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Lühikokkuvõte
Paldiski Lõunasadamas on viimastel aastatel läbi viidud ulatuslikke süvendustöid.
Kõige suuremahulisem oli süvendus 2002-2003.a, kui teisaldati ligi 1.6 milj. m3
valdavalt peenefraktsioonilisi setteid. Hilisemad süvendused on olnud
väiksemahulisemad, samas kohati küllalt intensiivsed ja mõju merekeskkonnale
märgatav. 2005.a toimusid süvendustööd Lõunasadamas veebrurist aprillini,
kogumahus ligi 250 000 m3, arvestatada tuleb ka samal ajal aset leidnud
Põhjasadama süvendusega, mille maht oli küll märksa tagasihoidlikum.
Seiretulemused näitasid et 2005.a kontekstis tuleb olulisel määral arvestada hoopis
Lõunasadama 2004.a suvel toimunud 6. kai esise süvenduse järelmõjudega. Suvele
iseloomulike nõrkade hoovuste tõttu settis süvenduse ajal heljumi keskmine ja raske
fraktsioon arvestataval määral Pakri lahe idaranniku madalmeres välja. Tugevama
tuulega resuspendeeritakse setteid aga uuesti veesambasse, need paigutuvad
hoovustega ümber ja mõju veekvaliteedile ja mereelustikule kestab pikema aja vältel.
Vahetult süvendustööde ajal mõõdeti merevee heljumisisalduseks Lõunasadama
lähistel maksimaalselt 8…8.5 mg/L, vastav vee läbipaistvus Secchi ketta järgi
1…2m. Looduslik foon on heljumisisalduse puhul 3…5mg/l ja vee läbipaistvuse osas
4…6m. Domineerivate lõuna- ja edelatuulte mõjul liigub heljum Lõunasadamast
valdavalt põhja poole, kui samal ajal toimub ka Põhjasadama süvendus, nagu see
2005.a talvel oli, tuleb kahe sadama vahelisel merealal ja Põhjasadamast vahetult
põhjas arvestada kahe sadama mõjude kumuleerumisega. Nii otsesed mõõtmised
kui heljumi leviku modellerimine näitasid et tavapärase süvendustempo juures, kuni
7 000m3/ööpäevas mõjutasid Paldiski Lõunasadama lähedase mere veekvaliteeti
praktiliselt ühtviisi nii sadama enda kui Põhjasadama süvendused. Süvendustööde
lõppedes taandus heljumi kerge fraktsiooni mõju vee läbipaistvusele juba nädala –
paari jooksul ning Paldiski Lõunasadama piirkonna vee pinnakihi heljumi
kontsentratsioon oli taas loodusliku fooni piirides. Settinud heljumi raskema
fraktsiooni residentsusaeg Pakri lahes on pikem kui kergel fraktsioonil. 2006.a
süvendusi Pakri lahe sadamates ei toimunud ja veekvaliteet analüüsitud
seireperioodil kuni aprill 2006, inimtegevusest olulisel määral mõjustatud ei olnud.
Paldiski Lõunasadama ümbruse madalmere põhjataimestiku koosluste struktuur ja
biomass on sarnased Soome lahe lõunaranniku lahtedele, samuti eelnevate
seiremõõdistuste, sealhulgas süvenduseelse seire tulemustele. Olulisi muutusi
põhjataimestiku seisundis, mida võiks seostada süvendustööde pikaajalise
jääkmõjuga 2004-2005.a seiretulemustele tuginedes ei täheldatud.
Vahetult
süvenduse ajal on mõju põhjataimestikule märgatav. Modelleerimine näitas et 2004.a
6.kai esise süvenduse ajal veealused valgustingimused halvenesid kõige enam
Paldiski Põhja- ja Lõunasadama vahelisel merealal, kuni 90%, mis pidurdas oluliselt
põisadru Fucus vesiculosuse kasvu, mille biomass vähenes hinnanguliselt ligi 20%
võrreldes süvenduseelse olukorraga. 2005.a toimus süvendus talveperioodil, mil
meretaimestiku kasv ei ole kuigi aktiivne, mistõttu oli otsene mõju süvendusest ka
märksa väiksem. 2005.a põhjataimestiku seirevaatlus näitas et kooslused on 2004.a
mõjust olulisel määral taastunud, taimestiku vahel esines küll ikka veel
peenefraktsioonilisi setteid, kuid juba vähem kui eelneva seire ajal.
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Võrreldes eelnevate aastatega on Pakri lahes vähenenud mitmete põhjaloomastiku
liikide isendite arvukus ja biomass ruutmeetri kohta, samuti nektobentiliste liikide
esinemissagedus ja arvukus. Kuna viimane asjaolu on osaliselt seletatav
põhjaloomastiku aastatevahelise dünaamikaga, siis pole süvendustööde pikaajaline
mõju antud andmestiku baasil üheselt määratletav. Põhjaloomastiku dünaamikale
avaldab mõju ka sügisrändel olevate ja talvituvate sukelpartide arvukus, kuna linnud
toituvad peamiselt karpidest ja selgrootutest. Süvendustööde mõjuks võib lugeda
põhjaloomastiku produktsiooni tõusu kahe sadama vahelisel ja Põhjasadamast
põhjapoole jääval merealal kuhu liikus ka peamiselt heljum, mis sisaldab muuhulgas
ka põhjaloomade toiduks olevat orgaanikat.
Pakri lahe kalakoosluste liigiline koosseis oli 2004-2005.a seire tulemusel sarnane
tüüpilisele Soome lahe lääneosa madalmere olukorrale. Olulisi muutusi kalastiku
struktuuris võrreldes Paldiski Lõunasadama süvenduseelse olukorraga ei täheldatud.
Paldiski Lõunasadama süvendused ei ole avaldanud otsest mõju räime, ahvena jt.
Pakri lahes kudevate kalaliikide kudematulekule, kuid kudemise efektiivsus
(produktiivsus) võib olla siiski langenud. Viimaseks suuremaks mõjuks on kalastikule
olnud 6. kai esise süvendus 2004.a, mil räime kudemist ei toimunud, kuid juuni
esimesel dekaadil koetud räimemarjast olid vastsed osaliselt veel koorumata ja
võisid hõljumi tõttu hukkuda. Võrreldes Paldiski Lõunasadama süvenduseelse
perioodiga on Pakri lahe idaranniku kalade toidubaasis toimunud suhteliselt
ulatuslikud muutused. Kahe sadama vahelisel merealal on söödavat rannakarpi
Mytilus edulis ja balti lamekarpi Macoma Balthicav märksa rohkem j seega seal
toituva lesta arvukus on järsult tõusnud, ligi 8 korda võrreldes 2001.a. süvenduseelse
seireuuringuga.
Linnustiku, eelkõige sukelduvate põhjatoiduliste liikide levik Pakri lahes sõltub
toidubaasi rikkalikkusest ja toidu kättesaadavusest (vee läbipaistvusest) toitumisalal.
Aulide arvukus, kes suure kolooniana asustavad Pakerordi neeme ümbrust on olnud
kolme viimase aasta küllalt stabiilne. Merelindude toidubaasi heljum otseselt ilmselt
ei mõjutanud, küll aga kaudselt vette paiskuva täiendava orgaanika näol, mis on
kahe sadama vahelise mereala põhjaloomastikuga rikastanud. Sukelpartide arvukus
Pakri lahe idarannikul ja eriti kahe sadama vahelisel alal on aastate lõikes
tõusutendentsiga, seda Pakri lahe lõunaosa arvel. Veelinnud on massiliselt lahe
lõunaosast liikunud Paldiski Lõunasadama ja Põhjasadama vahelisel alale ning
Põhjasadamast põhjapoole jäävale veealusel paeplatoole.
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2.

Veekvaliteet

Süvendustööde mõju Pakri lahe veekvaliteedile avaldub süvenduse käigus vette
paisatud mineraalse heljumi tõttu halvenenud veealustes valgustingimustes, samuti
peenefraktsioonilise sette akumuleerumine teatud madalmere osades. Veealune
valgusväli nõrgeneb veekihi suurema heljumisisalduse tõttu ja vähem valgust jõuab
põhjataimedeni, mille tõttu nende kasv aeglustub. Rannikumere eufootilises tsoonis
põhjaelustikule settinud mineraalsed osakesed pärsivad otseselt taimestiku
kasvutingimusi ja ummistavad põhjaloomastiku hingamisaparaadi. Kalakoelmule
sattunud heljum põhjustab juba väga õhukese kihina, ca 0.4mm, kalamarja
hukkumise hapnikupuuduse tõttu. Samuti mõjutab kalade sigimist põhjataimestiku kui
koesubstraadi hävimine või muutused ebasoovitavas suunas.
Paldiski Lõunasadamas jätkusid 2005.a süvendustööd, ajavahemikul 6.veebruar
kuni 18.aprill teisaldati 7.kai esiselt 9 500m3, laevade pöördiringist 129 000m3 ja
sadamasse sissesõidukanalist 108 000m3, kokku 246 500 m3 valdavalt pehmeid,
peenefraktsioonilisi setteid. Samal ajal jätkus Pakri lahe teises sadamas – Paldiski
Põhjasadamas – suuremahuline süvendus, mis veheaegadega kestis 2003.a
oktoobrist kuni 16.aprillini 2005, mille kogumaht ulatus 651 000m3-ni, seejuures teisel
süvendusperioodil, 1.10.2004-14.04.2005) teisaldati Põhjasadamas vaid ca
100 000m3 setteid.
Teisaldatavate setete fraktsioone vaadates selgub et
Lõunasadamas teisaldati valdavalt peenefraktsioonilisi setteid, seda eriti 2004.a
suvel (süvendusmaht ligi 180 000 m3) kui süvendati sadama akvatooriumi sisest
merepõhja, kuhu reeglina koguneb kõige peenem settefraktsioon. Põhjasadama
süvendatav pinnas oli suurema fraktsiooniline ega annud niipalju heljumit kui
Lõunasadama setted. 2005.a talvel Lõunasadama sissesõidukanali süvendus oli
suhteliselt vähe intensiivne, keskmiselt vaid ligi 5 000 m3/ööpäevas, samas olid ka
setted suurema fraktsioonilised kui 2004.a suvisel süvendusel. Peenemad
settefraktsioonid tekitavad veesambasse tõstetuna olulisel määral heljumit, mille
tagajärjel väheneb vee läbipaistvus, mis omakorda halvendab veealuseid
valgustingimusi mõjutades seeläbi põhjaelustiku, kalastiku ja linnustiku elutingimusi.

2.1 Veekvaliteedi seire meetodika
Veekvaliteedi seireks kasutati kolme erinevat meetodit:
1. kohapealseid ehk in situ mõõtmisi
2. satelliitkaugseiret
3. lokaalse hüdrodünaamika ja heljumi
modelleerimist.

leviku

numbrilist

Vee suhteline läbipaistvus ehk Secchi ketta nähtavussügavus (m)
Seirepunktides (Joonis 1.1) mõõdetakse 40cm-se läbimõõduga valget värvi ketta
(Secchi ketta) abil, mis lastakse vette laeva pardalt ja määratakse sügavus kui ketast
enam visuaalselt
näha ei ole. Secchi ketta nähtavussügavus on mõjutatud
ilmastikuoludest (päikesekiirguse intensiivsus, pilves või selge ilm, lainetus
veepinnal, jne.). Secchi ketta näit iseloomustab otseselt vee läbipaistvust mis antud
juhul sõltub peamiselt kaevanduse ajal ülestõstetud heljumi kontsentratsioonist, aga
samuti ka fütoplanktoni hulgast vees, tegemata reaalsuses neil kahel vahet.
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Vee hägusus firma SEAPOINT hägususe anduriga (FNU)
Seirepunktides (Joonis 1.1) mõõdeti merevee hägususe (lisaks veetemperatuur ja
soolsus) vertikaaljaotusi laeva pardalt. Hägususe andur SEAPOINT registreerib
pealelangeva kiirguse hajumist 90° all, spektri infrapunases piirkonnas (lainepikkus
880nm). Nimetatud spektripiirkonnas vees olevad osakesed kiirgust ei neela ja
seetõttu iseloomustab hajumine väga täpselt osakeste kontsentratsiooni vees.
Veeproovidest laboratoorselt määratud heljumi kontsentratsioon (mg/L)
Seirepunktidest (Joonis 1.1) võetud veeproovides määrati laboratoorselt heljumi
kontsentratsioon, mis näitab vees suspenseerunud tahkete osakeste massi
ruumalaühikus. Analüüsiks filtreeritakse koguselt võimalikult suur ja hästi segunenud
veeproov läbi eelnevalt kaalutud Millipore’i filtri (poori suurus 0.45 μm). Seejärel
kuivatatakse filter fikseeritud temperatuuril (103 – 105ºC) konstantse kaaluni. Filtri
kaalu suurenemine näitab heljumi kontsentratsiooni veeproovis. (Lindell et al. 1999)
Elusaine klorofüll a kontsentratsiooni (μg/L)
Seirepunktidest (Joonis 1.1)
võetud veeproovides määrati laboratoorselt
spektrofotomeetrilisel meetodil klorofüll a kontsentratsioon, mis näitab sisuliselt
fütoplanktoni hulka vees. Analüüsiks filtreeritakse veeproov läbi Whatman GF/C
klaas-mikrofiiberfiltri (poori suurus 1.2μm), ekstraheeritakse pigmendid kuuma
etanooliga (90%, 75ºC) ja mõõdetakse kiirguse neeldumine lainepikkusel 665 nm
(Lorenzeni meetod). Klorofüll a kontsentratsioon arvutatakse Lorenzen’i (1967)
valemi järgi.
Toitainete(N ja P ühendid) kontsentratsioon merevees (μg/L)
Seirepunktidest (Joonis 1.1)
võetud veeproovides määrati laboratoorselt
automaatanalüsaatori
„SKALAR”
„SAN
plus
SYSTEM“
abil
toitainete
kontsentratsioonid (kogulämmastik (Ntot), ammoonium (NH4), nitraadid (NO3), nitritid
(NO2), fosfaadid (PO4) ja kogufosfor (Ptot)). Proovide ettevalmistamine ja analüüsid
toimusid TÜ Eesti Mereinstituudi Pärnu Merejaama metoodikate järgi, mis sisuliselt
vastavad standarditele
PO4, Pt : EVS-EN 1189/ISO 6878-1: 1998
NO3 :
EVS-EN ISO 13395
SFS-EN ISO 11905-1
Nt :
NO2 :
SFS 3029
NH4 :
ISO 7150-1:1984/SFS 3032
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Joonis 1.1 Veekvaliteedi seirejaamade skeem Pakri lahes. Toitainete kontsentratsiooni
määramiseks merevees võeti veeproovid ringiga tähistatud jaamadest. Tähistused: O
proovid võetud sügavuselt 1 m, O proovid võetud sügavuselt 1 ja 13 m

Satelliitkaugseire, MODIS (Moderate Resolution Imaging Spektrometer) andmete
töötlemine (http://modis.gsfc.nasa.gov/)
MODIS-e satelliitseiresüsteem registreerib veepinnalt tagasihajunud ja peegeldunud
valguskiirguse 36-l eri lainepikkuse kanalil vastavate heleduste väärtusena.
Mõõtekanalid asetsevad nähtava valguse spektri erinevates osades, sel viisil et kogu
spekter oleks enam vähem ühtlaselt kaetud. Veekogu pinnakihis oleva heljumi
identifitseerimiseks ja selle ruumilise jaotuse hindamiseks sobivad kõige paremini
MODIS-se
kanalid 1 ja 2, mis jäävad vastavalt lainepikkuste vahemikku
620…670nm (nähtav) ja 841…876nm (infrapunane). Neis spektripiirkondades toimub
hajumine praktiliselt kõikidelt osakestelt vees, milleks võib aga olla nii mineraalne
heljum kui orgaaniline hõljum, osa viimasest ka elusaine. Kanalite 1 ja 2 ruumiline
lahutus on 250 meetrit, mis annab piisava täpsuse hindamaks heljumi jaotust Pakri
lahes.
Heljumi kontsentratsiooni ruumilise jaotuse hindamiseks tuleb MODIS-e
spektromeetriga mõõdetud heleduse väärtused viia heljumi kontsentratsiooni
ühikutesse kasutades in situ mõõtmisi. Selleks leiti regressioonseosed nimetatud
kahe parameetri vahel. Kuna süvendustöid viidi Pakri lahe sadamates läbi nii sügiseltalvel, mil päike on madalal ja kiirguse intensiivsus väike kui kevadel- suvel, mil
päikesekiirguse intensiivsus on suur, siis leiti regressioonseosed eraldi nelja perioodi
jaoks: sügis (Joonis 1.2a), varakevad (Joonis 1.2b ja hiliskevad (Joonised 1.2c) ja
suvi (Joonis 1.2d) (vt. ka Paldiski Lõunasadama süvendusjärgne ning 6 kai
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Joonis 1.2 Regressioonseosed heleduskoefitsiendi ja heljumi vahel süvendustööde
erinevatel perioodidel. A) sügisel b) varakevadel c) hiliskevadel d) suvel

Lokaalse hüdrodünaamika ja heljumi leviku numbriline modelleerimine
Otseste mõõtmiste ja satelliitkaugseire andmetega on kaetud vaid osa
seireperioodist, kuna seiremõõdistusi saab teha siiski üksikuid ja pilvisus takistab
satelliidikujutiste kasutamist. Samuti on oluline välja selgitada, kui palju
süvendustööd ühes või teises Pakri lahe sadamas mõjutavad summaarset heljumi
jaotust Pakri lahes. Selleks otstarbeks teostati vaadeldava perioodi jaoks arvutused
numbrilise hüdrodünaamika ja heljumi transpordi mudeliga.
Otseseid mõõtmisi süvenduse käigus vette paisatud osakeste koormuse ja
suurusjaotuse kohta on tehtud väga vähe, arvestada tuleb ka asjaoluga et see
muutub kuna merepõhi Pakri lahes on väga muutliku iseloomuga. Käesolevas
uuringus on eeldatud, et veekihti hõljuvasse olekusse satub mahuliselt umbes 1%
süvendatavast pinnasest.
Vette sattunud osakesed võib jaotada kolme klassi:
1) kerged osakesed, mis moodustavad süvenduse ajal peamiselt veepinnal oleva
heljumi ning settivad aeglaselt; settinud osakesed resuspendeeritakse juba
nõrkade hoovustega (arvesse pole võetud, et põhjataimestik takistab sinna
sattunud osakeste resuspensiooni);
2) keskmised osakesed, mis moodustavad peamiselt kogu veekihis jaotunud
heljumi; nende settimine on kiirem ning resuspendeerimiseks on tarvis
keskmise tugevusega hoovusi;
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3) rasked osakesed, mis moodustavad peamise osa mineeraalsete osakeste
koormusest merepõhjale; nende resuspendeerimiseks on vajalikud tugevad
hoovused.
Protsentuaalselt on eeldatud, et kerged osakesed moodustavad 50%, keskmised
osakesed 40% ja rasked osakesed 10% vette sattunud materjalist.
Süvendustööde asukohast kantakse heljum lokaalse tsirkulatsiooni poolt üle
suurema mereala, arvesse on võetud lokaalse tuule poolt tekitatud hoovused.
Tugeva tuule korral on hoovused tugevamad kui nõrga tuule korral ja seetõttu
kantakse heljum kiiremini üle suurema mereala. Samuti on resuspensioon
intensiivsem tugevamate hoovuste korral. Hoovuste arvutamiseks on kasutatud 2mõõtmelist barotroopset hüdrodünaamika mudelit. Hoovuste väljad on arvutatud
süvendustööde ajal 15 minutiliste intervallidega. Arvutatud hoovusväljasid kasutati
vette sattunud osakeste transpordi ehk heljumi leviku hindamiseks.

2.1

Lõunasadama 6.kai
veekvaliteedile

esise

2004.a

süvenduse

mõju

Pakri

lahe

Nii heljumi leviku modelleerimine, otsesed mõõtmised kui merepõhja seirevaatlused
näitasid, et viimasel perioodil Pakri lahe veekvaliteeti enim mõjustanud sündmuseks
oli 6.kai esise süvendus 2004.a suvel. Juba 2004.a hilissuve põhjataimestiku
seirevaatlused näitasid et põhjaelustik oli kaetud peenefraktsioonilise settekihiga
(möll), suurel osal Pakri lahe idarannikust. Põhjaelustikku kattev settekiht tekkis
süvenduse ajal vette paisatud heljumi väljasettimisest. 2005.a seirevaatlus näitas et
kuigi põhjataimestiku vahel oli endiselt peenefraktsioonilisi setteid, olid mõjud
hakanud taanduma. Kuna see mõju on oluline ka 2005.a veekvaliteedi kontekstis,
anname käesolevalt lühiülevaate 6.kai esise süvendustööde käigus vette sattunud
mineraalsete osakeste dünaamikast ja heljumi integraalsest mõjust selgitamiseks
Pakri lahes. Heljumi leviku modellelerimisega süvendusperioodil on võimalik välja
arvutada kui suur osa vette paisatud osakestest kantakse Pakri lahest välja ning mis
tingimustel see aset leiab, vastavalt ka palju setteosakesi jääb lahte selle
veekvaliteeti mõjutama. Hinnangu jaoks on Pakri laht piiritletud ida-läänesuunalise
joonega, mis ulatub Paldiski Põhjasadamast Väike Pakri saareni ning põhjalõunasuunalise joonega, mis ulatub Väike Pakri saare edelatipust mandrile. Erinevate
mineraalsete osakeste fraktsioonide jaoks on Pakri lahte jäänud osakeste
protsentuaalne osakaal süvenduse käigus vette sattunud vastavast materjalist
esitatud Joonisel 1.38. Süvenduse alguses jääb kogu heljum Pakri lahte, mis on
tingitud sellest, et heljum pole kandunud Paldiski Lõunasadamast piisavalt kaugele,
et Pakri lahe veevahetust põhjustavad hoovused saaks seda edasi kanda. Esimene
suurem heljumi väljakanne Pakri lahest toimub keskmise läänetuulega, 6…9m/s. Sel
ajal kantakse lahest välja üle 60% kergest fraktsioonist ja ligikaudu 40% keskmisest
fraktsioonist. Raske fraktsiooni transpordile keskmise tugevusega tuuled mõju ei
avalda. Nõrkade tuulte korral toimub heljumi akumuleerumine ja väljasettimine.
Tugev läänetuul, 10…12m/s, puhanguti 17m/s, tekitab hoovuse mis kannab lahest
välja umbes 80% kergest ja keskmisest heljumi fraktsioonist ning pool raskest
fraktsioonist. Püsivate, kuid nõrkade ja keskmiste lõunakaarte tuulte korral kantakse
kerge heljum pidevalt Pakri lahest välja. Selgub ka et tugevad tuulesündmused ei
oma märgatavat efekti heljumi kerge fraktsiooni transpordile.
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Joonis 1.3 Pakri lahest välja kantud kerge, keskmise ja raske fraktsiooni protsentuaalne
osakaal vette sattunud sama fraktsiooni materjali kogumahust
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Joonis 1.4 Nõrga tuulega, kuni 4m/s jääb heljum Lõunasadama lähistele ja osa fraktsioone
settib seal ka välja. Heljumi jaotus 6.kai süvenduse ajal 25.juunil 2004.a.

Joonis 1.5 Heljumi levik põhjakaarte tuulega Lõunasadamast Pakri lahepära suunas,
Lõunasadama 6.kai süvendus 28.juuni 2004

Heljumi kerge fraktsiooni levik Lõunasadamast lõuna poole leiab aset juba suhteliselt
nõrga põhjakaarte tuule korral (Joonis 1.22), keskmine fraktsioon jääb samal ajal
Paldiski Lõunasadama lähedale. Nõrkadele tuultele on ka iseloomulik et heljum ei
kandu üle suurema mereala, mistõttu tõusevad lokaalsed heljumi kontsentratsioonid
küllalt kõrgeks ulatudes 20…25g/m3.
Edela ja läänekaarte tuuled kannavad heljumi välja Pakri lahe lõunaosast ulatudes
kahe ööpäeva jooksul ümber Pakri poolsaare (Joonis 1.23). Lokaalselt heljumi
kontsentratsioonid sellise lahe „ventileerimise” tulemusel vähenevad oluliselt. Ka
keskmine settefraktsioon on kandunud Paldiski Lõunasadamast põhja suunas.
Erinevalt kergest fraktsioonist on keskmise fraktsiooni kontsentratsioon suurem
rannikust eemal. Sügavamas osas on hoovuse kiirused väiksemad ning arvatavasti
on tegemist keskmise fraktsiooni settimisega Pakri lahe idaranniku nõlval.
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Joonis 1.6 Heljum kandub keskmise ja tugevama läänekaarte tuulega piki Pakri lahe
idarannikut lahest välja, Lõunasadama 6.kai esise süvendus 30.juunil 2004.a

Süvendusperioodil tervikuna domineerisid peamiselt keskmised ja nõrgad
lõunakaarte tuuled, mistõttu toimus suhteliselt aeglane, kuid pidev heljumi transport
Paldiski Lõunasadamast piki Pakri lahe idarannikut põhja suunas. Heljumi kerge
fraktsioon kanti laiali piki tervet Pakri poolsaare rannikut, samuti ümber Pakri
poolsaare. Keskmine fraktsioon levis praktiliselt ainult Paldiski Põhjasadamani ja
sellest vahetult põhja jääva paeplatooni. Kuna heljumit edasikandvad hoovused ei
olnud kuigi intensiivsed leidis Pakri lahe idaranniku madalmeres aset suhteliselt kiire
heljumi väljasettimine.
Heljumi raske fraktsiooni transpordis omavad määravat rolli tugevad hoovused, kui
lokaalne tsirkulatsioon on intensiivne kantakse osakesed süvenduskohast kaugemale
ja toimub nn. hajumine. Kui aga hoovused on nõrgad settivad heljumiosakesed välja
kattes põhjaelustiku settekihiga. Paldiski Lõunasadama süvenduse puhul raskete
osakeste osakaal vette sattunud mineraalsete osakeste koguhulgas küllaltki väike,
vaid ligi 10%, mistõttu jääb summaarne koormus merepõhjale väiksemaks kui 1
kg/m2.
Heljumi leviku mudelarvutused näitasid et nõrkade ja keskmiste lääne- ja lõunakaarte
tuulte korral on raske fraktsioon kandunud Paldiski Lõunasadamast põhja suunas.
Tuulevaiksel perioodil settivad rasked heljumiosakesed välja juba Paldiski
Lõunasadama vahetus läheduses (Joonis 1.34). Tugevama läänetuulega tekkinud
hoovused kandsid rasket settefraktsiooni süvenduspiirkonnas praktiliselt kuni Paldiski
Põhjasadamani välja. Keskmiste ja nõrkade lõunakaarte tuultega, 3…5m/s,
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ajavahemikul 30. juuni kuni 8. juuli, toimus raske fraktsiooni “laialimäärimine” üle
natuke suurema mereala. Siiski jäi mõjustatud piirkond lokaalseks (Joonis 1.35).

Joonis 1.7 Põhjasetete raske fraktsiooni koormuse jaotus Pakri lahes Paldiski
Lõunasadama 6.kai esise süvenduse ajal.

Vahetult pärast 6.kai esise süvendustööde lõppu puhusid mõõdukad ja nõrgad ida- ja
põhjakaarte tuuled. Selle tulemusena kanti lahes juba olemasolevat kerge- ja
keskmise fraktsioonilist heljumit Pakri lahe lõunaossa kuni Kurkse väinani. Heljumi
kontsentratsioon jäi reeglina küll alla 5 g/m3 kuid heljumi väljasettimine (mida näitasid
hilisemad põhjataimestiku seirevaatlused) nendes tingimustes võis aset leida küll.
Vahetult peale süvendustööde lõppu 25. juulil 2004 läbi viidud mõõdistuse andmetel
jäi vee läbipaistvus Secchi ketta järgi Pakri lahes vahemikku 2…4.4 meetrit (Joonis
1.30). Vee läbipaistvus oli väikseim Vasalemma jõe suudmepiirkonna läheduses.
Heljumi kontsentratsioonid jäid mõõdistusel vahemikku 3…5 mg/L, mis on lähedane
Pakri lahe nn. loodusliku fooni kontsentratsioonile. Seega võib väita et Paldiski
Lõunasadama süvendusest tingitud otsene mõju veekvaliteedile oli selleks ajaks juba
taandunud.
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Joonis 1.8 Vee läbipaistvus (Secchi ketta nähtavussügavus) (m) ruumiline jaotus 25.juulil
2004, vahetult peale Lõunasadama 6.kai esise süvendusperioodi lõppu.

Heljumi leviku modellerimine näitas, et 6.kai esise süvenduse lõpuks on ligi 90%
kergest fraktsioonist Pakri lahest välja kantud. Pärast süvendust jätkub aeglane
kerge fraktsiooni transport Pakri lahest välja. Hinnanguliselt võib umbes 5% heljumi
kergest fraktsioonist jääda Pakri lahte. Keskmise ja raske fraktsiooni väljakanne Pakri
lahest sõltub selgelt tugevatest tuultest. Vaadeldaval perioodil tugevaid põhjakaarte
tuuli polnud ning nende fraktsioonide transport Pakri lahest välja toimus läbi Paldiski
Põhjasadama ja Väike Pakri saare vahelise mõttelise joone, tugevate läänetuulte
tõttu. Kõige olulisemad sündmused heljumi transpordi jaoks on tugevad läänetuuled,
mis intensiivselt heljumit lahest välja kandsid.

2.1 Pakri lahe veekvaliteet 2005.a.
Paldiski Põhjasadamas alustati süvendustöid uuesti 2004.a detsembri lõpus ja kuna
Lõunasadamas sel ajal süvendust ei teostatud oli Põhjasadamast vette paisatav
heljum kõige olulisem veekvaliteedi mõjutaja 2005.a. Põhjasadama süvendusmahud
jaanuarist veebruaris 2005.a olid enamasti vahemikus 400…800 m3 ööpäevas, vaid
kümnel päeval ulatus süvedusmaht üle 1000 m3 ööpäevas. Jaaruarikuus hinnati
heljumi jaotust satelliitkujutiselt 27-l jaanuaril 2005 (Joonis 1.9). Sel päeval puhus
vaikne (5…6 m/s) põhjakaartetuul ja süvendusmaht oli 400 m3. Satelliitkujutiselt on
näha, et heljumi kontsentratsioon kogu lahe ulatuses jääb alla 4 mg/L. Veidi suurem
on heljumi konsentratsioon Pakri poolsaare rannikul Põhjasadama läheduses. Ka
mudeli tulemused näitavad, et heljum jääb peamiselt rannikupiirkonda Põhjasadama
lähedal ulatudes Paldiski Lõunasadamani ja Pakri poolsaare tipuni (Joonis 1.10).
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Satelliidipildi ja mudeli tulemuste võrdluse põhjal võib järeldada, et kõrgem heljumi
konsentratsioon Pakri saarte ümbruses ja Kurkse väinas ei ole tingitud Paldiski
Põhjasadama süvendustöödest vaid muudest looduslikest põhjustest.

Joonis 1.9 Satelliidikujutiselt hinnatud heljumi kontsentratsioon (mg/L) Pakri lahes
27.jaanuaril 2005

Heljumi jaotust hinnati järgnevalt 1. märtsi satelliitkujutiselt, selleks perioodiks olid
süvendustööd Paldiski Põhjasadamas kestnud 2 kuud, kuid ööpäevased mahud olid
olnud suhteliselt väikesed. Lõunasadamas algas süvendus 18.veebruaril, samas
talvistes oludes ja paiguti tekkiva merejää tõttu, mitte eriti intensiivselt. Satelliitkujutis
1.03.2005 (Joonis 1.11) näitab veidi kõrgemat heljumi kontsentratsiooni kui
jaanuarikuu satelliitkujutis, kuid absoluutväärtus 4...5g/L jääb ikkagi Pakri lahe
loodusliku fooni piiridesse. Mudelarvutusted näitavad, et süvendustöödest vette
sattunud heljum on kantud ühtlaselt laiali piki Pakri poolsaare rannikut ja Kurkse
väina (Joonis 1.12).
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Joonis 1.10 Heljumi jaotus mudelarvutuste põhjal 27. jaanuaril 2005.

Joonis 1.11 Satelliidikujutiselt hinnatud heljumi kontsentratsioon (mg/L) Pakri lahes
1.märtsil 2005.
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Joonis 1.12 Heljumi jaotus mudelarvutuste põhjal 1. märtsil 2005.

Märtsis pidurdas merejää süvenduste kulgu nii Lõuna- kui Põhjasadamas, kuna
süvendustöid ei tehtud pole ka merevee heljumisialdus Pakri lahes foonist kõrgem
(Joonis 1.13). Uuesti alustati süvendamist aprilli esimestel päevadel. Heljumi jaotust
hinnati satelliitkujutiselt 17.04.2005. Sel päeval puhus vaikne kirdetuul (3...5m/s),
süvendustöid oli teostatud aprillis ligi kümme päeva ja ööpäevased süvendusmahud
olid vahemikus 3000-4800m3, mis on kuni 5 korda suuremad kui jaanuarisveebruaris. Satelliitkujutiselt 17.04.2005 (Joonis 1.14) hinnatud heljum jäi vahemikku
4...8 mg/L, sellised looduslikust foonist veidi kõrgemad absoluutväärtused näitavad
süvendusest tingitud heljumi mõju. Maksimaalsed oli heljumi kontsentratsioonid Pakri
lahe lõunaosas, põhjuseks aprilli alguses valitsenud põhjakaartetuulted, mille
tekitattud lõunasuunaline voolamine piki rannikut kandis heljumi lahe pärasse.
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Joonis 1.13 Heljumi jaotus mudelarvutuste põhjal 17. märtsil 2005.

Joonis 1.14 Satelliidikujutiselt hinnatud heljumi kontsentratsioon (mg/L) Pakri lahes
17.aprillil 2005.
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Seiremõõdistustuse läbiviimise päeval,18.04.2005, teostati mõlemas sadamas
viimaseid päevi süvendustöid. Paldiski Põhjasadama süvendusmaht oli sel päeval oli
2400m3, puhus kirdetuul kiirusega 7...10 m/s. Veeproovides analüüsitud heljumi
kontsentratsioonid jäid terve Pakri lahe ulatuses vahemikku 5...9 mg/L (Joonis 1.15).
Paldiski Põhjasadama vahetus läheduses oli vesi selgem heljumi kontsentratsioon
üsna foonilähedane 5...6 mg/L, suurimad heljumisisalduse väärtused mõõdeti Pakri
lahe päras asuvates jaamades, seal ulatus heljumi kontsentratsioon 9mg/L. Selline
heljumi jaotus on tingitud kirdetuulest, mis kandis heljumi valdavalt lahe pärasse, kus
see samuti akumuleerus kuni järgmise läänetuulega ”ventileerimiseni”.
Bioproduktiooni intensiivsust näitav klorofüll a kontsentratsioon oli vahemikus 3...10
μg/L (Joonis 1.16), mis on iseloomulik kevadisele bioloogiliselt aktiivsele perioodile.
Heljumi leviku mudelarvutuse tulemused näitavad, et 18.04.2005 oli heljumi
konsentratsioon kõrge terves Pakri lahe idaranniku meres (Joonis 1.17). Kõrge
konsentratsiooniga ala ulatus piki lahe lõunaosa rannikumerd kuni Kurkse väinani.
Päev hiljem, s.o. 19.04.2005 kanti
mudelarvutuste heljumit kantud Paldiski
Põhjasadamast ja Lõunasadamast lõunasse (Joonis 1.18). Ka satelliitkujutiselt 19.
aprillil on näha olulist heljumi kontsentratsiooni tõusu Pakri lahe lõunaosas (Joonis
1.18). Heljumi kandumine Pakri lahe lõunaossa on tingitud eelneva läänetuule
pöördumisest põhjakaartesse ja tugevnemisest 18. aprillil.
23. aprilli satelliitkujutisel (Joonis 1.19) on näha kaks kõrge heljumi
konsentratsiooniga (kuni 15. mg/L-s) piirkonda: Paldiski Lõunasadama juures ja Pakri
lahe lõunaranniku lähedal. Võrdluses mudelarvutustega (Joonis 1.20), võib öelda et
kooskõla on väga hea. Kuna otsesed süvendustööd olid selleks ajaks mõlemas
sadamas lõppenud, siis võib öelda et tegu on veesambassse paisatud heljumi
ümberpaiknemisega lahes või siis merepõhja settinud heljumi resuspensiooniga.
Kõrge heljumi konsentratsioon Pakri lahe lõunaosas on ilmselt seotud nii Paldiski
Põhjasadama
kui
Lõunasadama
süvendustööde
tulemusel
lahepärasse
koondunud/akumuleerunud heljumiga. 26. aprilli satelliitkujutiselt (Joonis 1.22) on
aga näha, et heljumi hulk lahes hakkab suhteliselt kiiresti kahanema ja looduslikust
foonist kõrgemaid heljumi kontsentratsioone (7...8 mg/L) on märgata lokaalselt Pakri
lahe idaranniku madalmeres, samuti lahe lõunaosas, ilmselt on tegu jällegi
resuspensiooniprotsessiga.
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Joonis 1.15 Heljumi kontsentratsiooni (mg/L) ruumiline jaotus Pakri lahes 18.aprillil 2005.

Joonis 1.16 Klorofüll a kontsentratsiooni (μg/L) ruumiline jaotus Pakri lahes 18.aprillil
2005.
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Joonis 1.17 Heljumi jaotus mudelarvutuste põhjal 18. aprillil 2005.

Joonis 1.18 Heljumi jaotus mudelarvutuste põhjal 19. aprillil 2005.
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Joonis 1.19 Satelliidikujutiselt hinnatud heljumi kontsentratsioon (mg/L) Pakri lahes
19.aprillil 2005.

Joonis 1.20 Satelliidikujutiselt hinnatud heljumi kontsentratsioon (mg/L) Pakri lahes
23.aprillil 2005.
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Joonis 1.21 Heljumi jaotus mudelarvutuste põhjal 23. aprillil 2005.

Joonis 1.22 Satelliidikujutiselt hinnatud heljumi kontsentratsioon (mg/L) Pakri lahes
26.aprillil 2005.
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1.4 Süvendustööde integraalne mõju Pakri lahe veekvaliteedile 2004-2005.a.
Paldiski Põhja- ja Lõunasadama arendamine toimub praktiliselt paralleelselt, mõleas
sadamas on viimastel aastatel teostatud ka suuremahulisi süvendustöid. Selleks et
uurida vette paisatud heljumi summaarset mõju merekeskkonnale oleme
modelleerinud heljumi levikut ja selle summarset koormust merepõhjale kogu tööde
perioodi jooksul, s.o. 20. 10. 2003 – 1.05.2005. Heljumi mõju hindamiseks on tööde
teostamise periood jagatud nelja ossa:
1.I süvendusperiood, 20.10.04-16.04.04
2.Süvenduste vaheline periood, 17.04.04-20.12.04
3.II süvendusperiood, 21.12.04-18.04.05
4.Süvenduste järgne periood, 19.05.05-1.05.2005
Iga osa jaoks on eraldi hinnatud heljumi koormust Pakri lahe merepõhjale. Selleks on
arvutatud iga perioodi jaoks summaarne heljumi kontsentratsioon (Joonis 1.23).
Esimesel süvendusperioodil olid süvendusmahud kõige suuremad. Vette sattunud
heljumist oli mõjutatud praktiliselt kogu Pakri laht. Koormus oli kõige suurem Paldiski
Põhjasadama ümbruses, kus summaarne kontsentratsioon ületas 1000 g/m3. Kõrge
summaarse kontsentratsiooniga ala ulatus piki Pakri poolsaare läänerannikut Paldiski
Põhjasadamast põhja poole ning samuti lõunasse Paldiski Lõunasadamani. Tugeva
heljumi mõju alla jäi peamiselt rannikust 0.5...1 km laiune ala. Tugeva mõju alla jäi ka
Pakri lahe lõunakalda piirkond, kus summaarne kontsentratsioon jäi vahemikku 3001000 g/m3. Sellise mõjuga piirkond on umbes kuni 2-km rannikust. Pakri lahe
keskosas Väike-Pakri saare ja Pakri poolsaare vahel oli summaarne kontsentratsioon
100...300 g/m3. I süvendusperioodil kandus heljum ka Väike Pakri saare idarannikule
ning Pakri saarte vahelisele madalaveelisele alale. Samas jäi summaarne
kontsentratsioon alla 100 g/m3, mis on 10 korda väiksem kui vahetult Paldiski
Põhjasadama juures. Pakri lahes domineeriva tsirkulatsiooni tõttu, kus esineb vee
voolamine läbi Pakri lahe e. laht “ventileerub”, on heljumist rohkem mõjutatud Pakri
lahe ida ja lõunaosa kui lääneosa ja Kurkse väina põhjaosa. Osa heljumit kantakse
Pakri lahest välja läbi Kurkse väina piki Eesti rannikut, osa aga ümber Pakri
poolsaare põhjatipu Lahepera lahte.
Esimesele süvendusele järgneval perioodil toimus Pakri lahe puhastumine heljumist.
Paldiski Põhjasadamast lõunasse jäävast lahe lõunaosast on toimunud mineraalsete
osakeste ärakandumine tugevate hoovuste tõttu. Ainult vahetult ranniku lähedale
jäävasse kitsasse alasse on jäänud settinud mineraalsed osakesed. Kõige suurem
heljumi jääkmõju on täheldatav Paldiski Põhjasadama lähedases piirkonnas.
Heljumist mõjutatud ala ulatub Paldiski Põhjasadamast Väike Pakri saare rannikule.
Sügavamas piirkonnas on arvatavasti toimunud heljumi settimine.
Teisel süvendusperioodil on heljumi summaarne mõju Pakri lahele märgatavalt
nõrgem kui esimesel süvendusperioodil, kuna süvendusmahud olid väiksemad.
Kõige tugevam on summaarne mõju Paldiski Põhjasadama ümbruses, kus
summaarne heljumi kontsentratsioon ulatub lokaalselt 1000 g/m3, mis on võrreldav
esimese süvendusperioodi kontsentratsiooniga. Paldiski Põhjasadamast lõunasse
jäävas lahe osas on heljumis mõjutatud ainult rannikulähedane umbes 1-2 km laiune
tsoon. Summaarsed kontsentratsioonid jäävad selles piirkonnas vahemikku 10...100
g/m3, mis on kuni 10 korda väiksemad kui I süvendusperioodil. Veidi tugevamalt on
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mõjutatud Paldiski Põhjasadamast põhja poole jääv Pakri poolsaare rannikumeri.
Selles osas on heljumi summaarsed kontsentratsioonid 100 g/m3 ümber.
Süvendusele järgnenud 2-nädalase perioodi jooksul toimus heljumi ärakanne
Paldiski Põhjasadamast põhja poole jäävast piirkonnas, Väike Pakri saare
kirderannikult ja ka Pakri lahe kesikosast. Selle põhjuseks on tugevatest põhjakaarte
tuultest tingitud hoovused, mis kannavad vett läbi Pakri lahe põhjast läände. Sellise
heljumi transpordi tõttu on suurenenud mõju Pakri lahe lõunaranniku lähedasele
alale, kus heljumi summaarne kontsentratsioon on kasvanud kohati kuni 10 korda.
Samuti on rannikulähedane mõjuala laienenud.

Joonis 1.23 Heljumi summaarne jaotus nelja ajaperioodi jaoks. Summaarne jaotus on
saadud liites kokku 6-tunnise intervalliga heljumi kontsentratsioonid igas mudeli
arvutuspunktis. Värviskaala on log10 (summaarne kontsentratsioon).
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2.1 Kokkuvõte
•

•

•

•

•
•
•
•
•

Pakri lahe veekvaliteet 2005.a oli hea, siiski oli märgata 2004.a suvise süvenduse
mõjusid. Kuigi talvel leidsid mõlemas sadamas aset süvendustööd jäi nende mõju
lokaalseks, nii ajaliselt kui ruumiliselt. Süvendusmahud olid suhteliselt väikesed.
Samuti on talveperioodil Pakri laht suhteliselt hästi „ventileeritud” lokaalse
tsirkulatsiooni poolt, nii et vette sattunud heljum kanti kiiresti laiali suuremale
merealale.
Paldiski 6. kai esise süvenduse kogumaht oli küll vaid 178 000 m3 , kuid vette
paisati peenefraktsioonilist setet, mis kandus süvenduskohast eemale ja kattis
mereelustikku ulatuslikul merealal. Väljasettinud heljumist oli peamiselt
mõjustatud Paldiski Lõunasadama ja Põhjasadama vaheline rannikulähedane ala,
mis oli tingitud süvendusperioodil domineerinud lõuna- ja läänekaarte tuultest
Laboratoorselt määratud maksimaalsed heljumi kontsentratsioonid Paldiski
Lõunasadama akvatooriumi vee pinnakihist võetud veeproovidest ulatusid 8…8.5
mg/L, mis ületab Pakri lahe loodusliku fooni vastavat näitajat vaid minimaalsel
määral.
Satelliidikujutistelt seireperioodi vältel hinnatud heljumi kontsentratsioonid jäid
Paldiski Lõunasadama lähistel kõikidel juhtudel alla 8 mg/L, mis väga vähe ületab
Pakri lahe looduslikku fooni, mis on 3…5 mg/L. Kogu Pakri lahe ulatuses jäi sama
näitaja vaadeldud seireperioodi jooksul alla 12 mg/L. Satelliidikujutistel on ühe
ruumilise elementaarühiku suuruseks 250m ja väga lokaalsed kõrged heljumi
kontsentratsioonid satelliitkaugseire andmetes ei kajastu.
Süvendustööde lõppedes taandus heljumi kerge fraktsiooni mõju vee
läbipaistvusele juba nädala –paari jooksul ning Paldiski Lõunasadama piirkonna
vee pinnakihi heljumi kontsentratsioon oli taas loodusliku fooni piirides.
Kaks nädalat peale süvendustööde lõppu oli Pakri lahte jäänud umbes 10%
heljumi kergest fraktsioonist, aga ligi pool raskest fraktsioonist.
Heljumi raskem fraktsioon settis välja vahetult Paldiski Lõunasadama lähedudes,
põhja poole jääval rannikunõlval.
Settinud heljumi raskema fraktsiooni residentsusaeg Pakri lahes on pikem kui
kergel heljumi fraktsioonil. Tugevate tuultega resuspendeeritakse setted uuesti
veesambasse ning paigutuvad hoovustega ümber.
2006.a süvendustöid Pakri lahes ei toimunud ja veekvaliteet seireerioodil, kuni
aprill 2006, inimtegevusest olulisel määral mõjustatud ei olnud.

Kasutatud kirjandus
Raudsepp U., Sipelgas L., Kõuts T. 2004 Paldiski Lõunasadama süvendusjärgne
ning 6 kai pikenduse merekeskkonna seire 1. vahearuanne teaduslik – tehniline
aruanne. Käsikiri TTÜ Meresüsteemide Instituudi raamatukogus.
Kõuts T., Raudsepp U., Sipelgas L., Jüssi I., Järvik A. 2004 Paldiski
Lõunasadama süvendusjärgne ning 6 kai pikenduse merekeskkonna seire, 2004,
teaduslik – tehniline aruanne. Käsikiri TTÜ Meresüsteemide Instituudi raamatukogus.
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2. Põhjataimestik
Põhjataimestiku koosluste levik, struktuur ning liigiline mitmekesisus sõltub tervest
kompleksist teguritest ja keskkonnatingimustest, millest olulisemateks on merevee
soolsus ja toitainete sisaldus. Taimestiku jaoks on väga oluliseks kasvusubstraat ehk
merepõhja iseloom kasvukohas, kas taimed saavad sellele kinnituda või mitte.
Oluliseks tuleb lugeda ka veesügavus ja läbipaistvust ehk palju valgust pääseb
taimedeni. Viimasega seondub ka lainetuse mõju, mis madalmeres on olulisimaks
vee läbipaistvuse muutumise põhjuseks. Paldiski Lõunasadama süvendusjärgse
mõju ja 6. kai pikenduse rajamise mõju selgitamiseks teostati 2004 ja 2005.a
septembris sama metoodika ja sama sukelduja poolt põhjataimestiku seireuuringud
Pakri lahe idarannikul ja Paldiski Lõunasadama lähedases madalmeres.
Süvendustööde
integraalset
mõju
põhjataimestikule
hinnati
numbrilise
modelleerimise meetodite rakendamisega. Vastavalt vette paisatud heljumi
kontsentratsioonile
modelleeriti veealuseid valgustingimusi ja seeläbi
põhjataimestiku indikaatorliikide bioproduktsiooni. Modellerimise tulemusi võrreldi
seirevaatluste andmetega.

2.1 Põhjataimestiku seirevaatluste metoodika
Põhjataimestiku seireuuringuid teostati Läänemere piirkonnas üldtunnustatud
transektmeetodil mida kasutatakse ka Eesti Riikliku Keskkonnaseire Rannikumere
seire programmis. Nimetatud metoodika põhineb transekti kirjeldamisel
põhjataimestiku sügavaima leviku piirist kuni rannajooneni. Visuaalse allveevaatluse
käigus hinnatakse põhjataimestikku üldist seisundit, määratakse taimekoosluse
moodustavad põhi- ja kõrvalliigid, liikide kaupa hinnatakse katvust ja taimeliigi
keskmist kõrgust vaatlusruudus. Registreeritakse ka muud momendid ja
asjassepuutuvad olud, mis selgitavad taimestiku koosluste elujõulisust antud
tingimustes, samuti anomaalsed või antropogeenset laadi nähtused nagu süvenduste
käigus on selleks potentsiaalselt peenefraktsioonilise sette langemine
põhjataimestikule või muud muutused põhjataimestiku kooslustes.
Taimekoosluste kirjeldamiseks kasutati transekt meetodit, kus taimestiku leviku
sügavuspiirist kuni rannajooneni, viimasega ristioleval transektil registreeritakse:
• merepõhja iseloom
• põhjataimestiku üldkatvus
• põhjataimestiku liigiline koosseis
• põhjataimestiku katvus liikide kaupa
• erinevate liikide kõrgused (näitab liigi elujõulisust koosluses)
• üldised keskkonnatingimused ja antropogeensete mõjufaktorite esinemine.
Töö käigus uuriti kolme transekti, mis paiknesid Pakri lahe idarannal (Joonis 2.1):
• Paldiski Põhjasadamast 2,7 km põhjapool (tansekt I),
• Paldiski Põhja-ja Lõunasadama vahel (transekt II)
• Paldiski Lõunasadamast 1,5 km lõunas (transekt III).
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Transektide asukohtade valikul arvestati asjaolu, et need jääksid süvendus- ja
kaadamistöödel vette paisatava heljumi potentsiaalse mõju piirkonda, kuid mitte
otseselt süvendustegevuse alale. Transektide algus- ja lõpp-punktid registreeriti GPS
seadmega. Kõikidel uurimistransektidel kasutati sukeldujat (Jouni Lenikki, Alleco
Ltd), kes on spetsialiseerunud mereelupaikade ja põhjataimestiku kaardistamisele ja
uuringutele. Sukelduja kirjeldas põhjakoosluste seirevaatluse käigus igas
seirepunktis 10…20 m² suurust ala.

Joonis 2.1 Põhjataimestiku seire transektid Pakri lahes 2004 ja 2005.a seire käigus

2.2 Põhjataimestiku seisund
Pakri lahe põhja moodustavad peamiselt savikad setted, tugevamate hoovuste
piirkonnas on põhi kaetud ka liiva, kruusa, kivide või rahnudega. Kalda lähedal
paljandub paene aluspõhi. Põhjataimestiku seiretransektid I, II ja III olid varasemate
aastate seiretransektide kordused. Esimene mida seire käigus märgati oli asjaolu et
Võrreldes 2003. aastaga oli praktiliselt kõikides seirepunktide põhjaelustik kaetud
peenefraktsioonilise settega (TTÜ MSI, 2004). Kõige rohkem esines seda III transekti
vaatluspunktides, vähem II transekti madalates punktides ning I transektil (Tabel 2.1).
Peenefraktsioonilise sete pärines kõige tõenäolisemalt Paldiski Lõunasadama
süvendustöödest.
Pakri lahe põhjataimestiku üldine seisund on hea. Kui 2004.a seireuuringus toodi
välja põhjataimestiku kaetus ilmselt Lõunasadama 6. kai esise süvendustööde ajal
vette paisatud peenefraktsioonilise settega (möll), mis mõnes kohas oli olnud eriti
intensiivne. Põhjaelustiku kattumine settekihiga pikema aja vältel võib põhjustada
selle osalise või täieliku hävinemise. 2005.a sügise seireuuring aga näitas et
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põhjaelustiku kaetus setetega oli vähenenud ja nii põhjataimestik, kui –loomastik oli
eelneva perioodi valdavalt üle elanud. Igatahes massilist hävinenud põhjaelustikuga
piirkondi ei registreeritud. Mytilus Trossulus domineerimine kõval alussubtraadil
näitab eutrofeerumise ilminguid antud merealal, siiski on käesoleva materjali põhjal
praktiliselt võimatu öelda kas tegu on lokaalse nähtuse või tervet Läänemerd
hõlmava protsessiga.
Põhjataimestiku liikide esinemine ei ole 2005.a seire tulemuste põhjal olulisel määral
muutunud võrreldes 2003 ega 2004 aasta seiretulemustega. Domineerivad liigid olid
samad ja väikesed aastatevahelised muutused on seletatavad looduslike tingimuste
loomuliku muutlikkusega.
Pakri lahe põhjaosas Pakerordi panga seiretransektil (I transekt, Joonis 2.1) olid
domineerivateks põhjataimestiku liikideks sügavustel 2...2.5 meetrit pruunvetikad
Fucus vesiculosus ja Pilayella littoralis, mille katvused olid vastavalt 80% ja 30%.
Võrreldes 2003. aastaga oli Fucus vesiculosus katvus samas sügavusvahemikus
oluliselt suurem. Rohevetikaid selles sügavusvahemikus praktiliselt puudusid nagu oli
see olnud ka 2003.a. Sügavuse suurenedes pruunvetikate katvus vähenes ning
domineerima hakkas punavetikas Polysiphonia fucoides, mille katvused olid 4060%, võrreldavad 2003 ja 2004 aasta tulemustega. Rohevetikat Cladophora
rupestris, mis on üks väheseid suurtel sügavustel kasvav rohevetikate liik (Trei,
1991) esines nüüd ka madalamatel sügavustel 2…3m, katvus 10…15%, ja vähenes
sügavuse kasvades. 2004.a selle vetikaliigi katvus veel olnud 20...30%, 3…6m
sügavusel.
Paldiski Lõuna- ja Põhjasadama vahel asuv transekt II (Joonis 2.1) peaks kirjeldama
veekvaliteedi seire tulemuste põhjal süvendustöödest enim mõjustatud mereala.
Madalamatel sügavustel, kuni 2m oli põhjasubstraat valdavalt kivine ning sügavuse
kasvades muutus liivaseks, mida esines seal kuni 70%. Madalas vees (kivisel
substraadil) oli katvuselt domineerivaks liigiks rohevetikas Clauphora glomerata, ligi
50% katvusega, kusjuures 2004.a ulatus selle vetikaliigi katvus tervel transeksti vaid
1%-ni. Punavetikate Polysiphonia fucoides ja Ceramium tenuicorne katvus ulatus
madalas vees 20%-ni. Põisadru Fucus vesiculosus katvus oli võrreldes 2004.a
vähenenud 30%-lt 10%-le. Väga olulisel määral 90%-lt vaid 5%-le võrreldes 2004.a
seirega oli vähenenud pruunvetika Pseudolithoderma, katvus, ka 2003.a. seda liiki
praktiliselt ei vaadeldud. Muude pruunvetikate nagu Sphacelaria arctica ja Pilayella
littoralis katvused oli 2m sügavusel 5% piires. Sphacelaria arctica, mida 2003.a. seire
käigus ei täheldatud, esines sellel transektil kuni 8m sügavuseni, maksimaalne oli
katvus 5m sügavusel 20%. Punavetika Polysiphonia fucoides katvus vähenes
sügavusega ühtlaselt 20%-lt 5%-le. Kuigi sügavuse kasvades Polysiphonia fucoidese katvus väheneb, domineerib see liik selgel üle 3m sügavuses vees. Üldiselt on
Polysiphonia fucoides-e katvused võrreldes 2003 ja 2004.a. oluliste erinevusteta.
Paldiski Lõunasadamast lõunas asuva III transekti põhjasubstraadis domineeris
kivine põhi madalatel sügavustel ja liivane põhi sügavamal. Sügavusel 2m oli
tähelepnuväärne pruunvetikaid Sphacelaria arctica katvus, ligi 50%, mida esines
peamiselt kividel ja mida 2004.a sellel transektil üldse ei vaadeldud. Võrreldes
2004.a oli vähenenud Fucus vesiculosus-e katvus, enne 10%, nüüd 4%. Praktiliselt
samaks olid jäänud Pilayella littoralis ja punavetikas Polysiphonia fucoides katvused 20%. Sügavusel 3 m oli pehmel substraadil domineeriv liik Zostera marina (katvus
30

70%). Seoses sobiva substraadi vähenemisega oli Polysiphonia fucoides-e katvus
vähenenud 10%-ni võrreldes 2003.a.
Juba 2004.a seire käigus leiti Pakri lahe madalast rannikumerest punavetika Bangia
atropurpurea väga haruldane eluvorm Conchocelis, millist esines sadamate vahelisel
ja Lõunasadamast lõunas asetseval transektil. Conchocelis leiti punaka kile kujul,
katmas madalas meres paekivi. 2005.a seire ajal võetud proovidest teostatud DNA
analüüsi (MSc Kirsi Kostamo, Helsingi Ülikool) põhjal on alust väita et tegu on just
selle haruldase liigiga. Kuigi punavetikas Bangia Atropurpurea ei ole ise haruldane,
siiski puuduvad seni andmed selle eluvormi Conchocelis esinemise kohta mujal
Läänemeres.
Pakri lahe põhjataimestiku üldist olukorda võib hinnata normaalseks, võrreldes
eelnevate analoogiliste seireuuringutega (Martin G., 2002 ja Martin G. 2003) olulist
muutust põhjataimestiku liigilises kooseisus ja keskmises katvuses toimunud pole.
Liikide esinemissagedus, samuti dominantliigid olid samad mis eelmistel aastatel,
väikesed aastatevahelised erinevused on seletatavad normaalse loodusliku
varieeruvusega.
Kuigi teisalt on erinevate seiremõõdistuste katvushinnanguid küllaltki raske omavahel
võrrelda sest see parameeter muutub vastavalt konkreetse aasta klimaatilisele
eripärale samuti on see ruumiliselt ka väga muutuv näitaja ja seiretransektid pole
kunagi päris täpselt sama koha peal.
Seiresukelduja (Jouni Leinikki, Alleco OY) poolt kirjeldati praktiliselt kõikides
seirepunktides peenefraktsioonilise sette (möll) olemasolu põhjataimestiku vahel.
Setet leiti kõikidel seiretransektidel (vt. Tabel 3.1), kuid peamiselt oli sete
kontsentreerunud II ja III transekti sügavamatele aladele. Möll oli heleda värvusega,
savikas ja väga kleepuv. Sukelduja poolt tekitatud veekeeristes lendus see küllaltki
raskesti, mis tähendab et mölli põhjataimestiku vahelt lahti uhtumiseks on vaja
märkimisväärset hoovust. Põhjataimestiku kaetus settega pikema aja vältel võib
põhjustada nii taimestiku kui põhjaloomastiku erinevate liikide kõrvalekaldeid
normaalsest arengust ja koosluste kahjustumist tervikuna lähemas tulevikus. Kui möll
jääb infralitoraalsesse tsooni (paguvee piiri ja vetikate suurima esinemissügavuse
vaheline rannikumere riba) pikemaks ajaks, võib see kaasa tuua ebasoovitava
negatiivse mõju põhjataimestikule ja kalade kudemisedukusele. Mölliga kaetud
merepõhja näol on tegu modifitseerunud põhjasubstraadiga, mis esmalt ei sobi
teatud liiki põhjataimestiku kinnitumiseks ja seejärel avaldub mõju kude substraadi
muutuste kaudu juba kalastiku taastootmisele Pakri lahes.
Heljumi leviku modellerimise tulemused näitasid samuti, et II transekti ala oli kõige
rohkem heljumi mõju all. Paldiski Lõunasadamast lõunasse (III transekt) kanti
süvenduste ajal suhteliselt vähe heljumit, kuid pärast süvenduste lõppu toimus
heljumi transport peamiselt lahe lõunaossa. Samas tuleb märkida, et mudelis pole
arvestatud, põhjataimestiku mõju setete resuspensiooni takistava tegurina.
Söödava rannakarbi Mytilus edulis (trossulus) rohkus kõval substraadil on mere
eutrofeerumise tunnuseks, kuid otsest järeldust sellest, kas põhjus on „kohalik” või
seotud kogu Soome lahe lõunaosa merekeskkonna seisundiga, ei ole siinjuures
võimalik teha. Samas tuleb nentida et süvendustöödest lähtuv mõju
merekeskkonnale on Pakri lahes olnud viimastel aastatel väga kõrge.
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Tabel 2.2 Pakri lahe põhjataimestiku seire (2 september 2005) tulemused. Väärtused substraaditüüpide ja liikide juures väljendavad
katvusprotsenti, hallides ruutudes on toodud vastava liigi keskmine kõrgus (cm).
Transekt
Sügavus [m]
Peen sete (möll 1-5)
Rahnud
Suured kivid
Väikesed kivid
Liiv
Paas
Savi
Zostera marina
Zm kõrgus
Zannichellia palustris
Zp kõrgus
Potamogeton pectinatus
Pp kõrgus
Fucus vesiculosus
Fv kõrgus
Sphacelaria arctica
Sa kõrgus
Polysiphonia fucoides
Pf kõrgus
Furcellaria lumbricalis
Fl kõrgus
Audouinella sp.
Aud kõrgus
Cladophora rupestris
Cr kõrgus
Cladophora glomerata
Cg kõrgus
Ceramium tenuicorne
Ct kõrgus
Pilayella littoralis
Pl kõrgus
Pseudolithoderma
Pse kõrgus
Hildenbrandia rubra
Hr kõrgus

I
2
1

I
3
1
10
10

I
6
1

I
8
1

10

20
5

II
2
2
50
40
10

II
3
2

II
5
2

II
6
2

II
8
2

II
9
1

III
1.7
2

III
2.7
2

20
20
60

2
5
45

1

25
25

10

20
35

48

Jah

Jah

Jah

0,1
40

0,1
50

0,1
50

1
30
0,1
3
10
7
10
7

1
3
5
6
1
6

20
3
30
6
0,1
5

10
3
15
6

0,1
3
0,1
6
0,1
5

0,1
30
4
30
50
3
0,1
7
1
7

0,1
30
1
15
30
4
16
7
0,1
6

10
4

1
5

0,1
5

0,1
5

0,1
5

30
20

II
4
3
1
20
15
70

0,1
20

80
25

10
4

30
5
30
3

30
25

10
40

40
6

60
7
10
6

1
1
40
6
2
5

15
6

10
5

1
4

15
4

0,1
0,1
0,1
0,1

15
0,1
1
0,1

20
7
1
6

50
5
20
5
5
4
5
0,1
5
0,1

20
0,1

0,1
4
0,1
4
0,1
0,1

5
0,1
0,1
0,1

10
0,1

20
5
2
5
2
3
20
0,1
50
0,1

0,1
3
0,1
2
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2.3 Paldiski Lõunasadama süvendustööde mõju põhjataimestikule
Veekvaliteedi seireandmetele tuginedes levis heljum Lõunasadama
süvenduste ajal piki rannajoont põhja suunas, mistõttu oli selle piirkonna
põhjataimestik kõige halvemates valgustingimustes. Põhjataimestiku seire
näitas, et I transektil on domineerivaks liigiks põisadru Fucus vesiculosus ning
samuti esines seda liiki II transektil (Tabel 2.1). Selleks, et hinnata, millist
mõju süvendustööde käigus vette sattunud heljum avaldas põisadru Fucus
vesiculosuse kasvule, teostati numbriline modelleerimine Fucus vesiculosuse
biomassi muutustest sõltuvalt vette sattunud heljumi ja setete
kontsentratsioonist, mis muudab põhjataimestikuni jõudvat valguse
intensiivsust. Võrdluseks on teostatud arvutused olukorra jaoks, kus
süvendustöid ei toimu (Kõuts T.., U. Raudsepp, L. Sipelgas jt, 2004).
.
Modelleeritud põisadru Fucus vesiculosuse biomass 6.kai esise süvenduse
ajal, perioodil 20.juuni – 31.juuli, 2004. on esitatud Joonisel 2.2. Biomass on
integreeritud üle pindala, kus vastavalt mudeli algtingimustele Fucus esines.
Kogu perioodil toimus Fucus vesiculosuse biomassi suurenemine. Süvenduse
lõpuks oli biomass väiksem 12% võrreldes olukorraga kui süvendust poleks
toimunud. Samas jätkus Fucus vesiculosuse kasvukiiruse erinevuste
suurenemine ka süvendusele järgnenud perioodil, biomass oli vähenenud ligi
16% võrra. Ka edaspidise perioodi kohta pole näha tendentsi, et biomassi
erinevuse suurenemine aeglustuks või peatuks. Selleks, et hinnata,
süvendustööde jääkmõju ajalist kestust Fucus vesiculosuse biomassi kasvule,
tuleks modelleerimisperioodi oluliselt pikendada (Kõuts T.., U. Raudsepp, L.
Sipelgas jt, 2004)

Joonis 2.2

Paldiski Lõunasadama 6.kai esise süvendusperioodi jaoks
modelleeritud põisadru Fucus vesiculosuse biomass integreeritud üle pindala, kus
vastavalt mudeli algtingimustele Fucus esines, perioodil 20.juuni – 31.juuli, 2004.
Sinine joon tähistab produktsiooni juhul kui süvendust ei oleks toimunud ja punane
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joon reaalselt aset leidnud süvenduse puhul (Kõuts T.., U. Raudsepp, L. Sipelgas jt,
2004)

Kuigi integreeritult üle kogu põisadru Fucus vesiculosuse modelleeritud
levikuareaali toimus biomassi suurenemine, esines lokaalselt piirkondi, kus
biomass vähenes oluliselt võrreldes süvenduseelse olukorraga. Võrreldes
põisadru Fucus vesiculosuse biomasse enne 6.kai esise süvenduse algust ja
peale selle lõppu on biomassi kõige suurem vähenemine aset leidnud Paldiski
Lõunasadama ja Paldiski Põhjasadama vahelisel alal (Joonis 2.8). Keskmiselt
vähenes biomass 20-lt gC/m2 15-ne gC/m2, olukorras kui süvendust poleks
toimunud, oleks biomass Fucus vesiculosus hinnanfuliselt tõusnud 40-ne
gC/m2 –ni.

Joonis 2.3 Piirkond (punane) Pakri lahes, kus leidis Paldiski Lõunasadama 6. kai
esise süvenduse ajal leidis aset kõige märgatavam põisadru Fucus vesiculosuse
biomassi vähenemine võrreldes süvenduseelse biomassiga (Kõuts T.., U. Raudsepp,
L. Sipelgas jt, 2004)
Võrreldes Fucus vesiculos-e produktsiooni modellerimise tulemusi 2004 ja
2005 põhjataimestiku seirevaatluste andmetega, selgub et kooskõla nende
kahe vahel on hea. Tõepoolest, süvendustest enim mõjustatud mereala asub
kahe sadama vahel, kus võrreldes 2003 aastaga on pidevalt vähenenud
põisadru Fucus vesiculos-e levik, kui 2004.a oli selle katvus veel 30% siis
2005.a vaid 10%. Asemele on tulnud tüüpilised eutrofeerumist peegeldavad
rohevetikate liigid, eelkõige Cladophora glomerata, mille katvus 2005.a ulatus
madalas isegi 50%-ni. Punavetika Polysiphonia fucoides suhteliselt stabiilne
esinemine kõigil vegetatiivselt sobivatel sügavushorisontidel annab tunnistust
asjaolust et taimekooslused ei siiski läbinud pöördumatut muutust ja
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süvenduseelne taimestiku olukord kahe sadama vahelisel merealal taastub
mõne aja möödudes.

2.4 Kokkuvõte
Merepõhja taimestiku seisund Pakri lahes tervikuna on normaalne ning küllalt
sarnane sellele mis see oli enne süvenduste algust, 2002.a. Mitmed seire
käigus leitud muutused on ilmselt seotud looduslike olude muutlikkusega.
Samas on süvenduste tagajärjel põhjataimestik selgelt mõjustatud lokaalselt,
Pakri lahe idarannikul, Paldiski Lõunasadama vahetus läheduses ja eriti kahe
sadama vahelises rannikumeres. 2005.a seire käigus leiti et põhjataimestik
ilmutab mõjust taastumise tendentsi, seega ei ole Paldiski Lõunasadama
süvendusega põhjataimestikule avaldatud mõju pöördumatu.
•

Seire käigus leiti 2004.a septembris Pakri lahe idarannikul merealasid
kus põhjaelustik oli vähemal või suuremal määral kaetud
peenefraktsioonilise settega, mis
pärines Paldiski Lõunasadama
2004.a suvisest süvendusest, 2005.a talvise süvendusega setetega
kaetud merepõhjaelustikuga ala ei laienenud. 2005.a sügisel teostatud
põhjataimestiku seire näitas setetega kaetud ala taandumist.

•

Modelleerimise tulemuste põhjal levis Paldiski Lõunasadama
süvendamisel vette sattunud heljum peamiselt Paldiski Lõunasadamast
piki Pakri poolsaare rannikut põhja suunas. Seetõttu halvenesid
selleses piirkonnas valgustingimused vees kuni 90%, ning pidurdus
Fucus vesiculosuse kasv.

•

Seiretulemused näitasid et kõige tugevamalt oli süvendustööde
tagajärjel merepõhja taimestik (tegelikult põhjaelustik üldse)
mõjustatud Paldiski Lõunasadama ja Põhjasadama vahelises
rannikupiirkonnas, aga samuti piirkonnas vahetult Põhjasadamast
põhja poole. Vähenenud on põisadru Fucus vesiculosuse levik ja
suurenenud on rohevetika erinevate liikide osatähtsus, mis näitavad
eutrofeerumisprotsessi. Samas on punavetikate levik jäänud
stabiilseks, mis näitab et muutused bentilistes kooslustes ei ole
pöördumatud.

•

Põhjataimestiku kasvu modelleerimine andis tulemuseks et Fucus
vesiculosuse
bioproduktsiooni
intensiivsus
vähenes
Paldiski
Lõunasadama ja Põhjasadama süvendustööde integraalse mõju
tulemusel tervel Pakri lahe idarannikul. Sadamate vahelisel alal, kus
heljumi koormus oli kõige suurem leidis aset Fucus vesiculosuse
biomassi oluline vähenemine võrreldes süvenduseelse olukorraga.
2004 ja 2005.a seirevaatlused näitasid et mõjud on taandumas.
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3.

Põhjaloomastik

Pakri lahe põhjaloomastiku liigiline koosseis on sarnane teiste põhjaranniku
lahtedega. Üksikute liikide esinemise ja leviku määravad suuresti ära üldised
olud – peamiselt toidubaas, põhjasubstraat ja veekvaliteet. Laht on suhteliselt
avatud, veevahetus Soome lahe avaosa sügavamate merealadega on hea.
Pakri laht on kuni selle keskosani avatud avamere tuultele ja lainetusele.
Merepõhja vaheldusrikkast reljeefist ja põhjasubstraadi vaheldumisest
tingituna on põhjaloomastiku kooslused Pakri lahe piires varieeruva
iseloomuga.
Pakri lahe idaranniku põhjaosa, Paldiski Põhjasadamast põhjas,
moodustavad põhiliselt kõvad paepõhjad, suured kivid ja rahnud, mida esineb
ka Väike-Pakri saare rannaaladel. Sellistel põhjadel on valdavaks otse
aluspõhjale kinnitunud bentilised liigid nagu söödav rannakarp Mytilus
trossulus (edulis), tõruvähk Balanus improvisus, samuti sammalloomad
Electra crustulenta. Merepõhjale kinnitunud vetikates varjuvad nektobentilised
liigid, näiteks kirpvähid (Gammarus) ja lehtsarved ( Idothea). Suuremates
sügavustes (üle 10 meetri), kus põhjataimestik on hõre või puudub sootuks,
ulatub söödava rannakarbi Mytilus trossulus (edulis) katvus paljal pael või
rahnudel kohati 100%, eriti viimaste vertikaalsetel külgedel. Madalamal
sügavustel, kus esineb arvukamalt ka põhjataimestikku ja vetikaid, on
kinnitunud isendite arv pinnaühikul ja vastavalt ka liigi biomass väiksem.
Vetikatesse kinnitunud põhjaloomastiku noorjärkude arvukus võib olla kohati
väga kõrge, üle 10000 isendi /m2.
Merepõhja iseloom ja kinnitumissubstraat on märksa teistsugune Paldiski
Lõunasadama ümbruses ja madalaveelistel merealadel Pakri lahe lõunaosas
on põhilisteks põhjaloomastiku koosluste struktuuri ja arengut kujundavateks
teguriteks meresetete koosseis ja iseloom ning põhjataimestiku esinemine,
samuti selle liigiline koosseis, mis kokku moodustavad põhjaloomastiku
kinnitumiseks vajaliku substraadi. Toidubaasi iseloomustab orgaanilise aine
hulk vees ning setetes ja üldisi elutingimusi antud mereala hüdroloogilised
olud, lokaalne tsirkulatsiooni reziim ja lainetusolud, mis omakorda kujundavad
veevahetuse kaudu lokaalse veetemperatuuri, soolsuse ja hapnikureziimi.

3.1 Põhjaloomastiku seire metoodika
Pakri lahe põhjaloomastiku seireks valiti proovivõtu jaamad sel viisil et need
jääksid süvendamisel vette paisatava heljumi leviku piirkondadesse, kuid mitte
otseselt süvendatavale alale (vt Joonis 3.1.). Proovid koguti valdavalt
pehmetelt põhjadelt Van Vien tüüpi põhjaammutajaga (haardepindala 1/34.72
m2). Üksikud proovid võeti ka kõvadelt aluspõhjadelt, kuid kvantitatiivset
analüüsi neist proovidest ei ole võimalik teha, küll aga võimaldavad need
hinnata põhjaloomastiku koosluste kvalitatiivset liigilist koosseisu.
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Põhjaloomastikku kirjeldati ka taimestiku uuringute käigus, seda peamiselt
kõvadel põhjadel, kus põhjaammutajaga võetud proovid ei ole
representatiivsed. Proovid sõeluti pehmete setete ja peenefraktsioonilise
materjali
eraldamiseks
1mm
sõelaga.
Juhuslikkuse
komponendi
vähendamiseks võeti igast jaamast tavaliselt 2-4 proovi, millede tulemustest
arvutati hilisema analüüsi käigus keskväärtused.

Joonis 3.1 Seirejaamade asukohad põhjaloomastiku leviku ja arvukuse
määramiseks

Seire tulemused kus esitatakse jaamade kaupa põhjasetete lokaalne
iseloomustus, põhjaloomastiku liigiline koosseis ja arvukus on kokku võetud
Tabelis 3.1.

3.2 Põhjaloomastiku seisund
Pakri lahe põhjaloomastiku kooslused on väga liigirikkad, seda eriti 10m
sügavustsoonis. Lahes toimub lokaalse tsirkulatsiooni tõttu intensiivne
veevahetus, avamerelt pealetulev lainetus segab vette olulisel määral
õhuhapniku.
Ühtlasi
on
põhjaloomastiku
kooslused
tundlikumad
süvendustööde mõju suhtes, hõljumi kõrge kontsentratsioon vees ummistab
filtreerivate liikide toitumisahelat. Hõljumirikka vee tõttu leiavad muutused aset
ka veealuses valgusrežiimis, mis omakorda mõjutab põhjataimestiku kooslusi
ja mitmeaastased taimed asenduvad niitvetikaga mis on sobimatu substraat
põhjaloomastikule. Madalamate merealade kooslused on enam mõjustatud
looduslike tingimuste muutlikkusest ja seetõttu ebastabiilsemad.
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Seirepunktid 8 ja 9 (Joonis 3.1) asuvad Paldiski Põhjasadamast 3 km lahe
suudmeosa poole. Sügavamal moodustavad merepõhja suhteliselt hästi läbi
pestud keskmine liiv. Liigiline mitmekesisus ja biomass olid mõlemad
suhteliselt väikesed, esines söödava rannakarbi Mytilus trossulus (edulis)
agregatsioone ja üksikud liiva-uurikkarbi Mya arenaria isendeid, samuti
registreeriti veel vesitigu Hydrobia ja kootvähk Corophium volutator Biomass
jäi kaudse hinnangu alusel 60 g/m2. Madalamal, u. 6m sügavusel moodustas
merepõhja paeplaat ja sinna kinnitunud Posysiphonia punavetikad. Valdavaks
liigiks oli söödav rannakarp Mytilus trossulus (edulis), üksikute isenditega oli
esindatud ka balti lamekarp Macoma baltica ja vesitigu Hydrobia ning
vesiking Theodoxus. Esines ka balti tõruvähki Balanus improvisus ja
sammallooma
Electra
crustulenta.
Antud
seirealal
täheldati
peenefraktsioonilise sette (möll) kohatist akumulatsiooni, kusjuures settekihi
paksus ulatus 1,5.....5 cm ja see kattis merepõhja küllalt ühtlase kihina, olles
paksem pragudes ja lohkudes ja tasandades sel viisil paest aluspõhja. Kuna
vetikad ulatusid settekihist kõrgemale, olid paljud algselt põhja kinnitunud
karbid migreerunud vetikakihti Settekihi alla jäänud limused olid hukkunud.
Üksikute isenditena registreeriti proovides pehmetele põhjadele iseloomulikud
merikilk Saduria entomon ja harjaslimukas Nereis diversicolor, ka vesitigu
Hydrobia oli suhteliselt arvukas. Viimatinimetatud liikidele on soodsaks
elupaigaks lagunenud taimejäänused, mida antud seirepunktis ka hulgaliselt
leidus.
Süvendusprotsessi otsesteks tagajärgedeks võib lugeda Pakri lahe põhjaosa
sügavamate merealade intensiivsemat mudastumist, samuti põhjasetetesse
akumuleerunud toitainete sattumist veesambasse ja aineringesse. Pakri
poolsaare ja Väike-Pakri veealused rannaastangud on küllaltki järsud, samas
astangutest sügavamale jääv merepõhi lauge reljeefiga. Põhjareljeefi
iseärasustest ning sügavusest tulenevalt leiavad Pakri lahe keskosas aset
setete akumulatsiooniprotsessid, mille tagajärjel muutub ka põhjasubstraat.
Süvendustööde eelse olukorraga võrreldes on Pakri lahes kõrgenenud
troofsustase ja mudastumine on tinginud väheharjasusside Oligochaeta ning
vesitigude Hydrobia arvukuse kohatise suurenemise. 2002 aastal läbiviidud
uuringute käigus (Kotta ja Kotta, 2002) esines samast piirkonnast võetud
proovides vesitigusid paiguti kuni kaks korda rohkem võrreldes
süvenduseelse olukorraga. Vesitigude Hydrobia arvukuse kasvu taga oli
tõenäoliselt toitumistingimuste paranemine süvendustööde käigus vette
paisatud hõljumi läbi. Viimane põhjustas ka toitainete konsentratsiooni tõusu
veesambas, mis omakorda põhjustas bentiliste mikrovetikate biomassi olulise
kasvu, mis on aga vesitigude Hydrobia
peamiseks toiduobjektiks.
Mudastumisprotsesside intensiivsuse kasvule viitab ka väheharjasusside
asustustiheduse paigutine suurenemine.

Pakri lahe keskosa ja eriti Põhja- ja Lõunasadama vaheline mereala on
järjestikustest süvendustest tingituna ilmselt enim mõjustatud mereala Pakri
lahes. Sellel merealal on enim levinumad peenemate fraktsioonidega
mudastunud ning kohati orgaanilise materjali poolest väga rikkad setted, kus
levivad peamiselt põhja kaevunud liigid. Dominantliikideks on liiva- uurikkarp
Mya arenaria ja balti lamekarp Macoma baltica,samuti vesiteod Hydrobia, aga
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ka mudastunud põhjade karakterliigid nt. harjaslimukas Nereis diversicolor ja
mitmesugused putukavastsed. Esineb ka söödavat rannakarpi Mytilus
trossulus (edulis), kuid sobiva kinnitussubstraadi puudumise tõttu on sellisele
põhjale iseloomulik üksteise külge kinnitunud isendite agregatsioonid, mis
tugevamate hoovuste mõjul edasi liiguvad ja asukohta vahetavad.
Madalamal kui 5m on merepõhja substraadiks peamiselt Polysiphonia
punavetikatega vetikatega kaetud paas, suuremad kivid, samuti esineb liiva.
Sellel merealal registreeriti hulgaliselt söödavat rannakarpi Mytilus trossulus
(edulis), kes on seal domineerivaks liigiks. Samuti registreeriti proovides
vesiking Theodoxus fluviatilis ja sammalloom Electra crustulenta. Keskmises
sügavuses, 5…15m, on põhjatüübiks kruusane – jämeliivane substraat, kus
leidub rohkesti poollagunenud taimseid ja loomseid jäänuseid. Selles
sügavuses toimub intensiivne setete akumulatsioon. Põhjaloomastiku isendite
koguarv ruutmeetri kohta oli 2003 ja 2004 keskmiselt vastavalt 2300 ja 1600
is/m2 ehk oli märgata mõningast vähenemise tendentsi mis 2005.a jätkus
eelkõige söödava rannakarbi Mytilus trossulus vähenemise arvel, mis
vahepeal oli sellel merealal anomaalselt kõrge. Arvukamalt esindatud liikideks
olid vesiteod Hydrobia ja liiva uurik-karp Mya arenaria, samuti sammaloom
Electra crustulenta, südakarp Cerastoderma glaucum ja tõruvähk Balanus
improvisus. Kokku registreeriti selles sügavusvahemikus 7 põhjaloomastiku
liigi esinemine.
Sügavaimal, üle 15m, registreeriti veelgi enam liike, kokku 9 liiki põhjaloomi
kelle koguarvukus ulatus 5000 isendi/m2. Limustest on seal arvukamaks liiva
uurikkarp Mya arenaria keskmiselt 1500 isendit/m2, mõnevõrra vähem balti
lamekarpi Macoma baltica, söödavat rannakarpi Mytilus trossulus (edulis)
esines üksikute isenditega. Tigudest olid arvukaimaks vesiteod Hydrobia, üle
3000is/m2, vähem esines rändtigu Potamopyrgus. Mudase põhja tõttu esines
sellel merealal arvukalt sarnasele substraadile iseloomulikke liike:
mitmesuguseid putukavastseid, harjaslimukas Nereis diversicolor ja
väheharjasuss Oligochaeta kuid nende arvukus oli suhteliselt väike.
Seirejaamade 1 ja 2 (Joonis 3.1) domineerivad põhjasubstraadina lainetusega
suhteliselt hästi läbipestud setted, peamiselt liiv kuni 90% ulatuses.
Arvukamateks liikideks balti lamekarp Macoma baltica ja liiva-uurikkarp Mya
arenaria. Lahe lõunaosa madalmeres leidus arvukalt ka lamekeermelist
vesitigu Hydrobia ulvae. Põhjaloomastiku isendite arvu võrdlus näitas, et
madalamaveelisemal alal oli isendite arvukus ruutmeetri kohta ligi kaks korda
(2000 isendit/m2 ) väiksem kui sügavamas proovipunktis, see ilmnes juba
2004.a seires. Sügavamas proovipunktis ulatus oli isendite arv pinnaühikule
suhteliselt kõrge – üle 4500 isendi /m2, seda peamiselt vesitigude Hydrobia
arvelt, ka liigiline mitmekesisus oli selles jaamas mõnevõrra suurem. Ka
põhjaloomastiku summarsete biomasside osas olid kõrgemad sügavama
mereala näitajad, ulatudes 200 g/m2. Üldiselt jäi aga zoobentose biomass
sellel merealal tagasihoidlikuks. Liigilises koosseisus suuri erinevusi ei olnud,
sügavamas seirepunktis lisandusid võrreldes madalama jaamaga merikilk
Saduria entomon, kootvähk Corophium volutator ja tõruvähk Balanus
improvisus.
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3.3 Kokkuvõte
2005 aasta põhjaloomastiku seireandmete võrdlemisel 2004.a aga samuti
süvenduseelse 2002 aasta andmestikuga selgus et olulisi, tervet Pakri lahte
hõlmavaid muutusi põhjaloomastiku liigilises struktuuris ei täheldatud.
Registreeriti küll mõningane isendite arvukuse ja biomassi langus, samuti
nektobentiliste liikide (lülijalgsed, ussid ja putukavastsed) väiksem
esinemissagedus, kuid selle muutuse põhjuseks võib olla ka liikide arengu
aastatevaheline muutlikkus. Samas on selgelt näha süvendustest tingitud
lokaalsed muutused, eelkõige puudutab see 6.kai esise süvendust, samas
näitavad muutused seireandmetel taandumise märke.
•

Paldiski Lõunasadama süvendus 2002-2003 mahus ligi 1.6 milj. m3 ja
hilisem 6.kai ehitus koos selle esise süvendusega 2004.a, mahus 178
000 m3 ning ning täiendavad väikesemahulised süvendustööd 2005.a,
samuti süvendustööd Paldiski Põhjasadamas on selgelt mõjutanud
põhjaloomastiku elutingimusi sadama ümbruse ja Pakri lahe idaranniku
madalmeres.

•

Seiremõõdistuse käigus vaadeldud põhjataimestiku vahele kinni jäänud
peenefraktsiooniline sete (möll) on põhjustanud põhjalähedase
hapnikurežiimi muutust. Merekeskkond on muutunud anaeroobsemaks
ja liigid, kes on võimelised aktiivselt liikuma, lahkuvad kõrgemasse
vetikakihti. Setete alla jäänud karpide sifoonid ummistuvad ja loomad
hukkuvad, kui neil ei ole võimalik settekihist lahkuda.

•

Heljumi leviku eri fraktsioonide leviku modelleerimine näitas et 6.kai
esise süvendustööde lõppedes 2004.a suvel oli heljumi kerge
fraktsioon Pakri lahest suures osas hoovustega välja kantud, keskmine
fraktsioon jäi kitsa rannikuäärse ribana Paldiski Lõunasadama ja
Põhjasadama vahelisele alale ja raske fraktsioon settis välja
Lõunasadama vahetus läheduses. Seega võib väita et 6. kai
süvenduse mõju põhjaloomastikule oli kõige suurem vahetult
Lõunasadama läheduses, samuti kahe sadama vahelisel merealal.
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Tabel 3.3 Põhjaloomastiku koosluste iseloomustus, 2 septembil 2005.a teostatud seiremõõdistuse ajal. Esitatud on merepõhja katvus liikide
kaupa (%), hallides ruutudes on vastava liigi keskmine kõrgus (cm)
Transekt
Sügavus [m]

I
2

I
3

I
6

I
8

II
2,5

II
3

II
4

II
5

II
6

II
8

II
9

III
2

III
3

Peen sete (möll 1-5)

1

1

1

1

2

2

3

2

2

2

2

2

2

5
5

50
40
10

30
20
50

1
4
15
80

2
5
90

1
99

25
25
50

10

20
80

10
20
70

Jah

Jah

Jah

Jah

Rahnud
Suured kivid
Väikesed kivid
Liiv
Paas
Savi
Tõruvähk Balanus
improvisus
Bi kõrgus
Söödav rannakarp Mytilus
trossulus
Mt kõrgus
Balti lamekarp Macoma
balthica
Mb kõrgus
Liiva-uurikkarp Mya
arenaria
Ma kõrgus
Sammalloom Electra
crustulenta
Ec kõrgus
Südakarp Cerastoderma
glaucum
Cg kõrgus
Riimvee polüüb Laomeda
loveni
Ll kõrgus

10

100

90

100

90

90

0,1

0,1

15

10

10

5

5

10

15

0,1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

20

50

50

10

10

50

50

30

20

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

2

2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

2

2

30

20

30

10

5

20

10

15

5

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

1

0,1

10

2

0,1
2
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4. Kalastik
Kalastiku olukorra seire on suunatud viimastel aastatel Pakri lahe sadamate ja
konkreetselt Paldiski Lõunasadama rekonstrueerimise ja suuremahuliste
süvendustööde tagajärjel kalastikule avaldunud mõju hindamiseks. Seiret on
senini teostatud kalade igaaastasel aktiivsel talveeelsel toitumisperioodil –
oktoobris. Kuna Pakri lahe sadamates 2005.a aktiivset süvendustegevust ei
toimunud, siis süvendusjärgsete mõjude täpsemaks fikseerimiseks teostati
seirepüük ka kevadel – mais. Analüüsiks kasutati 2003.a. sügise, 2004.a.
kevade ja 2005.a kevade ning sügise Paldiski Lõunasadama ümbruses
teostatud kalastiku seire tulemusi. Üks seirevõrkude jada asus ka kahe
sadama vahel, praktiliselt võrdsel kaugusel kummastki sadamast. 2004.a.
oktoobri ja 2005.a mõlema seiremõõdistuse ajal oli see jada ühiseks
seirejaamaks mõlemale sadamale (seirejaam I).
Võrdlusena kasutatakse antud seire puhul Paldiski Lõunasadama
laiaulatuslikule rekonstrueerimisele eelnenud kalastiku seisundi eeluuringu
andmeid, mis viidi läbi 2001.a. Seire tulemuste põhjal kirjeldatakse praegust
kalakoosluste struktuuri ja hinnatakse eri kalaliikide arvukust Lõunasadama
lähipiirkonnas, samuti sadama rekonstrueerimise tagajärjel toimunud üldisi
muutusi Pakri lahe kalakooslustes.
Seire tulemusi tuleb käsitleda, kui esialgseid ja muutuste ulatuse ning
olulisuse hindamiseks seiret jätkatakse vastavalt vee-erikasutusloa
tingimustele. Tuleb ka arvestada, et Pakri lahe kahe sadama, Lõuna- ja
Põhjasadama, läheduse tõttu, ei ole võimalik kuigivõrd adekvaatselt eristada
nendest ühe või teise erimõju Pakri lahe kalakooslustele. Iseäranis kahe
sadama vahelisel merealal osutub kahe sadama mõju eristamine praktiliselt
äärmiselt raskeks või isegi võimatuks.

4.1 Metoodika ja andmestik
Paldiski Lõunasadamat ümbritseva madalmere kalakoosluste struktuuri ja
arvukuse hindamiseks sadama süvendamise ja rekonstrueerimise ajal teostati
2004 ja 2005.a. seirepüügid nakkevõrkudega. Kasutati standartseid
seirevõrke pikkusega (ülemine selis) 28.7 m, kõrgusega 1.8 m ja
silmasammuga (a) 16 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm, 36 mm, 40 mm, 46 mm,
50 mm ja 60 mm. Püügile asetati 2 võrgujada, neid iseloomustavad andmed
on antud alljärgnevas tabelis. Peab märkima, et teatud kõrvalekaldena
metoodikast, oli jadas III püügil 2 seirevõrku silmasammuga a = 40 mm ja
puudus seirevõrk silmasammuga a = 36 mm, kuna seirele vahetult järgnenud
võrkude ülevaatuse käigus osutus see võrk liialt katkiseks. Teatud
mööndusega võib aga jadaga III saadud seiretulemusi lugeda küllaldaselt
adekvaatseteks, arvestades et paraleellselt püügil olnud seirejadas I ei
erinenud 36 mm ja 40 mm silmasammuga võrkude saagid kuigivõrd oluliselt.
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2005.a. teostati seirepüügid nakkevõrkudega 30. aprillil – 01. mail ja 11-12..
oktoobril. Kasutati standardseid seirevõrke pikkusega (ülemine selis) 28.7 m,
kõrgusega 1.8 m ja silmasammuga (a) 16 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm, 36
mm, 40 mm, 46 mm, 50 mm ja 60 mm. Püügile asetati 2 võrgujada, neist jada
I asus kahe Paldiski sadama vahel ja selle andmed iseloomustavad mõlema
sadama koondmõju. Seirejadade iseloomustavad andmed on antud Tabelites
4.1 ja 4.2.
Tabel 4.1 Kalastiku seirepüügi taustaandmed, 30.aprill – 1.mai 2005.a
I jada (sadamast NE suunas)

III jada (sadamast SWsuunas)

algus

lõpp

algus

lõpp

Püügiloleku aeg

18.35

09.05

19.20

09.35

Püügi sügavus

8.5

9.0

4.5

4.5

Koordinaadid

59 20,6’ N

59 20,5’ N

24 03,2’ E

24 03,4’ E

Tabel 4.2 Kalastiku seirepüügi taustaandmed, 11.– 12.oktoober. 2005.a
I jada (sadamast NE suunas)

III jada (sadamast SW suunas)

algus

lõpp

algus

lõpp

Püügiloleku aeg

17.35

10.25

18.15

10.20

Püügi sügavus

10 m

1.5 m

5,0 m

5,0 m

Koordinaadid

59 20,6’ N

59 20,6’ N

24 03,2’ E

24 03,5’ E

Vee temperatuur

11.0 0C

11.0 0C

Saagis olnud kalad analüüsiti bioloogiliselt, kusjuures ühest liigist analüüsiti
kuni 100 isendit. Ülejäänud isendid mõõdeti ja kaaluti. Kokku püüti kahes
seirejaamas 58.5 kg kala 10 liigist (Tabelid 4.3 - 4.6).
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II

I
III

Joonis 4.1 Kalastiku seirealad Pakri lahes

4.2 Seirepüükide tulemused
Seiresaakides esines kokku 10 liiki kalu, kõik Soome lahe lääneosa
rannikumere tavalised kalaliigid. Liigiline koosseis 2004.a. ja 2005.a on antud
Joonisel 4.2. 2005.a kevadel oli seiresaakides arvukamalt esindatud viidikas –
90 isendit (neist jadas III – 89), järgnesid räim 54 ja lest 27 isendiga, sügisel
aga kindlalt lest – 270 isendit, järgnesid ahven 68 ja räim 30 isendiga.
Võrdluseks, 2004.a. sügisel oli domineerivaks lest 656 isendiga, järgnesid
räim 136 ja ahven 33 isendiga.
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Sügis 2004
Meritint
Ahven
0%
4%

Merisiig
0%

Viidikas
0%

Räim
16%
Emakala
2%

Ogalik
0%

Merivarblane
0%

Lest
78%

Sügis 2005
Koha
1%

Räim
8%

Ahven
18%

Viidikas
3%

Siig
1%

Lest
69%

Kevad 2005
Nurg
1%

Särg
1%

Ahven
6%

Räim
27%

Viidikas
44%
Emakala
4%

Meritint
1%

Siig
2%

Lest
14%

Joonis 4.2 Seiresaakide liigiline koosseis 2004.a. ja 2005.a. Paldiski Lõunasadama
piirkonnas
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Kui 2004.a. sügisel oli seirevõrkude lestasaak eriti kõrge mõlemas jadas: I
jada - 400 isendit, 32,1 kg ja III jada -256 isendit, 20.3 kg, siis 2005.a. sügisel
oli lesta mõnevõrra vähem: I jada 157 isendit ja 16.8 kg ning III jada 165
isendit ja 18.2 kg. (Tabelid 4.3 – 4.6). Jada I CPUE (saak ühe võrgu kohta) oli
2005.a. sügisel 1.87 kg, 2004.a. sügisel aga 3.7 kg ja 2003.a. oktoobris 1.9
kg. Jada III CPUE oli tänavu sügisel 2.02 kg, möödunud aastal aga 2.26 kg
(TU Eesti Mereinstituut 2004a ja 2005). I jada saakides esines 2005.a. vaid 6
kalaliiki, 2004.a. - 8 kalaliiki. Jadas III sattusid saakidesse aga 9 kalaliiki,
2004.a. - 8. Mainida tuleb kindlasti viidika – tuntud tüüpilise „sadamakala”
arvukat esinemist jada III saakides tänavu kevadel. Võrreldes jadade saakide
liigilist koosseisu peab täheldama just viidika väga arvukat (90 isendit)
esinemist jada III saagis, samal ajal jadas I oli vaid 2 isendit.
Suure osa mõlema jada saagis (nagu ka 2004.a. sügisel) ja eriti jadas I olnud
lestast moodustasid mittesuguküpsed isendid ning arvuliselt oli lesta rohkem
30 mm, 36 mm, 40 mm ja 46 mm silmasammuga võrkudes, kaaluliselt aga 40
mm, 46 ja 50 mm silmasammuga võrkudes (Tabel 4.8).
Saakides olnud lest oli aktiivselt toituv. Peamisteks toiduobjektideks olid
söödav rannakarp Mytilus edulis ja balti lamekarp Macoma Balthica. Mõlema
karbiliigi eriti suurest arvukusest kahe Paldiski sadama vahelisel merealal
andis tunnistust nende massiline esinemine mõlema seirejada võrkudes. Ka
ahven oli toitunud peamiselt eelnimetatud karpidest.

4.3 Paldiski Lõunasadama süvenduste mõju kalakooslustele
TÜ Mereinstituudi poolt 2001.a. Pakri lahes teostatud kalastiku seires asusid
seirejaamad 3. ja 4. ligilähedaselt samal merealal sadama lähipiirkonnas, kui
tänavu jada III ja siis oli nende kahe jada saakides kokku vaid 31 lesta lesta, 4
ahvenat ja 10 räime 10 ning üldse vaid 67 kala (Eshbaum R. jt, 2001). 2004.a
oktoobris oli ühes jadas (jada III) aga 256 lesta, 25 ahvenat ja 11 räime ning
kokku 360 kala. Kuna aga 2001.a. toimus seire mais ja seirejadas kasutati
võrke silmasammuga kuni 38 mm, siis on tänavu sügisel saadud tulemuste
võrdlemine 2001.a. seirega adekvaatne vaid teatud määral. Seda eelkõige
lesta suhtes, kus märgatav osa (ca 40 %) lestast püüti tänavuses seires
võrkudega silmasammuga 40 mm ja rohkem. Muude liikide osas mainitud
erinevus silmasuuruses ei tohiks märgatavalt mõjuda, sest ka tänavu sügisel
esinesid nad praktiliselt ainult väikesesilmalistes võrkudes (Tabelid 4.2 ja 4.3).
Seetõttu, enamike liikide suuremaarvulist esinemist tänavuses seires tuleb
eelkõige seletada sesoonse mõjuga, sest ka 2004.a. kevadel toimunud
Põhjasadama rekonstrueerimise keskkonamõjude seires olid, v.a. räim,
tunduvalt väiksemad, kui samades jaamades eelmisel ja tänavusel sügisel
(Järvik A., T. Drevs, L. Järv, personaalne teave). Sadama positiivse mõjuga
seda seletada ei ole tõenäoselt siiski õige, erandiks võivad olla viidikas ja lest.
Viidika suur arvukus 2004.a seireandmetes võib olla tingitud sadama mõjust,
kuna sellele liigile on omane arvukas esinemine just aktiivselt tegutsevate
sadamate läheduses, kus vee troofsustase on tõusnud. 2004.a. sügisel
täheldatud eriti arvukas lesta esinemine kahe Paldiski sadama vahel ja
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Lõunasadamast lõuna pool on tõenäoliselt põhjendatav rikkaliku toidubaasi
olemasoluga antud merealal. Nii söödava rannakarbi Mytilus edulis kui ka balti
lamekarbi Macoma Balthica arvukuse ja biomassi tõus süvendustöödega
piirneval merealal on tavaline nähtus (A. Järvik jt. 2003; 2004).
Teatud küsitavus tekib räime puhul, sest 2004.a. kevadel oli kahe sadama
vahelises seirejaamas (jada I) räime arvukalt ja ka jooksvate
suguproduktidega, mistõttu ei saa mingil juhul välistada räime kudemist ka
sadamate vahetus läheduses (TÜ Eesti Mereinstituut, 2004,a). 2005.a. oli
räime kahe sadama vahel suhteliselt vähe ja ka jadas III ei olnud räime
arvukalt. See, nagu ka 2001.a. seires räime vähene esinemine, võis olla siiski
põhjustatud ilmastikuoludest, eelkõige tuultest, seirele eelnenud päeval ja
vahetult seire ajal.
Põhjataimestiku seireandmed ei näidanud ulatuslikku heljumi settimist räime
ja ahvena kudesubstraadiks olevale taimestikule, küll aga näitas heljumi leviku
seire ning modelleerimine et Paldiski Lõunasadamast kaevandatud
peenefraktsioonilised setted ja saviosakesed jäävad veesambasse väga
pikaks
ajaks,
mõjutades
vee
läbipaistvust.
Samuti
mõjustab
peenefraktsioonilise heljumi olemasolu vees lokaalselt hapnikutingimusi
kudemispiirkonnas, samuti kalade noorjärkude arengut. Järgnevate aastate
kalastiku seire tulemuste põhjal on alust hinnata Pakri lahe kalakoosluste
reproduktsioonile süvendamisega tekitatud kahju ja määratleda selle olulisust
kalastiku populatsiooni taastootmises. Praegu võime väita, et räime kudemine
Pakri lahes ei ole katkenud, kuid selle edukuse (produktiivsuse) hindamine
pole ühe aasta seire tulemuste põhjal võimalik.
Arvestades saakides esinenud kalaliikidele omast (sõltuvalt vanusest ja
suurusest) jaotust Pakri lahes, võib suure tõenäosusega arvata, et otsest
mehaanilist mõju süvendamine pole kalastikule avaldanud.
Järgnevate aastate kalastiku seire tulemuste põhjal võib hinnata, kas antud
piirkonna kalakoosluste taastootmise intensiivsusele on süvendamistega
tekiattud reaalset kahju ning määratleda selle olulisust. Muuga sadama seires
hakkasid sellised tulemused ilmnema alles 5-6 aasta möödumisel (TÜ Eesti
Mereinstituut, 2005a). Praegu võime väita, et räime kudemine Pakri lahes ei
ole katkenud, kuid selle edukuse (produktiivsuse) hindamine pole kahe aasta
seire tulemuste põhjal ei pruugi olla adekvaatne.
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Tabel 4.3 Seiresaagikus sõltuvalt võrgu silmasammust, 30.aprill – 1.mai 2005.a püügil
Seirejaam

Võrgusilma suurus
a=16mm

a=22mm

a=25mm

a=30mm

a=36mm

a=40mm

a=46mm

a=50mm

a=60mm

Jada kokku

CPUE

Is. arv kg

Is. arv kg

Is. arv kg

Is. arv kg

Is. arv kg

Is. arv kg

Is. arv kg

Is. arv kg

Is. arv kg

Is. arv kg

Arvuline Kaaluline

I

30

3
0,919

II

44

Kokku

187

3
0,073

5,372

14

0,899

10

0,799

6
0,447

2

1
0,415

0,7208

0,301

10 0,6785

24 1,3827

5 0,4365

68

2
0,2523

10

0,6993

3

0,552

3

0,279
7,6

0,157

4

0,6015

5,9
2,5152

2

0,017

11

53
0,137

1
0,3132

7
0,339

1
0,1185

5
0,077

6
3,259

2
0,3487

1
0,294

113

8
0,726

5
1,194

III

9
0,266

1,839
145

0,204
16,11

0,073

4,588

0,23

266 8,9422

0,51

Tabel 4.4 Seiresaagikus sõltuvalt võrgu silmasammust, 11 -12.oktoobri 2005.a püügil
Seirejaam

Võrgusilma suurus
a=16mm
Is. arv

I

a=22mm
kg

27

Is. arv

33

Kokku

81

kg

kg

27

6
3,783

5,264

2,6
25,99

24,204
159

2,938

Arvuline Kaaluline
27,4

233
0,995

19

kg
23,378

0,325
38

CPUE

247

3
14,073

Is. arv

1,618

2,89
122

Jada kokku

10

27
7,215

Is. arv

1,481

5,475

2,486
114

Is. arv

a=60mm

11

44

30
6,8173

kg
5,708

2,974

0,916
68

Is. arv

a=50mm

51

28

10
7,031

kg
1,755

4,65

1,782
80

Is. arv

a=46mm

56

45

30
3,8188

kg
1,2513

2,716

1,0588
50

Is. arv

a=40mm

13

23

17
3,0298

kg
2,533

1,477

0,8098
38

Is. arv

a=36mm

27

16

11
3,344

kg
1,283

0,976

0,866

a=30mm

17

12

21

Is. arv

1,244

1,158
III

kg

15
1,32

II

a=25mm

17,67
12,353

639

2,69
1,37

59,935
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Tabel 4.5 Tähtsamate püügikalade saak (tk/kg), 30.aprill – 1.mai 2005.a püügil
Liik

Võrgu silmasamm, mm
22
25

16
arv

Räim

kaal

arv

83

kaal

7
2,4

arv

30
kaal

3
0,381

36

arv

kaal

4
0,274

Lest

40

arv

kaal

2
0,304

5

Kokku

1

5

0,016
84
2,4

6

0,341
12 0,381

1

45

1

0,427
9 0,274

kaal

0,031

5,249
Ahven

arv

46

50

arv

kaal

1
0,017

28
0,912

60

arv

kaal

1

1

0,01
27

0.0926

kaal

2,19

2

0,023

3,469
112
2,56
15

0,044
29

kaal

103

0,029
6 2,613
1

0,067
48 0,943

arv

0.927

1

0,114
10 5,553

arv

1

0,023

2,173

Kokku

28

8

50

60

1,009
230 7,038

Tabel 4.6 Tähtsamate püügikalade saak (tk/kg), 11-12.oktoober 2005.a püügil
Liik

Võrgu silmasamm, mm
22
25

16
arv
Räim

kaal

arv

kaal

55

arv

kaal

1
1,785

Lest

5

Ahven

8

5

0,573
68 2,283

36

arv

kaal

4
0,029

0,498

Kokku

30

19
0,317

40

arv

kaal

kaal

arv

kaal

1
0,126

52
1,269

arv

46

3,643

22

23

2,7
41 0,317

1,81
42 1,298

3,066
79 3,769

kaal

arv

kaal

2
0,027

63

36

arv

Kokku

5,6
0,192
65 5,627

121
10,23

43
14,014

3
0,91
111 10,23

2,02
19

5,556

435

14,014

46

44,06

2,938

1
121

kaal

63
0,053

108

1

arv

94
0,269
5,609

19 2,938

592

9,52
55,6
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Tabel 4.7 Kalade liigiline koosseis 30.aprill – 1.mai 2005.a seirepüügis jadade
kaupa
Jada I

Jada II

Jada III

Liik

tk.

g

tk.

g

tk.

g

1

Räim

33

1262

49

1361

21

849

2

Kilu

1

10

3

Lest

4

Kammeljas

5

Merivarblane

6

Siig

7

Meritint

8

Emakala

9

Viidikas

10

11

17

1
1
2

1
3

1

157

207
106

40

235

1

42

8

278

89

2480

10

Särg

1

68

11

Nurg

2

301

12

Ahven

Kokku

7

469

3

205

5

335

53

1978

69

1839

145

4588

Tabel 4.8 Kalade liigiline koosseis 11-12.oktoobri 2005.a seirepüügis jadade kaupa
Jada I
Liik

tk.

Jada II
g

Jada III

tk.

g

tk.

g

1

Räim

10

312,3

33

1176,8

20

530,1

2

Lest

157

16765,3

165

18221

113

9075,6

1

0,07

6

1961,1

3

Kammeljas

4

Siig

2

845

5

Viidikas

11

423,8

6

Vimb

7

Koha

2

319

8

Ahven

Kokku

1

40,4

1

158

2

501

1

24,3

45

4714

26

2744

23

2063

227

23379,4

233

24301,37

159

12194

4.4 Kokkuvõte
Pakri lahe Paldiski Lõunasadamaga piirneva madalmere kalakoosluste liigiline
koosseis on tavaline Soome lahe lääneosa madalmerele, kuid võrreldes
2004.aastaga oli 2005.aasta seiresaakides vähem kalaliike. Seiretulemuste
põhjal olulisi kõrvalekaldeid kalakoosluste struktuuris Lõunasadama
süvenduseelse olukorraga (2001 ja 2002.a seirepüügid) ei täheldatud.
•

Võrreldes Lõunasadama süvenduseelse perioodiga on kalade
toidubaasis piirkonna rannikumeres toimunud muudatused, seda
eelkõige kahe sadama vahelisel merealal. Oluliselt on tõusnud
põhjaloomastiku arvukus, eelkõige karbid Mytilus edulis ja Macoma
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Balthica, mida tõendab karpide massiline esinemine seirevõrkudes nii
kevadel kui sügisel. Selle tagajärjeks on antud merealal toituva lesta
arvukuse tunduv suurenemine seiresaakides aastatel 2004 - 2005
sügisel võrreldes 2001.a. (süvendusele eelnevalt) teostatud seirega.
•

Viidika suur arvukus Paldiski Lõunasadama läheduses (jada III)
2005.a. ja ka 2004.a. sügisel võib olla tingitud sadama positiivsest
mõjust antud kalaliigile, kes on tuntud tüüpilise nn. „sadamakalana”.

•

Üsna tähtis moment Pakri lahe kalastiku analüüsis on merisiia
populatsioon, mille olemasolu selles merelahes on küll fikseeritud
(Järvik A., 2002), kuid süstemaatilisemad uuringud paraku puuduvad.
Teada on et merisiia varud on viimasel kümnendil langenud sügavasse
depressiooni, samuti et Pakri laht on äärmiselt haruldase vähepiilise
mereskudeva siiavormi kudepaigaks. Seetõttu on oluline jälgida ka
sügisperioodil, oktoobris-novembris (merisiia kudemisperiood) et
heljum ei leviks potentsiaalsetele kudealadele. Konkreetselt merisiia
kudetingimuste seireks oleks
otstarbekas teostada spetsiaalsed
seiremõõdistused sel ajal, eeldatavalt Pakri saarte vahelises
madalmeres. Praeguste seiretulemuste põhjal ei ole võimalik hinnata
süvendustööde mõju Pakri lahe merisiia populatsioonile.

•

Pakri lahe kahe sadama – Paldiski Lõunasadama ja Põhjasadama
rekonstrueerimine käib praktiliselt paralleelselt, seepärast on edaspidi
otstarbekas hinnata lisaks ükskõik kumba sadama süvendustööde ajal
avalduvale mõjule ka integraalset pikemaajalist mõju Pakri lahe
kalastikule. Viimane saab siiski võimalik olla tuginedes 3-5 aasta
pikkusele seireandmestikule.
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5. Linnustik
Pakri laht koos Kurkse väina ja kõrvalasuva Lahepera lahega on Soome lahe
suudme lõunaranniku tähtsaim veelindude koondumis- ja pesitsusala, kus igal
aastal kujunevad välja ka talvituvate lindude kolooniad. Ka Pakri poolsaare ja
sellega piirneva madalmere linnustik on rikkalik. Kokku on siin on kindlaks
tehtud 138 linnuliiki, neist pesitsevaid 125 liiki. Sügisrände ajal on Pakri laht
tänu oma looduslikule mitmekesisusele ja toidurikkusele tähtis peatuspaik nii
sukelduvatele kui veepinnalt toituvatele veelindudele. Keeruka morfomeetria
tõttu on ilmaolud Pakri lahe piires küllalt erinevad, mistõttu leidub sobivaid
tingimusi enamikule Eesti rannikul pesitsevatele ja läbirändavatele
linnuliikidele. Erinevate linnuliikide levik Pakri lahel sõltub liikide
toitumisökoloogiast, toiduobjektide kättesaadavusest, aga ka iga konkreetse
aasta ilmastikutingimustest. Vastavalt erinevale toitumisökoloogiale on erinev
ka eritüübiliste merelalade kasutamine liigiti näiteks sukelpardid peatuvad ja
toituvad sügavusvahemikus 3.....15m, ujupardid aga rannalähedasäärset
mereala sügavusega kuni 0.5 m. Pakri poolsaare klint on pesitsuspaigaks
krüüslile, 1930. aastatel loendati Pakri koloonias üle 100 krüüslipaari, mis
käesolevaks ajaks on kahanenud 10–15 paarini. Krüüsel on eriti ohustatud
liigina kantud Eesti punasesse raamatusse ning kuulub kaitstavate
loodusobjektide seaduse alusel II kategooria kaitsealuste liikide hulka.
Krüüslikoloonia kaitseks on Pakri maastikukaitsealale moodustatud Pakerordi
sihtkaitsevöönd.
1994.a. loendati (P. Ernits, 1996) Pakri poolsaarel 123 linnuliigi pesitsemine,
nende seas arvukatemana sõtkas (Bucephala clangula), väljaloorkull (Circus
cyanus), nurmkana (Perdix perdix), rukkirääk (Crex crex), krüüsel (Cepphus
grylle), händkakk (Strix uralensis), vaenukägu (Upupa epops), vööt-põõsalind
(Phylloscopus trochiloides), väiketikk (Ficedula parva), pähklimänsak
(Nucifraga caryocatactes), põldsiisitaja (Emberza hortilana). Väga arvukas oli
pankrannikul kivitäks (Oenanthe oenanthe) ning linavästrik (Motacilla alba).
Klindil asus kolm suuremat räästapääsukese (Delichon urbica) kolooniat
kokku umbes 220 paariga. Klindiastangutel merest 7–12 m kõrgusel pesitses
2 paari väiketikke (Fidedula parva), 1 paar rohe-lehelinde (Phylloscopus
trochiloides). Mererannikul oli väga arvukas pesitseja ristpart (Tadorna
tadorna) ja hahk (Somateria mollissima).
Pakri lahte asustavate lindude liigiline koosseis ja arvukus on ilmastikust
sõltuvalt pidevas muutumises ja stabiilseid, samas usaldusväärseid
võrdlusparameetreid linnustiku olukorra hindamiseks on raske leida. Peatume
lähemalt kahel tähtsamal antud mereala linnukoosluste olukorda
iseloomustaval momendil, milleks on sügisene rändeperiood ja talvitumine.
Just nendel perioodidel on lindude arvukus Pakri lahes kõrgeim, samuti
esineb linnustiku struktuuris vähem juhuslikkust, nagu näiteks suveperioodil
kui sobivaid toitumis- ja
elukohti on enamikule linnuliikidele rohkesti.
Tegelikult mõjutavad ka pehme talv ja merejää puudumine olulisel määral
talvitujate dünaamikat.
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Nagu on näidanud varasemad seireloendused on sügisrände aegne
merelindude arvukus ja liigiline koosseis väga dünaamiline, varieerudes
ajaliselt ning ruumiliselt suurtes piirides, sõltudes seejuures suuresti antud
aasta ilmaoludest. Lindude jaotuse tingivad peamiselt nõudlus toitumis- ja
puhkepaigale, samuti toiduobjektide (teatud põhjaloomastiku liikide)
olemasolu ning kättesaadavus. Ilmaoludest on olulised - õhutemperatuur,
tuule kiirus ja suund, lainetus ja nii looduslikest kui inimtegevusest mõjustatud
veekvaliteet. Vee läbipaistvus on veekvaliteedi üks esmaseid näitajaid ja
mõjutab eelkõige 3…15m sügavuses vees toituvate sukelpartide elutingimusi.

Joonis 5.1 Pakri ja Lahepera lahe tähtsa linnuala (TLA) HA01 asukoha skeem,
Eesti Ornitoloogiaühingu andmetel. Punasega on tähistatud planeeritav Natura 2000
linnuhoiuala.

5.1 Pakri lahe põhjaosa linnustik
Pakri lahe põhjaosa, selle suue on veelindude elupaigana tulblisti erinev
muust Pakri lahest. Rannikumere iseärasuseks selles paigas on veealune
pangaastang ja platoo, mis ulatub Pakerordi neemest Põhjasadamani.
Lindude kogunemise põhjuseks Pakri neeme ümbrusse ja Paldiski
Põhjasadamast põhja jäävale paeplatoo servale on aulide põhitoiduks oleva
söödava rannakarbi Mytilus trossulus (edulis), mille arvukus ja biomass on
viimastel aastatel tõusutendentsiga.
Kõige iseloomulikumaks linnustiku
koosluseks Pakerordi panga ümbruses ja Pakri madalal peatuvad suured,
kuni 500 isendilised aulide Clangula hyemalis
parved, kelle koguarv
piirkonnas küünib 8500 – 9000 linnuni. Aulide sügisränne algab septembris ja
saavutab maksimumi külmade saabumisel, oktoobri lõpp - november, vahel
ka detsembris või isegi jaanuaris. Lindude arvukuse dünaamika on olnud
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aastate lõikes suhteliselt stabiilne (Joonis 5.1). 2002-2003.a talve oli
suhteliselt karm ja külmad saabusid varem, juba oktoobris, siis oli ka aulide
ränne varasem, samas kestis jaanuarini nagu järgneval kolmel aastal. 20032004, 2004-2005, 2005-2006 talved olid suhteliselt sarnased, klassifitseerusid
keskmiste hulka. Kõigil neil aastatel algas aulide ränne alles novembris, lisaks
sellele oli 2003-2004 sügis eriti soe ja aulid jaotusid novembris suuremale
merealale, mistõttu nende arvukus oli Pakri lahes sel ajal väiksem, samuti
jätkus ränne jaanuaris, kui naaberaastatel oli see juba lõppenud. Üheks
faktoriks, mis veel vähendas aulide arvukust 2003.a novembris oli asjaolu et
peamine rannalähedane toitumisalal Pakri lahe idarannikul (sügavused 020m) oli süvendustöödest põhjustatud kõrgema heljumi kontsentratsiooniga
vesi. Merevee optiliste omaduste muutumise tõttu oli nähtavus vees
halvenenud ja see sundiski sukelparte otsima toitumiseks muid, sobivamaid
merealasid. Põhiliselt rändasid selgema veega toitumisaladele just aulid.
Aulide puhul on sügisperioodil oluline välja tuua et tegu tegu on küllalt liikuva
asurkonnaga ja parved kujunevad välja nii rändel peatuvatest kui talvituvatest
lindudest. Tavaliselt veedavad aulid toitumispaigas vaid valge aja, sest saagi
nägemine on toitumisel esmatähtis. Arvukuse langus talve saabudes on
normaalne nähtus, kuna peamised talvituspiirkonnad asuvad Läänemere
lõunapoolsemates
osades.
Sügisrändel
kogutud
rasvavarud
on
talvitumisedukusel määrava tähtsusega. 2002 - 2005. aasta loendusandmed
näitavad detsembrikuise arvukuse tõusu, seejuures on aulide järgneva aasta
arvukus olnud otseses seoses nii talvitumis- kui ka sigimisedukusega.
Viimane oli ka ilmselt peamiseks põhjuseks 2004 aasta novembrikuise
arvukuse tõusuks. Vaatlustel registreeriti noorlindude suhteliselt suur osakaal
toituvates parvedes. Loendatud isendite kahekordne arvu kasv kahe aasta
jooksul ei tähenda veel absoluutarvukuse kahekordset tõusu. Tegemist on
populatsiooni arvukuse tõusu ja rändedünaamika kombinatsiooniga. Samas
tasub antud muutustes esile tõsta toidubaasi tublit paranemist, mis ilmselt
leidis aset süvendustööde mõjul vette paisatud täiendava orgaanika tõttu.
Pakerordi neemest põhjasadamani ulatub rannaäärne veealune platoo, kus
toituvad peamiselt sukelpardid, kellest arvukamateks on sõtkad Bucephala
clangula, 70...150 isendist koosnevate parvedena. Sõtkaste levik Pakri lahes
varieerub suurtes piirides vastavalt ilmastikutingimustest. 2002 aasta sügisel
olid parved koondunud peamiselt lahe lõunapoolsesse ossa ja arvukus püsis
kogu sügise jooksul suhteliselt stabiilsena. Talvituma jäi linde vähe, sest jääd
oli palju. 2003/2004 talv oli pehmem ja talvituvate sõtkaste arv ületas 2000
isendi piiri (Joonis 5.2) Tähelepanuväärne oli, et 2003. aastal oli
koondumisala muutunud. Lahe lõunaosa asustas vaid ca 10 % lindudest,
2002. aastal oli see näitaja ca 85 %. Pakerordi panga lääneküljele jäävate
madalike serva oli 2003 ja 2004 aasta sügisel koondunud sukelpartide (v.a.
aulid) põhimass (Joonis 5.3), 2000 – 2300 lindu. Peale sõtkaste kohati samal
alal varte ja vaeraid, kuigi nende arvukus oli väiksem (ca 1100 is) kui
sõtkastel. 2002.a esines nimetatutest samas kohas vaid merivart Aythya
marila vähearvuka kogumina (15...32 is), samas see liik ei talvitunud seal.
Samas 2003 aasta novembris oli merivardi Aythya marila
arvukus
märkimisväärselt kõrge, ühtekokku loendati 1080 lindu, kellest talvitus vaid 15.
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Vähearvuliselt esindatud linnuliikidena võib ära mainida 2003/2004 aasta
talvel registreeriti Pakri lahel talvitununa ka tuttvart Aythya fuligula, 35...40
isendist koosneva kolooniana. 2004 aasta sügisel kohati Pakri neeme
ümbruses väiksearvuliselt punapea-varte Aythya ferina (kuni 8 is).
Mustvaeraste Melanitta nigra ja tõmmuvaeraste Melanitta fusca arv on
tavapäraselt kõrgeim novembris-detsembris. 2003.a detsembris loendati
mustvaeraid 400 ja tõmmuvaeraid 440. 2004 aasta novembris loendati
tõmmuvaeraid 200 ja detsembris 90, mustvaeraid ei nähtud. Mõlemale
viimatinimetatud liigile on omane parveline eluviis ja parvede üldine liikumine
mõjutab ka Pakri lahe põhjaosa kui suhteliselt väikese ala lindude suhtelist
arvukust märkimisväärselt.

Joonis 5.2

Erinevate linnuliikide levik Pakri lahe põhjaosas 2002-2005.a.
seireleonduste andmetel. Joontega on piiritletud parvede põhilised asukohad.
Lühendid: Cla hye – aul (Clangula hyemalis), Mel fus – tõmmuvaeras (Melanitta
fusca), Buc cla – sõtkas (Bucephala clangula).

5.2 Pakri lahe keskosa linnustik
Pakri lahe sügavamas keskosas on valdavaks põhjatüübiks mudastunud
setted ja domineerivad akumulatsiooniprotsessid. Pehmed setted, koos suurte
rahnudega ja kohatise liivaga domineerivad ka madalas rannikutsoonis
Paldiski Põhjasadamast Lõunasadamani ja edasi Laokülani. See mereala on
mitmekesine põhjaelustiku poolest, mis on seetõttu sobivaks toitumisalaks nii
kaladele kui põhjast toituvatele lindudel. Kalade seirepüügid on peale 2002.a
olnud tõusutendentsiga, seda eriti sügisese lesta osas (vt Ptk 4 käesolevas
aruandes). Kuigi põhjaelustiku poolest mitmekesised ja kõrge biomassiga
mereala jääb selles rannikutsoonis sukelpartide jaoks liiga sügavale, on ka

57

madalmere toidubaas rikkalik. Setete akumulatsiooniala ja rannaäärse pangaastangu vahele jääb suhteliselt hästi läbipestud põhjasubstraat.
Toitumispaigana on selline merepõhi enamikule veelindudele morfoloogiliselt
ebasobiv. Setõttu on enamik antud mereala linnukooslusest, kus valdava osa
moodustavad ujupardid (sinikael-part Anas plathyrhynchos, viupart Anas
penelope) ja kühmnokk-luiged (Cygnus olor), koondunud toituma küllaltki
kitsale madalaveelisele (0,5m) paarisaja meetri laiusele rannalähedasele
alale. Oma osa mängib Pakri lahe idaranniku keskosa linnustiku populatsiooni
väljakujunemisel on ka ilmselt ka Paldiski linna vana puhastusseadme
merrelasust väljuv heitvesi, mis suubub parajasti kahe sadama vahelisse
madalmerre. Heitvesi kõrge toitesoolade sisaldusega, mis omakorda
stimuleerib antud piirkonnas bioproduktsiooni, tekitades heitvee merrelasu
ümbruses lokaalselt eutrofeerumise ilminguid. Teisalt näitas heljumi leviku
seire, et Põhja- ja Lõunasadamas läbi viidud süvendustööd on kõige rohkem
mõjustanud just seda mereala. Ühest küljest on heljumi suurenenus sisaldus
merevees põhjustanud põhjataimestiku arengu pidurdumist, teisalt vette
paisatud täiendav orgaaniline aines on lisatoiduks põhjaloomastikule. Kuna
heljumi mõju põhjataimestiku produktiivsusele alla meetrise sügavusega vees
ei ole kuigi suur, bioproduktsiooniks vajalikku valgust jätkub nagunii, on
rannaäärse madalaveelise mereala põhjataimestiku kui loomastiku
bioproduktsioon kõrgem kui mujal. Viimane asjaolu on muutnnud selle
mereala atraktiivseks nii uju- kui sukelpartidele. Heitveeveelasu lähedal
kohtab tavaliselt hulgaliselt ujuparte, kellest tavalisemad on sinikael-part
Anas plathyrhynchos ja viupart Anas penelope, kuid sageli kohtab ka
kühmnokk-luiki Cygnus olor ja mõnikord sooparte Anas acuta. Vahetust
kaldatsoonist pisut kaugemal on tavalisteks liikideks sõtkas Bucephala
clangula ja jääkoskel Mergus merganser. Sõtkaid on kirjeldatavas piirkonnas
tavaliselt kuni 100 kuid on kohatud ka suuri parvesid, koguarvukusega üle 300
linnu. Jääkosklad paiknevad tavaliselt hajusalt, kuni 15 isendist koosnevate
salkadena ja on piirkonnas iseloomulik talvituja. Pakri lahe keskosa
asustavate merelinnuliikide ja isendite arv varieerub küllalt suures ulatuses
ilmastikutingimustest sõltuvalt. Tugevate läänekaarte ja eriti loodetuultega
tekib rannavööndis kiiresti murdlainetus ja linnud otsivad varjulisemaid paiku,
näiteks Väike-Pakri saare idarannal või Pakri lahe lõunaosa roostikes.
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Foto 5.1

Sinikaelpardid on iseloomulikud Paldiski Põhja- ja Lõunasadama
vahelisele merealale (T.Kõutsi foto)

Paldiski Lõunasadama ja Laoküla vaheline mereala on põhjasubstraadi
poolest märksa mitmekesisem kui kahe sadama vaheline mereala. See
rannaala on ka otsese inimtegevuse poolt vähem vähem häiritud, kuna jääb
laevateedest ja sadama tehnoloogilisest mürast kugemale. Lõunasadamast
lõunas on meri madalam kui sadamate vahelisel alal ja sügavused sobivamad
sukelpartidele toitumiseks. Sukelpartide dominantliigiks on Laoküla lähistel
sõtkas Bucephala clangula. 2002.a oli Iseloomulik sõtkaste Bucephala
clangula suhteliselt kõrge arvukus, samas kui 2003, 2004, samuti 2005.a
aastal oli arvukus märkimisväärselt madalam. Selle linnuliigi põhimass on
tavapäraselt koondunud eelpoolkäsitletud Pakerordi panga alusele merealale.
Sõtkaste arvukuse dünaamika on Pakri lahe keskosas väga muutlik, kuna see
ei ole selle liigi põhiliseks peatuspaigaks tulevad linnud mingil põhjusel Pakri
neemelt sinna lühiajaliselt toituma või paremaid ilmaolusid otsima. Ujuparte
loendati sellel merealal suhteliselt vähe, keskmiselt kuni 100 lindu
loenduskorra kohta. Tavaliseks liigiks kahe sadama vahelisel alal on sinikaelpart Anas platyrynchos (Foto 5.3). Nende koguarvukus jääb aga ligi kaks
korda alla sadamate vahelise mereala avamere poolset osa asustavate
sõtkaste arvukusele. Kui sõtkaste arvukus on väga muutlik, siis sinikael
partide ja kühmnokk luikede arvukus suhteliselt stabiilne. Rändeperioodil on
sagedased viupartide Anas penelope parved, keskmiselt 40...60 isendit,
kohata võib ka soopartide Anas acuta väikeste gruppidena, keskmiselt 5....15
isendit.
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Joonis 5.3 Ujupartide levik Pakri lahe keskosas ning nende arvukuse dünaamika
seireaastate jooksul. Kõige arvukamalt on Pakri lahe keskosas esindatud sõtkas
Bucephala clangula. Kasutatud lühendid:, Ana pla – sinikael-part (Anas
plathyrhynchos), Ana acu – soopart (Anas acuta), Cyg olo – kühmnokk-luik (Cygnus
olor), Buc cla – sõtkas (Bucephala clangula).

5.3 Pakri lahe lõunaosa linnustik
Pakri lahe lõunaosa on muudest Pakri lahe osadest tunduvalt madalam,
sügavused küünivad vaid 5m-ni, suurem osa merest on veelgi madalam
suures osas alla meetri. Selline millest tulenevalt sobib see toitumisalaks
eelkõige ujupartidele ja luikedele, kokku on lahe lõunaosas loendatud 15
linnuliiki. Toituvad ujupardid ja luiged on peamiselt koondunud Pakri lahe
roostunud lõunaosa mudastele ja liivastele põhjadele või siis kitsale
rannikuribale Laoküla ning lahe lõunasopi roostike vahel. Rand ja madalmeri
on küllalt sarnase elupaigatüübilise iseloomuga juba alates Paldiski
Põhjasadamast kuni Pakri lahe lõunaosa roostikeni välja, puudub lahe
põhjaosale iseloomulik veealune rannaastang.
Paldiski Lõunasadamast alates on madalmeri üsna ühtlane kuni Kurkse
väinani, mistõttu ei kujune sellel merealal välja erinevate bioloogiliste
nõudluste järgi konkreetseid lindude kontsentreerumise alasid, nagu see on
omane Pakri neeme ümbrusele. Võimalik on eristada vaid ujupartidele ja
luikedele sobivat kuni 0.5 m sügavust toitumispiirkonda ja sügavamat, kuni 5
m sügavust ala, kus toituvad peamiselt sõtkad Bucephala clangula. Arvukalt
kohtab ka kajakaid, kuid neid ei saa siduda konkreetsete
toitumistingimustega, pigem kasutavad nad piirkonda puhkealana ja toituvad
peamiselt mujal.

60

Pakri lahe lõunaosa roostikud takistavad sobiva vaatluskoha valikut ja
seetõttu ei õnnestu madalalt rannalt linnustikust piisavalt laialdast ülevaadet
saada, samuti on raskendatud ujupartide liigini määramine. Joonisel 5.4.
esitame lühendis Ana sp. Käsitletuna tegelikult sinikael partide Anas
platyrhynchos, viupartide Anas penelope
ja soopartide
Anas acuta
segaparvesid. Hinnanguliselt koosnevad sellised parved siiski 70....80%
ulatuses siiski sinikael partidest Anas platyrhynchos. Aastate lõikes on nii
sinikael partide kui luikede arvukus olnud 2003-2005.a küllalt stabiilne jäädes
vastavalt 300-500 ja 200-250 isendi vahele. Võrreldes süvenduseelse
olukorraga 2002.a, võib öelda et sukelpartide asustustihedust Pakri lahe
lõunaosas on vähenenud ja linnud on peale 2002-2003.a Lõunasadama
süvendust Pakri lahe lõunaosast „ära kolinud” kahe sadama vahelisele
merealale, kus toitumistingimused soodsamad.
Pakri lahe lõunaosa asustavate lindude arvukuse dünaamika sõltub peamiselt
sügisrände ajalisest kulgemisest, mis omakorda on sõltuvuses konkreetse
aasta ilmaoludest. Välja võib siiski tuua põhilise käigu, nii on liikide kui ka
isendite arv kõrgeim novembris, talve saabumisega suurem osa ujupartidest
lahkub talvitusaladele, kuna tekkiv merejää muudab madalmere enamikule
linnuliikidele sobimatuks peatus- ja toitumispaigaks.

Joonis 5.4 Veelindude elupaigad Pakri lahe lõunaosas ja linnustiku arvukuse
dünaamika. Kasutatud lühendid:, Ana sp – liigini määramata pardid (Anas), Cyg sp –
liigini määramata luiged (Cygnus), Buc cla – sõtkas (Bucephala clangula).
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5.4 Kokkuvõte
Linnustiku arvukus rände- ja talvitumise arvukus Pakri lahes sõltub eelkõige
toidu kättesaadavusest toitumis- ja talvitusalal, samuti iga konkreetse aasta
ilmaoludest. Süvndustööde tagajärjel vette paiskuva heljumi tõttu väheneb
veealune nähtavus, mis muudab eelkõige merepõhja loomastikust toituvate
sukelpartidele elutingimusi ja sellega nende arvukust antud merealal.
• Sukelpartide arvukus Paldiski Lõunasadama ja Põhjasadama
lähedases
rannikumeres,
Pakri
lahe
idarannikul
on
tõusutendentsiga.
Antud
mereala
sadmates
toimunud
süvendustööde tõttu kõige rohkem mõjustatud. Põhiliseks sellise
muutuse põhjuseks on ilmselt lindude toidubaasi ehk
põhjaloomatiku biomassi tuntav kasv setetest veesambasse
paistatud orgaanika arvel.
• Aulide arvukus, kes suure kolooniana asustavad Pakerordi neeme
ümbrust on viie viimase aasta jooksul olnud stabiilne, 2003.a
väiksemad loendustulemused võivad olla seotud Lõunasadama
süvendamise käigus vettepaisatud heljumipilvede kandumisega
Pakri neemeni. Toidubaasi heljum ilmselt ei mõjutanud, kuna nii
2004 kui 2005.a oli aulide arvukus uuesti taastunud.
• 6.kai esise süvendus 2004.a mõjutas veelindude toitumistingimusi
lokaalselt ja lühiajaliselt, veealune nähtavus taastus mõne nädala
jooksul peale süvenduse lõppu. Pikemaajalisem mõju veelindude
toitumistingimustele oli ilmselt põhjaelustiku kattumisel setetega,
mida ka 2004.a süvenduse järgselt fikseeriti.
• Veelindude arvukuse tõus Pakri lahe keskosa idarannikul, sisuliselt
lindude ümberpaiknemine sinna lahe lõunaosast, on indikatsioon
lahte asustavate lindude toitumispiirkondade muutusest ja on ilmselt
seotud Pakri lahe lõunaosa põhjaelustiku biomassi languse ja/või
selle koosluste liigilise vaesustumise ja/või samas lahe keskosa
põhjaelustiku rikastumisega Paldiski Lõunasadama suuremahulise
süvendamise tagajärjel 2002-2003.a, samuti 6.kai esise
süvendamise tagajärjel.
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