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1. Sissejuhatus 
 

 

Käesolev aruanne on koostatud tuginedes 2015 aastal Paldiski merepiirkonnas läbiviidud 

uuringutele täitmaks vee erikasutusloa nr L.VV/325236 seirenõudeid. 

 

Tööd viidud läbi ekspertrühma poolt kuhu kuulusid: 

 

NIMI ASUTUS FUNKTSIOON 

GEORG MARTIN TÜ Eesti mereinstituut Projekti koordinaator, 
aruandlus 

KAIRE KALJURAND TÜ Eesti mereinstituut Põhjaelustiku 
välitööde logistika  

REDIK ESCHBAUM TÜ Eesti mereinstituut Kalastiku uuringute 
koordinaator 

LEHO LUIGUJÕE Eesti Maaülikool Linnustiku uuringute 
koordinaator 

 

 

Seiretööde läbiviimisel lähtuti vee erikasutusloa nr L.VV/325236 nõuetest, riigihanke „Paldiski 

Lõunasadama süvendustööde järgne seire, riigihangete registris 06.07.2015 avaldatud lihthange 

(viitenumber 165082) nõuetest ja vastavate valdkondade riiklikus seires kasutatavatest tavadest. 

Seire tulemused on esitatud vastavate teemavaldkondade kaupa. 

Seirelepingu sõlmimise hetkeks olid süvendustööd juba läbi viidud ja seega on käesolevas 

aruandes esitaud vaid süvenduse järelseire tulemused. Olemasolevat olukorda võrreldi 

varasemate uuringute tulemustega.    
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2. Kalastik 

 

2.1. Sissejuhatus 

 

Käesoleva töö eesmärk oli kirjeldada piirkonna kalastikku ning hinnata sadama süvendamise 

mõju kalakooslusele süvendusala piirkonnas.  Lähteandmetena kasutati projekti välitööde käigus 

2015. aastal kogutud andmeid, Eesti Mereinstituudi varasemaid uurimisandmeid samast 

piirkonnast (2009.  ja 2013. aastal) ning kutselise kalapüügi statistikat aastate 2007-2013 kohta. 

Võrdlusandmetena kasutati TÜ Eesti Mereinstituudi kalastiku seire andmebaasi.  

Meres läbiviidava ehitustegevusega kaasnevad negatiivsed mõjud kalastikule võivad olla 

põhimõtteliselt kahesugused:  

Mõju looduskaitseliselt olulistele s.t. haruldastele või ohustatud liikidele. Niisugusteks liikideks 

on eelkõige EL elupaigadirektiivis EU HD 92/43/EEC mainitud liigid. Sellisel juhul on tüüpiliseks 

negatiivseks tulemiks oht bioloogilisele mitmekesisusele, näiteks kõnealuste kalaliikide arvukuse 

vähenemine või populatsiooni geneetilise mitmekesisuse vaesustumine. Mõjud on sageli 

pöördumatud.  

Mõju töönduskaladele. Sellisel juhul on peamiseks negatiivseks tulemiks kalanduslikult oluliste 

liikide arvukuse vähenemine, mis omakorda vähendab piirkonna kalanduse tulubaasi. Samas, 

arvestatavat mõju bioloogilisele mitmekesisusele pole, s.t. mõju on ainult majanduslik.    

 

Läbiviidud uuringu väljundiks on anda vastus küsimusele, kas sadama süvendamine võis sattuda 

vastuollu looduskaitseliste liikide kaitsevajadusega või kalapüügisektori oluliste huvidega. 

 

 

 

 



4 
 

 

2.2. Paldiski sadamapiirkonna kalastiku kirjeldus 

 

Uuritud alal tabati 2015. aasta seirepüükide käigus nii merekalu ja mageveekalu mõlemaid 5 liiki 

ja siirdekalu (meriforell ja meritint) 2 liiki. Kõige arvukamaks kalaliigiks seirevõrkudes oli 

invasiivne  mereline võõrliik ümarmudil, mageveeliikidest oli arvukaim viidikas. 

   

Kalastiku-uuring näitas, et sealne kalakooslus (kalade arvukus ja liigiline mitmekesisus) sarnaneb 

teiste Soome lahe lääneosa uuritud aladega. Uuringute käigus tabati 2015. aastal kokku 12 

erinevat kalaliiki, mis on võrrelduna enamiku uuritud merealadega tavapärasest pisut kõrgem 

liikide arv.  Ka 2009. aastal oli samas piirkonnas (Lahepere lahes Pakrineeme juures) toimunud 

välitööde käigus standardsete võrgupüükidega tabatud liikide arv sarnane: kevadel 10 liiki ja 

suvel 14 erinevat liiki kalu.  

 

2.3. Ametlik töönduspüügistatistika väikeruutudest 148 ja 152  
 

 

Kalurid on kohustatud pidama püügipäevikut registreerides oma saagi päevade, liikide, 

statistiliste püügiruutude ja püüniste lõikes ning selle igakuiselt edastama. Praeguses 

elektroonilises püügistatistika andmebaasis on saagiandmed alates 2006. aastast. Et kalurite 

tegevus on enamasti aastaringne ja nende poolt kasutatakse tihti suurt hulka erinevat tüüpi 

püüniseid, siis on püügistatistika vajalikuks abivahendiks mitmesuguste kalanduslike 

probleemide lahendamise kõrval ka keskkonnakaitseliste probleemide lahendamisel. Siiski ei 

anna püügistatistika täit ülevaadet piirkonna kalastikust, kuna kalurid tihti ei registreeri või ei 

oska määrata harvaesinevaid kalaliike. Lisaks pole ametlikust statistikast kasu 

väikesemõõtmeliste ja (või) kaitsealuste kalaliikide puhul, kuna väiksemõõtmelised kalaliigid ei 

satu kalurite püünistesse ja kaitsealused kalaliigid tuleb elusalt vabastada, mistõttu nad ei kajastu 
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püügistatistikas. Probleemiks on ka sarnaste liikide määramine, nagu meriforell ja lõhe, koger ja 

hõbekoger jt., milliste osas ei saa ametlikku püügistatistikat usaldada. Siiski annab püügistatistika 

mõningase ülevaate piirkonna kalastikust, kuid seda peamistelt töönduslike kalaliikide osas. 

Käesoleva uuringu kontekstis pakub püügistatistika meile huvi kahest aspektist lähtudes. Kas 

uurimisalalt ja selle lähedusest on püütud arvestataval määral haruldasi või ohustatud kalaliike 

ning teine aspekt on seotud kalade kudealadega.  

 

 

Joonis 2. 1. Statistilised kalanduslikud väikeruudud Eesti majandusvööndis ja Soome lahe 
lääneosas.  
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Käesolevas töös on esitatud väljavõte ametlikest kalapüügiandemetest väikeruutude 148 ja 152 

saagi kohta aastatel 2006 kuni 2013 juuli (tabelid 2.1 ja 2.2). Püügiandmed neist ruutudest 

näitasid, et peamiselt kasutatakse nendes väikeruutudes püügivahenditena erineva 

silmasuurusega nakkevõrke ja erinevaid mõrdu. Õngejadade osakaal väljapüügis on tühine.  

 

Paljude kalaliikide väljapüügist põhiosa saadakse just koelmute piirkonnast kudemisperioodil. 

Seetõttu, teades erinevate kalaliikide kudeaegu saame püügistatistikast vaadata, kas antud liigi 

kudeajal on tema saagid uuritud piirkonnas kasvanud. Sealjuures tuleb arvestada ka erinevatele 

liikidele, aladele ja püünistele kehtestatud kudeaegsete püügipiirangutega, mis võivad saadud 

andmeid moonutada.   

 

Ametlikud püügiandmed näitasid, et idapoolsem naaberruut 148 on tähtsam koelmuala, seda 

eelkõige seal kudevate merekalade tõttu. Kuna Paldiski sadamat hõlmav ruut 152 sisaldab ka 

biotoope Paldiski lahes ja Kurkse väinas, millised puuduvad või on ruudus 148 esindatud vähemal 

määral, siis esines selles ruudus rohkem mageveeliike. Ruudus 148 oli merekalade kogusaak üle 

kuueteist korra suurem kui mageveekalade oma, ruudus 152 aga ainult umbes 12 korda. Ruudust 

148 on püütud tunduvalt rohkem räime kui ruudust 152, sealjuures on räime saagid ruudust 148 

olnud kuude lõikes kõige kõrgemad kudeperioodil, kuid ruudus 152 väljaspool kudeaega. Ka 

suurem enamus tuulehaugist on kahe ruudu võrdluses püütud kudeajal ruudust 148. Kui üldiselt 

püüti ruudust 152 lesta rohkem kui ruudust 148, siis kudeajal, mis langeb põhiliselt maikuusse on 

lesta rohkem püütud ruudust 148. Toodud töönduspüügiandmed näitavad, et kudeajal on 

merekalad koondunud pigem ruudu 148 piirkonda, millest võib järeldada, et ruut 152, milles 

paikneb Paldiski sadama piirkond ei ole tähtis kudeala merekaladele, nagu räim, lest ja tuulehaug.   

 

Mageveekaladega on aga vastupidi. Mõnesid mageveeliike, keda püütakse ruudust 152, pole 

ametliku statistika kohaselt ruudust 148 saadud. Mageveeliikide saagid on reeglina ruudus 152 

ka suuremad kui ruudus 148 ning suurenevad vastavate liikide kudeajal. Sellisteks liikideks on  



7 
 

ahven,  luts, säinas, särg, haug ja vähemal määral ka mõned teised mageveekalad. Üldiselt võib 

hinnata, et mitte kumbki vaadeldud ruutudest pole eriti tähtis kudeala mageveeliikidele, sest 

töönduslikult olulisemaid liike, nagu ahven ja haug püütakse vaadeldud ruutudest rohkem 

väljaspool kudeaega suve teisel poolel ja sügisel. See näitab, et ruudud 148 ja 152 on 

mageveeliikidele tähtsad toitumisaladena, kuhu rändavad toituma ka kaugemal kudevad kalad.  

 

Olulisematest siirdekaladest püütakse ruutudest 148 ja 152 merisiiga, meriforelli, vähem lõhet ja 

meritinti. Merisiia peamine kudemiskuu on november, kuid mõlemas vaadeldud väikeruudus 

siiasaagid alates septembrist vähenevad, mis näitab, et piirkonnas suuremad siiakoelmud 

puuduvad. Eesti põhja- ja läänerannikul püütavatest merisiigadest on valdav enamus pärit Soome 

vetest. Eesti rannikul käivad need siiavormid vaid toitumas ja kudema lahkutakse taas teisele 

poole Soome lahte. Eesti rannikule jäävad kudemisperioodil ainult need „Soome“ siiad, kes veel 

ei koe või jätavad kudemisel aasta vahele. Eesti kohaliku ohustatud siiavormi väiksema kudealana 

on teada ka Paldiski laht, kust oleme varasemate uuringute käigus püüdnud jooksva marjaga 

isendeid. 2013. aasta välitööde käigus suvel Lahepere lahest püütud siigadest kuulusid 

lõpusepiide arvu alusel 18 protsenti kohalikku ohustatud siiavormi, milline protsent on kõrgem 

kui meie Soome lahe kalastiku püsiseirealadel Käsmu ja Eru lahtedes ning Vaindlo saare juures. 

Kohaliku ohustatud merisiia kõrgem arvukus  Lahepere lahes näitab, et selles piirkonnas (kõige 

tõenäolisemalt Paldiski lahes) leidub kohaliku ohustatud siiavormi koelmuid.  

 

Meriforelli ja lõhet püütakse rohkem ruudust 148 kui 152. Mõlemasse ruutu suubub meriforelli 

kudejõgi. Paldiski lahes koeb meriforell Kloostri ja Vasalemma jões ning viimases koeb ka lõhe. 

Meritindi koelmud lähemas piirkonnas puuduvad. 
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Tabel 2. 1. Väikeruudust 148 püütud ametlik töönduslik kalasaak aastatel 2006 kuni 2013 juuli 
liikide kaupa (kg) kõik  püünised (nakkevõrgud, mõrrad, õngejadad) summeeritud   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Kuu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KOKKU

Kalaliik

Ahven 18 21 96,3 292,5 306,4 259,1 1664,6 2291,4 1435,4 261,5 18 16 6680,2

Angerjas 0,5 9,5 308,6 428,8 168 11,4 926,8

Emakala 1 1,5 2 3 7,5

Haug 16,3 1,6 3 1,5 3 8,5 24 24,6 13,3 8,5 15 119,3

Hõbekoger 1 1 5 144,2 144,5 16,7 9,7 26 49,5 75,9 18,7 4 496,2

Kammeljas 0 0 0 0 0 24,5 8 2,2 0 0 0 0 34,7

Karpkala 5 1 0,3 4 10,3

Kilu 3 3

Koger 10 3 16 29

Koha 2,5 1 3,5

Latikas 1,5 3,5 1 1 4 2 5,9 2 3 23,9

Lest 146 25,5 1,5 1 400,5 12452 35412,3 34193,1 14020,7 5297,4 1040,1 292,2 103282,3

Linask 0,3 1 1,3

Lõhi 45,5 34,5 59,6 62,3 11,5 6 15 47,3 443,6 1060,7 216,5 50,8 2053,3

Meriforell 625,1 608,3 764,2 767,8 199 52,3 31,5 99 489,5 649,7 484,6 336,9 5107,9

Merisiig 137,3 108,9 360,3 669,8 333 186,2 381,5 448,4 428,5 377,2 289,3 115,9 3836,3

Meritint 110 71,5 60 36 15 13,5 1 307

Merivarblane 0,5 0,5

Räim 82,1 60,3 75,1 695,5 5818,6 2088 1884 4401,2 2921 1156,3 370,3 142 19694,4

Säinas 2 8 1 7 3,1 2 23,1

Särg 4 19,5 1 0,4 20 2 46,9

Tursk 1,5 5 26 51,5 150,3 52,3 12,5 17,2 10,8 1,5 8 336,6

Tuulehaug 406,3 372,5 112 18,8 909,6

Viidikas 3 3 37 23 1 3 70

Vikerforell 2 2 3,8 1,5 1 4,8 9 9,5 33,6

Vimb 0 4 38,5 0,4 1 8,5 6,5 7,2 66,1

Vinträim 1 1

Ümarmudil 0 0 1,5 1,5

KOKKU 1077,8 866,1 1377 2700,9 7841,3 15733,5 39987 42047,2 20077,5 8929,2 2472 996,3 144105,8
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Tabel 2. 2. Väikeruudust 152 püütud ametlik töönduslik kalasaak aastatel 2006 kuni 2013 juuli 
liikide kaupa (kg) kõik  püünised (nakkevõrgud, mõrrad, õngejadad) summeeritud   

 

 

  

Kuu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KOKKU

Kalaliik

Ahven 511,6 34,8 236,3 829,3 327,8 676,2 2068,9 2692,3 974,6 320,4 110,1 28,4 8810,7

Angerjas 3 12 21,1 31,4 20,9 9,3 1 98,7

Kammeljas 5 1,5 7 13,5

Haug 62,5 81,2 17 6 181,2 65,6 65,1 127,7 259,1 326,5 347 64,5 1603,4

Hõbekoger 48 56,5 312 1114,2 2373,5 979,5 126,5 268,5 416,9 845 227 32,2 6799,8

Kiisk 15 15

Koger 28 3 5 45,7 4,5 86,2

Koha 8 5 9 8 30

Latikas 12 2 5,5 18,5 16 15,5 8,8 25,8 36,2 7,5 147,8

Lest 93,5 12 18 7 230,6 13203,5 42857 56434,3 26512,1 10573,1 1290,5 260,1 151491,7

Linask 1,5 8,5 1,5 8,5 2 14 16 5 2 59

Luts 7,5 1 5,8 1 5 2,5 22,8

Lõhi 24,5 20,5 83 68,5 19,5 3,5 10 8,5 51 125,5 61 92 567,5

Meriforell 148,5 148,4 299,7 211,3 55 3 25,5 14,8 139,1 230 183,2 72,5 1531

Merisiig 64,1 70,5 222,3 365,5 425,8 379,6 428,3 420,9 452,8 440,9 283,9 147,2 3701,8

Meritint 1,5 22,4 56,5 49,4 11,3 3,3 1,5 145,9

Roosärg 12 12

Räim 3 44,5 38 1 1,1 7,5 64 68,4 55,9 20,8 304,2

Säinas 36 26 31,5 12,5 4 8,5 13 5 136,5

Särg 55,5 35 285,5 964,2 440,5 244,5 136 201 258,8 192 214 18 3045

Tursk 0,7 22 59 117,2 317 57 34,5 0 1,5 608,9

Tuulehaug 13 8,5 0 21,5

Viidikas 10 6 16

Vikerforell 2,5 2 6 3 2,5 16

Vimb 0,7 1,5 1,6 26,5 1 1 31,8 2,3 2,5 7 0,7 76,6

Ümarmudil 2 2

KOKKU 1030,9 496,4 1530,9 3731,5 4196,9 15713,9 45941 60635,9 29282,6 13263 2800,1 740,4 179363,5
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Käesoleva uuringu tulemused näitavad, et uuritud ala ei ole kalastiku poolest unikaalne ega 

ühelegi kalaliigile võtmetähtsusega. Kuna ala on tuultele avatud ja suhteliselt kõrge soolsusega, 

siis ei asu seal mageveekaladele tähtsaid kudealasi. Sadama piirkonnas toituvate mageveeliikide 

kudealad  asuvad arvatavalt Paldiski lahe tagumises osas ja Pakri saarte vahel, kus kalapüük on 

keelatud just seal paiknevate kudealade tõttu. Sadamapiirkonnas puuduvad teadaolevalt ka 

tähtsamad merekalade kudealad.  

Arvukamateks kalaliikideks Paldiski sadama piirkonnas on mageveeliikidest viidikas ja ahven, 

merekaladest ümarmudil, räim ja lest. Siirdekaladest esineb rohkem meritinti. Viimastel aastatel 

on oma arvukust Eesti rannikumeres ja eriti Soome lahe lääneosas suurendanud võõrliik 

ümarmudil.  

 

Paldiski sadama piirkonnas ei leidu haruldastele või ohustatud kalaliikidele tähtsaid püsielupaiku. 

Ainsaks ohustatud liigiks selles piirkonnas võiks pidada merisiiga, kelle koelmualasi teadaolevalt 

Paldiski sadama vahetus läheduses ei ole. Paldiski sadamaga piirnevad alad on samas 

koelmualaks töönduslikult olulistele kalaliikidele ja ohustatud merisiiale.   

 

 

2.4. Kalastiku uurimise meetodid 

 

Kalastiku seirearuande täitmiseks vajalikud uuringud toimusid vastavalt tööde lähteülesandele, 

kasutades standardset metoodikat, mida kasutatakse Eestis rannikumere kalastiku seireks ja 

milline on aktsepteeritud HELCOM’i poolt, sisaldades ihtüoloogilise algmaterjali kogumist ja selle 

analüüsi. Kalastiku uurisjaamad paiknesid neljas piirkonnas: lisaks kahele võrgujadale sadama 

(süvendusala) lähedal uuriti kalastikku ka sadamast kaugemal asuvates piirkondades (vt. joonis 

2). 
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Välitööd viidi läbi 29. ja 30. septembril. Kalastiku seireks kasutati nakkevõrkude (30 m pikkused 

ja 1.8 m kõrgused) jadasid. Üks võrgujada koosneb 12  erineva silmasuurusega võrgust (14, 17, 

21,5, 25, 30, 33, 38, 42, 45, 50, 55, 60mm). Kalastiku seire toimus nelja võrgujadaga ühe öö vältel 

sadamast põhja ja lõuna suunas (vt. joonis 2). See tähendab, et kalastikku uuriti kokku 48 

nakkevõrguga. Kõik jaamad paiknesid paralleelselt kaldaga 3,5 m sügavuses vees.   Kõik püütud 

kalad määrati, mõõdeti nende täispikkus (TL, mm), täiskaal (TW, g), enamusel töönduskaladest 

määrati toidu koosseis maosisu järgi, registreeriti välised vigastused. Andmed püütud kalaliikide 

kohta (pikkus, kaal) registreeriti piirkondade ja võrkude kaupa. 

 

Analüüsil jagati jaamad jaamatüübi alusel süvendusest tõenäoliselt mõjutatuteks (jaamad 2 ja 3) 

ning jaamadeks, kus tõenäoliselt süvenduse mõju puudus või oli oluliselt nõrgem (kontrolljaamad 

- jaamad 1 ja 4), vt. joonis 2. Hindamaks erinevate kalaliikide isendite arvu ja biomassi osakaalu 

eristamaks faktori eri tasemeid kasutati (kasutades Bray-Curtis-e sarnasusindeksit) analüüsiga 

SIMPER (merekoosluste dünaamika analüüsi statistiline tarkvarapakett PRIMER v6; Clarke & 

Warwick 2001). Tulemuste illustreerimiseks koostati MDS (mitmemõõtmeline ordineerimine e. 

MDS - Multi Dimensional Scaling) graafikud, millel jaamu kirjeldavate punktide vaheline kaugus 

iseloomustab nende jaamade koosluste vahelist sarnasust.  
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Joonis 2.2. Kalastiku seirejaamade paiknemine Paldiski lõunasadama piirkonnas. 
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 2.5. Kalastiku seire tulemused 
 

Kokku püüti välitööde käigus Paldiski Lõunasadama lähistelt 2015. aasta septembris 1125 kala, 

erinevaid kalaliike tabati kokku 12. Kalasaagi liigiline jaotus uuritud piirkondade kaupa on tabelis 

3.  

Kalastik Paldiski Lõunasadama lähistel oli küllaltki liigirikas. Merekaladest oli arvukaim võõrliik 

ümarmudil, mageveeliikidest viidikas.   

 

Tabel. 2.3. Erinevate kalaliikide saak võrgujada kohta uuritud piirkondades  

 

 

 

Ainus tendents, mis andmete graafilisel analüüsil ilmnes oli, et jaama nr 4 kalastikus struktuur 

kaldus olema pisut erinev teistest jaamadest (Joonis 2.3 ja 2.4). Selle, suhteliselt nõrga tendentsi 

(keskmine Bray-Curtis-e erisusindeks isendite arvukuse põhisel hindamisel 27,6 ja kalaliikide 

LIIK JAAM 1 JAAM 2 JAAM 3 JAAM 4 KOKKU

ahven 1 11 3 9 24

emakala 1 2 3

hõbekoger 2 2

kilu 1 1

lest 2 1 1 2 6

meriforell 1 4 1 6

räim 55 12 57 24 148

rünt 11 8 19

särg 2 2

meritint 1 1 1 3

viidikas 22 21 10 7 60

ümarmudil 73 126 132 520 851

KOKKU 158 178 218 571 1125

LIIKIDE ARV 9 8 9 7
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biomassi puhul 32,0) põhjuseks oli ümarmudila suhteliselt suurem arvukus ja biomass selles 

jaamas. Selle kalaliigi arvukus kirjeldas ära enamuse erinevat tüüpi jaamade vahelisest 

varieeruvusest. Isendite arvukuse põhisel hindamisel kirjeldas ümarmudila arvukus 39% 

jaamadevahelisest varieeruvusest, järgnes räim 12%. Kõigi teiste liikide arvukus kirjeldas alla 10% 

jaamadevahelisest koosluse struktuuri varieeruvusest.  

 

Biomassi põhise võrdluse korral kirjeldas ümarmudilate summaarse massi erisus ära 30% 

jaamadevahelisest varieeruvusest. Järgnesid meriforell (20%) ja hõbekoger (12%). Kõigi teiste 

liikide biomass kirjeldas alla 10% jaamadevahelisest koosluse struktuuri varieeruvusest. 

Meriforelli suhteliselt kõrgem biomass (tabati neli isendit kogumassiga 4083g) on ka põhjuseks, 

miks andmete graafilisel esitamisel jaam nr 2 (erinevalt isendite arvu põhisest hinnangust) 

biomassi põhine struktuurihinnang teistest jaamadest pisut eemale kaldub.  

 

 

Joonis 2.3. Jaamade isendite arvu põhjal koostatud koosluste struktuur MDS graafikul. Punktide 

vaheline kaugus iseloomustab proovide liigilise koosluse struktuuride vahelisi erinevusi. Täidetud 

ruudud tähistavad süvendusalale lähemal paiknenud jaamu ning rõngad kontrolljaamu.  

1

2

3

4

2D Stress: 0
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Joonis 2.4. Jaamade biomassi põhjal koostatud koosluste struktuur MDS graafikul. Punktide 

vaheline kaugus iseloomustab proovide liigilise koosluse struktuuride vahelisi erinevusi. Täidetud 

ruudud tähistavad süvendusalale lähemal paiknenud jaamu ning rõngad kontrolljaamu. 

 

 

  

1

2

3

4

2D Stress: 0
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2.6. Kalastiku seire tulemuste kokkuvõte 

 

Kalastiku seire Paldiski  Lõunasadama lähistel näitas, et süvendamine ei ole statistiliselt 

usaldusväärsel määral mõjutanud kalakoosluste koosseisu piirkonnas. Kokkuvõttes statistiliselt 

olulisi erinevusi kalakoosluste struktuuris ei täheldatud süvendusest mõjutatud ja mõjutamata 

piirkondade vahel.  Mõningad aruandes välja toodud muutused üksikute liikide saagikuses 

võrrelduna võrdlusalaga olid ilmselt juhuslikku laadi või mõjutatud uurimisjaamade paiknemisest 

teljel merele avatumad valdavalt sügavamate alade lähedased ning sisemaapoolsed valdavalt 

madalamad alade lähedased jaamad ja osutusid koosluse tasemel läbiviidud  uuringutes 

kokkuvõttes ebaolulisteks.  Kuna süvendustööd toimusid väljaspool kalade kudeperioodi, siis ei 

ole alust eeldada ka märkimisväärset otsest kahjulikku mõju piirkonna kalastikule.  
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3. Paldiski piirkonna linnustiku seire  
 

3.1. Sissejuhatus 

 

Paldiski lahe ja selle ümbruse rannikumere tähtsus veelindudele tuleneb eelkõige tema 

geograafilisest paiknemisest, kuna see jääb vahetult Ida-Atlandi rändeteele. Seda rändeteed 

kasutavad suur osa arktilisi veelinnuliike, kes on teel pesitsusaladelt talvitusaladele ning 

vastupidi. Siia jäävad meremadalikud on neile sobivateks rändepeatuskohtadeks, kus 

täiendatakse rasvavarusid edasiseks rändeks. Neid samu madalikke kasutatakse ka  

talitusaladena.  Piirkonna olulisus rändavatele veelindudele on juba varasemalt teada. Sellel alal 

on juba aastakümneid läbi viidud nii süstemaatilisi kui ka juhuslikku laadi vaatlusi. Kuna alale 

jäävad Paldiski linnas paiknevad Põhja- ja Lõunasadam, siis nende arendamisega seoses tuleb 

kindlasti arvestada ka Paldiski lahel ning selle ümbruses peatuvate, pesitsevate ja talvitavate 

lindudega, mida on ka varasematel aastatel tehtud (Jüssi, 2003, Kõuts et al 2006, Sipelgas et al 

2008, Sipelgas et al 2009).  

Käesolev aruanne on koostatud silmas pidades AS Tallinna Sadam lihthankes, nr.165082 esitatud 

lähteülesannet, mille üheks osaks oli läbi viia Paldiski Lõunasadama süvendustööde järgne 

linnustiku seire. 

  

3.2. Metoodika 

 

Vastavalt „Vee erikasutusloa nr L.VV/325236“, punkt 4-le on kehtestatud veekogu seirenõuded 

kus on märgitud, et linnustiku seire tuleb läbi viia üks kord aastas, pärast teostatud töid. Sellest 

tulenevalt viidi 2015.a. linnustiku järelseire läbi ühekordsena, sügisrände aegsel perioodil. 

Täpsemalt toimusid välitööd 27.-28. oktoobril. Seiratavaks alaks on Paldiski laht ning selle 

ümbrus. Vaatlusi viidi läbi rannikult, lõigul Pedase nina – Pakri pank. Vaatluskohad rannikul 

planeeriti eeldusega, et kaetud saaks kogu Paldiski lahe rannikumeri. Vaatlustehnikana kasutati 

vaatlustorusid Swarovski 30-60x ja Carl Zeiss 85T 30-60X ning binokleid Leica Ultravid 10x42. 
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Linnuparvede paiknemine püüti fikseerida võimalikult täpselt. Selleks kasutati laserbinoklit 

„Vectort 21 Aero“,  millega on võimalik mõõta objektide kaugusi kuni 20 km. Sellest tulenevalt 

oli binokli tegevusraadius piisav, et katta heade ilmastikutingimuste korral ära kogu Paldiski laht 

ja selle ümbrus. Seireala suuruseks kujunes 110 km2 (Joonis 3.1). Vaatlusi viisid läbi Leho Luigujõe 

ja Olev Lüütsepp. Peale süstemaalilise loenduse kasutati ka alal tehtud oktoobrikuiseid 

juhuvaatlusi, mida viis läbi Juha Saari. Juhuvaatlused andsid head täiendust ujupartide ja aulide 

osas. Varasematel aegadel on Paldiski lahel läbi viidud ka lennuloendusi, kus kasutati 

metoodikana transektloendust so meetod kus püütakse teha täisloendus. Loendused toimusid 

sügisel 1999, 2007 ja 2008 (joonis 2).  Käesolevas aruandes esitatakse oktoobrikuine linnustiku 

koosseis, paiknemine ning arvukus Paldiski lahel. Arvukamate liikide puhul nagu aul ja luiged 

esitatakse täpsamad levikukaardid. 

 

3.3. Tulemused 

 

Kokku nähti Paldiski lahel ning selle ümbruses oktoobrikuu jooksul kokku 33 veelinnuliiki. 

Arvukaimad liigid olid aul (< 15 000 is.), valgepõsk-lagle (15 000), määramata ujupardid (10 000), 

sinikael-part (2000), merivart (2000), laululuik (1330) ning lauk (1200) (tabel 1). Suurimad lindude 

kontsentratsioonid esinesid seirealal kolmes kohas (Joonis 1): 

 Pakri pangast põhja jääval madalikul e. Pakri madalikul ning selle ümbruses. Selles 

piirkonnas paiknesid suurimad aulikogumid. 

 Paldiski lahe keskosa kasutasid toitumisalana aulid, mustvaerad, kosklad ja sõtkad. 

 Paldiski lahe lõunaosa - Madise laht ning Kurkse väin, mis on madalaveeline ja sobilik 

paljudele ujupardiliikidele ning hanedele ja luikedele. 
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Tabel 3. 1. Paldiski lahel peatuvate veelindude arvukus kuupäevade lõikes, oktoober - november 

2015. 

OBJEKT 4.okt 09.okt. 15.okt. 17.okt. 25.okt. 28.okt. 15.nov. 

Kühmnokk-luik           235   

Väikeluik 10 30       339   

Laululuik 7 120       1330   

määramata luik   330 650       1000 

Rabahani 12             

Valgepõsk-lagle 3500   5000 15000   1661   

Mustlagle 50             

Viupart 400         343 70 

Rääkspart 50 150 20         

Piilpart 35 70         170 

Sinikael-part     2000     425 60 

Soopart 2             

Luitsnokk-part 2   2         

määramata ujupart 2500 600 5000 10000       

Tuttvart             500 

Merivart           2000   

määramata vart       90       

Hahk         1     

Aul       15000 2000 7769 2000 

Mustvaeras           130   

Sõtkas           131   

Väikekoskel   1           

Rohukoskel 30       1 33 2 

Jääkoskel       100 1 18 15 

Tuttpütt     5     1 45 

Kormoran           151 65 

Lauk           1200   

Krüüsel   2       1   

Naerukajakas     150     8 20 

Kalakajakas           64   

Hõbekajakas           195   

Merikajakas     1     5 1 

Kokku 6598 1303 12828 40190 2003 16039 3948 
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Joonis 3.1. Paldiski lahe ja selle ümbruse rändlinnukogumite paiknemine 2015.a. oktoobri lõpus. 

 

Aul  

Suurimad auli rändepeatuskohad uurimisalal jäävad Pakri nina madalaveelisele rannikumerele ja 

Pakri madalikule, kus sügavus jääb vaid 5-8 meetri vahele, mistõttu on see väga sobilik veekogu 

põhja sukelduvatele lindudele. Seda ala kasutavad aulid kõikidel aastaaegadel, va suvel. 

Sügisesed maksimumid ulatuvad seal kuni 25 500 isendini (05.11.1999). Kuigi auli arvukus on 

oluliselt langenud, kasutavad linnud endiselt märkimisväärsel arvul kõnesolevat ala – 11 300 

isendit 31.10.2007, 10 000 is. 05.11.2008 ning 15 000 is. 17.10.2015 (joonis 2). Teine aulide 

sügisene toitumisala asub Paldiski lahe lõunaosas, kus mere sügavus ei ulatu 20 meetrini. Suurim 

auli kontsentratsioon sellel mereosal avastati 28.10.2015.a. kus Lõunasadama süvendusala 

mõjupiirkonnas peatus 5400 auli (joonis 3).  Pisut väiksemal arvul peatuvad aulid Paldiski lahe 

keskosas, ranniku lähedal, kus sügavused on väiksemad 06.11.1999 – 3600 isendit (joonis 2). 
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Varasematel aegadel on registreeritud märkimisväärne aulide sügisrändekogum ka Kurkse väinas 

– 5300 lindu 06.11.1999.a (joonis 3. 2). Kokkuvõtvalt võib märkida, et enamus suurimaid 

aulikogumeid jäävad nii vanast kui uuest kaadamiskohast eemale. Vaid korra on täheldatud suurt 

aulide koondumist vanal kaadamisalal, 1999.a. sügisel (joon 3. 2). Kuna meresügavus uuel 

kaadamisalal on ca 60 meetrit, siis ei kujuta see olulist ohtu merel peatuvatel ning põhjast 

toituvatel veelindudele. Küll võib aga avalduda mõningane lühiajaline mõju kalatoidulistele 

lindudele, nagu näiteks kaurid. Põhjuseks kaadamisaegne veeläbipaistvuse vähenemine. 

Süvendusalal ja  selle mõjupiirkonnas peatus 2015.a. sügisel märkimisväärne hulk aule, mida pole 

varasematel aastatel seal täheldatud. Arvukuse tõusu põhjuseks võib olla toidubaasi muutumine 

(suurenemine?), seoses süvendustööde käigus vette paisatud orgaanika tõttu (joonis 3. 3). 

 

Joonis 3. 2. Aulide sügisrändeaegne levik 1999, 2007 ja 2008.a. 
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Joonis 3.3. Aulide rändeaegsed kogumid Paldiski lahel 2015.a. oktoobri lõpu. 

 

Luiged, lagled ja ujupardid. 

Paldiski lahe madalaveeline lõunaosa ning Kurkse väin on Loode-Eesti üks tähtsamaid 

rändeaegseid peatuskohti suurematele hanelistele ja ujupartidele. Selle tingib madalaveeline 

lahe lõunaosa, kus veesügavus on tihti alla poole meetri, mis on sobilik toitumisala põhjast 

küünitavatele veelindudele.  Tähtsaimaks peatujaks alal on väikeluik, kelle arvukus ületab 

Ramsari 1 % kriteeriumi, milleks on hetkes 200 isendit. Kriteeriumi ületab ka laululuik, keda 

loendati 28.oktoobril 1330 isendit (joonis 4). Väga arvukalt peatub lahe lõunaosas valgepõsk- 

lagle, kes kasutab ala pigem puhkealana, toitudes lähiümbruse põldudel. Lagle arvukuseks hinnati 

17.oktoobril 15 000 isendit. Kuna 2015.a. sügis on äärmiselt madalaveeline, siis peatus Madise 

lahel ja Kurkse väinas oktoobri keskel üle 10 000 ujupardi, kellest suurem osa olid sinikael-pardid, 

kuid nende hulgas esines ka sooparti, luitsnokk-parti, viuparti, rääksparti ning piilparti (tabel 1). 

Rannikumerel toituvatest lindudest kohati suurel arvul ka lauku (1200 is).  Kuna süvendusala jääb 
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vaadeldavast alast suhteliselt kaugele (4-5 km) , siis sellest tulenevalt on süvendusaegsed ning 

järgsed mõjud tõenäoliselt kas väikesed, või mittemärkimisväärsed. 

 

Joonis 3. 4. Luikede rändeaegsed kogumid Paldiski lahel 2015.a. oktoobri lõpu. 

 

Vardid 

Vardid levivad suhteliselt hajusalt lahe lõunaosas, kuid võivad moodustada ka väga suuri 

rändekogumeid. Nii loendati 28. oktoobril Kurkse väinas ca 2000 merivarti (joonis 1). 

 

Kormoran 

Kormorani toitumis-seltsingud tegutsesid valdavalt Paldiski lahe põhjaosa sügavamatel aladel, 

uuest kaadamisalast lõunas ning vanal kaadamisalal. Kokku peatus alal ca 150 isendit (joonis 1). 
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3.4. Paldiski lahe ning selle ümbruse linnukaitseline väärtus 

 

Eesti põhjaranniku rannikumerelt läbirändavate ja toituvate lindude levikumuster, samuti 

kogumite ajaline jaotumus on tähtsaks komponendiks, millega peab arvestama plaanides 

tegevusi nendel aladel.  Paldiski lahe mereakvatooriumi madalamad osad on tervikuna oluliseks 

läbirände ja rändepeatuspaigaks paljudele arktilistele veelindudele. Kui võrrelda kevad ja 

sügisrännet, siis on sügisränne on rohkem märgata ning arvukam.  Seevastu suur osa 

kevadrändest kulgeb läbi Väinamere ning lõikab mandrit.  Sellest tulenevalt on rändel peatuvate 

lindude hulk oluliselt suurem just sügisel. Suurima looduskaitselise väärtusega linnuliikideks sellel 

alal punakurk- ja järvekaur (Euroopa Nõukogu linnudirektiivi I lisa liigid), kes rändavad alalt läbi, 

kuid kes võivad teha ka lühikesi rändepeatusi. Kalatoiduliste lindudena ei sõltu nad eriti 

meresügavusest ning võivad toituda ka rannikust kaugemal sügavamatel mereosadel. I lisa 

liikidest esineb alal veel väikekajakas, räusktiir, tutttiir, randtiir, jõgitiir ja väiketiir, keda kohatakse 

põhiliselt läbirändel, kuid kellest osad liigid pesitsevad ka Pakri väina saartel. II lisa liikidest on 

tähtsaimad aul, merivart, hahk, tõmmu- ja mustvaeras. Eriti suurt tähelepanu tuleb pöörata 

suuremat kaitset väärivale aulile, kelle arvukus on viimastel aastakümnetel väga oluliselt 

langenud. 2015.a. oktoobri lõpus kinnitati rahvusvaheline auli kaitse korraldamise tegevuskava, 

kus on välja toodud vajadus kaitsta auli rändepeatus- ja talvitusalasid. Merel peatuvate 

linnuliikide puhul on kaitse eesmärgiks tavaliselt arvukate liikide elupaikade kaitse, kelle arvukus 

alal moodustab olulise osa populatsiooni arvukusest. Rahvusvaheliselt üheks aktsepteerituimaks 

mõõdupuuks oluliste alade valikul on nn. rahvusvahelise tähtsusega linnualade (IBA) kriteeriumid 

(Heath and Evans, 2000). Merealade puhul tulevad kõne alla eelkõige IBA (Important Bird Areas) 

kriteeriumid, mis põhinevad 1% rändetee populatsiooni või 20 000 veelinnu kogunemisele alal. 

Käesoleva  uurimuse tulemusena kvalifitseerus nendeks aladeks  Pakri madalik ning Paldiski lahe 

lõunaosa – Madise laht, mis on ühed tähtsamad veelindude sügisrändeaegsed Loode-Eesti 

rannikumerel.  Varasemad uuringud näitavad ka Kurkse väina suurt linnukaitselist väärtust ja 

seda eriti sügisel.  
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3.5. Linnustiku seire kokkuvõte 

 

2015.a. läbi viidud linnustiku seire Paladiski Lõunasadama süvendustööde piirkonnas ning 

Paldiski lahest väljaspool asuval uuel kaadamisalal, ei näidanud tehtud töödega seonduvat 

negatiivset mõju konkreetsetel aladel ning nende lähiümbruses peatuvatele lindudele. Kui 

võrrelda eelnevate aastate tulemusi käesolevaga, siis loomulikult oli mõningaid erinevusi lindude 

paiknemises alal, kuid need võivad olla tingitud väga mitmetest faktoritest, mis pole põhjustatud 

seosed süvendus- ning kaadamistöödega. Kokkuvõtvalt võib märkida, et enamus suurimaid 

aulikogumeid jäävad nii vanast kui uuest kaadamiskohast eemale. Vaid korra on täheldatud suurt 

aulide koondumist vanal kaadamisalal, 1999.a. sügisel. Süvendusalal ja selle mõjupiirkonnas 

peatus 2015.a. sügisel märkimisväärne hulk aule, keda pole varasematel aastatel seal nähtud. 

Arvukuse tõusu põhjuseks võib olla toidubaasi muutumine (suurenemine?), seoses 

süvendustööde käigus vette paisatud orgaanika tõttu. Seiretööde tulemuste põhjal võib väita, et 

teostatud töödega pole tekitatud olulist ning negatiivset mõju lahel peatuvatele ning 

pesitsevatele lindudele. 
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4. Uurimisala põhjaelustiku seire. 
 

4.1. Põhjataimestik. 

 

Põhjakooslusi ja nende struktuuri, sealhulgas põhjataimestikku mõjutab rida füüsikalisi, keemilisi 

ja bioloogilisi tegureid. Looduslikest teguritest määravad põhjakoosluste liigilise koostise ja 

seisundi eelkõige merepõhja susbtraat, vee läbipaistvus ja merepõhja valgustingimused, samuti 

lainetus. Suuremal skaalal on tähtsaimaks teguriks Läänemeres soolsus. Sadamate tegevus avaldab 

mõju sette koostisele ja jaotumisele, vee toitainete sisaldusele ja eutrofeerumistaseme 

muutustele. Inimtegevuse tagajärjel võib muutuda põhjataimestiku liigiline koosseis, liikide leviku 

iseärasused (sügavuslevik) ning ühe- ja mitmeaastaste ning niitjate- ja tugeva tallusega vetikate 

proportsioon koosluses. Tõsisematel juhtudel toimub taimekoosluste vaesumine, mis mõjutab 

omakorda tugevalt ka kõiki teisi mereökosüsteemi komponente - põhjaloomastikku, kalastikku ja 

linnustikku.  

Põhjataimestik on paikne ning tänu sellele on see sobivaks näitajaks mere keskkonnatingimuste 

hindamisel. Taimestiku jälgimine annab hea pildi inimtegevuse mõjust viimase 

vegetatsiooniperioodi jooksul (jooksval aastal), kuna suur osa põhjataimestikust on sesoonse 

iseloomuga ning nende areng algab igal kevadel uuesti. Ühe- ja mitmeaastaste vetikate ning 

kõrgemate taimede üldkatvusele, liigilisele koosseisule ja ohtrusele toetudes on võimalik anda 

hinnang nii ühe vegetatsiooniperioodi jooksul kevadest-sügiseni toimuvatele kui ka aastate 

vahelistele merekeskkonna tingimuste muutustele. Põhjataimestikku kasutatakse EL Veepoliitika 

Raamdirektiivi järgse rannikumere keskkonna seire ja hindamise süsteemis ühe kohustusliku 

elemendina. 

Uurimused sadamaehitusega seotud süvendus- ja kaadamistööde mõju kohta põhjakooslustele 

näitavad, et kõige enam mõjutavad litoraali põhjakooslusi süvendustööde piirkonnas vette 

paisatud hõljum. Kui ei ole tegemist toksiliste ainetega reostunud materjaliga siis avaldub hõljumi 

mõju eeskätt valguskliima halvenemises ja troofsustaseme tõusus. Toksilise reostuse puhul on 
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tavaliselt mõju põhjakooslustele palju keerulisem ja pikemaajalisem. Samas võib süvendus ja 

kaadamistegevus mõjuda teatud organismirühmadele ka positiivselt.  

 

Põhjataimestiku uuringute metoodika 

Paldiski Lõunasadama süvendusjärgseks seireks viidi läbi põhjakoosluste vaatlused ühes seerias 

31.08.2015. Põhjataimestiku olukorda hinnati visuaalsete vaatluste teel allveevideo ja 

sukeldumistehnoloogia kasutamisega. Põhjataimestiku vaatlustel lähtuti samuti HELCOMi poolt 

välja töötatud metodoloogiast. Fotodokumenteerimist takistas uuringute ajal vee äärmiselt madal 

läbipaistvus. Proovipunktide asukohad olid valitud nii, et need haaraksid seda piirkonda, kuhu 

domineerivate hoovustega kandus süvendustöödega vette paisatud hõljum. Jaamad asusid kahel 

transektil. Vaatlused teostati kokku kahel transektil (üks süvenduspiirkonna vahetus läheduses ja 

üks süvenduspiirkonnast põhjas) kokku 20 jaamas.  

Põhjakoosluste olukorra kirjeldamine toimub sukelduja poolt või nn „drop“ allveevideosüsteemi 

abil sügavusvahemikus 0-15 meetrit. Vaatlused teostatakse piki transekti ehk vaatlusjada, mis 

paikneb rannajoone suhtes täisnurga all. Transekti täpne asukoht määratakse  GPS navigaatoriga. 

Videomaterjali kogumisel kasutatakse spetsiaalselt allveevaatlusteks loodud kaamerasüsteemi, 

kus vee alla lastakse veekindel vaatluskaamera (TS-6021PSC), mis on ühenduses paadis oleva 

salvestava seadmega. Süsteem on teisaldatav ning kergesti käsitletav. Videomaterjali 

läbivaatamisel kirjeldatakse setete fraktsioone, põhjakoosluste katvust ning erinevate 

põhjataimestiku liikide sügavuslevikut. 
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Joonis 4.1. Põhjakoosluste kirjeldamise jaamade asukoht uurimisalal. 

 

Põhjataimestiku uuringute tulemused. 

Põhja iseloom erines oluliselt kahel kirjeldatud transektil. Lõunapoolne transekt asetses selliselt, 

et osaliselt kattis ka süvendatud ala. Kuna sellel transektil olid jaamad valitud süvendatud ala 

vahetus läheduses siis oli siin kirjeldatud sügavusvahemik 3-15 m. Selles sügavusvahemikus 

valitsesid sellel transektil vaid pehmed põhjad. Kuni 10 m sügavuseni moodustasid 

põhjasusbstraadi peen ja keskmine liiv suhtes 50/50 ja sügavamal domineeris keskmine liiv (Joonis 

4.2.). 

Põhjapoolsemal transektil oli põhja susbstraat palju mitmekesisem. Substraadi järgi saab selle 

transekti sügavusjaotuse jagada kolme vööndisse. Sügavuseni kuni 1 m leidus nii paeplaati, suure 

kive, väiksemaid kive ja vähesel määral keskmist liiva. Domineerisid väikesed kivid. Järgmine vöönd 
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jääb sügavusvahemikku 1-8 m ja siin moodustavad põhjasubstraadi suured kivid, väiksemad kivid, 

kruus ja peenliiv ning alates 4 m ka peenliiv. Viimane vöönd on sügavamal kui 8 m ja siin 

domineerib põhjasubstraati peenliiv ja siin puuduvad suured ja väiksemad kivid (joonis 4.3.).  

 

 

Joonis 4.2. Põhjasubstraadi sügavuslevik lõunapoolsemal põhjataimestiku transektil. 

 

Joonis 4.3. Põhjasubstraadi sügavuslevik põhjapoolsemal transektil. 

 

Uurimispiirkonnast tuvastati kokku 15 liiki põhjataimestikku. Nende hulgas oli 4 liiki kõrgemaid 

taimi ja 11 liiki suurvetikaid. Põhjapoolne transekt oli oodatult ka liigirikkam (13 liiki), kuna siin oli 
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ka mitmekesisem põhja substraat. Lõunapoolsemal transektil esines vaid 5 liiki. Katvusnäitajad olid 

samuti põhjapoolsemal transektil suuremad, eriti transekti madalamas osas. Maksimaalne 

taimestiku katvus esines sügavusvahemikus 0,5 kuni 3 m. 

Põhjapoolsema transekti puhul oli tegemist selle merepiirkonna jaoks üsna tüüpilise liikide 

sügavusjaotusega. Transekti madalama osas domineerisid rohevetikad ja alates 1 m sügavusest 

koos üldkatvuse langusega hakkasid domineerima ka punavetikad. Mõnevõrra üllatav oli põisadru 

üsna väike katvus. Kinnitunud taimestik ulatus kuni 7,5 m-ni ja see on üsna normaalne selle 

piirkonna põhjataimestikule. Sügavamal õnnestus leida vaid lahtist vetikamassi ja vetikakõdu 

(Joonis 4.4.)  

 

Joonis 4.4. Põhjataimestiku liikide katvuse sügavuslevik põhjapoolsemal transektil. 

 

Lõunapoolsemal transektil leiti kinnitunud põhjataimestikku vaid kuni 4 m-ni. Sügavamal 

moodustas üldkatvuse vaid lahtine vetikamass ja vetikakõdu. Madalamal esinesid kõrgemad 

taimed aga üsna tagasihoidliku katvusega kusjuures valdava osa katvusest moodustas jällegi 

lahtine vetikamass (Joonis 4.5.). 
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Joonis 4.5. Põhjataimestiku liikide katvuse sügavuslevik lõunapoolsemal vaatlustransektil. 

 

Süvenduse mõju põhjataimestikule. 

 

Käesoleva töö käigus läbiviidud seire käigus ei tuvastatud süvendustegevuse mõju piirkonna 

põhjataimestikule. Mõlema transekti põhjataimestik oli üsna sarnane selle merepiirkonna 

vastavate tingimustele iseloomulikule taimestikule. Põhjapoolsemal transektil ei täheldatud 

madalamas osas ka peenema settefraktsiooni olemasolu. Mõnevõrra üllatav oli põisadru vähene 

katvus, kuid seostada seda konkreetse süvendustegevusega ei ole võimalik, kuna puudus 

süvenduse eelne olukorra kirjeldus (vahetult enne süvendust vaatlusi ei teostatud). Varasematest 

uuringutest (varasemad seired ja piirkonnas läbiviidud mitmesugused uuringud) oleks oodanud 

põisadru suuremat katvust. Kahjuks on eelnevad seired (2009, 2008) toimunud juba üle kuue aasta 

tagasi ning nende metoodiline detailsus ei võimalda teha võrdlusi käesoleva seire tulemustega 

(aruannetes ei ole näidatud jaamade/transektide asukohad, samuti liigilise koosseisu kirjeldused 

ei ole piisavalt täpsed taksonoomilise kvalifikatsiooni puudumise tõttu) (Sipelgas et al, 2009, 2008). 

Võrdlusmaterjal on olemas 2005-2006 aastal toimunud vaatlustega, kus käesoleva uuringuga 

sarnaselt oli märgatud põisadru koosluse katvuse vähenemine sadamate vahelisel alal (Kõuts et al, 

2006). Lõunapoolsema transekti puhul oli taimestk samuti üsna ootuspärane. Arvestades, et 

tegemist on pehmete setetega piirkonnaga ja transekt katab ka aktiivse, igapäevase 
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laevatranspordiga kaetud ala siis on kinnitunud taimestiku vähesus võrreldes põhjapoolsema 

transektiga ootuspärane. Suur lahtise vetikamassi ja kõdu olemasolu mõlema transekti sügavamas 

osas võis olla tingitud vaatluste toimumise ajast (augusti lõpp, vegetatsiooniperioodi lõpp).    
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 Tabel 4.1. Põhjapoolsema taimestikutransekti jaamade asukohad ja üldkatvus. 

Punkt Sügavus Laius Pikkus Üldkatvus 

PALS19 0.2 59.34344 24.05892 70 

PALS18 0.5 59.34338 24.0588 95 

PALS17 1 59.34325 24.05858 95 

PALS16 1.5 59.34319 24.05831 95 

PALS15 3 59.34294 24.05827 90 

PALS14 4.6 59.34266 24.0578 20 

PALS13 6 59.34265 24.05721 20 

PALS12 7.4 59.34271 24.05631 10 

PALS11 8.4 59.34253 24.05564 0 

PALS10 10 59.3424 24.05493 0 

PALS09 12.2 59.34219 24.05442 0 

PALS08 13.5 59.34209 24.0536 0 

PALS07 15.3 59.34208 24.05243 0 

 

Tabel 4.2. Lõunapoolsema taimestikutransekti jaamade asukohad ja üldkatvus. 

Punkt Sügavus Laius Pikkus Üldkatvus 

PALS26 3.2 59.32861 24.09185 40 

PALS25 3.6 59.32852 24.09069 20 

PALS24 4.1 59.32803 24.08853 0 

PALS23 6 59.3273 24.07972 0 

PALS20 9.8 59.32999 24.06954 0 

PALS21 14.9 59.32846 24.0715 0 

PALS22 15 59.32859 24.07994 0 
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4.2. Põhjaloomastik 

 

Üldist. 

 

Mere põhjaloomastiku ehk zoobentose moodustavad kõik loomad, kelle elupaigaks on merepõhi. 

Põhjaloomastiku kooslused on heaks parameetriks keskkonnaseisundi pikemaajaliste, kuudest 

aastakümneteni, toimuvate muutuste kirjeldamiseks.  

Inimtegevuse negatiivne mõju avaldub rannikumerele mitmeti, näiteks mere eutrofeerumise, 

süvendus- ja kaadamistööde, toksilise reostuse, võõrliikide introdutseerimise ja elupaikade 

muutmise kaudu. Esimene samm inimtegevusest põhjustatud merekeskkonna kahjustuste 

ennetamiseks või vähendamiseks on inimmõjust tulenevate muutuste hindamine ökosüsteemis. 

Inimtegevuse intensiivsuse hindamiseks on edukalt kasutatud bioindikatsioonimeetodit, mille 

käigus mõõdetakse mõjuri toimet elustikule.  

Ka põhjaloomastikku võib pidada üheks sobivamaks bioindikaatoriks inimtegevusest tingitud 

mõjude hindamisel. Põhjaloomastiku kooslused näitavad eriti selgelt keskkonnaseisundi 

pikemaajalisi, kuudest aastakümneteni toimuvaid muutusi. See tuleneb antud loomarühma leviku 

ja eluviisi iseärasusest. Põhjaloomastik esineb kõikjal, kus hapniku kontsentratsioon vees on 

suurem kui 1,5 mg/l. Põhjaloomastik esineb erinevates sügavustsoonides ja setetes, nende eluviis 

on enamasti paikne ning eluiga pikk. Muutused setete iseloomus ja merevee keemilises koostises 

avalduvad osade liikide kadumises ja teiste liikide arvukuse suurenemises. Teatud kriitiliste 

tingimuste juures (näiteks hapniku puudumisel) võib põhjaloomastik hävida. Seega iseloomustab 

põhjaelustiku koosseis merekeskkonna seisundit ja kvaliteeti.  

 

Hüdrotehniliste tööde mõjust põhjaloomastikule  

 

Madalaveelistel merealadel mõjutavad põhjaloomastiku arengut peamiselt järgmised 

ökoloogilised tegurid:  
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• setete koosseis,  

• põhjataimestiku esinemine, taimestiku liigiline koosseis,  

• orgaanilise aine hulk vees ja setetes,  

• piirkonna hüdroloogia (temperatuuri-, soolsuse- ja hapnikurežiim põhjalähedastes 

veekihtides, domineerivad hoovused).  

 

Põhjaloomastiku kooslused reageerivad selgelt ükskõik millise ülalnimetatud teguri muutustele. 

Süvendus-, kaadamis- ja sadamate laiendustööde käigus muutuvad tööde piirkonnas setete 

koosseis, orgaanilise aine sisaldus ning sageli ka põhjataimestiku kooslused. Põhjaloomastik 

reageerib keskkonnatingimuste muutustele järgnevalt: 

Süvendatud merepiirkonnas ja kaadamisalal valdav osa põhjaloomastikust hävib 

(süvenduspiirkonnas tõstetakse setetega välja, kaadamispiirkonnas maetakse süvendatud pinnase 

alla). Väheneb nektobentiliste vähilaadsete arvukus ja biomass. Põhjafauna taastumine võtab aega 

2-3 aastat. Vesiehitiste alla jäävatel merepõhjaloomastik hävib täielikult ja, kui vesiehitis ulatub üle 

veepinna, siis ei taastu kunagi. 

Süvendus-, kaadamis- , sadamamuulide laiendus- jms. töödega paisatakse vette põhjasetteid, mis 

levivad hoovustega tööde piirkonnast kaugemale, kuna heljumi kergem fraktsioon püsib kaua 

veesambas. Heljumi kogus ja mõju põhjaelustikule on seda suurem, mida suuremad on vette 

paisatavate setete kogused või mida pikemat aega töid läbi viiakse. Väga suur põhja settinud 

heljumi kogus võib tugevalt vaesustada põhjaelustiku kooslusi. Heljumi kergem fraktsioon on aga 

ka toiduobjektiks põhjafaunale. See võib parandada paljude põhjaloomastiku liikide, eriti 

filtreerijate ja detrivooride, toitumistingimusi, millega kaasnevad olulised muutused zoobentose 

koosseisus.  

Üldjuhul, igasugused hüdrotehnilised tööd toovad kaasa bioloogilise tasakaalu kadumise lokaalses 

merepõhja koosluste struktuuris. See väljendub liigilise mitmekesisuse, arvukuse ja biomassi väga 

suurtes muutustes orgaanilise reostusega (heljumiga) saastatud merealadel. Lisandunud heljumi 

mõju põhjakooslustele võib täheldada veel 2-3 aastat pärast töid. Seejärel taastub loomastiku 
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liigiline koosseis, arvukus ja biomass tööde eelsele tasemele, mis on iseloomulik inimese poolt 

vähem mõjustatud piirkondadele.  

 

Uurimispiirkonna põhjasetted 

 

Varasematest uuringutest on teada, et uurimispiirkonnas esinevad 10 m isobaadist madalamal 

valdavalt liivased põhjad, milles on kohati kiviklibu ja suuremaid kive. Laiguti esines merealasid, 

kus domineerisid kivised setted. Mõnes jaamas sisaldasid tugevalt mudastunud liivasetted 

väävelvesinikku. Süvendustööde piirkonnast lõunas (6,5 m) olid orgaanikavaesed puhtad peenliiva 

setted kaetud umbes 0,5 cm paksuse mudakihiga. Taoline hoovustele avatud madala mereala 

ebatüüpiline setete koosseis viitab sellele, et suurem osa hõljumist langes süvendustööde ajal ja 

järel 10 m isobaadi lähistele. Sügavustel, mis on suuremad kui 10 m, on uurimispiirkonnas valdavalt 

tugevalt mudastunud savised või liivased setted. 

 

Põhjaloomastiku uuringute metoodika 

 

Põhjaloomastiku proovid on kogutud vastavalt HELCOMi poolt välja töötatud standarditele ja Eesti 

rannikumere seires kasutatavale metoodikale. 2015 a. augustis koguti kaadamisala piirkonnast 

põhjaloomastiku kvantitatiivsed proovid kuuest jaamast. Selleks kasutati WILDCO tüüpi 

põhjaammutajat. Põhjaloomastiku uuringute jaamade andmed on ära toodud tabelis 4.3. 

 

Tabel 4.3. Põhjaloomastiku uuringute jaamade asukohad ja settetüüpide osakaal. 

Punkt Laius Pikkus Süg. Muda Savi Peenliiv KeskmLiiv Kruus VäikeKivi Kõdu 

PALS01 59.42403 23.969 63.7 95      5 

PALS02 59.41654 23.9824 61.6 99      1 

PALS03 59.41006 23.96728 59.8 79 10  5 1  5 

PALS04 59.41672 23.95194 62.4 95      5 

PALS05 59.38503 23.99372 48.3 85   10 5   

PALS06 59.41693 23.96797 61.9  10 10   80  
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Põhjaloomastiku uuringute tulemused.  

 

Kokku määrati kuuest jaamast võetud proovidest viis liiki põhjaloomastikku. Nendest kõige 

suurema biomassiga oli liik Macoma balthica, mis kahes jaamas saavutas biomassi 160-190 g/m2 

ja arvukuse üle 1000 ind/m2. See liik esines vies jaamas kuuest. Samuti oli sage Marenzelleria 

neglecta. Samas tema biomass nii kõrgeks ei osutunud. Sama sagedusega esines ka Halicryptus 

spinulosus. (Tabel 4.4. ja 4.5.).   

Selline põhjaloomastiku kooslus iseloomustab üsna hästi tugevalt häiritud keskkonda. Balti 

lamekarbi suur arvukus ja biomass viitavad suurele toidu kättesaadavusele. Seda on ka oodata 

kaadamispiirkonna läheduses. Setete iseloom näitas samuti suurt peene fraktsiooniga muda 

osakaalu. Seda ongi muidugi oodata kaadamiskoha läheduses ja suuremas sügavuses, kus 

hoovuste mõju setete ümberpaiknemisele on juba väiksem.  Seega on kaadamiskoha läheduses 

kaadamise mõju tuvastatav. 

Tavaliselt (tuginedes teiste kaadamisprojektide mõjude hindamise kogemusele) taastuvad häiritud 

põhjaloomastiku kooslused 2-3 aasta jooksul juhul, kui puuduvad lisahäiringud. Kusjuures 

taastumine sügavamal võtab rohkem aega kui hüdroloogiliselt aktiivsemas madalamas 

merepiirkonnas.  
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Tabel 4.4. Põhjaloomastiku liikide biomass kaadamispiirkonna vahetust lähedusest võetud 

proovides (g/m2, kuivkaal). 

Punkt 
Halicryptus 
spinulosus 

Hediste 
diversicolor 

Macoma 
balthica 

Marenzelleria 
neglecta 

Monoporeia 
affinis 

PALS01   12.0486   

PALS02 0.4128  162.63 0.1591  

PALS03   0.4644 2.4725  

PALS04 0.7482  194.738 0.0602  

PALS05 0.0043 0.0172  0.4988 0.3698 

PALS06 0.18705  66.3748 0.3053  

 

Tabel 4.5. Põhjaloomastiku liikide arvukus kaadamispiirkonna vahetust lähedusest võetud 

proovidest (ind/m2). 

Punkt 
Halicryptus 
spinulosus 

Hediste 
diversicolor 

Macoma 
balthica 

Marenzelleria 
neglecta 

Monoporeia 
affinis 

PALS01   215   

PALS02 43  1032 215  

PALS03   43 3569  

PALS04 129  1333 129  

PALS05 43 43  774 215 

PALS06 43  451.5 602  
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Lisa 1.  Uurimispiirkonnas esinevate kalade nimestik 
 

 

SUPERCLASS AGNATHA 

 

CLASS TERASPIDOMORPHI 

 

Order Petromyzoniformes 

Family Petromyzon 

Jõesilm, Lampern, river lamprey, Lampetra fluviatilis (L.)   

  

S U P E R C L A S S   G N A T H O S T O M A T A 

  

CLASS ACTINOPTERYGII 

  

O r d e r  C l u p e i f o r m e s 

Family Clupeidae 

Räim, Baltic herring, Clupea harengus membras L.  

Kilu, Sprat, Sprattus sprattus balticus (Schn.) 

Vinträim, Twaite shad, Alosa fallax (Lacépede)  

  

O r d e r  S a l m o n i f o r m e s 

Family Salmonidae 
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Lõhe, Salmon, Salmo salar L.  

Meriforell, Sea trout, Salmo trutta L.  

Vikerforell, Rainbow trout, Onchorhynchus mykiss (Walbaum)  

Merisiig, European whitefish, Coregonus lavaretus (L.) s.l. Baltic Sea forms 

   

O r d e r  O s m e r i f o r m e s 

Family Osmeridae 

Meritint, Smelt, Osmerus eperlanus (L.) 

   

O r d e r  E s o c i f o r m e s 

Family Esocidae 

Haug, Pike, Esox lucius L. 

  

O r d e r  A n g u i l l i f o r m e s 

Family Anguillidae 

Angerjas, Eel, Anguilla anguilla (L.) 

  

  

O r d e r  C y p r i n i f o r m e s 

Family Cyprinidae 

Särg, Roach, Rutilus rutilus (L.) 

Roosärg, Rudd, Scardinius erythrophthalmus (L.) 

Säinas, Ide, Leuciscus idus (L.) 
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Lepamaim, Minnow, Phoxinus phoxinus (L.) 

Linask, Tench, Tinca tinca (L.) 

Rünt, Gudgeon, Gobio gobio (L.) 

Viidikas, Bleak, Alburnus alburnus (L.) 

Latikas, Bream, Abramis brama (L.) 

Vimb, Vimba bream, Vimba vimba (L.) 

(Kuld)koger, Crucian carp, Carassius carassius (L.) 

Hõbekoger, Gibel carp, Carassius  gibelio (Bloch) 

Karpkala (sasaan), Carp, Cyprinus carpio L. 

Family Cobitida 

Hink, Spined loach, Cobitis taenia L. 

  

  

O r d e r  B e l o n i f o r m e s 

Family Belonidae 

Tuulehaug, Garfish, Belone belone (L.) 

  

O r d e r  G a d i f o r m e s 

Family Gadidae 

Tursk, Baltic cod, Gadus morhua callarias (L.) 

Luts, Burbot, Lota lota (L.)  

  

O r d e r  G a s t e r o s t e i f o r m e s 
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Family Gasterosteidae 

Ogalik, Three-spined stickleback, Gasterosteus aculeatus L. 

Luukarits, Nine-spined stickleback, Pungitius pungitius (L.) 

Family Syngnathidae 

Madunõel, Straight-nosed pipefish,  Nerophis ophidion (L.) 

  

O r d e r  P e r c i f o r m e s 

Family Percidae 

Ahven, Perch, Perca fluviatilis L. 

Koha, Pikeperch, Sander lucioperca (L.) 

Kiisk, Ruffe, Gymnocephalus cernuus (L.) 

Family Zoarcidae 

Emakala, Eelpout, Zoarces viviparus (L.) 

Family Ammodytidae 

Väiketobias, Common sand eel, Ammodytes tobianus L. 

Suurtobias, Greater sand eel, Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage) 

Family Gobiidae 

Must mudil, Black goby, Gobius niger L. 

Väikemudil, Sand goby, Pomatoschistus minutus  (Pallas) 

Pisimudilake, Common goby, Pomatoschistus microps (Kröyer) 

Ümarmudil, Round goby, Neogobius melanostomus (Pallas) 
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O r d e r  S c o r p a e n i f o r m e s 

Family Cottidae 

Võldas, Bullhead, Cottus gobio L. 

Nolgus, Bull-rout (shorthorn sculpin), Myoxocephalus scorpius (L.)  

Meripühvel, Sea scorpion, Taurulus bubalis (Euphrasén)  

Family Cyclopteridae 

Merivarblane, Lumpsucker, Cyclopterus lumpus L.  

  

O r d e r  P l e u r o n e c t i f o r m e s 

Family  Pleuronectidae 

Lest, Flounder, Platichthys flesus trachurus (Duncker)  

Family Scophthalmidae 

Kammeljas, Turbot, Scophthalmus maximus (L.) 

 


