Loendatud marjaterade arv jagati mõõtejoonlaua pikkusega. Loendatud 

marjaterade keskmine mass määrati  täppiskaaluga KERN 440-35A täpsusega 0.01 grammi. 

Mõõtmisi tehti kolmes korduses. Loenduse käigus märgiti üles ka valimisse sattunud 

viljastumata marjaterade arv ning arvutati nende osakaal.  

Vastsete kasvunäitajad 

Vastsete kasvunäitajad määrati ajavahemikul 27. märtsist 15. aprillini 2013.  Sel ajal olid 

Kunda 4+ vanuserühma vastsed keskmiselt 548, Kunda 6+ vanuserühma vastsed 575 ning 

Daugava rühma vastsed 514 kraadpäeva vanused alates viljastamisest. Võrreldavate 

uurimisrühmade valim moodustati juhuslikult välja valitud haudekastidest. Igast haudekastist 

võeti 100 isendit. Enne mõõtmist kalad uinutati 0.04% bentsokaiini vesilahuses. Vastsete 

pikkus mõõdeti binokulaari abil kuni kuuekordses suurenduses. Määrati iga vastse 

standardpikkus (Sl;l) (kala pikkus ninamiku tipust kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni) ja 

täispikkus (L) (kala pikkus ninamiku tipust kuni sabauime lõpuni) täpsusega 0.01 mm. 

Mõõdetud kalad asetati Petri tassile ning määrati 100 isendi keskmine mass täppiskaaluga 

KERN 440-35A täpsusega 0.01 grammi. 

Uurimisühmade vastsetel määrati marjaterade läbimõõdu ja massi ning vastsete kasvunäitajate 

aritmeetilised keskmised ja standardhälbed (±SD). Emaskalade viljakuse ja kasvu mõju marja 

kvaliteedile ja järglaste kasvule uuriti korrelatsioonanalüüsi abil. Uurimisrühmade 
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marjaterade kvaliteeti iseloomustavate näitajate ning vastsete keskmiste masside ja pikkuste 

variastsiooniridade aritmeetiliste keskmiste vaheliste erinevuste määramiseks kasutati t-testi 

(α = 0.001).  Andmete analüüsimiseks kasutati MS Exceli tabelarvutusprogrammi. 

 

2.3.3. Noorkalade kasvunäitajate ja tüseduseindeksi määramine 

Noorkalad kasvukiiruse määramiseks mõõdeti kasvunäitajad neljal ajahetkel: 2013. aasta 

juuni–, augusti– ja oktoobrikuus ning 2014. aasta jaanuarikuus (vastavalt 834, 1600, 2199 ja 

2643 kraadpäeva vanuselt alates koorumisest). Juunikuus määrati ainult keskmised massid. 

Võrreldavate uurimisrühmade valim moodustati igast basseinist juhuslikult ning koosnes 100 

isendist. Enne mõõtmist kalad uinutati bentsokaiiniga. Mõõtejoonlaua abil mõõdeti iga kala 

täispikkus (L) täpsusega 0.1 cm ning mass määrati täppiskaaluga KERN 440-35A täpsusega 

0.01 grammi. Uinutusest ärkamiseks pandi kalad kõigepealt veega täidetud kaussi. Järgmiste 

kalade uinutamise ajal tühjendati kauss eraldi basseini, kus jälgiti uinutuslahusest ärkamise 

efektiivsust.  

Noorkaladel määrati kasvunäitajate aritmeetilised keskmised ja standardhälbed (±SD). 

Vastastikused seosed keskmiste masside ja pikkuste vahel leiti korrelatsioonanalüüsi abil. 

Uurimisrühmade kasvunäitajate variastsioonirea aritmeetiliste keskmiste vaheliste erinevuste 

määramiseks kasutati t-testi (α = 0.001). Andmete analüüsimiseks kasutati MS Exceli 

tabelarvutusprogrammiga. 

Tüsedusindeks (Fultoni indeks) arvutati valemiga  CF = W/L
3

 x 100, kus CF = tüsedusindeks, 

W kala kaal grammides ja L täispikkus sentimeetrites (Pasternack et al., 2010). 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1. Daugava ja Kunda jõgedest pärit emaskalade kasvu– ja 

viljakusnäitajad ning nende mõju marja kvaliteedile 

3.1.1. Emaskalade kasvunäitajad 

Sugukalade suurus ja suguküpseks saamise aeg sõltub geneetilistest iseärasustest ja 

kasvukeskkonna tingimustest (Friedland & Haas, 1996). Kirjanduse andmeil varieerub 

suguküpseks saamise vanus ja sugukalade suurus nii populatsioonisiseselt kui ka nende vahel 

(Hutchings & Jones, 1998). Käesolev uurimustöö kajastab erinevusi sugukalade kasvu– ja 

viljakusnäitajates sõltuvalt populatsiooni päritolust ja selle sisesest vanuselisest struktuurist. 

Tabelis 4 on toodud kolme uurimisrühma keskmised kasvu- ja viljakusnäitajad. Tabelis 5 on 

toodud samad andmed eri vanuses Daugava jõe päritolu sugukalade kohta rühmasiseselt.  

 

Tabel 4. Daugava ja Kunda jõgedest pärit emaskalade keskmised (±SD) kasvu- ja 

viljakusnäitajad 

 

  Kunda 4+ Kunda 6+ Daugava 

Kalade arv (n) 47 68 15 

Pikkus L, cm 48.27±4.90 62.01±14.07 91.53±8.11 

Mass marjata, kg 1.082±0.37 2.71±0.91 6.48±2.09 

Marja mass, kg 0.26±0.10 0.52±0.19 1.081±0.447 

Kala mass marjaga, kg 1.35±0.48 3.20±0.99 7.56±2.26 

Marja maht, l  0.24±0.11 0.53±0.22 1.45±0.41 

Marjateri, tk/l 7507.4±903.7 5580.1±570.0 5593.3±639.7 

Marjateri kokku, tk 1774.7±739.5 2912.1±1134.1 7948.7±1527.4 

Suhteline tarbeviljakus, tk/kg 1632.1±400.5 1125.5±432.3 1318.7±353.4 

 

 

Tabelist 4 on näha, et kasvanduses peetud Kunda jõe päritolu emaskalade kasvu- ja 

viljakusnäitajad on madalamad kui loodusest püütud Daugava jõe päritolu lõhedel. Kui 

keskmine mass marjaga ja täispikkus L olid Kunda päritolu noorematel, 4+ emaskaladel 

vastavalt 1.35 ± 0.48 kg ja 48.27 ± 4.90 cm, siis samad näitajad vanematel, 6+ lõhedel olid 

3.20 ± 0.99 kg ja 62.01 ± 14.07 cm. Aastatel 2004 – 2011 paljundamiseks kasutatud Kunda 
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jõe populatsioonist pärit emaskalade pikkus oli kõigi vanusegruppide keskmisena 65,0 cm ja 

täismass 3.0 kg (Alliku, 2011; Andresson, 2012).  

Geenipangas peetavate ja loodusest püütud sugukalade rühmadevahelises võrdluses (lisa 4) 

ilmneb statistiliselt oluline erinevus kasvunäitajate vahel (p < 0.001). Loodusest püütud 

Daugava jõe lõhe emaskalad olid tunduvalt suuremad võrreldes kasvanduses peetud Kunda 

populatsioonist pärit kaladega. Saadud tulemus kinnitab kirjanduses leiduvaid samalaadseid 

väiteid (Eskelinen & Ruohonen, 1989; Srivastava & Brown, 1991; Einum & Fleming, 1999; 

Määttä, 2000). 

 

Tabel 5. Daugava jõest pärit sugukalade keskmised (±SD) kasvu- ja viljakusnäitajad eri 

vanusegruppides 

 3+ 4+ 5+ 

Kalade arv (n) 9 5 1 

Pikkus L, cm 87.78±3.63 95.2±9.78 107 

Mass marjata, kg 5.52±0.90 7.33±2.45 10.84 

Marja mass, kg 0.94±0.35 1.43±0.43 0.66 

Kala mass marjaga, kg 6.46±0.87 8.76±2.82 11.5 

Marja maht, l  1.33±0.13 1.78±0.55 0.90 

Marjateri, tk/l 5777.8±494.41 5260±853.23 5600 

Marjateri kokku, tk 7635.6±607.11 9094±1858.25 5040 

Suhteline tarbeviljakus tk/kg 1414.5±238.57 1316.9±346.83 464.94 

 

 

Tabelis 5 on toodud Daugava emaskalade rühmasisesed kasvu– ja viljakusnäitajad 

soomuseproovide järgi määratud vanuselise struktuuri alusel. Daugava jõe päritolu sugukalad 

olid marjavõtmise ajal meres elanud kolm või  neli suve (lisa 3). Kirjandusallikate andmetel 

tulevad emaskalad kudema pärast kahte- kolme mere-elu suve (Kangur et al. 2003). Daugava 

jõe emaskaladest oli ca 70% laskunud jõest merre üheaastasena ja 80% neist naasnud 

toitumisrändelt pärast kolme mere-elu suve (lisa 3). Kõigi selle aastakäigu kalade 

kasvunäitajad olid kõrgemad kui kasvanduses peetud Kunda jõe populatsioonist pärit 

sugukaladel. Daugava jõe  sugukalade keskmine mass marjaga oli 7.56 ± 2.26 kg ja täispikkus 

L 91.53 ± 8.11 cm. Neljasuviste kalade arv oli rühma sees suurem (9 isendit), mistõttu oli ka 

kasvunäitajate varieeruvus väiksem kui viiesuvistel emaskaladel (5 isendit). Neljasuviste 
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emaskalade  keskmine täispikkus oli 87.78 cm, varieeruvusega ±3.63 cm ja keskmine 

täismass 6.46 ± 0.87 kg, viiesuviste sugukalade pikkus oli 95.2 cm varieeruvusega ±9.78 cm 

ning keskmine täismass 8.76 ± 2.82 kg. Daugava rühmas oli ka  üks emaskala, kes oli kokku 

kuuesuvine – laskunud merre kaheaastasena ja veetnud meres neli suve (lisa 3).  

Daugava rühma võrdlemisel Kunda 4+ ja 6+ emaskalade vanuserühmadega t-testi abil 

kajastub rühmade vaheline kasvunäitajate erinevus statistiliselt olulisena (p < 0.001). 

Statistiliselt oluline erinevus kasvunäitajates ilmneb ka Kunda ja Daugava jõgede 

populatsioonidest pärit viiesuviste sugukalade võrdlemisel (lisa 4). 

Kalade kasvudünaamika oli mõlema populatsiooni rühmades sama. Täispikkuse L ja 

kehamassi vahel oli tugev positiivne seos, mis tähendab, et pikkus ja kehamass on omavahel 

seotud ehk mida pikem oli kala, seda rohkem ta ka kaalus. Lisast 5 nähtub, et pikkuse ja 

kehamassi korrelatsioonikordaja r Kunda 4+ emaskalade rühmas oli 0.934,  Kunda 6+ rühmas 

r = 0.927 ja Daugava rühmas r = 0.958.  

 

 

3.1.2. Emaskalade viljakusnäitajad 

Elusgeenipanga sugukalad igal aastal suguprodukte ei anna. Kasutamiskõlblikku marja või 

niiska saab geenipanga kaladelt ühel hooajal keskmiselt vaid 30-60% kaladelt (Saadre, 2011). 

Kunda jõe päritolu sugukalade 4+ vanusegrupis oli 2012. aasta sügisel koos suguküpsemata 

kaladega kokku 174 emaskala; marja saadi  aga vaid 47 isendilt. Sama populatsiooni 6+  

vanusegrupis oli kokku 105 emaskala, neist 34 ahtrat; marja saadi kokku 68 isendilt (E. 

Saadre avaldamata andmed). Joonisel 5 on kajastatud uurimisrühmade emaskalade 

viljakusnäitajad.  
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Joonis 5. Kunda ja Daugava jõest pärit emaskalade viljakusnäitajad (±SD). 

 

 

Tarbeviljakus oli kõrgeim Daugava jõe päritolu emaskaladel - 7948.7 ± 1527.4 marjatera 

keskmiselt ühe kala kohta. Nende tarbeviljakus oleks olnud veelgi suurem, aga osa kaladest ei 

lüpstud täielikult tühjaks (vt seletus allpool). Kunda 4+ vanuserühmal oli keskmine 

tarbeviljakus 1774.7 ± 739.5 marjatera ja Kunda 6+ vanuserühmal 2912.1 ± 1134.1 marjatera. 

2012. aasta sügisel kasutatud Kunda 4+ ja Kunda 6+ vanuste emaskalade keskmine 

tarbeviljakus oli väiksem (2343 marjatera) kui 2004 – 2011 aastate kõigi vanusegruppide 

keskmine (3399 marjatera). See seletub asjaoluga, et aastatel 2004 – 2011 kasutati ka 

vanemate kui 6+ emaskalade gruppe, kus tarbeviljakus oli kõrgem (Alliku, 2011; Andresson, 

2012). Kirjanduse järgi on Daugava lõhe keskmine tarbeviljakus 9000 – 10000 marjatera, 

Keila ja Pirita jõgede lõhe puhul 8700 marjatera (Rannak et al., 1983). 

Kõigi uurimisrühmade vahel oli statistiliselt oluline erinevus tarbeviljakuses (p < 0.001). 

Suhteline tarbeviljakus Kunda 6+ ja Daugava rühmade võrdlemisel polnud statistiliselt oluline 

(p > 0.001), aga Kunda 4+ ja Daugava uurimisrühmade omavaheline erinevus suhtelises 

tarbeviljakuses oli statistiliselt oluline (p < 0.001) (lisa 4).  

Reeglina on suhteline viljakus suurem väiksematel emaskaladel, st nad toodavad ühe 

kilogrammi kehamassi kohta rohkem marjateri kui suuremad emaskalad (Lobon-Cervia et al., 
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1997). See seos ilmneb, võrreldes kolme uurimisrühma emaskalade suhtelise tarbeviljakuse 

näitajaid. Kunda 4+ vanuserühma emaskalad on võrreldes teiste uurimisrühmade kaladega 

väiksema massiga ning nende suhteline tarbeviljakus oli suurim - 1632.1 ± 400.5 marjatera 

ühe kilogrammi emaskala marjata massi kohta. Kunda 6+ ja Daugava rühma emaskaladel, 

kelle mass oli suurem, oli suhteline tarbeviljakus väiksem – Kunda 6+ jõe päritolu 

emaskalade puhul 1125.5 ± 432.3 ja Daugava rühmal 1318.7 ± 353.4 marjatera marjata 

kehamassi kilogrammi kohta.  

Looduslikest populatsioonidest pärit lõhedel on marjaterade arv ja suurus otseses seoses 

emaskala suurusega (Brännäs et al., 1985; Heinimaa & Heinimaa, 2004). Samasugune seos 

ilmnes Kunda geenipanga rühmade puhul, kõige tugevamini Kunda 4+ rühma puhul, kus 

lüpstud marjaterade arvu ja emaskala täismassi ning pikkuse vahel oli tugev positiivne seos, 

korrelatsioonikordaja vastavalt 0. 892 ja 0. 857. Kunda 6+ rühma puhul oli see seos keskmise 

tugevusega, marjaterade arvu ning emaskalade pikkuse vaheline korrelatsioonikordaja oli 

0.486 ning täismassi ja marjaterade arvu vaheline korrelatsioonikordaja oli 0.468. 

Olemasoleva materjali põhjal leiti Daugava jõest  pärit emaskalade marjaterade arvu ja 

täismassi ning pikkuse vahel nõrk positiivne seos (korrelatsioonikordaja vastavalt 0.258 ja 

0.162) (lisa 5). Selline tulemus on Daugava jõest püütud sugukalade puhul ka ootuspärane, 

sest osa emaskaladest jäeti tühjaks lüpsmata, et mitte ületada ostu-müügilepingus 

kokkulepitud marjaterade üldkogust (E. Saadre suuline teade). Tegelik seos Daugava jõest 

pärit emaskalade marjaterade arvu ning pikkuse ja massi vahel on seetõttu kindlasti tugevam. 

Seosed marja mahu (liitrites) ja emaskalade pikkuse ning täismassi vahel olid Daugava rühma 

puhul keskmise tugevusega, Kunda 4+ rühmal oli see tugev ja 6+ rühmal keskmine. 

Kirjandusallikate andmetel jääb lüpsmise ajal kalasse keskmiselt 2000 marjatera, mida ilma 

kõhuõõnt avamata kätte ei saa (Kazakov, 1982). Soomes Teno jõest püütud looduslike 

emaskalade uuringutel avati kalade kõhuõõs ja saadi teada kalade absoluutse viljakuse 

näitajad; sel juhul oli seos pikkuse ja massiga keskmise tugevusega, korrelatsioonikordaja 

vastavalt 0.632 ja 0.662 (Heinimaa & Heinimaa, 2004).  

Daugava rühma emaskalade suurem tarbeviljakus võrreldes geenipanga kaladega tuleneb 

sellest, et meres elades kasvab kala kiiremini ning suguproduktid arenevad paremini kui 

tehislikes tingimustes kasvatatud kaladel (Eskelinen & Ruohonen, 1989; Määttä, 2000; 

Saadre, 2011).  
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Kirjanduse andmetel (Kazakov, 1982) peetakse oogeneesi ja spermatogeneesi toimumise ajal 

optimaalseks veetemperatuuriks 14-16  C. Põlulas on ka suveperioodil allikavee temperatuur 

suhteliselt madal, jäädes 10 kraadi piiresse (Alliku, 2011). Erinevus looduslike elupaikade 

veetemperatuurist võib samuti olla üheks põhjuseks, miks geenipanga sugukalad on aeglase 

kasvu ja madalama viljakusega. Kirjandusallikate andmetel on kalakasvanduses peetavad 

sugukalad väiksemad kui loodusest pärit emaskalad (Eskelinen & Ruohonen, 1989; Määttä, 

2000) ning sama vanuseklassi sugukalade võrdlemisel on geenipanga kalade mari väiksem kui 

loodusest pärit kaladel (Srivastava & Brown,1991; Määttä, 2000). 

 

 

3.1.3. Marja kvaliteet 

Soomes uuriti Atlandi lõhe sigimisedukust, püüdes leida emaskala suuruse mõju marja 

kvaliteedile ja kvantiteedile. Leiti, et viljastumise õnnestumine ja järglaste elujõulisus on 

seotud emaskala suurusega, mis mõjutab otseselt marja kvaliteeti iseloomustavaid 

kvalitatiivseid (marjatera suurus, energia– ja veesisaldus ning inkubatsiooniaegne suremus) ja 

kvantitatiivseid (absoluutne ja suhteline viljakus) näitajaid (Heinimaa & Heinimaa, 2004). 

Üheks marja kvaliteedi näitajaks on marjaterade suurus. Emaskalades võib moodustuda 

arvuliselt suurem kogus peenikesi või väiksem kogus suuremaid marjateri. Suurematest 

marjateradest kooruvad suurema kehamassiga vastsed, kelle ellujäämus pärast koorumist on 

kõrgem ning kes on ka sööma õppimise hetkel elujõulisemad kui väiksematest marjateradest 

koorunud vastsetest (Kazakov, 1982; Einum & Fleming, 1999, 2000a, 2000b). Marjaterade 

arv ühes liitris iseloomustab marjaterade mõõtmeid, sest mida suuremad on marjaterad, seda 

vähem neid mahuühikusse mahub (tabel 4). Daugava jõe populatsioonist pärit emaskalad olid 

suuremad kui Kunda päritolu geenipanga kalad ning ühes liitris oli keskmiselt 5593.3 ± 639.7 

marjatera. Nooremate Daugava emaskalade mari oli peeneteralisem – neljasuvistel (3+) 

kaladel oli ühes liitris 5777.8 ± 494.41 marjatera ning vanematel, viiesuvistel (4+) 

emaskaladel 5260 ± 853.23 marjatera. Kunda jõe päritolu geenipanga emaskalade puhul oli 

4+ vanusegrupis kasvunäitajad madalamad ning marjaterade arv ühes liitris suurem – 7507.4 

± 903.7 marjatera, vanemate (6+) emaskalade rühmas olid kasvunäitajad küll kõrgemad, kuid 

tunduvalt madalamad kui Daugava jõe populatsioonist pärit kõigi vanusegruppide 
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emaskaladel keskmiselt. Kunda 6+ rühma marjaterade arv liitris oli 5580.1±570.0. 

Statistiliselt polnud marjaterade arv liitris Kunda 6+ ja Daugava  rühma vahel oluline 

(p>0,001). Teiste uurimisrühmade vahel oli erinevus statistiliselt oluline (p < 0,001) (lisa 4). 

Kunda jõest pärit geenipanga kalade mari oli 2012. aastal peeneteralisem (6542 marjatera 

liitris)  kui aastatel 2004-2011 sama populatsiooni kalade kõikide vanusegruppide keskmine 

(6273 marjatera liitris), kuna viimases kajastuvad ka vanemate kui 6+ kalade andmed (Alliku, 

2011; Andresson, 2012). Selle asemel, et toota rohkem marjateri ühe kehamassi ühiku kohta, 

kasutavad suuremad emaskalad ressursse efektiivselt, tootes parema kvaliteediga (suurema 

energiasisaldusega) marjateri kui väiksemad kalad (Heinimaa & Heinimaa, 2004). 

Tabelis 6 on toodud andmed paisunud marjaterade läbimõõdu, massi ja viljastumata 

marjaterade osatähtsuse kohta ning nende väärtuste analüüsimise tulemused t-testiga p-

väärtuste saamiseks (α= 0.001).  

 

Tabel 6. Kunda ja Daugava jõe populatsioonidest pärit paisunud marjaterade läbimõõt, mass 

ning viljastumata marjaterade protsent (±SD) ja nende p-väärtused (α= 0.001) 

  
Läbimõõt, mm Keskmine mass, g Viljastumata marjaterade 

 % 

Kunda 4+ 5.49±0.18 0.094±0.09 16.19%±12.16% 

Kunda 6+ 6.05±0.14 0.130±0.009 13.52%±10.63% 

Daugava 6.09±0.27 0.127±0.175 1.91%±2.59% 

Sh Daugava 3+ 6.02±0.21 0.122±0.012 1.57%±1.28% 

   Daugava 4+ 6.25±0.34 0.138±0.025 2.91%±4.21% 

Kunda 4+ vs Kunda 6+ 5.64E-01 1.42E-08 5.29E-10 

Kunda 4+ vs Daugava 1.52E-03 9.71E-07 1.82E-05 

Kunda 6+ vs Daugava 1.30E-03 5.47E-01 5.35E-01 

Kunda 4 + vs Daugava 4+ 3.45E-02 3.94E-05 1.41E-02 

 

 

Läänemere lõhe marjatera läbimõõt on keskmiselt 5–7 mm. Suuremad ja vanemad kalad 

annavad reeglina suuremaid marjateri (Webb et al., 2007). Teno jõest pärit emaskalade 

paisunud marja läbimõõt oli keskmiselt 6.25 ± 0.21 mm ja mass 135 ± 17 mg (Heinimaa & 

Heinimaa, 2004). Marjatera suurus ja läbimõõt sõltuvad üksteisest (joonis 6) ning nende 

omavaheline seos kõigi uurimisrühmade marjateradel oli tugev (r > 0.7) (lisa 5). Daugava jõe 
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populatsioonist pärit emaskalade keskmine paisunud marjatera läbimõõt oli 6.09 ± 0.27 mm ja 

mass 0.127 ± 0.175 g. Daugava rühma nooremate, neljasuviste emaskalade marjaterade 

läbimõõt oli 6.02 ± 0.21 mm ja keskmine mass 0.122 ± 0.012 g. Daugava viiesuviste 

emaskalade marjateradade läbimõõt oli 6.25 ± 0.34 mm ja mass 0.138 ± 0.025 g. Sama 

vanade (4+) Kunda jõe päritolu geenipanga sugukalade marjaterad olid küll väiksema 

läbimõõduga – 5.49 ± 0.18 mm, kuid erinevus Daugava 4+ vanuserühma kalade marjaterade 

läbimõõdust polnud statistiliselt oluline (p > 0.001). Mõlema vanuserühma marjaterade 

keskmiste masside vahel oli aga statistiliselt oluline erinevus olemas (p < 0.001). Kunda 4+ 

vanuserühma emaskalade marja keskmine mass oli 0.094 ± 0.09 g. Kunda geenipanga 

seitsmesuviste kalade marjatera läbimõõt oli 6.05 ± 0.14 mm ja mass 0.130 ± 0.009g. 

Statistiliselt olulist erinevust ei ilmenud Kunda 6+ vanuserühma ja Daugava jõe 

populatsioonidest pärit emaskalade keskmiste marjaterade massi ja läbimõõdu võrdlemisel   

(p > 0.001), mis on seletatav asjaoluga, et kõik Daugava sugukalad olid nooremad kui 6+. 

Statistiliselt oluline erinevus ilmnes Kunda 6+ ja Kunda 4+ vanuserühmade emaskalade 

marjaterade keskmiste masside võrdlemisel (p < 0.001); samade rühmade marjaterade 

läbimõõdu võrdlemisel statistiline oluline erinevus puudus (p > 0.001). Daugava jõe 

populatsioonist pärit emaskalade ja Kunda 4+ vanuserühma emaskalade marjaterade 

keskmiste masside võrldemisel oli statistiliselt oluline erinevus olemas (p < 0.001), kuid 

marjaterade läbimõõdu puhul statistiliselt olulist seost ei ilmenud (p > 0.001). 

 

Joonis 6. Marjatera läbimõõdu (mm) seos massiga (g). Iga kujund joonisel tähistab ühe 

proovi marjaterade (ca 360 – 420) keskmisi näitajaid. 
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Viljastumata marjaterade osatähtsus oli suurim Kunda 4+ rühmal – 16.19% ± 12.16%; Kunda 

6+ rühmal oli see 13.52% ± 10.63%. Võrreldes Kunda rühmadega oli Daugava rühma 

viljastumata marjaterade osakaal märkimisväärselt madalam ja väiksema varieeruvusega – 

1.91% ± 2.59%. Statistiliselt oluline erinevus viljastumata marjaterade osatähtsuses ilmnes 

Daugava jõe populatsioonist pärit emaskalade ja Kunda 4+ vanuserühma emaskalade 

viljastumata marjaterade osatähtsuse võrdlemisel (p < 0.001); Kunda 6+ vanuserühmaga 

võrdlemisel statistiliselt oluline erinevus puudus (p > 0.001). Kunda 6+  ja Kunda 4+ 

vanuserühma emaskalade viljastumata  marjaterade osatähtsuse võrdlemisel ilmnes 

statistiliselt oluline erinevus (p < 0.001). 

Kirjanduse põhjal võib arvata, et erinevuse põhjus uurimisrühmade viljastumata marjaterade 

osatähtsuses tuleneb marja kvalitatiivsetest omadustest, milleks on marjaterade 

energiasisaldus (proteiinid ja lipidiid). Marjaterade energiasisaldust käesoleva töö raames ei 

uuritud. Marjaterade energiasisalduse ja emaskala suuruse positiivset seost ning 

energiasisalduse sõltuvust inkubeerimisaegse ellujäämusega on uuritud Soomes (Heinimaa & 

Heinimaa, 2004). Nende uurimustööst ilmnes, et suuremad emaskalad annavad suurema 

energiasisaldusega marjateri, mille suurem toiteainete sisaldus mõjutab positiivselt loote ja 

vastse arengut ning inkubatsiooniaegset ellujäämust. Srivastava ja Brown`i (1991) andmetel 

on looduses kasvanud sugukalade marja viljastumise protsent ja ellujäämus kuni 25% kõrgem 

kui geenipangast pärit sugukalade marjal. Kunda ja Daugava populatsioonidest pärit 

uurimisrühmade marja ellujäämus on kajastatud joonisel 7. Kunda jõe geenipanga emaskalade 

järglastel oli inkubeerimise ajal suurem suremus võrreldes Daugava jõest pärit sugukalade 

järglastega. Kui Daugava rühma puhul oli marja ellujäämus 89.4%, siis Kunda 4+ rühma 

puhul oli see 15.7% võrra ning Kunda 6+ rühma puhul 10.0% võrra madalam. Hilisematel 

arengustaadiumitel, kui vastsed läksid üle välisele toidule, ellujäämuse erinevus rühmade 

vahel vähenes (vt ptk 3.2.3.). Saadud tulemused on kooskõlas kirjandusallikate andmetega 

looduses suguküpseks saanud emaskalade marja parema kvaliteedi kohta võrreldes  tehislikes 

tingimustes kasvnud sugukalade marja kvaliteediga, mis omab esmajärjekorras positiivset 

mõju marja viljastumise õnnestumisele ja inkubatsiooniaegsele kõrgemale ellujäämusele.  
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Joonis 7. Daugava ja Kunda jõe päritolu lõhe marja inkubatsiooniaegne ellujäämus (%). 

 

 

3.2. Daugava ja Kunda jõgedest pärit lõhe vastsete, maimude ja 

samasuviste kasv ning ellujäämus 

3.2.1. Vastsete ja maimude areng ning kasv 

Pärast marjaterast koorumist sõltuvad vastsed rebukotis sisalduvatest toiteainetest kuni 

välisele toitumisele üleminekuni. Suurematest marjateradest kooruvad suurema rebukotiga 

eelvastsed. Rebukotis sisalduvate toiteainete hulk on vastsete stabiilse arengu, kasvu ning 

ellujäämuse seisukohalt määrava tähtsusega (Heinimaa & Heinimaa, 2004). Käesoleva töö 

raames uuriti vastsete, maimude ja samasuviste kasvu ning ellujäämust sõltuvalt 

populatsiooni päritolust ja kasutatud emaskalade vanusest. Joonisel 8 on kujutatud Daugava ja 

Kunda jõe populatsioonidest pärit marjaterade (n = 5359), vastsete (n = 4100) ja maimude    

(n = 1900) kaalumisel saadud tulemusi.  

 

73.71% 
79.39% 

89.39% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Kunda 4+ Kunda 6+ Daugava 

E
ll

u
jä

ä
m

u
s,

 %
 



44 

 

Joonis 8. Daugava ja Kunda jõe populatsioonidest pärit marjaterade, vastsete ja maimude 

keskmised massid (g) (±SD). 

 

 

Joonisel 9 on kujutatud 6. – 8. augustil 2013, 6. – 11. oktoobril 2013 ja 7. – 8. jaanuaril 2014 

tehtud samasuviste noorkalade (n= 3900) kaalumise tulemused. 
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Joonis 9. Daugava ja Kunda jõe populatsioonidest pärit samasuviste keskmised massid (g) 

(±SD). 

 

 

Joonis 10 annab ülevaate marjaterade (n = 5359) läbimõõdust ja vastsete (n = 4100) ning 

noorkalade (n = 3900) keskmistest pikkustest. 
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Joonis 10. Daugava ja Kunda jõe populatsioonidest pärit marjaterade läbimõõt ning vastsete 

ja samasuviste noorkalade keskmised täispikkused (cm) (±SD).  

 

 

Jooniselt 8 ja 10 nähtub, et Daugava jõest pärit vastsete keskmine mass 514 kraadpäeva 

vanuselt alates marja viljastamisest oli 0.205 ± 0.028 g ja täispikkus 26.94 ± 0.78 mm. 

Daugava rühmasiseses võrdluses olid  nooremate sugukalade (3+) vastsed väiksema massi  ja 

täispikkusega, vastavalt  0.195 ± 0.012 g ja 26.72 ± 0.57 mm (lisa 6). Daugava vanemate (4+) 

emaskalade vastsed olid suuremad ka uurimisrühmade vahelises võrdluses – massiga 0.221 ± 

0.043 g ja pikkusega 27.22 ± 1.08 mm. Kunda 6+ vanuserühmas olid uuritud kalarühmadest 

vanimad emaskalad ja nende järglased olid vastsetena suurima massi 0.216 ± 0.024 g ja 

pikkusega 26.56 ± 0.30 mm. See tulemus on kooskõlas kirjanduses toodud andmetega sellest, 

et vanemad sugukalad annavad suuremakasvulisi järglasi (Brooks et al., 1997; Bascinar & 

Okumus, 2004). Kunda jõe päritolu noorema vanuserühma (4+) sugukaladelt pärit vastsete 

keskmine mass oli 0.159 ± 0.018 g ja täispikkus 24.81 ± 0.69 mm. Statistiliselt oluline 

erinevus ilmnes Kunda 4+ vanuserühma vastete pikkuse ja massi võrdlemisel nii Kunda 6+ 

vanuserühma kui ka Daugava jõe päritolu vastsete vahel (p < 0.001) (lisa 7). Kunda 4+ ja 

Daugava 4+ vanuste emaskalade järglaste võrdlemisel oli statistiliselt oluline erinevus nii 

vastsete kehamasside kui ka pikkuste vahel olemas (p < 0.001). Kunda 6+ vanuserühma ja 
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Daugava rühma vastsete pikkuste ja masside vahel statistiliselt olulist erinevust polnud (p > 

0.001). See tuleneb asjaolust, et Daugava emaskalad olid keskmiselt nooremad Kunda 

geenipanga vanematest emaskaladest. 

Jooniselt 8 nähtub, et kõigis uurimisrühmades oli vastsete mass ja pikkus tugevas positiivses 

seoses marjatera massiga, korrelatsioonikordaja üle 0.7 (lisa 4). Tehtud korrelatsioonanalüüs 

näitas, et Daugava rühma vastsete pikkuste ja masside omavaheline seos oli tugevam (r > 0.7) 

kui geenipanga emaskalade vastsetel (r < 0.7). Lisaks ilmnes, et Daugava rühma vastete 

pikkuste ja masside vaheline seos emaskala vanusega oli positiivne ja keskmise tugevusega 

(r>0.3). Võib arvata, et seos emaskala vanuse ja vastsete massi ning pikkuse vahel on seotud  

omakorda marjatera suurusega – vanemad emaskalad andsid suuremateralisemat marja, 

millest koorusid suuremad vastsed (joonis 11). Kunda 4+ ja 6+ rühmade võrdlemisel oli 

emaskala vanuse seos vastsete massi ja pikkusega tugev (r > 0.7). Kunda populatsiooni 

sugukalade vanuse ja vastsete massi ning pikkuse tugevam seos võrreldes Daugava rühmaga 

on ilmselt tingitud kasutatud emaskalade suuremast arvust mõlemas vanuserühmas.  

  

 

Joonis 11. Vastsete täispikkuse (L) (cm) seos  kehamassiga (g). 

 

 

Kirjanduse andmeil püsib tugev seos marja kvaliteedinäitajate ja koorunud järglaste suuruse 

vahel kuni välisele toitumisele üleminekuni (Heinimaa & Heinimaa, 2004). Marjatera 
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2000a, 2000b). Käesolevas töös ilmnes  juunis tehtud mõõtmistel seos marjatera suuruse ja 

maimude massi vahel Daugava ja Kunda 6+ uurimisrühmades 834 kraadpäeva vanuselt alates 

koorumisest (lisa 5).  Daugava rühma maimude keskmine kehamass oli 0.76 ± 0.10 g ning 

selle suurenemine võrreldes aprillikuus mõõdetud kehamassiga 3.7 kordne. Võrreldes 

geenipangas peetavate sugukalade järglastega oli Daugava maimude keskmine juurdekasv 

kõigis vanusegruppides suurim. Neljasuviste (3+) Daugava jõe päritolu emaskalade maimude 

keskmine mass oli 0.72 ± 0.09 g ning viiesuviste (4+) emaskalade järglastel 0.80 ± 0.11 g. 

Daugava rühma maimude massi seos marjatera läbimõõdu ja massiga oli keskmise 

tugevusega (r > 0.3). Kunda 6+ vanuserühma  maimude massi ja marjatera läbimõõdu 

vaheline seos oli aga tugevam, korrelatsioonikordaja 0.82. Kunda 6+ emaskalade maimude 

keskmine mass suurenes 2.6 kordselt, 0.56 ± 0.06 grammini. Kunda 4+ vanuserühma maimud 

olid kasvus järele jõudnud vanema (6+) vanuserühma järglastele ning statistiliselt olulist 

erinvust kahe vanusegrupi maimude kehamasside vahel enam polnud (p < 0.001). 

Aprillikuuga võrreldes oli Kunda 4+ vanuserühma maimude kehamass suurenenud 3.3 

kordselt, 0.54 ± 0.02 grammini. Kunda 4+ vanuserühma maimude juunikuise massi ja 

marjatera keskmise massi ning läbimõõdu vahel positiivset seost, nagu teistes 

uurimisrühmades, ei ilmnenud.  Seos  oli hoopis negatiivne ja keskmise tugevusega  (r > -0.3) 

ehk mida väiksem oli marjatera suurus seda suurem oli maimu mass juunikuus. See seos võib 

olla põhjustatud mitme erineva teguri koosmõjust.  

Lõhelistega läbiviidud uuringutes on tehtud kindlaks, et emaskala fenotüübist sõltuv 

marjaterade ja eelvastsete suurus kaotab järk-järgult oma mõju järglaste kasvu- ja 

ellujäämusnäitajatele. Kasvu ning ellujäämust hakkavad mõjutama muud mõjufaktorid, mis 

tulenevad isendi genotüübist ja keskkonnast (Heath et al., 1999; Perry et al., 2004). Selle 

põhjal tuleks Kunda 4+ vanuserühma maimude järelejõudmist kasvus vanema (6+) 

vanuserühma järglaste kasvule pidada teiste tegurite mõjuks. Järgmistel mõõtmistel selgus, et 

Kunda 4+ vanuserühma isendite mass ja pikkus ületab Kunda 6+ vanuserühma kasvunäitajaid 

(vt ptk 3.2.2.). Šotimaal kalakasvanduses läbiviidud uuringust ilmnes, et peeneteralisemast 

marjast koorunud lõhe vastsete toiteainete omastamine rebukotist oli parem ning nad kasvasid 

märkimisväärsemalt kiiremini kui suuremateralistest marjast koorunud vastsed (Gilbey et al., 

2009). Võib püstitada küsimuse, kas endogeense toitumise faasis saadud tulemused võiksid 

laieneda ka eksogeense toitumise faasile toidukülluse tingimustes. Positiivsest vastusest 

sellele küsimusele tuleneks järeldus, et peenemateralisemast marjast koorunud vastsete ja 
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maimude toitainete omastamine söödast on parem kui suuremateralisest marjast koorunud 

noorkaladel. See seletaks Kunda 4+ vanuserühma järglaste järkjärgulist kasvus järelejõudmist 

Kunda 6+ vanuserühma järglastele alates välisele toitumisele üleminekust kuni samasuvise 

eani (joonis 8 lk 44 ja 9 lk 45).  

Geenipangas peetavate mõlema vanuserühma emaskalade järglaste ja Daugava jõe päritolu 

maimude keskmiste kehamasside vahel oli statistiliselt oluline erinevus (p < 0.001). 

Arvatavasti on elusgeenipanga päritolu noorkalade väiksem kasv seotud sugukalade 

kasvukeskkonna ja väikese populatsiooniga. Tehislikes tingimustes peetava sugukarja 

järglaste kasvunäitajad näitavad kirjanduse andmetel järk-järgulist vähenemist iga uue 

kasutusele võetava põlvkonnaga (Araki et al., 2008). Samade autorite arvates võib vähese 

sugukalade arvuga kaasneda sugulusristlus ja geneetiline vaesumine, mis avaldab negatiivset 

mõju järglaskonna kasvukiirusele võrreldes looduses kasvanud sugukalade järglastega. 

Järgmistel mõõtmistel Kunda ja Daugava jõe päritolu noorkalade kasvunäitajate vahe järjest 

suurenes (vt ptk 3.2.2.). 

 

 

3.2.2. Samasuviste noorkalade kasv 

Suve lõpuks on maimust kujunenud samasuvine noorkala ehk tähnik. Kala kasvukiirus on 

eriti oluline juhul, kui jõkke asustatakse samasuviseid (0+) kalu. Suurematel kaladel on 

suurem tõenäosus jääda looduses ellu, võrreldes väiksemate samas vanuses isenditega. 

Kalakasvanduses kasvatatud kalad pole kohastunud eluks looduslikes tingimustes ning 

seetõttu ei ole nad nii konkurentsivõimelised kui on looduses kasvanud kalad, kes on juba 

kohanenud  oma kasvukeskkonnaga (Araki et al., 2008). 

Daugava päritolu lõhede järglased olid kiiremakasvulised kui geenipanga päritolu noorkalad. 

Augusti keskmine mass võrreldes juunikuuga oli neil suurenenud 76%  (3.19 ± 0.83 g).  

Daugava päritolu kalade keskmine pikkus oli augustis 6.70 ± 0.63 cm (joonis 9 lk 45 ja joonis 

10 lk 46) . Kunda elusgeenipanga mõlema vanuserühma emaskaladest pärit noorkaladel oli 

kehamass augustis üle ühe grammi väiksem kui Daugava jõe omadel. Kunda 4+ vanuserühma 

emaskaladelt pärit noorkalade keskmine mass oli augustis 2.05 ± 0.59 g (juurdekasv võrreldes 

juunikuuga 74%); Kunda 6+ vanuste emaskalade järglaste keskmine kehamass oli augustis 
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2.02 ± 0.65 g ja juurdekasv juunist augustini oli 72%. Kunda 4+ ja 6+ vanuserühma 

sugukalade järeltulijate pikkused olid vastavalt 5.82 ± 0.54 ja 5.76 ± 0.68 cm. Tüsedusindeks, 

mis on üheks kehakonditsiooni  indikaatoriks kala kasvu ja toitumise hindamisel, oli Daugava 

rühmal augustis 1.04 ± 0.11, Kunda 4+ vanuserühmal 1.01 ± 0.13 ja ja Kunda 6+ 

vanuserühmal 1.03 ± 0.16. 

Oktoobrikuus tehtud mõõtmistel, 2199 kraadpäeva vanuselt alates koorumisest, oli Daugava 

rühma noorkalade keskmine mass suurenenud võrreldes augustikuuga 65% ja pikkus 30%, 

vastavalt 9.13 ± 2.66 g ja 9.61 ± 0.94 cm. Kunda 4+ vanuserühma järglased ületasid oma 

kasvult vanema (6+) generatsiooni järglasi. Kunda 6+ vanuserühma järglaste massi ja pikkuse 

suurenemine oli ühe protsendi võrra väiksem võrredes Kunda 4+ vanuserühma järglastega, 

kus mass suurenes 61% ja pikkus 29%. Kunda 4+ vanuserühma järglaste keskmine mass oli  

5.38 ± 1,88 g ja pikkus 8.14 ± 0.92 cm. Kunda 6+ vanuserühma järglaste keskmine mass 

suurenes 60% ja pikkus 28%. Kunda 6+ vanuserühma järglaste keskmine mass oli 5.06 ± 1.97 

g ja täispikkus 8.05 ± 1.03 cm. 

Kunda jõe päritolu geenipanga järglaste puhul olid 6+ vanusegrupi emaskaladelt pärit 

noorkalade tüsedusindeksid madalamad – 0.92 ± 0.07, nooremate (4+) emaskalade järglaste 

tüsedusindeksid küll kõrgemad – 0.96 ± 0.08,  kuid madalamad kui Daugava jõe päritolu 

emaskalade samasuvistel keskmiselt (1.00 ± 0.08) (lisa 5).  

Kahest erinevast populatsioonist, loodusest püütud ja geenipangas kasvatatud sugukaladelt 

saadud järglaste ellujäämust ja kasvu on uuritud ka Eestis, kuid tulemused ei ole veel 

publitseeritud. Anti Vasemägi juhitud töörühm uuris 2010. aasta kevadel vastsetena asustatud 

kahe geneetiliselt erineva lõhepopulatsiooni – Narva jõest püütud sugukalade ja Põlula 

Kalakasvatuskeskuses peetud Kunda päritolu geenipanga järglaste ellujäämust ja kasvu 

sarnastes looduslikes tingimustes Selja ja Valgejões kokku neljas jõelõigus. Septembris 2010 

tehtud katsepüükide käigus määrati standardpikkused ja kehamassid ning võeti koeproov ning 

geneetilise analüüsi põhjal tuvastati noorkalade päritolu. Kunda geenipanga päritolu 

samasuviste (n = 786) keskmine kehamass oli 6.22 ± 2.21 g, Narva jõe päritolu järglaste (n = 

893) keskmine kehamass aga tunduvalt suurem, 11.66 ± 3.85 g (A. Vasemägi avaldamata 

andmed).  

Oktoobrist jaanuarini oli kalade juurdekasv väiksem, kuna kalade toitumise intensiivsus 

oleneb vee temperatuurist. Daugava jõe päritolu emaskalade järglaste sügistalvine juurdekasv 



51 

 

oli väiksem võrreldes teiste uurimisrühmadega. Võrreldes oktoobrikuuga suurenes keskmine 

kehamass 28% (12.83 ± 4.85 g) ja pikkus 8% (10.45 ± 1.40 cm). Geenipanga mõlema 

vanuserühma emaskaladelt pärit noorkalade keskmine kehamass suurenes 34% ja pikkus 

11%. Kunda 4+ vanuserühma kalade mass oli 8.10 ± 2.49 g ja pikkus 9.13 ± 0.87 cm. Kunda 

6+ vanuserühma kalade keskmine mass oli 7.57 ± 2.75 g ja 9.05 ± 1.01 cm.  

Jõeveelistes kalakasvandustes söövad kalad talvel madala veetemperatuuri tingimustes väga 

vähe ja seetõttu väheneb lõhe tüsedusindeks talvel ja kevadel (Pastenack et al., 2010). 

Allikaveelises Põlula Kalakasvatuskeskuses on vee temperatuur ka talvel 3-5°C ja kala toitub 

ning kasvab vähesel määral ka siis. Käesoleva töö raames kogutud andmed näitavad, et kalade 

pikkuskasv sügistalvel oluliselt aeglustub, kuigi kolme kuu kaaluline  juurdekasv oli 30% 

ringis. Jaanuarikuus olid kõigi uurimisrühmade kalade tüseduseindeksid suuremad kui 

oktoobris. Daugava rühma noorkalad olid tüsedaimad, indeks 1.06 ± 0.07, Kunda 4+ 

vanuserühma järeltulijate tüsedusindeks oli 1.03 ± 0.06 ja Kunda 6+ rühma järglaste 

tüsedusindeks 0.98 ± 0.05 (lisa 6).  

Joonised 12, 13 ja 14 kajastavad Kunda ja Daugava populatsioonidest pärit samasuviste 

noorkalade keskmiste masside ja pikkuste vahelisi seoseid kolmel mõõtmisperioodil. Kõigil 

uurimisrühmadel oli massi ja pikkuse vahel  tugev positiivne seos (r > 0.7) ( lisa 8). 

 

Joonis 12.  Täispikkuse (cm) seos noorkala massiga (g) augustis.   
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Joonis 13. Täispikkuse (cm) seos noorkala massiga (g) oktoobris. 

 

 

 

Joonis 14. Täispikkuse (cm) seos noorkala massiga (g) jaanuaris.
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Kunda päritolu sugukalade kahe vanuserühma järglaste keskmiste pikkuste ja kehamasside 

võrdlemisel ei ilmnenud statistiliselt olulisi erinevusi (p > 0.001). Daugava päritolu lõhede 

järglaste keskmiste pikkuste ja kehamasside võrdlemisel Kunda emaskalade eri 

vanuserühmade järglaste vastavate näitajatega ilmnesid statistiliselt olulised erinevused (p < 

0.001). (lisa 7). 

 

 

3.2.3. Vastsete, maimude ja samasuviste ellujäämus ja kaod 

Järglaste ellujäämus on üks olulisemaid kalakasvatuslikke näitajaid. Ellujäämust mõjutavad 

mitmed erinevad tegurid: emaskalade kasvu- ja viljakusnäitajatest sõltuv marja kvaliteet, 

keskkonnatingimused, aga ka vastupidavus haigustekitajatele. Kalakasvanduses on järglaste 

ellujäämus tunduvalt kõrgem kui looduses. Kui looduses on ellujäämus marja viljastamisest 

kuni samasuviseks (0+) saaamiseni 2 – 4%, siis kalakasvandustes on sama näitaja 76 – 88% 

(tabel 1 lk 23). 

Joonisel 15 on toodud Kunda ja Daugava populatsioonidest pärit emaskalade järglaste 

suremus marja viljastamisest oktoobris 2012 kuni samasuviste kasvatamiseni detsembris 2013 

erinevatel kasvu– ja arenguetappidel (I – VII). Samad andmed kuude lõikes on kajastatud 

lisas 10 toodud joonisel.   
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Joonis 15. Noorkalade suremus (%) marja viljastamisest oktoobris 2012 kuni detsembrini 

2013  järgmistel kasvu – ja arenguetappidel: I – viljastamisest koorumiseni (24.10. 2012 – 

25.02.2013) II – koorumise algusest kuni koorumise lõpuni (26.02-15.03) III – 

rebukotistaadium, koorumise lõpust kuni söötma hakkamiseni (16.03.13 - 03.05.13), IV – 

sööma õpetamisest kuni haigestumiseni  (04.05.13 – 12.05.13), V – haigusperioodil tekkinud 

kadu (13.05 – 01.06), VI – pärast tervenemist kuni samasuviseks saamiseni (02.06.13 - 

01.08.13), VII – samasuviseks saamisest kuni detsembri lõpuni (02.08.13 -31.12.13).  

 

 

Inkubatsiooniperioodi marja kadu (I periood)  moodustus suuremas osas viljastumata 

marjateradest. Daugava jõe päritolu lõhede marja inkubatsiooniaegsed kaod olid väiksemad 

kui geenipanga päritolu sugukalade marjal. Inkubeerimisaegne kadu oli Daugava rühma 

marjal 10.61%, Kunda 6+ rühma marjal 20.61% ja Kunda 4+ rühma marjal 26.29%. 

Koorumisaegne (II periood) suremus oli madalaim Kunda 6+ vanuserühma emaskalade 

marjast koorunud vastsetel, jäädes alla ühe protsendi. Suurimad koorumiskaod olid 

geenipanga 4+ emaskalade järglastel – 2.52%. Daugava rühma vastsete koorumisaegne 

suremus oli 1.39%. Rebukotistaadiumis vastsete (III periood,  koorumisest kuni eksogeensele 

toitumisele üleminekuni) kao moodustasid suures osas väärarengutega vastsed, kes nopiti 

teiste hulgast välja. Daugava jõe päritolu vastsete suremus sellel perioodil oli väikseim – 

2.39%. Geenipanga päritolu mõlema vanusegrupi emaskalade järglaste suremus oli kõrgem – 

Kunda 6+ vanuserühma järglaste oma oli 3.39%, 4+ vanuserühma emaskalade järglaste 

vastsete suremus oli  veel suurem – 6.31%.  
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Võrreldes eelmise perioodiga tõusis vastsete sööma õpetamise alguses (IV periood) suremus 

üle kahe korra kõigis uurimisrühmades. Daugava jõe päritolu vastste suremus oli madalaim – 

5.88%,  Kunda 4+ vanuserühma päritolu vastsetel aga kõrgeim – 17.08%. Kunda 6+ 

vanuserühma päritolu vastsete suremus IV perioodil oli 9.42%. Selle perioodi kõrgem 

suremus on tavaliselt põhjustatud sellest, et kõik vastsed ei ole võrdselt edukad sööma 

õppimisel, kõhnuvad ja lõpuks hukkuvad. Kunda 4+ vanuserühma kõrgem suremus viitab 

sellele, et väiksemakasvulised  vastsed õpivad halvemini sööma kui nende suuremakasvulised 

eakaaslased.  

Lõhe vastsed hoiduvad söömaõppimise järel mõnda aega veel basseini põhjale, mistõttu 

söödajäägid ja väljaheited võivad sattuda nende lõpuste vahele, mis loob soodsa pinnase 

parasiitide, bakterite ja seente paljunemiseks seal. Eriti sagedased on lõhekasvandustes 

bakteriaalse päritoluga lõpuseprobleemid (Roberts & Shepherd, 1997). Sellised probleemid 

tekkisid 2013. aasta maikuus ka Põlula Kalakasvatuskeskuse haudemajas. Äsja söömaõppinud 

vastsete suremus  suurenes järsult ja vaibus ravivannide tegemise järel paari nädala pärast. Ka  

sellel  perioodil oli Kunda 4+ vanuserühma vastsete suremus kõige kõrgem – 35.58%, mis 

viitab nõrgemale vastupanuvõimele haigustekitaja suhtes võrreldes teiste uurimisrühmadega. 

Kunda 6+ vanuserühma ja Daugava jõe päritolu vastsete suremus oli samuti märkimisväärne, 

vastavalt 30.13% ja 27.46%.  

Pärast haiguse taandumist juunikuu algul vähenesid kalakasvatuslikud kaod märkimisväärselt. 

Uurimisrühmade ellujäämusnäitajad ühtlustusid. Pärast haiguspuhangut kuni samasuviseks 

saamiseni (VI periood) oli Kunda 4+ vanuserühma emaskaladelt pärinevate maimude suremus 

1.44%, Kunda 6+ vanuserühma emaskalade järglastel 1.56% ja Daugava jõe päritolu kaladel 

1.55%. Augustikuu algusest kuni aasta lõpuni (VII periood) jäi kõigi uurimisrühmade vastsete 

suremus alla poole protsendi.  

Kirjandusallikate andmetel on kasvanduses peetud noorkalade  keskmine ellujäämus alates 

viljastamisest kuni samasuviseni sügisel  70 – 91%. Jões varieerub samal perioodil ellujäämus 

2 – 15% (tabel 1, lk 23). Alates marja viljastamisest oktoobris 2012 kuni detsembri lõpuni 

2013 oli Kunda 4+ vanuserühma emaskalade järglaste ellujäämus 34.1%, Kunda 6+ 

vanuserühma järglastel 45.7% ning Daugava jõe päritolu kaladel 57.7% (lisa 9).  

Daugava rühma järglaste kõrgem ellujäämus alates marja viljastamisest kuni juuni 

keskpaigani on ilmselt seoses, nagu kirjandusallikateski on väidetud, loodusest pärit 
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emaskalade marja parema kvaliteediga, mille mõju avaldub enim esimeste kasvu– ja 

arengustaadiumide jooksul (Srivastava & Brown, 1991; Brooks et al., 1997; Einum & 

Fleming, 1999; Heinimaa & Heinimaa, 2004). Elusgeenipanga sugukalade järglaste halvem 

ellujäämus nii marja inkubeerimise kui vastsete ja maimude esimese 3 – 4 elukuu jooksul 

võib osaliselt olla tingitud väikesest sugukarja suurusest, mis kirjanduse andmetel tõstab 

inbriidingu tõenäosust. On leitud, et lõhilaste paljundamisel, kui on esinenud sugulusristlust, 

väheneb ellujäämus 10 – 30% võrreldes looduses sigivate sugukaladega (Araki et al., 2008). 

Lisaks avaldab geenipanga päritolu kalade ellujäämusnäitajatele mõju ka emaskalade vanus – 

noorema põlvkonna (4+) emaskalade järglased olid kuni samasuviseks saamiseni suurema 

suremusega kui vanema põlvkonna (6+) emaskalade järglased.  
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KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada, kas sugukalade kasvukeskkond, päritolu 

ja vanus avaldavad mõju nende kasvu– ja viljakusnäitajatele ning milline on nende seos marja 

kvaliteedi ning järglaste kasvu, arengu ja ellujäämusega. Magistritöö materjaliks olid aastatel 

2012-2013 Põlula Kalakasvatuskeskuses kogutud andmed Kunda ja Daugava jõe 

populatsioonidest pärit sugukalade ning nende järglaste kohta. Kunda jõe populatsioonist pärit 

sugukarja peetakse kalakasvatuskeskuses kohapeal, Daugava jõe populatsioonist pärit 

sugukalade mari ja niisk koguti 2012. aasta sügisel jõkke tõusvatelt lõhedelt. Lisaks keskuse 

tavapärase kalakasvatustöö käigus saadud andmetele kogus töö autor täiendavat materjali, 

milleks oli eri gruppide emaskaladelt pärinevate silmtäppstaadiumis marjaterade (n = 5359), 

vastsete (n = 4100), maimude (n = 1900) ja samasuviste (0+) noorkalade (n = 3900) täpsemad 

mõõtmis– ning  kaalumistulemused. 

Sugukalade kasvu– ja viljakusnäitajaid analüüsides selgus, et erinevused ilmnesid nii mõlema 

populatsiooni sugukalade vahel kui ka sama populatsiooni eri aastakäikude kalade vahel. 

Uurimisrühmade kasvunäitajate võrdlemisel ilmnes oluline statistiline erinevus (p < 0.001). 

Kunda jõe päritolu elusgeenipanga sugukalade kasvunäitajad olid madalamad kui Daugava 

jõe päritolu lõhedel: Kunda 4+ emaskalade (n = 47) keskmine täismass oli 1.35 ± 0.48 kg ja 

pikkus 48.27 ± 4.90 cm,  Kunda 6+ lõhedel  (n = 68) olid vastavad näitajad 3.20 ± 0.99 kg ja 

62.01 ± 14.07 cm. Daugava jõe  sugukalade (n=15) keskmine täismass oli 7.56 ± 2.26 kg ja 

täispikkus L 91.53 ± 8.11 cm. Kunda 4+ vanuserühma emaskalade suhteline tarbeviljakus oli 

suurim – 1632.1 ± 400.5 marjatera ühe kilogrammi emaskala marjata massi kohta. Kunda 6+ 

ja Daugava rühma emaskaladel, kelle mass oli suurem, oli suhteline tarbeviljakus väiksem – 

Kunda 6+ jõe päritolu emaskalade puhul 1125.5 ± 432.3 ja Daugava rühmal 1318.7 ± 353.4 

marjatera marjata kehamassi kilogrammi kohta. Uurimisrühmade vahelised erinevused on 

tõenäoliselt tingitud nii geneetilistest iseärasustest, kasvukeskkonnast kui ka sugukalade 

vanusest.  

Emaskalade kasv ja viljakus mõjutavad marjaterade kvaliteeti. Üheks marja kvaliteedi 

näitajaks loetakse marjatera suurust. Loodusest püütud Daugava rühma emaskalade mari oli 

suureteralisem (läbimõõt 6.09 ± 0.27 mm ja mass 0.127 ± 0.175g) kui geenipanga päritolu 

Kunda 4+ rühma lõhede mari (läbimõõt 5.49 ± 0.18 mm ja  mass 0.094 ± 0.09 g). Kunda 6+ 

rühmas oli marjaterade läbimõõt oli 6.05 ± 0.14 mm ja keskmine mass 0.130 ± 0.009g. 
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Teiseks oluliseks kvaliteedinäitajaks peetakse inkubatsiooniaegset ellujäämust. Daugava jõe 

päritolu emaskalade marja inkubatsiooniaegne ellujäämus oli kõrgeim – 89.4%, Kunda 4+ 

rühmal 73.71% ning Kunda 6+ rühmal 79.39%. Suurematest marjateradest kooruvad 

suuremad vastsed, keda peetakse konkurentsivõimelisemaks ning nende ellujäämust paremaks 

nii looduses kui ka kalakasvanduse tingimustes. Kõigis uurimisrühmades oli aprillikuus 

tehtud mõõtmistel vastsete mass ja pikkus tugevas positiivses seoses marjatera massiga (r > 

0.7). Marjaterade suurusest tingitud erinevused taanduvad heades keskkonnatingimustes 2 – 5 

kuu jooksul pärast koorumist. Positiivne seos ilmnes aga ka juunis Kunda 6+ ja Daugava 

uurimisrühmade maimude keskmise massi ja marjaterade masside vahel. Kunda 4+ rühma 

maimude massi ja marjatera suuruse vahel oli samal ajal keskmise tugevusega negatiivne 

seos, mis tähendab, et Kunda jõe päriolu emaskalade järglaste kasv oli ühtlustunud (Kunda 4+ 

rühma maimude mass oli 0.54 ± 0.02 g ja Kunda 6+ rühmas 0.56 ± 0.06 g.) Kui eelmistel 

mõõtmistel oli Kunda 6+  ja Daugava rühma järglaste kasvus erinevus suhteliselt väike, siis 

juunikuuks olid Daugava maimud tunduvalt suuremad (0.76 ± 0.10 g) võrreldes geenipanga 

päritolu sugukalade järglastega. Sellest võib järeldada, et emaskala fenotüübist sõltuv 

marjaterade ja eelvastsete suurus kaotab järk-järgult oma mõju järglaste kasvule. Seda 

hakkavad mõjutama muud mõjufaktorid, mis tulenevad isendi genotüübist ja keskkonnast. 

Samasugust tendentsi võib täheldada ka kolme järgmise mõõtmise tulemustes. Mõõtmised ja 

kaalumised toimusid samasuviseks saamisel augustis, sügisel oktoobris ning talvel jaanuaris 

2014. Daugava rühma samasuviste noorkalade juurdekasv augustis oli võrreldes juuniga 76%, 

Kunda 4+ rühmas 74% ja Kunda 6+ rühmas 72%.  Oktoobri alguseks oli Daugava rühma 

järglaste kehamass ca 4 grammi suurem (9.13 ± 2.66 g) kui geenipanga  päritolu emaskalade 

järglastel. Jaanuari alguseks oli Daugava jõe päritolu emaskalade järglaste kehamass 12.83 ± 

4.85 g, Kunda jõe populatsioonist pärit noorema vanuserühma (4+) emaskalade järglaste 

keskmine kehamass oli 8.10 ± 2.49 g ja vanema põlvkonna (6+) rühma järglastel 7.57 ± 2.75 

g.  

Alates marja viljastamisest oktoobris 2012 kuni detsembri lõpuni 2013 oli Kunda 4+ 

vanuserühma emaskalade järglaste ellujäämus 34.1%, Kunda 6+ vanuserühma järglastel 

45.7% ning Daugava jõe päritolu kaladel 57.7%. 

Käesoleva uurimistöö käigus kogutud ja analüüsitud andmed kinnitasid teiste autorite töödes 

kajastatud tulemusi ja järeldusi. Looduslikku päritolu sugukaladel on parem marja kvaliteet, 

millest tulenevalt on nende järglaste kasv ja ellujäämus paremad kui elusgeenipangas 
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kasvatatud sugukalade järglastel. Kasvanduses peetavate sugukalade kasutamisel tuleb 

vähendada negatiivsete faktorite (nt stress, suur asutustihedus, sugulusristlus) mõju 

sigimisedukusele, järglaste kasvule ning ellujäämusele.  

Samalaadsete uuringute jätkamine võimaldaks analüüsida loodusest püütud ja elusgeenipanga 

erinevate põlvkondade sugukalade ning nende järglaste kalakasvatuslike näitajate muutumist 

aastate lõikes. Asustamise efektiivsuse hindamisel katsepüükide ja märgiste tagastamise 

põhjal oleks võimalik analüüsida kogunenud andmestikku eri päritolu noorkalade 

asustamisjärgse kasvu ja ellujäämuse kohta.  
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SUMMARY 

Master’s thesis 

 

THE USE OF SALMON (SALMO SALAR L.) BROODFISH FROM THE POPULATIONS 

OF THE RIVER DAUGAVA AND THE RIVER KUNDA, AND THE RESULTS OF 

REARING JUVENILE FISH IN THE PÕLULA FISH REARING CENTRE 

 

by Mai Andresson 

Salmon (Salmo salar L.) has been included into the Estonian Red List’s category of critically 

endangered species and into Annexes II and V of the European Union’s Habitats Directive. 

Salmon used to spawn mostly in the rivers of the Baltic Sea region. Salmon stocks started to 

decrease already in the 19th century owing to the continual increase in fishing capacities. In 

the 20th century the construction of hydropower dams started to increase, as did the 

agricultural pollution load. All of this either destroyed the suitable habitats or rendered them 

unavailable and brought on the noticeable deterioration of water quality. Already in the end of 

the 19th century and in the beginning of the 20th century the countries around the Baltic Sea 

(including Estonia) started to stock rivers with juvenile fish in order to restore the salmon 

stock. Today, around 70% of the salmon in the Baltic Sea originates from hatcheries.  

In Estonia salmon is only reared in and stocked by Põlula Fish Rearing Centre where a live 

gene bank of the River Kunda origin salmon is also kept. In the years 1997−2012 only North-

Estonian origin juvenile salmon were farmed in the Fish Rearing Centre and stocked into the 

rivers of the same area where the salmon populations were either destroyed or dying out (the 

rivers Narva, Purtse, Selja, Valgejõgi, Loobu, Jägala, Pirita,Vääna). In three rivers (Kunda, 

Keila, Vasalemma) the natural salmon population has persisted and juvenile fish from the 

hatchery are not stocked into them. During the last decade the salmon population of the River 

Pärnu has also been on the wane. In order to restore the population, fish rearing was started in 

the autumn of 2012 by bringing salmon eggs and milt from the River Daugava to Põlula Fish 

Rearing Centre. The parallel rearing of the River Daugava origin salmon and the offspring of 

the River Kunda origin live gene bank salmon gave an opportunity to compare their rearing 

indicators, the fecundity rates of the broodfish used and egg quality.  

This master’s thesis is based on the data which was collected from Põlula Fish Rearing Centre 

in the years 2012–2013 on broodfish from the River Kunda and the River Daugava 

populations and their offspring. In addition to the data that was gathered in the centre as a part 
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of everyday rearing work, the author collected further data: measurements of eyed eggs, 

alevins and juvenile fish originating from females of different groups. The individual data of 

the broodfish and their offspring were gathered into three groups by origin and the age of 

females: the River Daugava salmon (females of different age), and two age groups (4+ and 

6+) of the broodstock originating from the River Kunda and farmed in Põlula Fish Rearing 

Centre. The age of the River Daugava origin broodfish was determined on the basis of 

collected scale samples. Data were analysed using MS Excel spreadsheet application 

(arithmetic means, standard deviations, t-test, correlation analysis). 

The purpose of the thesis was to find answers to the following questions: 

Question: Do the growing conditions, origin and age of broodfish affect their growth and 

fecundity rates? 

Hypothesis: Broodfish size and age of maturity depend on genetic features and the conditions 

of the growing environment which in turn affect fecundity and the quality of eggs and milt. 

The age of maturity and the size of broodfish vary both inside and between populations. 

Relative fecundity is higher in smaller females, i.e. they produce a larger number of eggs per 

one kilogram of body weight than do larger females. 

Result: When comparing the growth rates of the three different groups, a significant statistical 

difference occurred (p<0,001) (see Appendix 4). The growth rates of the River Kunda origin 

live gene bank broodfish (see Table 4) were lower than those of the River Daugava origin 

salmon: the average body mass of 4+ females (n=47) was 1.35 ± 0.48 kg and the length 48.27 

± 4.90 cm, the same indicators for older 6+ salmon (n=68) were 3.20 ± 0.99 kg and 62.01 ± 

14.07 cm. The average body mass with eggs of the River Daugava broodfish (n=15) was 7.56 

± 2.26 kg and the total length L 91.53 ± 8.11 cm. The relative actual fecundity of the River 

Kunda females in the 4+ age group was the highest – 1632.1 ± 400.5 eggs per one kilogram of 

body mass without stripped eggs. In the River Kunda 6+ group and the River Daugava group 

the females with a bigger mass had a lower relative actual fecundity – in the River Kunda 6+ 

group the number of eggs per one kilogram of bodymass without stripped eggs was 1125.5 ± 

432.3 and in the River Daugava group 1318.7 ± 353.4. 
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Question: Do female body size and fecundity affect egg quality? 

Hypothesis: Female size and fecundity affect the quantity and quality (the size of eggs, 

mortality of eggs during the incubation) of eggs. The broodfish reared in a live gene bank are 

smaller in size, their eggs are smaller and the egg size variability is higher than for the 

representatives of the same species in nature. As a rule the quality of eggs for females in 

nature is better than for broodfish reared in artificial conditions.  

Result: The females caught from the River Daugava population were bigger than the fish of 

the River Kunda gene bank origin and the mean number of eggs per one litre was 5593.3 ± 

639.7. The egg diameter was 6.09 ± 0.27 mm and the average mass 0.127 ± 0.175 g (n=1849). 

The females in the River Kunda 4+ group had lower growth rates and the number of eggs per 

one litre was higher – 7507.4 ± 903.7; the egg diameter was 5.49 ± 0.18 mm and the mass 

0.094 ± 0.09 g (n=1503). The number of eggs per one litre for females in the River Kunda 6+ 

group was  5580.1±570.0, the egg diameter was 6.05±0.14 mm and the average mass  0.130 ± 

0.009g (n=2007). The survival rate of eggs during the incubation was 89.4% for the River 

Daugava females, 73.71% for the River Kunda 4+ group and 79.39% for the River Kunda 6+ 

group. 

 

Question: Does the egg quality affect the growth and survival rates of juvenile fish? 

Hypothesis: Egg size is positively correlated to the size of alevins and juvenile fish. Larger 

alevins are regarded as more competitive and with a better survival rate both in natural and 

artificial conditions. In good environmental conditions the differences stemming from egg 

size recede in 2–5 months after hatching. Further development and growth are mainly affected 

by the rearing environment of juvenile fish.  

Result: Measurements taken in April showed that in all of the groups the mass and length of 

the alevins had a strong positive correlation to the egg mass (r > 0.7) (see Appendix 5). 

Measurements taken in June in all of the groups demonstrated that there was a positive 

relationship also between the average mass and length of the fry and the egg mass. In April 

the average mass of the alevins was 0.205 ± 0.028 g (n = 1500) for the River Daugava group, 

0.159 ± 0.018 g (n = 1100) for the River Kunda 4+ group and 0.216 ± 0.024 g (n = 1500) for 

the River Kunda 6+ group. In June the average body mass of the fry was 0.76 ± 0.10 g for the 
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River Daugava group, 0.54 ± 0.02 g for the River Kunda 4+ group and 0.56 ± 0.06 g for the 

River Kunda 6+ group (see Appendix 6). The mean hatching mortality was highest in the 

River Kunda 4+ group – 2.52%; in the River Kunda 6+ group it was 0.68% and in the River 

Daugava group 1.39%.  During the period from hatching to the onset of exogenous feeding 

the mortality was 6.31% for the River Kunda 4+ group, 3.39% for the River Kunda 6+ group 

and 2.39% for the River Daugava group (see Appendix 9).  

 

Question: Do the growing environment, origin and age affect the growth speed and survival 

rate of juvenile fish during different life stages and growth periods? 

Hypothesis: The offspring of naturally matured males and females grow faster, have a higher 

survival rate and are more resilient to illnesses than the offspring of live gene bank broodfish. 

After the onset of exogenous feeding the influence of the female’s phenotype (egg size and 

fecundity) on the growth and survival rates of the offspring decreases. These rates will start to 

be affected by other factors determined by the specimen’s genotype and the environment. 

Result: The one summer old parr of the River Daugava salmon were larger than the parr of 

the gene bank salmon on all three measuring times: in August, October and January. The 

average body mass for the River Daugava parr (n = 2100) was 3.19 ± 0.83 g, 9.13 ± 2.66 g 

and 12.83 ± 4.85 g correspondingly. The average body mass for the offspring of River Kunda 

4+ group (n=500) was 2.05 ± 0.59 g in August, 5.38 ± 1.88 g in October and 8.10 ± 2.49 g in 

January; the offspring of River Kunda 6+ group had an average body mass of 2.02 ± 0.65 g in 

August, 5.06 ± 1.97 g in October and 7.57 ± 2.75 in January (see Appendix 6). Due to a 

bacterial gill disease that occurred on the early feeding fry in May, the mortality of the River 

Daugava origin juvenile fish was lower (27.46%) than the mortality of the River Kunda origin 

offspring (35.58% for the River Kunda 4+ group and 30.13% for the River Kunda 6+ group). 

From August to the end of the research period (December 2013) the mortality of the one 

summer old parr was under 1% in all of the groups. From the fertilization off eggs in October 

2012 to the end of December 2013 the survival rates for the offspring were as follows:  34.1% 

for the River Kunda 4+ group, 45.7% for the River Kunda 6+ group and 57.7% for the River 

Daugava group (see Appendix 9). 

The data gathered and analysed for this thesis confirmed the results and conclusions found in 

the works of other authors. The egg quality of natural origin broodfish is higher due to which 
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the growth and survival rates of their offspring are better than those for the offspring of live 

gene bank broodfish. When using broodfish from a hatchery, the influence of negative factors 

(e.g. stress, high stocking density, inbreeding) on reproduction and on growth and survival 

rates of offspring should be reduced. 
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LISAD 

Lisa 1. Eesti lõhejõgede iseloomustus (koostatud järgmiste materjalide alusel: Sirkel et al., 1995; Kangur  & Wahlberg, 2001; Vasemägi et al., 2001; Anon., 

2006;  Kangur et al., 2006, Leisk et al., 2006; Kesler, 2011; Kesler et al., 2013)  

 

 

Millisesse 

kvaliteediklassi jõgi 

kuulub? 

Üldine iseloomustus, muu 

info 

Paisude, takistuste 

olemasolu jõel 

Lõhe kudemiseks& 

noorkalade kasvuks olev ala 

Kala asustamine & looduslik 

paljunemine 

Meetmed jõe olukorra 

parandamiseks 

Narva jõgi Vasknarva lävendi vesi 
kuulub väga heasse klassi; 

Narva lävendi vesi kuulub 

keskmisesse klassi. 

Narva jões ei kaevanud lõhe pesa, 
vaid kudes paepragudesse 

1957. aastal valmis Venemaale 
kuuluv HEJ jõe paremkaldal. 

HEJst ülevoolu jääv jõeosa kuni 
koseni, kus paiknesid lõhe 

koelmud, jäi praktiliselt kuivaks ja 

lõhe looduslik sigimine katkes. 

Kudemine pole taastunud 

Eesti taasalustas Narva jõkke lõhe 
noorjärkude asustamist 1997. 2009. 

aastast marja ja niiska enam ei 

koguta. Venemaa jätkab kalade 

asustamist. 

Kala asustamine alates 2012. 
aastast ainult Venemaa poole 

pealt. Projekt jõe-sängis 

vooluhulga  ja koelmute 

taastamiseks. 

Kunda jõgi Üldseisundi alusel kuulub 

jõgi heasse klassi. 

Kunda jõe lõhe geenipanka 

säilitatakse Põlula kalakasvandus-
keskuses.  I paisust ülesvoolu on 

hinnanguliselt 18- hektariline ala, 

mis potentsiaalselt võiks anda 
smolte. Lõhe asurkonna peamine 

seirejõgi Eestis. Jões elab 25 

erinevat liiki kalu. 

Jõesuudmest vähem kui 2 km 

kaugusel paikneb 1893. Aastal 
ehitatud jõujaama pais ja sealt 

kõrgemale pole siirdekaladel 

võimalik tõusta, sest paisul 
puudub kalapääs 

Lõhilaste kudemiseks ja 

noorkalade kasvuks sobivaid kohti 
on ligikaudu 1,5 hektarit umbes 1 

kilomeetri ulatuses alates vanast 

raudteesillast kuni paisuni.  

Kuulub referentsjõgede nimistusse. 

0+ lõhede arvukus oli 2011. ja 2012. 
a keskmine, vastavalt 16.6 ja 12.1 

is/100m2 kohta. 

Rändevõimaluste loomine terves 

jõe  
ulatuses. Täiendavate kude-

kohtade rajamine. Röövpüügi 

ohjamine. 

Purtse jõgi Purtse jõgi kuulub 
üldseisundi alusel heasse 

klassi, kuid raskemetallide ja 

naftasüsivesinike 
kontsentratsioonid on jões 

kõrged.  

Enne põlevkivist õlitootmise 
alustamist oli purtse jõgi Narva 

jõe järel teine lõhejõgi Eestis. 

Pärast II MS kuni 1990. aasta 
alguseni üks enimreostunud jõgi 

Eestis. Jõest on leitud kokku 9 

erinevat kalaliiki. 

Jõel tegutseb Sillaoru 
hüdroelektrijaam. 

HEJst väljavoolu kanalist allavoolu 
jääval jõelõik. 

Katse korras lasti jõkke 2005. aastal 
0+ lõhet 28 800 isendit. Aastatel 

2007-2011 on lastud jõkke Narva 

populatsioonist pärit 
noorkalu.2005.aastat noorjärke 

seirete käigus ei leitud. Nüüdseks on 

looduslik sigimine taastunud ja 2012. 
a oli kõige edukam (0+ noorkalade 

tihedus oli 106,4 is/100m2).  

Kala asustamine 

Selja jõgi Kuulub  halba klassi . Reostuse tagajärjel oli Selja jõest 
lõhe kadunud kuni 1994. aastani. 

Jões leidub 27 erinevat kalaliiki. 

Esimene siirdekalade 
rändetakistus on Päide pais, mis 

asub 34 km kaugusel 

jõesuudmest 

Lõhe kudelad jäävad jõesuudmest 
0,5-24 km kaugusele. Võimalik 

paljunemisala on kokku 11 ha . 

1997. aastast alates on jõkke lastud 
Põlula KKK-s inkubeeritud  nn. 

neevalõhe.  Sigimine olnud edukam 

alates 2005. aastast. 2012. aastal oli 
lõhe samasuviste arvukus väga 

kõrge, keskmine tihedus 

seirepunktides oli 30,4 is/100m2 
kohta. 

Vee kvaliteedi parandamine. 
Koprade ehitatud tammid tuleks 

lammutada (on kaladele rände-

takistuseks). Röövpüügi 
ohjamine. Uute kudekohtade 

loomine. 

Loobu jõgi Loobu jõgi kuulub 

veekvaliteedilt teise klassi 

(heasse klassi). Peamiseks 

reostusallikaks on Kadrina 

linna olmereovesi. 

Lõhe sigimine jões pikemaks 

perioodiks katkenud pole, kuid 

puuduvaid põlvkondi on palju. 

Jõest on leitud kokku 20 kalaliiki 

Esimene siirdekaladele 

ületamatu tõke on Joaveski HEJ 

pais, mis asub 10 km kaugusel 

jõesuudmest. Järgmised paisud 

on Arbaveres ja Undlas. 

Peamised kude- ja noorkalade 

elukohad jäävad 1,5- 5 km 

kaugusele suudmest, mis teeb 

sigimisala pindalaks ca 10 ha.   

Kuni 2002. aastani jõkke lõhe 

noorjärke ei lastud, edasi on seda 

tehtud igal aastal.. Loobu jões olid 

lõhe sigimistingimused head ning 

2008.–2010. ja 2012. aastate 
lõhepõlvkonnad väga arvukad (0+ 

noorjärkude tihedus 2012. a. kuni  

63,1 is/100 m2 kohta). 

Kalapääsu ehita-mine Joaveski 

paisule. Uute kudepaikade raja-

mine. Röövpüügi ohjamine. 

Valge-jõgi Jõgi kuulub hea veekvaliteedi 
klassi 

Jõe valgala alamjooksu piirkond 
jääb suures osas Lahemaa 

Rahvuspargi piiridesse ning 

seetõttu ei ole inimtegevus sellel 

Esimene siirdekalade 
rännutakistus on Kotka pais 9 

km jõesuudmest, järgmine 

Nõmmeveski (18,5 km). 

Lõhe kudealad ja noorkalade 
paremad elupaigad jäävad 

jõesuudmest 0,3-8,8 km kaugusele. 

Nende üldpindala on 1,5 ha ja need 

1997. aastast jon asustatud lõhe 
noorjärke Põlula KKK-st. . 2012.a 

esines 0+ lõhet kõikides 

seirepunktides ning keskmine 

Kalapääsu ehitamine Kotka ja 
Nõmmeveski paisule. Röövpüügi 

ohjamine. Kudekohtade tegemine. 
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nii intensiivne kui teistel 

valgaladel. Kalu on jõest leitud 26 
liiki. 

jaotuvad 7 jõelõigu vahel ära. arvukus (11 is/100m2) oli üle 

pikaajalise keskmise. 

Jägala jõgi Jägala jõgi kuulub heasse 

klassi. 

Kalu on jõest leitud 26 liiki. Esimene siirdekalade takistus 

on Linnamäe pais ca 1,5 km 

jõesuudmest. Järgmiseks on 
vastavalt Jägala juba 5 km, 

Tammiku 9,4 km, Saunja 15 

km, Anija 22 km, Kehra 27 km 
ja Kaunissaare 34 km kaugusele 

jäävad paisud. 

Lõhe praegune sigimisala jääb 

Linnamäe tammist kuni Peetri-

Jaani saareni ja on ligikaudu 
ulatusega 250 m. Koelmu ja 

kasvuala üldpindala on 

hinnanguliselt 1,5-2 ha 

Asustamist alustati taas 1998. aastal. 

2011. aasta seirete käigus ei püütud 

ühtegi samasuvist, 2012. aastal oli 0+ 
isendite arv 11,6 is/100 m2 

Röövpüügi ohjamine; sigimisala 

korrastamine; veekvaliteedi 

parandamine 

Pirita jõgi Jõgi kuulub üldseisundi 
alusel väga halba klassi. Selle 

põhjustajateks on kõrge 

ammooniumlämmastiku ja 
fosfori sisaldus, mis viitavad 

ilmsele reovete mõjule 

Kalaliike on leitud jõest 26. Esimene raskesti ületatav tõke 
on Vaskjala pais 24 km 

suudmealast; Kosel on järgmine 

ületamatu pais (57 km 
suudmest). 

Koelmu ja noorjärkude kasvuala on 
hinnanguliselt kuni 10 ha. 

Jõkke asustamist alustati 1998. 
aastal. Alates 2004. aastast  

looduslikku 0+ lõhet esinenud igal 

aastal. Kõigi seirepunktide keskmine 
0+ lõhede arv oli 2012. aastal 12,8 

is/100m2 

Jõkke jääva vooluhulga 
suurendamine; veekvaliteedi 

parandamine; röövpüügi 

ohjamine. 

Vääna jõgi Vee kvaliteet on väga halb. 

 

Vääna jõge iseloomustab väike 

valgla suurus ja sesoonselt 
suuresti varieeruv äravool. Vääna 

jõgi on olnud lõhejõgedest 

viimastel aastatel kõige halvemas 
seisundis, täheldatud on ka 

seisundi jätkuvat halvenemist. 

Kalaliike on jõest leitud 21. 

Varem olnud paisudest 

(Alliku,Hüüru,Vahiküla) on 
järel ainult varemed. 

Lõhe võimalikud kiire voolu ja 

kivise-kruusase põhjaga kudealad 
algavad Vääna-Jõesuu silla juurest 

ja ulatuvad veidi kaugemale 

Vahikülast. Sobilik koelmute 
pindala on hinnanguliselt 2 ha. 

Kala on asustatud jõkke 1999 aastast 

kuni 2005 aastani.2006., 2008. Ja 
2009. a esines tähnikuid arvukalt. 

Hilisematel aastatel pole lõhe jões 

kudenud. Alates 2012. a esines taas 
0+ lõhet (4.9 is/100 m2). 

Parandada voolu hulka ja jõevee 

kvaliteeti;rööv-püügi  ohjamine; 
täiendava kude- substraadi jõkke 

paigutamine 

Keila jõgi Üldseisundi alusel kuulub 

Keila jõgi väga halba klassi, 

mille peamiseks mõjutajaks 
on ülemjooksul asub 

Salutaguse Pärmi-tehas, mis 

juhib ebapiisavalt puhastatud 
heitveed Keila jõkke 

Kalu on jõest leitud 18 liiki Ülesvoolu jääb 5-6 paisu. Lõhe kudealad jäävad jõesuudmest 

0,3- 1,5 km kaugusele. Sigimisala 

on ca 3-3,5 ha. 

1997. aastal jäi jõgi tugialaks 

(reference river) ja kasvandusest 

pärit noorjärke sinna ei asustatud. 
Lõhe arvukus on viimase aastakümne 

jooksul tõusnud (2011. a  24.7 is/100 

m2 , 2012. a 43.5 is/100 m2). 

Joale ja üles-voolu jäävatele 

paisudele kalapääsu rajamine; 

röövpüügi ohjamine; kude- 
kohtade ehitamitamine; vee- 

kvaliteedi parandamine 

Pärnu  jõgi Pärnu jõe Oore lävendi vesi 

kuulub heasse klassi 

1933.-1935. aastal hakati  jõkke 

asustama lõhemaime, mis esialgu 
pärinesid Keila-Joalt. 1935. aastal 

ehitati Sindi paisu  kõrvale 

kalahaudemaja, mis töötas 
vahelduva eduga kuni 1994. 

aastani. 

Kalu on jõest allpool Sindi paisu 
leitud 36 liiki  kalu 

Pärnu jõel on siirdekaladele 

esimeseks rännutõkkeks Sindi 
pais, mis rajati enam kui 100 

aastat tagasi. Kui see 1975-76 

aastal renoveeriti, ehitati 
kalapääs, kuid see töötab 

halvasti.Järgmised paisud 

asuvad Kurgjal (74 km 
suudmest) ning Jändjal (93 km 

suudmest) 

Lõhele praegu kättesaadav kudeala 

asub paisust allavoolu ja seal on 
noorkaladele sobivaid jõelõike 6 – 

7 ha ulatuses.  

Lõhe populatsiooni taastamiseks 

alustati 2013. aasta  sügisel Daugava 
jõe päritolu lõhe noorkalade 

asustamist. 2009.  aastal oli 

samasuviste lõhede arvukus üle 
keskmise (5,2 is/100 m2 kohta),  

2010. ja 2011. aastal ühtegi tähnikut 

ei tabatud ning 2012 esines 0+ 
vähearvukalt 

 1) pais säilitada senisel kujul, 

olemasolev kalatrepp 
rekonstrueerida ja jõe paremale 

kaldale rajada looduslähedane 

kalapääs; 2) pais ja olemasolev 
kalatrepp lammutada ning 

asendada see tehiskärestikuga; 3) 

paisu keskosa lammutada ja sinna 
rajada kalaramp. 

 

Vasa-

lemma jõgi 

Jõgi kuulub II ehk heasse 

klassi. 

Kalu on jõest leitud 23 liiki. Esimene tõke jõel on Vanaveski 

pais 4,5 km kaugusel 

jõesuudmest. Paisul on 

kalatrepp, kuid see ei tööta. 

Järgmised paisud asuvad 31 ja 
32,5 km kaugusel jõesuust. 

Sigimisala on kokku ca 2,4 ha 1997. aasta lõheplaani järgi jäeti jõgi 

looduslikuks lõhejõeks ja noorjärke 

sinna ei asustatud. 

lõhe jões kudenud enamusel 

uurimisaastatest, kuid tähnikute 
arvukus on varieeruv. 2010. aastal oli 

samasuviseid noorlõhesid 

seirepunktides keskmiselt 26 
is/100m2, 2012. a 6,8 is/100m2. 

Vanaveski kala-pääsu 

korrastamine; röövpüügi 

vähendamine 
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Lisa 2. Daugava ja Kunda jõgedest pärit emaskalade kasvu- ja viljakusnäitajate vahelised seosed 

Kunda 4+ 
Pikkus, 

cm 
Mass 

marjata, kg 
Marja 

mass kg 
Kala mass 

marjaga, kg 
Marja 

maht, l 
Marjateri, 

tk/l 
Marbeviljakus, 

marjateri/kg 
Suhteline tarbeviljakus, 

 tk/kg 

Pikkus L, cm 1        

Mass marjata, kg 0.911 1       

Marja mass, kg 0.834 0.801 1      

Kala mass marjaga, kg 0.934 0.991 0.896 1     

Marja maht, l  0.820 0.811 0.945 0.885 1    

Marjateri, tk/l -0.033 -0.063 -0.248 -0.148 -0.330 1   

Marjateri kokku, tk 0.857 0.840 0.932 0.891 0.963 -0.086 1  

Suhteline tarbeviljakus 

tk/kg 0.209 0.049 0.490 0.159 0.543 -0.111 0.562 1 

 

 

         

Kunda 6+ 
Pikkus, 

cm 
Mass 

marjata, kg 
Marja 

mass kg 
Kala mass 

marjaga, kg 
Marja 

maht, l 
Marjateri, 

tk/l 
Tarbeviljakus, 

marjateri/kg 
Suhteline tarbeviljakus,  

tk/kg 

Pikkus L, cm 1        

Mass marjata, kg 0.908 1       

Marja mass, kg 0.483 0.322 1      

Kala mass marjaga, kg 0.927 0.983 0.473 1     

Marja maht, l  0.508 0.353 0.967 0.497 1    

Marjateri, tk/l -0.214 -0.162 -0.387 -0.222 -0.373 1   

Marjateri kokku, tk 0.486 0.328 0.928 0.468 0.968 -0.156 1  

Suhteline tarbeviljakus, 

tk/kg -0.129 -0.360 0.627 -0.218 0.639 0.031 0.714 1 
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Lisa 3. Daugava jõest pärit emaskalade vanus soomuseproovide järgi  ning kasvu- ja viljakusnäitajad 

Emas-

kala nr 
Jõe-elu 

aastad 
Mere-elu 

aastad 
Kokku 

aastad 
Pikkus, 

cm 
Kala kogumass 

marjaga, kg 
Kala mass 

marjata, kg 
Marja maht, 

liitrit 
Marjateri, 

tk/l 
Marjateri 

kokku, tk 

1 1 2+ 3+ 86 5.7 4.79 1.2 6400 7680 

2 1 2+ 3+ 88 7.1 6.1 1.2 6400 7680 

4 1 2+ 3+ 87 6.2 5.22 1.3 5600 7280 

5 1 2+ 3+ 90 6.4 5.27 1.5 5600 8400 

7 1 2+ 3+ 80 4.9 3.85 1.25 5600 7000 

9 1 2+ 3+ 88 6.6 5.43 1.6 5200 8320 

12 1 2+ 3+ 92 6.3 6.28 1.3 5200 6760 

13 1 2+ 3+ 87 6.9 5.83 1.3 5600 7280 

14 1 2+ 3+ 92 8 6.91 1.3 6400 8320 

3 2 2+ 4+ 95 8.1 6.65 1.8 6000 10800 

8 2 2+ 4+ 86 6 4.88 1.3 5600 7280 

Daugava 
Pikkus, 

cm 
Mass 

marjata, kg 
Marja 

mass kg 
Kala mass 

marjaga, kg 
Marja 

maht, l 
Marjateri, 

tk/l 
Tarbeviljakus, 

marjateri/kg 
Suhteline tarbeviljakus,  

tk/kg 

Pikkus L, cm 1        

Mass marjata, kg 0.976 1       

Marja mass, kg 0.272 0.281 1      

Kala mass marjaga, kg 0.957 0.981 0.458 1     

Marja maht, l  0.434 0.394 0.803 0.524 1    

Marjateri, tk/l -0.562 -0.525 -0.349 -0.555 -0.660 1   

Marjateri kokku, tk 0.161 0.110 0.788 0.258 0.862 -0.212 1  

Suhteline tarbeviljakus, 

tk/kg -0.816 -0.861 0.164 -0.764 0.029 0.377 0.344 1 
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10 1 3+ 4+ 104 10.5 9.26 1.7 4500 7650 

11 2 2+ 4+ 85 6.5 5.38 1.4 6000 8400 

15 1 3+ 4+ 106 12.7 10.49 2.7 4200 11340 
6 2 3+ 5+ 107 11.5 10.84 0.9 5600 5040 

 

 

Lisa 4. Daugava ja Kunda jõgedest pärit sugukalade kasvu- ja viljakusnäitajate analüüsimine t-testiga p-väärtuste saamiseks (α= 0.001)  

  Kunda4+ vs Kunda6+ Kunda4+ vs Daugava Kunda6+ vs Daugava Kunda4+ vs Daugava 4+ 

Pikkus L, cm 1.2636E-26 2.87329E-13 2.0893E-10 3.41E-04 

Mass marjata, kg 2.71747E-23 8.48719E-08 5.34077E-06 4.61E-03 

Marja mass, kg 6.22757E-16 4.81E-06 2.57E-04 4.56E-03 

Kala mass marjaga, kg 1.79272E-23 3.49533E-08 2.35552E-06 4.10E-03 

Marja maht, l  1.92579E-15 1.29977E-08 3.05747E-07 3.35E-03 

Marjateri, tk/l 2.2296E-20 2.38056E-10 9.37E-01 2.53E-06 

Marjateri kokku, tk 2.19303E-09 6.04612E-11 2.34525E-24 8.13E-04 

Suhteline tarbeviljakus, tk/kg 4.35E-09 8.76E-03 1.11E-01 9.72E-02 
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Lisa 5. Daugava ja Kunda jõgedest pärit emaskalade vanuse, kasvu– ja viljakusnäitajate vahelised seosed marjatera läbimõõdu ja massi ning 

viljastumata marjaterade protsendi, vastsete massi ja pikkusega ning maimude keskmise kehamassiga 

Kunda 4+ 

Viljastumata 

marjatera 

osakaal, % 

Marjatera 

läbimõõt, mm 

Marjatera 

mass,g 

Emaskala 

mass, kg 

Emaskala 

pikkus L, 

cm 

Emaskala 

marjateri 

tk/l 

Tarbeviljakus, 

marjatera/is 

Aprilli mass , 

g 

Aprilli 

täispikkus 

(L), mm Juuni mass, g 

 Viljastumata 

marjatera osakaal, 

% 1 

          Marjatera 

läbimõõt, mm -0.452 1 

         Marjatera mass,g -0.398 0.947 1 

        Emaskala mass, 

kg -0.073 -0.285 -0.217 1 

       Emaskala pikkus 

L, cm -0.046 -0.342 -0.324 0.938 1 

      Emaskala 

marjateri tk/l 0.466 -0.834 -0.919 0.153 0.217 1 

     Tarbeviljakus, 

marjatera/is -0.329 0.108 0.154 0.156 0.223 -0.481 1 

    Aprilli mass , g -0.190 0.605 0.755 -0.126 -0.162 -0.806 0.459 1 

   Aprilli täispikkus 

(L), mm -0.698 0.640 0.663 -0.024 -0.049 -0.706 0.349 0.690 1 

  Juuni mass, g 0.074 -0.545 -0.573 0.158 0.334 0.459 0.074 -0.431 -0.430 1 
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Kunda 6+ 

Viljastumata 

marjatera 

osakaal, % 

Marjatera 

läbimõõt, mm 

Marjatera 

mass,g 

Emaskala 

mass, kg 

Emaskala 

pikkus L, 

cm 

Emaskala 

marjateri 

tk/l 

Tarbeviljakus, 

marjatera/is 

Aprilli mass , 

g 

Aprilli 

täispikkus 

(L), mm Juuni mass, g 

 Viljastumata 

marjatera osakaal, 

% 1 

          Marjatera 

läbimõõt, mm 0.232 1 

         Marjatera mass,g 0.215 0.801 1 

        Emaskala mass, 

kg 0.151 0.085 0.518 1 

       Emaskala pikkus 

L, cm 0.127 -0.056 0.402 0.967 1 

      Emaskala 

marjateri tk/l -0.169 -0.662 -0.803 -0.240 -0.114 1 

     Tarbeviljakus, 

marjatera/is 0.195 -0.304 -0.348 -0.244 -0.196 0.465 1 

    Aprilli mass , g -0.067 0.522 0.750 0.183 0.097 -0.783 -0.408 1 

   Aprilli täispikkus 

(L), mm -0.063 0.327 0.743 0.737 0.692 -0.497 -0.224 0.574 1 

  Juuni mass, g 0.242 0.820 0.645 -0.094 -0.153 -0.607 -0.252 0.397 0.201 1 
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Daugava Vanus 

Viljastumata 

marjatera 

osakaal, % 

Marjatera 

läbimõõt, 

mm 

Marjatera 

mass,g 

Emaskala 

mass, kg 

Emaskala 

pikkus L, cm 

Emaskala 

marjateri tk/l 

Tarbeviljakus, 

marjatera/is 

Aprilli mass , 

g 

Aprilli 

täispikkus 

(L), mm 

Juuni 

mass, 

g 

Vanus 1 

          Viljastumata 

marjatera osakaal, 

% 0.273 1 

         Marjatera 

läbimõõt, mm 0.277 0.942 1 

        Marjatera mass,g -0.288 -0.921 -0.955 1 

       Emaskala mass, 

kg 0.685 0.447 0.599 -0.597 1 

      Emaskala pikkus 

L, cm 0.678 0.492 0.593 -0.612 0.958 1 

     Emaskala 

marjateri tk/l -0.322 -0.955 -0.970 0.967 -0.599 -0.626 1 

    Tarbeviljakus, 

marjatera/is -0.007 0.157 0.313 -0.315 0.258 0.162 -0.358 1 

   Aprilli mass , g 0.248 0.870 0.957 -0.889 0.622 0.586 -0.935 0.385 1 

  Aprilli täispikkus 

(L), mm 0.244 0.733 0.822 -0.790 0.629 0.591 -0.810 0.265 0.893 1 

 Juuni mass, g -0.135 0.407 0.490 -0.337 0.149 0.066 -0.419 0.283 0.616 0.624 1 
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Kunda 4+ ja 

Kunda 6+ Vanus 

Viljastumata 

marjatera 

osakaal, % 

Marjatera 

läbimõõt, 

mm 

Marjatera 

mass,g 

Emaskala 

mass, kg 

Emaskala 

pikkus L, cm 

Emaskala 

marjateri tk/l 

Tarbeviljakus, 

marjatera/is 

Aprilli mass , 

g 

Aprilli 

täispikkus 

(L), mm 

Juuni 

mass, 

g 

Vanus 1 

          Viljastumata 

marjatera osakaal, 

% -0.121 1 

         Marjatera 

läbimõõt, mm 0.872 -0.168 1 

        Marjatera mass,g 0.905 -0.147 0.971 1 

       Emaskala mass, 

kg 0.856 -0.056 0.749 0.847 1 

      Emaskala pikkus 

L, cm 0.915 -0.085 0.768 0.854 0.978 1 

     Emaskala 

marjateri tk/l -0.813 0.242 -0.922 -0.940 -0.717 -0.733 1 

    Tarbeviljakus, 

marjatera/is 0.240 -0.177 0.203 0.214 0.171 0.227 -0.372 1 

   Aprilli mass , g 0.804 -0.164 0.858 0.914 0.730 0.743 -0.888 0.240 1 

  Aprilli täispikkus 

(L), mm 0.870 -0.331 0.885 0.924 0.827 0.847 -0.898 0.324 0.862 1 

 Juuni mass, g 0.592 0.071 0.662 0.635 0.477 0.519 -0.524 0.083 0.585 0.495 1 
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Lisa 6. Kunda ja Daugava populatsioonidest pärit emaskalade vastsete, maimude ja 

samasuviste keskmine kehamass, pikkus ning tüsedusindeks  

   Kunda 4+ Kunda 6+ Daugava keskmised Daugava 3+ Daugava 4+ Daugava 5+ 

Aprill Mass, g 0.159±0.018 0.216±0.024 0.205±0.028 0.195±0.012 0.221±0.043 0.222 

 Pikkus (L), mm 24.81±0.69 26.56±0.30 26.94±0.78 26.72±0.57 27.22±1.08 27.56 

 Pikkus (l), mm 21.79±0.57 23.28±0.29 23.53±0.68 23.33±0.50 23.75±0.91 24.21 

Juuni Mass, g 0.54±0.02 0.56±0.06 0.76±0.10 0.72±0.09 0.80±0.11 0.83 

August Mass, g 2.05±0.59 2.02±0.65 3.19±0.83    

 Pikkus (L), cm 5.82±0.54 5.76±0.68 6.70±0.63    

 Fultoni indeks 1.01±0.13 1.03±0.16 1.04±0.11    

Oktoober Mass, g 5.38±1,88 5.06±1.97 9.13±2.66    

 Pikkus (L), cm 8.14±0.92 8.05±1.03 9.61±0.94    

 Fultoni indeks 0.96±0.08 0.92±0.07 1,00±0.08    

Jaanuar Mass, g 8.10±2.49 7.57±2.75 12.83±4.85    

 Pikkus (L), cm 9.13±0.87 9.05±1.01 10.45±1.40    

  Fultoni indeks 1.03±0.06 0.98±0.05 1.06±0.07       

 

 

Lisa 7. Daugava ja Kunda jõgedest pärit vastsete, maimude ja samasuviste massi ja pikkuse 

analüüsimine t-testiga p-väärtuste saamiseks (α= 0.001) 

  T-test Kunda 4+ vs Kunda 6+ Kunda 4+ vs Daugava Kunda 6+ vs Daugava Kunda 4+ vs Daugava 4+ 

Aprill Mass, g 5.27833E-07 6.73063E-05 0.25683496 5.30E-03 

 

Pikkus (L), mm 3.18896E-06 1.92251E-07 0.091516096 8.67499E-05 

 

Pikkus (l), mm 1.6846E-06 4.0179E-07 0.212906834 1.17E-04 

Juuni Mass, g 0.495510134 1.4905E-08 2.41043E-09 6.09E-04 

August Mass, g 0.525975295 8.5627E-72 6.3014E-137 

 

 

Pikkus (L), cm 0.211938612 4.83224E-60 3.322E-117 

 
Oktoober Mass, g 0.054967645 1.19745E-76 2.5921E-161 

 

 

Pikkus (L), cm 0.297196649 4.03555E-74 7.5014E-124 

 
Jaanuar Mass, g 0.090945382 4.29718E-35 9.17256E-70 

 
  Pikkus (L), cm 0.50375629 4.81962E-27 9.48193E-52   
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Lisa 8. Daugava ja Kunda populatsioonidest pärit noorkalade massi ja pikkuste vahelised 

korrelatsioonikordajad 

  Kunda 4+ Kunda 6+ Daugava 

August 0.916 0.919 0.920 

n 200 500 800 

Oktoober 0.961 0.968 0.961 

n 200 500 800 

Jaanuar 0.983 0.983 0.973 

n 100 300 500 
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Lisa 9. Kunda ja Daugava populatsioonidest pärit emaskalade järglaste inkubeerimis– ja kasvatuskaod ning jõgedesse asustatud noorkalade 

arv (tk) erinevatel arengu– ja kasvuetappidel (I – VII) 

Periood 

Kunda 4+ e-de marjast Kunda 6+ e-de marjast Daugava e-de marjast 

tk perioodi 

alguses 
kadu 

tk 
kadu % 

asustamine 

jõgedesse 

tk 

tk perioodi 

alguses 
kadu 

tk 
kadu % 

asustamine 

jõgedesse 

tk 

tk 

perioodi 

alguses 

kadu 

tk 
kadu % 

asustamine 

jõgedesse 

tk 

I Viljastamisest koorumiseni 

(24.10. 2012 - 25.02.2013) 91141 23963 26.29%   210359 43349 20.61%   128154 13602 10.61%   
II Koorumise algusest kuni 

koorumise lõpuni (26.02-15.03) 67178 1696 2.52%   167010 1137 0.68%   114552 1593 1.39%   
III Koorumise lõpust kuni söötma 

hakkamiseni (15.03.13 - 03.05.13) 65482 4132 6.31% 21336 165873 5630 3.39% 75323 112959 2701 2.39%   
IV Söötma hakkamisest kuni 

haigestumiseni (04.05.13-

12.05.14) 40014 6835 17.08%   84920 7998 9.42%   110258 6488 5.88%   
V  Haiguspuhangu aegne kadu 

(13.05 (k.a)-01.06 (k.a)) 33179 11806 35.58%   76922 23173 30.13%   103770 28497 27.46%   
VI Pärast haiguspuhangut kuni 

samasuviseks saamiseni  (02.06-

01.08 (k.a)) 21373 308 1.44%   53749 838 1.56%   75273 1164 1.55%   
VII Samasuviseks saamisest kuni 

detsembri lõpuni (02.08-

31.12.2012) 21065 48 0.23% 8600  52911 99 0.19% 21500 74109 229 0.31% 63083 

KOKKU kadu  viljastamisest 

(24.10.2012) - detsember 2013 91141 48788 65.90%
a 21336 210359 82224 54.50%

a 75323 128154 54374 42.35%
a 63083 

* e-de – emaskalade 
a 
– Kogukao arvestusest on välja jäetud vastsetena asustatud kalade eelnevate eluetappide kadu  
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Lisa 10. Noorkalade suremus (%) kuude lõikes marja viljastamisest oktoobris 2012 kuni 

detsembrini 2013  
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