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Sissejuhatus
Käesolev aruanne on Eesti Mereinstituudi projekti ”Ogaliku varu ja ökoloogia uuringud Eesti
merealadel” lõpparuanne. Töö vastutav täitja oli Lauri Saks ja käesoleva aruande koostamisel
osalesid (tähestikulises järjekorras) Lagle Matetski, Mehis Rohtla ja Elor Sepp. Töödes osalesid (tähestikulises järjekorras) Anu Albert, Timo Arula, Redik Eschbaum, Kristiina
Hommik, Kristiina Jürgens, Martin Kesler, Eerik Kurs, Lagle Matetski, Mehis Rohtla, Vello
Peedimaa, Mari-Liis Põlme, Lauri Saks, Elor Sepp, Roland Svirgsden, Imre Taal, Elmar
Talbonen ja Aare Verliin. Koostajad tänavad kõiki, kes selle projekti läbi viimisele kaasa
aitasid.

1.

Ogalik: roll ökosüsteemis ning kalamajanduses

Ogalik (Gasterosteus aculeatus L., Joonis 1.1) on võimeline asustama väga mitmesuguseid
elupaiku. Kuna tegemist on äärmiselt eurühaliinse liigiga, siis asustab ogalik kõiki põhjapoolkera meresid ning suudab asustada ka täiesti magedaveelisi veekogusid (nt. Saat ja
Turovski 2003). Tõenäoliselt lõimetishoolde ning meie laiuskraadidel suhteliselt pika sigimisperioodi tõttu on ogalik Eesti merealadel (nt. Mikelsaar 1984) ning kogu Läänemeres
väga arvukas liik (nt. Saat ja Turovski 2003, Bergström et al. 2015).

Joonis 1.1. Emane (ülal), avaveest püütud isane (keskel) ning rannikult püütud isane
(alumine) ogalik.
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Kui sageli kirjeldatakse ogalikku eelkõige rannikuga seotud liigina (nt. Näks 2000), siis
viimasel ajal on aina enam asutud pöörama tähelepanu ogaliku rollile Läänemere
pelaagilistes ökosüsteemides (Ojaveer 1997, Ljundgren et al. 2010, Bergström et al. 2015).
Ehkki ogalikud koevad tõepoolest rannalähedases madalas vees, arvatakse, et Läänemere
avaveeosa kujutab endast ogalike turgutusala, kus ranna lähedal koorunud ogalike noorjärgud
täiskasvanuks sirguvad, et seejärel tagasi ranna lähedale kudema naasta (Bergström et al.
2015). Seejuures on selgunud, et ogalike arvukus võib merede pelagiaalis olla üllatavalt suur.
Näiteks on välja pakutud, et ogalikud võivad moodustada kuni 10-20% Läänemere pelagiaali
kalade biomassist (Jurvelius et al. 1996, Ljundgren et al. 2010).
Tulenevalt ogalike kõrgest arvukusest ei ole üllatav, et ogaliku roll mereökosüsteemide
funktsioneerimisel on juba mitmeid aastakümneid teadlastele huvi pakkunud. Kuigi ogaliku
olulisust röövkalade toidus on varem hinnatud ka küsitavaks (Kütt 1952, Mikelsaar 1984),
peetakse praegu ogalikku oluliseks saakobjektiks paljudele röövkaladele (kokkuvõte vt. nt.
Bergström et al. 2015, Bakhvalova et al. 2016) ning veelindudele (nt. Eschbaum et al. 2003).
Siiski on enam tähelepanu pööratud ogaliku negatiivsele rollile, eelkõige teiste kalade
toidukonkurendi või kiskjana (inglk. mesopredator), kes ohustab teiste kalaliikide noorjärke
ja marja (Kütt 1952, Mikelsaar 1983, Komissarov 1986, Saat ja Turovski 2003, Ojaveer
1997, Näks 2000, Ljundgren et al. 2010, Bergström et al. 2015). Seejuures on viimasel ajal
jõutud järeldustele, et ogaliku mõju ökosüsteemile võib olla keerukam lihtsatest kiskjasaakloom suhetest. Nimelt on välja pakutud, et ogalike suur arvukus võib tõsta selle kalaliigi
kui kiskja, kes toitub teiste, ka suuremate röövkalade marjast, rolli sedavõrd, et ogalike kõrge
arvukus võib hakata piirama vastavate suuremate röövkalade sigimist – nn. väikekiskjate
vallandumise hüpotees (Sieben et al. 2011, Bergström et al. 2015). Nõnda on hinnatud (Näks
2000), et ogaliku arvukuse kärpimine 50% ulatuses Liivi lahel võiks kaasa tuua Liivi lahe
räimeasurkonna suurenemise 10000-15000 tonni võrra.
Suure arvukuse tõttu on ogalik ka kalamajanduslikku tähelepanu pälvinud. Ogaliku rasvasisaldus on piisavalt kõrge tegemaks sellest kalaliigist atraktiivse toorme. Näiteks Kütt (1952)
andmetel sisaldavad ogalikud: rasvu 11,5-13,9%, vett 66,6-68,5%, valke 15,4-15,8% ja
mineraalaineid 4-4,8%. Nõnda on XX sajandi alguspoolel ogalike püük Läänemere
rannikualadel ja Eestiski olnud tähtis kohalik kalandusharu (Soberg 1926, Bergström et al.
2015). Näiteks 1920-ndail püüti Väina jõe (Daugava) suudme ümbruses õli tootmiseks aastas
ligikaudu 2400 tonni ogalikke (Soberg 1926). Eesti rannikumerest hakati enam ogalikke
püüdma 1940-ndail (Kütt 1952). Nõnda moodustas kohalike kalurite ametlikust saagist ogalik
kohati suisa enamiku – nt. 67,7% Soome lahe Prangli saare kalurite kogusaagist 1945 aastal
(Kütt 1952). Ogalikke ja luukaritsaid (Pungitius pungituis L.) püüti enamasti rannalähedasest
veest ja jõesuudmetest peene silmaga noodaga või mõrdadega, enamasti ei suudetud saagis
neid kalaliike eristada ja seetõttu käsitletakse neid enamasti ametlikus statistikas siiski koos.
Maksimumi saavutas ogaliku püük Eestis 1970-ndail, mil keskmiselt püüti 253 tonni ogalikke
aastas, 1979 aastal oli aga ogalikusaak koguni 820 tonni (Näks 2000). 1980-ndate keskmine
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ogalike saak on endiselt suhteliselt kõrge – 274 tonni aastas (Näks 2000). Viimastel
aastakümnetel on ogaliku püük Eesti merealadelt olnud väga väikesemahuline. Näiteks, kogu
Eesti rannapüügil ajavahemikul 2010-2013 a. püüti kokku 0,06 tonni ja 2014 aastal 0,3 tonni
ogalikku (Armulik ja Sirp 2016). Ka ogaliku esmakokkuostuhind oli näiteks 2014 aastal vaid
0,24 €/kg (Armulik ja Sirp 2016).
Peamiselt on ogalikke Eestis püütud kasutamiseks toormena õli ja kalajahu tootmisel ning
põlluväetise või loomasöödana (Soberg 1926, Kütt 1952, Mikelsaar 1983, Komissarov 1986,
Näks 2000). On isegi välja toodud, et ogaliklastest toodetud kalajahu eelis teistest
kalaliikidest toodetud kalajahu ees on iseloomuliku „kalamaitse“ puudumine (Kütt 1952).
Ogalikke on kasutatud ka inimtoiduks (Kütt 1952) ning kalapuljongi toormena (Näks 2000).
Seejuures on ogalike õli kasutatud nii keemiatööstuses värvi toormena, nahkade parkimisel,
lambiõlina kui ravimina põletushaavade raviks (Kütt 1952, Bergström et al. 2015).
Meditsiiniliseks otstarbeks leiti ogalikuõli eriti sobilik olevat, sest see sisaldas palju karotiini
(Kütt 1952). Karotinoidide rolli immuunsüsteemi töös ning nende antioksüdantide
tarvitamine meditsiinis on tähelepanu pälvinud ka tänapäeval (nt. Lozano 1994).
Seetõttu ei ole ka üllatav, et huvi ogalike tööndusliku püügi võimaluste vastu on viimastel
aastatel Läänemere piirkonnas kasvanud (nt. Bergström et al. 2015). Oma osa selles on
kindlasti ka Euroopa Liidu ühtsel kalanduspoliitikal eesmärkidega luua alus kasumlikule
tööstusele, jagada kalapüügivõimalusi õiglaselt ning kaitsta mere elusressursse
(Maaeluministeerium 2017). Selle ühe meetmena nähakse aga just seni vähekasutatud ning
väheväärtuslike kalaliikide efektiivsemat kasutuselevõttu (Maaeluministeerium 2017). Paraku
puuduvad käesoleval ajal andmed ogalike hulga kohta Eesti merealadel. Samuti on lünklik
teave ogaliku ökoloogia ja elukäigu (sigimispiirkonnad, ränded, elukäik sensu stricto jne.)
kohta. Samuti ei ole hetkel teada, milline võiks olla teiste kalaliikide – nt. räim (Clupea
harengus membras L.) ja kilu (Sprattus sprattus L.) kaaspüük ogaliku traalpüügil Eesti
merealadel. Viimane on aga oluline tagamaks, et ogaliku potentsiaalne töönduslik püük ei
ohustaks teiste kalaliikide asurkondi. Käesoleva uuringu eesmärgiks oligi hinnata ogaliku
ligikaudset hulka ning seda, milline on teiste kalaliikide (nt. räim) kaaspüük ogaliku
traalpüügil Liivi lahe avaveeosas. Samuti selgitada, kas Eesti merealade avavett asustavad
ogalikud pärinevad Eesti rannikult ning kas ja kuidas on Eesti rannikumere
ogalikuasurkonnad omavahel seotud. Selleks viidi läbi kombineeritud hüdroakustilised- ja
traalpüügiuuringud Liivi lahe avaveeosas ning rannaaladelt ja avamerelt püütud ogalike
otoliitide mikrokeemiline analüüs.
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Joonis 1.2. Kombineeritud hüdroakustilised ja traalpüügiuuringud uurimislaeval „Aurelie“
Liivi lahe avamere osas 2016. aastal. Pildil on näha traalnoodale lisatud ujukid, mis tagavad
proovi võtmise veesamba pinnakihist.

2.

Ogalike ligikaudse arvukuse hindamine ja kaaspüügi analüüs Liivi
lahel

Ogaliku ja luukaritsa ligikaudset hulka Liivi lahel on seni hinnatud peamiselt seiretraalpüükide ning töönduspüügi saakide alusel (nt. Kütt 1952, Ojaveer 1997, Näks 2000, Saat ja
Turovski 2003a, 2003b). Pelaagiliste kalaliikide hulga otsesemaks hindamiseks on eelkõige
sobivamad aga kombineeritud hüdroakustilised meetodid, mida viiakse läbi paralleelselt
traalpüükidega määramaks hüdroakustilise signaali poolt moodustunud kalakoosluse
struktuuri. Käesoleva projekti üheks eesmärgiks oli selgitada, milline on ogaliku ligikaudne
hulk ning milline on teiste kalaliikide (nt. räim) kaaspüük ogaliku traalpüügil Liivi lahe
avaveeosas. Selles peatükis antakse ülevaade käesoleva projekti käigus kogutud andmetest,
mille põhjal saab anda ligikaudse hinnangu ogaliku hulgale Eesti merealadel Liivi lahe
avaveeosas.
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2.1. Hüdroakustiliste uuringute ja traalpüükide metoodika
Ogaliku varu hindamiseks kasutati sama metoodikat, mis on aastaid kasutusel teiste Läänemere pelaagiliste kalaliikide varude hindamiseks. Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi (EMI)
poolt läbi viidud hüdroakustilistel töödel Liivi lahes ja Läänemere kirdeosas kasutati
Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) Läänemere Kalandusnõukogu Läänemere
Kalauurimistöörühma (BIFS) soovitatud metoodikat (ICES 2014). Hüdroakustiliste andmete
kogumiseks kasutati SIMRAD’i EK60 kajalood-integraatori süsteeme 70 või 38kHz
anduritega, mis kalibreeriti enne ekspeditsiooni algust. Hüdroakustilised lugemid integreeriti
1 meremiili kaupa. Kalade arvu arvutamisel kasutati TS-pikkuse võrrandit heeringlaste jaoks:
TS = 20log L - 71.2, kus L on kala täispikkus (TL) sentimeetrites. Arvutuste tulemusena leiti
pelaagiliste kalade koguarvukus ning arvukused liikide kaupa. Erinevusena juhendis (ICES,
2014) toodule ei kasutatud ICES ruudu keskmistamist traalide ja hüdroakustika andmete
seostamisele, vaid leiti igale hüdroakustika andmepunktile geograafiliselt lähima proovivõtu
koht. Antud erisus on tingitus reisi toimumisest suhteliselt väiksel alal (Liivi lahe Eesti
tsoon), kus oli kogu ruudu ühtlast katvust keeruline saavutada. Arvukused laiendati hiljem
statistilistele vaatlusruutudele, et anda ülevaade eri piirkondade tulemustest (Joonis 2.1.1).

Joonis 2.1.1. EMI hüdroakustiliste uuringute uuringute marsruut (rohelised jooned) ning
hüdroakustiliste uuringute analüüsil kasutatud vaatlusruudud.
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Teise erinevusena juhendist (ICES, 2014) ei kaasatud spetsiaalsete ogalikule suunatud
hüdroakustika ekspeditsioonide (EMI hüdroakustilised uuringud) käigus arvutustesse kogu
veekihti, vaid keskenduti sügavustele 5-20m. Antud vahemiku ülemine piir on tingitud kasutatava aparatuuri piirangutest ning alumine piir on seatud ogaliku elukeskkonna sügavuse
järgi (nt. Jurvelius 1996, Ojeveer 1997). Sügavamate kihtide kaasamisel oleks saadud
andmete alusel ogaliku hulka tugevalt üle hinnatud, kuna kaasatud oleks ka neid sügavamaid
veekihte asustavad teised kalad, nt. räim, kilu, meritint (Osmerus eperlanus L.), kelle
arvukuse hindamine polnud meie traali abil võimalik ning see polnud ka antud uurimuse
eesmärgiks.
EMI hüdroakustiliste uuringute käigus tehtud reiside jooksul läbiti 104 meremiili (siin hulgas
on ainult arvutustes kasutatud miilide hulk, ülesõidud peatuste käigus toimunud triiv ei ole
arvesse võetud) (Joonis 2.1.1). Traalimisi teostati kolme reisi jooksul, kokku 17 erinevat
transekti. Traalitõmmete keskmine sügavus oli 5,0 (± 3,7 SD) m, madalamal kui 10 meetrit
läbi viidud traalpüükide osakaal oli 75%. Traalimiseks kasutatid Pärnu lahel koha (Sander
lucioperca L.) varu hindamiseks kasutatavat põhjatraali (Vetemaa et al. 2016). Antud traali
modifitseeriti kasutamiseks avaveetraalina. Selleks lisati traalilaudadele reguleeritavad
ujukid, mis ei võimaldanud traalilaudadel määratud sügavusest sügavamale sukelduda (Joonis
1.2). Samuti lisati noodapärasse peenema silmaga (3mm) noodalinast sukk (Joonis 2.1.2).
Tööasendis, st. avatud traali mõõtmed olid: traalilaudade vaheline kaugus 22-25m,
noodatiibade otste vaheline kaugus 18-19m, traalnooda vertikaalse ava kõrgus 2-3m.

Joonis 2.1.2. EMI hüdroakustiliste uuringute käigus kasutatud traalnooda pärasse lisati 3mm
silmasuurusega (sõlmest sõlmeni) võrgulinast sukk.
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Kuigi allpool kirjeldatud töid (Eesti-Läti ühise ekspeditsioon) ei finantseeritud käesoleva
projekti vahenditest, kasutatakse käesolevas aruandes siiski ka 2016 aastal (26.0701.08.2016) Liivi lahel pelaagiliste kalade varu hüdroakustiliseks hindamiseks läbi viidud
Eesti-Läti ühiste seiretööde tulemusi. Tööde läbiviimiseks kasutati Eesti Mereinstituudi ja
Läti Kalandusuuringute Instituudi ühiselt renditud traallaeva “Ulrika”. Ekspeditsioonil
osalesid Läti Kalandusuuringute Instituudi ning Eesti Mereinstituudi teadlased. Kokku läbiti
Liivi lahe Eesti tsoonis 169 meremiili pikkune transekt. Kogutud andmete põhjal integreeriti
kokku 2259 ruutmeremiili suurune ala. Kõik andmed koguti päevasel ajal. Kala liigilise,
pikkuselise ja vanuselise koosseisu väljaselgitamiseks tehti Liivi lahe Eesti tsoonis 9
traalimist (Joonis 2.1.3). Kõikidest traalidest koguti materjali kalade pikkuselise ja vanuselise
koosseisu määramiseks. Ogalike keskmine mass 2016 aasta Liivi lahel pelaagiliste kalade
varu hüdroakustiliseks hindamiseks läbi viidud Eesti-Läti ühise ekspeditsiooni traalpüükides
oli 1,9 (± 0,3 SD) grammi.
Liivi lahe Eesti-Läti ühiste seiretööde peamiseks eesmärgiks on lahe räimevaru hindamine ja
ogalik esineb arvutustes pigem kaaspüügina kui sihtliigina. Kuna ICES metoodika näeb ette,
et traalimised tuleb teostada veekihi kõige suurema hüdroakustilise näiduga kihis (tihedamad
kalakooslused), suunatakse traalid pigem räime parvedele. Arvutustes leitud ogaliku
arvukused võivad seega olla pigem ala- kui ülehinnatud ning ruumilise paiknemise muutuste
hinnangutele antud metoodika mõju ei avalda (st. Erinevates vaatlusruutudes on ogaliku
hulka hinnatud alati ühtmoodi).

Joonis 2.1.3. 2016. aastal Liivi lahe Eesti-Läti ühiste seiretööde käigus läbi viidud
hüdroakustiliste uuringute marsruut (pruun joon).
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2017 aasta Liivi lahe Eesti-Läti ühine ekspeditsioon pelaagiliste kalade varu hüdroakustiliseks hindamiseks Liivi lahes toimus ajavahemikus 26.07-02.08.2017. Kuigi ka selle ekspeditsiooni läbiviimist käesolevast projektist ei finantseeritud kasutatakse ka nende välitööde
tulemusi võrdlusmaterjalina käesolevas uuringus. Tööde läbiviimiseks kasutati Eesti
Mereinstituudi ja Läti Kalandusuuringute Instituudi ühiselt renditud traallaeva “Ulrika”.
Ekspeditsioonil osalesid Läti Kalandusuuringute Instituudi ning Eesti Mereinstituudi teadlased. Kokku läbiti Liivi lahe Eesti tsoonis 181 meremiili pikkune transekt (üldiselt kattus 2017
aastal läbitud marsruut 2016 aastal läbituga, vt. Joonis 2.1.3). Kogutud andmete põhjal integreeriti kokku 2259 ruutmeremiili suurune ala. Kõik andmed koguti päevasel ajal. Kala
liigilise, pikkuselise ja vanuselise koosseisu väljaselgitamiseks tehti Liivi lahe Eesti tsoonis 8
traalimist. Kõikidest traalidest koguti materjali kalade pikkuselise ja vanuselise koosseisu
määramiseks. Ogalike keskmine mass 2016 aasta Liivi lahel pelaagiliste kalade varu hüdroakustiliseks hindamiseks läbi viidud Eesti-Läti ühise ekspeditsiooni traalpüükides oli 2,2 (±
0,3 SD) grammi.
2.2. Ogaliku hulga hinnang hüdroakustiliste uuringute põhjal Liivi lahel
Käesoleva projekti üheks eesmärgiks oli selgitada, milline on ogaliku ligikaudne hulk Liivi
lahe avaveeosas. Selles peatükis antakse ülevaade käesoleva projekti käigus kogutud andmetest, mille põhjal saab anda ligikaudse hinnangu ogaliku hulgale Eesti merealadel Liivi lahe
avaveeosas. Saadud tulemuste põhjal saab välja tuua järgmised põhijäreldused:


Keskmiselt oli ogalike hulk uuritud vaatlusruutudes 1,4-4,0×106 is/NM2, ehk 2,24,9 t/NM2.



Ogaliku hulga hinnangute vaatlusruutude vaheline varieeruvus oli väga kõrge
(CV alati >1,0). See tulemus viitab, et tõenäoliselt koonduvad Liivi lahe avavett
asustavad ogalikud parvedesse, mis tõenäoliselt toiduobjektide tihedusele
vastavalt ringi liiguvad ning ei asusta seetõttu mingit kindlat mereosa.



Ogalike väga agregeeritud paiknemine on ka põhjuseks, miks saadud ogalike
hulga hinnangute põhjal ei õnnestunud välja tuua kindlat Liivi lahe osa või
aastaaega, kus ogaliku hulk oleks alati suurim.



Ogalike hulga hinnangute varieeruvus oli väga suur ja seetõttu tuleb nende
järelduste rakendamisel seda ka arvesse võtta.

2.2.1. Tulemused
2016 aasta suvel teostatud traalpüükidest mõõdeti kokku 9655 ogalikku. TL alusel
moodustasid ogalikud peamiselt kolm erinevat pikkusrühma, <40 mm, 40-50mm ning
10

>50mm (Joonis 2.2.2). Kevadistest traalpüükide loomustest mõõdeti kokku 8185 ogalikku.
Kevadistes traalpüükide saakides oli kõige rohkem ogalikke pikkusrühmas 40-50 mm,
vastavalt 5336 tk. 544 ogalikku oli pikkusega <40mm ning 2305 ogalikku >50mm (Joonis
2.2.1). Suvistest traalpüükide loomustest mõõdeti kokku 291 ogalikku. Suvistest püükidest
puudusid alla 40mm pikkusega ogalikud. 40-50 mm pikkuseid ogalikke oli kokku 17 ning üle
50 mm pikkuseid 274 tk. Sügisestes tõmmetes mõõdeti kokku 1179 ogalikku. Vastavalt
pikkusrühmadele oli jaotus järgmine - 11 ogalikku pikkusega <40 mm, 32 ogalikku
pikkusega 40-50mm ning 1133 ogalikku pikkusega >50mm (Joonis 2.2.1).
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Joonis 2.2.1. Mõõdetud ogalike arvukus erinevates pikkusrühmades kevadistes, suvistes ja
sügisestes traalpüükides. Ordinaattelje väärtused on logaritmskaalal, teisendamata isendite
hulk pikkusrühma kohta on ära toodud vastavate tulpade tipus.
Ogalike keskmisi masse hinnati samuti pikkusrühmade lõikes, <40mm pikkused, 40-50mm
pikkused ning >50mm pikkused ogalikud. Vastavate pikkusrühmade keskmised massid olid
0,4 (±0,05 SD) g, 1,0 (±0,24 SD) g ja 2,1 (±0,17 SD) g. Ehkki näis, et ogalike keskmine mass
on kevadistes traalpüükides väiksem kui sügisel ja suvel, ei olnud see seos statistiliselt
usaldusväärne (Kruskal-Wallis H2;15 = 5.9; p = 0.052).
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Joonis 2.2.2. Pikkusrühmiti analüüsiks ette valmistatud ogalikud. Tulpadest vasakpoolseimas
TL >50, keskmistes tulpades TL = 40-50mm, ning parempoolseimas tulbas TL <40mm.
Kevadiste hüdroakustiliste uuringute käigus saadud tulemuste kohaselt oli ogalike tihedus
uuritud Liivi lahe osas keskmiselt 4000000 (± 5300000 SD) ogalikku ruutmiili kohta (Tabel
2.2.1; edaspidi kasutatakse teksti lihtsustamise huvides samasugust isendite arvu esitlemise
viisi nagu on ära toodud tabeli 2.2.1 päises). Arvutuslikult annab see kogu vaatlusruudu kohta
keskmiseks summaarseks ogaliku arvukuseks 1670 Mis (± 2043 SD). Arvestades, et
kevadiste uuringute käigus püütud ogalike keskmine mass oli 1,2 (±0,1 SD) grammi saadi
ogalike keskmiseks massiks 4,7 (± 6,1 SD) tonni ogalikke ruutmiili kohta, ehk keskmiselt
1940 (± 2374 SD) tonni uuritud vaatlusruudu kohta. Kevadiste hüdroakustiliste uuringute
alusel saadud hinnangud ogaliku hulga kohta Liivi lahes kõikusid erinevates vaatlusruutudes
suurel määral (CV = 1,2). Kevadel registreeritud kõrgeim ogalike tihedus oli 11,9 Mis/NM²
(13,8 t/NM2). Enamuses hinnatud vaatlusruutudes jäi aga ogalike tihedus alla viie miljoni
isendi ruutmiili kohta (Tabel 2.2.1). Seega saab kevadiste uuringute põhjal ogalike
hinnanguliseks koguarvukus kõikide uuritud vaatlusruutude peale kokku 6679 Mis (7760
tonni).
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Tabel 2.2.1. Kevadiste hüdroakustiliste uuringute põhjal antud hinnangud ogalike hulgale
Liivi lahel vaatlusruutude kaupa. Siin tabelis ja edaspidi selle peatüki tabelites tuuakse ära
ogalike arvukus iga vaatlusruudu kaupa arvutusliku hinnanguna miljonit isendit ruutmiili
kohta (Mis/NM2) ning koguhinnang kogu vaatlusruudu ulatuses (Mis) ning vastavalt arvutuslikud ogalike massi hinnangud tonnides ruutmiili kohta (t/NM2) ning tonnides kogu vaatlusruudu kohta (t).
Vaatlusruut
44H3
44H4
45H3
45H4
Kokku keskmiselt

Ogalike arvukus
Mis/NM²
Mis
1,2
1157
2,7
730
11,9
4668
0,5
124
4,04
1670

Ogalike mass
t/NM²
t
1,4
1344
3,1
848
13,8
5423
0,6
144
4,9
1940

Kõigi kalaliikide summaarne arvukus uuritud veekihis oli keskmiselt 4,3 (± 5,6 SD)
Mis/NM². Uuritud veekihi kalade keskmine koguhulk vaatlusruudu kohta oli 1768 (± 2147
SD) Mis (Tabel 2.2.2). Teiste kalaliikide hulgale põratakse tähelepanu kuna see võimaldab
kaudselt hinnata ogalike traalpüügiga kaasneda võiva kaaspüügi hulka (vt. pt. 2.3).

Tabel 2.2.2. Kevadiste hüdroakustiliste uuringute põhjal antud hinnangud kõigi kalaliikide
hulgale Liivi lahel vaatlusruutude kaupa. Tulpade päiste selgitused vt. tabel 2.2.1.
Vaatlusruut
44H3
44H4
45H3
45H4
Kokku keskmiselt

Kalade arvukus
Mis/NM²
Mis
1,3
1250
2,8
773
12,3
4914
0,9
133
4,3
1768

Suvisel uurimisperioodil keskenduti vaatlusruudu 45H4 hüdroakustilistele uuringutele. Sel
perioodil registreeriti, hoolimata suhteliselt madalast ogalike saagikusest traalpüükides (vt. pt.
1.3.), väga kõrge ogalike tihedus uuritud veekihis - 13,8 Mis/NM². Arvutuslikult annab see
selle vaatlusruudu hinnanguliseks ogaliku arvukuseks 3766 Mis. Arvestades, et suviste
püükide ajal oli traalnoota sattunud ogalike keskmine mass 1,6 (± 0,3 SD) grammi, oli
ogalike massiks uuritud veekihis suviste uuringute ajal 22,8 tonni/ NM², ehk arvestuslikult
6025,6 tonni kogu vaatlusruudu kohta. Kõigi kalaliikide arvukushinnang läbiuuritud veekihis
sel perioodil oli 14,6 Mis/NM², st. 3987 Mis uuritud vaatlusruudu kohta.
Sügiseste hüdroakustiliste uuringute käigus oli erinevate vaatlusruutude keskmine ogalike
tihedus 1,4 (± 1,0 SD) Mis/NM², st. keskmiselt 411,7 (± 495,5 SD) Mis vaatlusruudu kohta
(Tabel 2.2.3). Arvestades, et sügiseste püükide ajal oli traalnoota sattunud ogalike keskmine
mass 1,5 (± 0,5 SD) grammi oli ogalike massiks uuritud veekihis suviste uuringute ajal 2,8 (±
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1,5 SD) tonni/NM², ehk arvestuslikult 618 (± 743 SD) tonni kogu vaatlusruudu kohta. Hoolimata suhteliselt tagasihoidlikest arvukushinnangutest on ka sügiseste tulemuste
vaatlusruutude vaheline varieeruvus siiski märkimisväärne (CV = 1,2). Seega saab sügiseste
uuringute põhjal ogalike hinnanguliseks koguarvukus kõikide uuritud vaatlusruutude peale
kokku 1235 Mis (1853 t).

Tabel 2.2.3. Sügiseste hüdroakustiliste uuringute põhjal antud hinnangud ogalike hulgale
Liivi lahel vaatlusruutude kaupa. Tulpade päiste selgitused vt. tabel 2.2.1.
Vaatlusruut
45H2
45H3
45H4
Kokku keskmiselt

Ogalike arvukus
Mis/NM²
Mis
1,2
87
2,5
982
0,6
166
1,4
412

Ogalike mass
t/NM²
t
1,8
131
3,8
1473
0,9
249
2,2
618

Kõigi kalaliikide summaarne arvukus uuritud veekihis oli keskmiselt 1,8 (± 0,9 SD)
Mis/NM². Seega oli uuritud veekihi kalade keskmine koguhulk vaatlusruudu kohta 469 (±
487 SD) Mis (Tabel 2.2.4).

Tabel 2.2.4. Sügiseste hüdroakustiliste uuringute põhjal antud hinnangud kõigi kalaliikide
hulgale Liivi lahel vaatlusruutude kaupa. Tulpade päiste selgitused vt. tabel 2.2.1.
Vaatlusruut
45H2
45H3
45H4
Kokku keskmiselt

Kalade arvukus
Mis/NM²
Mis
1,8
131
2,6
1027
0,9
250
1,8
469

2016. aasta suve lõpul Liivi lahe Eesti-Läti ühise ekspeditsiooni käigus saadi ogalike keskmiseks tiheduseks uuritud vaatlusruutudes 1,8 (± 1,2 SD) Mis/NM². Arvutuslikult annab see
keskmise vaatlusruudu kohta ogaliku arvukuseks 966 (± 1249 SD) Mis. Kuigi Eesti-Läti ühise ekspeditsiooni käigus püütud ogalikud olid keskmiselt suuremad, võrreldes EMI välitööde
käigus püütud isenditega (U-test: Z = 2,83, p = 0,046, n = 24) jäid ka Eesti-Läti ühise
ekspeditsiooni käigus saadud tulemused (Tabel 2.2.5) samasse suurusjärku EMI uuringute
käigus saadud tulemustega (Tabelid 2.2.2 - 2.2.4). Arvestades, et Eesti-Läti ühise
ekspeditsiooni käigus oli traalnoota sattunud ogalike keskmine mass 1,9 (± 0,3 SD) grammi
saadi ogalike keskmiseks massiks 3,3 (± 2,2 SD) tonni/NM², ehk arvestuslikult 1256 (± 1623
SD) tonni vaatlusruudu kohta. Ka Liivi lahe Eesti-Läti ühise ekspeditsiooni käigus saadud
hinnangud ogalike arvukuse kohta erinevates vaatlusruutudes olid väga kõikuvad (CV = 1,3).
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Tabel 2.2.5. 2016 aasta suve lõpul Liivi lahe Eesti-Läti ühise ekspeditsiooni tulemuste põhjal
antud hinnangud ogalike hulgale Liivi lahel vaatlusruutude kaupa. Tulpade päiste selgitused
vt. tabel 2.2.1.
Vaatlusruut
44H2
44H3
44H4
45H2
45H3
Kokku keskmiselt

Ogalike arvukus
Mis/NM²
Mis
1,8
1012
3,2
3090
0,04
10
2,3
169
1,4
549
1,8
966

Ogalike mass
t/NM²
t
3,4
1316
6,1
4017
0,08
13
4,4
220
2,7
714
3,3
1256

2017. aasta suve lõpul Liivi lahe Eesti-Läti ühise ekspeditsiooni käigus saadi ogalike keskmiseks tiheduseks uuritud vaatlusruutudes 1,1 (± 1,8 SD) Mis/NM², st. keskmiselt 892 (± 1798
SD) Mis ogalikku keskmise vaatlusruudu kohta. Arvestades, et Eesti-Läti ühise ekspeditsiooni käigus oli traalnoota sattunud ogalike keskmine mass 2,2 (± 0,3 SD) grammi saadi ogalike
keskmiseks massiks 2,4 (± 4,0 SD) tonni/NM², ehk arvestuslikult 1962 (± 3538 SD) tonni
vaatlusruudu kohta. Ka 2017. aastal jäid seega Liivi lahe Eesti-Läti ühise ekspeditsiooni käigus saadud tulemused (Tabel 2.2.6) samasse suurusjärku EMI uuringute käigus saadud tulemustega (Tabelid 2.2.2 - 2.2.4). 2017 aastal Liivi lahe Eesti-Läti ühise ekspeditsiooni käigus
saadud hinnangud ogalike arvukuse kohta olid vaadeldud andmetest ühed kõikuvaimad (CV
= 2,0).
Tabel 2.2.6. 2017 aasta suve lõpul Liivi lahe Eesti-Läti ühise ekspeditsiooni tulemuste põhjal
antud hinnangud ogalike hulgale Liivi lahel vaatlusruutude kaupa. Tulpade päiste selgitused
vt. tabel 2.2.1.
Vaatlusruut
44H2
44H3
44H4
45H2
45H3
Kokku keskmiselt

Ogalike arvukus
Mis/NM²
Mis
0,1
72
4,3
4106
0,3
77
0,3
24
0,5
179
1,1
892

Ogalike mass
t/NM²
t
0,2
158
9,5
9033
0,7
169
0,7
53
1,1
394
2,4
1962

2.2.2. Arutelu
Ogalike hulga hindamisel EMI poolt läbi viidud kombineeritud hüdroakustiliste ja traalpüükide alusel selgus, et keskmiselt saadi erinevate uuringuetappide käigus ogalike hulgaks
uuritud vaatlusruutudes ligikaudu 1,4-4,0×106 is/NM2, ehk 2,2-4,9 t/NM2 (Tabelid 2.2.1 ja
2.2.3). Need andmed kattuvad üsna hästi Liivi lahe Eesti-Läti ühise seiretöö tulemuste põhjal
antud keskmiste hinnangutega (Tabelid 2.2.5 ja 2.2.6). Saadud tulemused langevad samuti
samasse suurusjärku Põhjalahel (Botnia laht) Soome territoriaalvetes läbi viidud uuringute
tulemustega, kus saadi ogalike keskmiseks hulgaks ligikaudu 1,6 t/NM2 (Jurvelius et al.
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1996). Sarnastele tulemustele jõuti ka Põhjalahe territoriaalvetes läbi viidud hüdroakustiliste
uuringute käigus, ehkki ogalike hulka hinnati Rootsi vetes 30% väiksemaks kui Soome vetes
(Hagström et al. 1995). Viimast seostati eelkõige metoodiliste erisustega (Jurvelius et al.
1996). Seega võib nende tulemuste kohaselt väita, et Liivi laht tõenäoliselt ei erine ogaliku
arvukuse poolest teistest Läänemere osadest.
Nii käesolevas töös kui varem läbi viidud uuringutes (nt. Jurvelius et al. 1996, Bergström et
al. 2015, Ivanova et al. 2016) on ilmnenud väga suur varieeruvus ogalike horisontaalses
paiknemises. Nõnda ilmnes ka käesolevas uuringus, et ogaliku hulga hinnangute vaatlusruutude vaheline hooajasisene varieeruvus oli väga kõrge (CV alati >1,0). See tulemus viitab
ogalike väga agregeeritud paiknemismustrile Liivi lahe avavee osas. Ehk teisisõnu,
tõenäoliselt koonduvad Liivi lahe avavett asustavad ogalikud parvedesse, mis tõenäoliselt
toiduobjektide tihedusele vastavalt ringi liiguvad ning ei asusta seetõttu pidevalt mingit
kindlat mereosa.
Tõenäoliselt on ogalike väga agregeeritud paiknemine ka põhjuseks, miks saadud ogalike
hulga hinnangute põhjal ei õnnestunud välja tuua kindlat Liivi lahe osa või aastaaega, kus
ogaliku hulk oleks alati suurim (Tabelid 2.2.1., 2.2.3, 2.2.5 ja 2.2.6). Siiski näib, et ogalike
hulk oli pigem suurem Liivi lahe keskosas (vaatlusruudud 44H3 ja 45H3) ning väikseim idapoolseimates (45H4 ja 44H4) vaatlusruutudes. Siinkohal tuleb aga veel kord rõhutada, et
saadud ogaliku hulga hinnangute varieeruvus on väga suur ja seetõttu tuleb nende järelduste
rakendamisel seda ka arvesse võtta.
Siinkohal ongi tähelepanuväärne, et suurim ogalike hulga hinnang saadi EMI hüdroakustiliste
uuringute raames, suviste tööde käigus, kõige idapoolsemast vaatlusruudust (45H4). Tegu ei
ole siiski ebarealistlikult suure ogalike hinnanguga, sest sarnaseid ja isegi suuremaid ogaliku
tihedusi on mõõdetud ka nt. Põhjalahest (Jurvelius et al. 1996). Nõnda on siiski kõige
tõenäolisem, et saadud tulemus kajastab tõepoolest juhuslikult sellesse vaatluspunkti sattunud
väga suurt ogaliku koondist. Siiski ei saa ka täielikult välistada, et uuritud veekihis võis olla
ka näiteks tugev räime koondis. Nimelt uuriti hüdroakustiliselt veesamba pinnakihti 5-20 m
sügavuselt. Traalimised viidi aga eelkõige läbi kuni 10 m sügavuselt. Just suvi on aga periood
kui räime vertikaalsed ränded Liivi lahes ulatuvad veekihis pinnale kõige lähemale (nt.
Ojaveer 2014), ehkki päeva ajal peaks räimed siiski laskuma vahetult põhja lähedale. Siiski ei
saa täielikult välistada, et hüdroakustiliselt uuritud veesamba osa ulatus ka räime poolt asustatud veekihti, kalastiku liigilise kooseisu määramiseks kasutatud traalnoot võttis aga proove
sellest veekihist kõrgemalt. Seega tasub seda tulemust käsitleda käesoleva uuringu tulemuste
rakendamisel pigem erandina ning üldistuste tegemisel lähtuda pigem saadud keskmistest
ogaliku hulga hinnangutest (Tabel 2.2.1 ja 2.2.3).
Ogalike hulk arvatakse Läänemeres olevat viimastel aastakümnetel pigem kasvanud
(Bergström et al. 2015). Sarnast mustrit on täheldatud ka Valges meres, kus ogaliku kõrgele
arvukusele 1930-1950-ndail järgnes madalseis 1660-2000-ndail ja kiire ogalike arvukuse tõus
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viimastel aastakümnetel (Bakhvalova et al. 2016). Kahjuks puuduvad meil seireandmed, mis
võimaldaks selle kalaliigi hulga dünaamikat Liivi lahes viimasel paaril aastakümnel jälgida.
Pikas perspektiivis oli ogalike arvukuse tõus märgatav ka 1974-1998. aastail Liivi lahel läbi
viidud seiretraalimiste saagis, mil ogalike keskmine hulk seiretraalides kasvas 220,7 grammilt
1694,5 grammini (Näks 2000). Ogalike endiselt suhteliselt kõrget arvukust näitavad ka
käesoleva uuringu tulemused. Siiski viitavad ka Eesti merealade ajaloolised andmed ogalike
saagi kohta kõrgele aastatevahelisele ning piirkondlikule varieeruvusele (Kütt 1952, Ojaveer
1999, Näks 2000). Nõnda kahanes ogalike hulk Liivi lahe seiretraalpüükides märkimisväärselt 1980-ndail aastail, saavutades madalaima taseme 15,0 grammi keskmise traalpüügi
kohta 1980. aastal. Selles kontekstis on tähelepanuväärne, et võrdlemisi suur kogus ogalikke
püüti ka 1970-ndate lõpus ning 1980-ndatel (keskmiselt 274 tonni aastas, rekordsaak 1979.
aastal oli 820 tonni, Näks 2000). Need kogused on samas suurusjärgus ogalike hulgaga, mis
käesoleva uuringu kohaselt praegusel ajal keskmist uuritud vaatlusruutu asustab (Tabelid
2.2.1., 2.2.3, 2.2.5 ja 2.2.6). Seejuures langesid aga ogalike suhteliselt kõrged arvukushinnangud Liivi lahe avaveeosas sageli kokku ka mitmete röövkalade kõrgete arvukushinnangutega (Näks 2000).
Ogalike hulga ning suhtelise ökoloogilise tähtsuse kasvu Läänemeres on seostatud
kisklussurve vähenemisega seoses suuremate röövkalade selektiivse väljapüügiga
Läänemerest (Bergström et al. 2015). Nimelt on välja pakutud, et ogalike suur arvukus võib
tõsta selle kalaliigi esile kui kiskja, kes toitub teiste, ka suuremate röövkalade marjast ning
noorjärkudes, rolli sedavõrd, et ogalike kõrge arvukus võib hakata piirama vastavate
suuremate röövkalade sigimist – nn. väikekiskjate vallandumise hüpotees (Sieben et al. 2011,
Bergström et al. 2015). Seejuures ilmneb ka Liivi lahe seiretraalpüügi andmete (1974-1998.
a., Näks 2000) vaatlusel, et ogalike arvukus on tõepoolest negatiivselt seotud tursa (Cadus
morhua callarias L., rs = -0,61, p = 0,026, n = 13) ning ahvena (Perca fluviatilis L., rs = -0,68,
p = 0,010, n = 13) hulgaga. Sarnane seos aga koha hulgaga seirepüükides ei ilmne (rs = -0,25,
p = 0,85, n = 13). Kahjuks on aga siingi tegemist vaid korrelatiivse andmestikuga ning seega
on põhjuslike seoste välja selgitamiseks vaja täpsemaid uuringuid, et selgitada, kas ogalike
arvukuse puhul võib Läänemeres tõesti olla tegemist väikekiskjate vallandumise hüpoteesi
kohase stsenaariumiga.
On tõenäoline, et ogaliku ökoloogiline roll ning võimalik, et ka arvukus Liivi lahel ja ka
mujal Eesti merealadel võib lähiaastatel oluliselt muutuda seoses ümarmudila (Neogabius
melanostomus) invasiooniga. Ümarmudil on tõenäoliselt ogalikule toidukonkurent, ning
agressiivse ning territoriaalse liigina võib hakata oluliselt mõjutama ka ogaliku ligipääsu
sigimiseks sobivatele elupaikadele. Sigimisbiotoobi puudus arvatakse aga olevat näiteks üks
ogaliku arvukust piiravaks teguriks Valges meres (Ivanova et al. 2016). Nõnda ongi näidatud
Pucki lahes (Poola), et ümarmudil hõivas invasiooni järgselt kiiresti kalastiku osakaalust
veerandi (isendite arvult) kuni kolmandiku (biomassilt) ning seda eelkõige seni domineerinud
ogaliku arvelt (Sapota ja Skóra 2005). Sarnased tulemused saadi ka ogaliku
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elukaäiguuringute ajal läbi viidud noodapüükide tulemusena Eesti rannikualal (Taal, I
suulised andmed).
Kokkuvõtvalt võib öelda, et käesoleva uuringu kohaselt oli ogalike hulk uuritud vaatlusruutudes 1,4-4,0×106 is/NM2, ehk 2,2-4,9 t/NM2 (Tabelid 2.2.1 ja 2.2.3), mis on üldjoontes sarnane mujal Läänemeres kirjeldatud ogalike hulga hinnangutega (Jurvelius et al. 1996,
Bergström et al. 2015). Silmatorkavalt kõrge on aga saadud tulemuste horisontaalne varieeruvus, mis viitab ogalike väga tugevalt agregeeritud paiknemisele Liivi lahe avaveeosas. See
oli ka ilmselt põhjuseks, miks ei õnnestunud välja tuua piirkondi, kust ogaliku püük oleks
alati kõige tulemusrikkam. Seega, arvestades saadud ogaliku hulga hinnangute väga suurt
horisontaalset varieeruvust tuleb käesoleva uuringu tulemuste rakendamisel lähtuda eelkõige
keskmistatud ogaliku hulga hinnangutest ning tulemuste väga tugevat varieeruvust ka saadud
tulemuste rakendamisel arvesse võtta. Seejuures vajab kindlasti eraldi selgitamist, kas ogalike
hulk Eesti merealadel on piisav, et ogalike töönduspüük, nt. kilu ja räime püügiks
kasutatavate traalnootadega oleks ka majanduslikult tulus.
2.3. Teiste liikide kaaspüük ogaliku traalpüügil Liivi lahel
Ogaliku kutseliseks püügiks Eestis on kasutatud läbi ajaloo mitmeid erinevaid püügivahendeid, peamiselt mõrra ja noodapüüki (Kütt 1952). Samas on ogalike saagid Liivi lahe
seiretraalpüükides olnud märkimisväärsed (nt. Ojaveer 1999, Näks 2000). Seetõttu vajab
kindlasti selgitamist, kas ogaliklasi oleks võimalik ka tööndusliku traalpüügi käigus
sihtliigina püüda. Käesoleva projekti üheks eesmärgiks oli selgitada, millal ja kuidas saaks
ogalike töönduslikku püüki läbi viia minimiseerides ohtu teistele kalaliikidele. Selleks on
vajalik selgitada, milline on teiste kalaliikide (nt. räim) kaaspüük ogaliku traalpüügil Liivi
lahe avaveeosas. Selles peatükis antakse ülevaade erinevate kalaliikide isendite arvu ja massi
kohta Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi poolt läbi viidud traalpüükides. Saadud tulemuste
alusel saab esile tuua järgmised põhijäreldused:


Ogaliklaste püüki traalnoodaga on Liivi lahe avaveeosas võimalik läbi viia
nõnda, et teiste liikide isendite arvuline kaaspüük ei kujune palju suuremaks kui
10% keskmise traalitõmbe saagi kohta. Saagi massi osas aga tingib ogalike väike
kehasuurus kaaspüügi osakaalu märkimisväärse tõusu.



Nii ogaliklaste kui kaaspüügi arvukus ning biomass olid traalitõmmete vahel
väga varieeruvad.



Peamine kaaspüüki sattuv liik on räim, eelkõige räime täiskasvanud isendid.



Eraldi väljaselgitamist vajab, kas käesolevas töös kirjeldatud kaaspüügi osakaal
ning liigiline koostis oleks samasugune ka töönduspüügil kasutatavate
traalnootadega läbi viidud püükide käigus.
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2.3.1. Tulemused
2.3.1.1. Traalnoodaga püütud isendite arv
Ogaliku traalpüükide käigus Liivi lahel sattus saagi hulka 15 liigi esindajaid (Tabel 2.3.1).
Traalpüükide saagi moodustasid 12 kala-, üks sõõrsuu- ja kaks suurselgrootu liiki. Oodatult
oli arvukaim liik ogalik, järgnesid räim, luukarits ja kilu. Kõigi teiste kala- ja sõõrsuuliikide
isendite arv moodustas kokku 0,9% kõigist traalpüükide käigus tabatud isenditest (Joonis
2.3.1).
Ogalikud moodustasid 83,6% (± 17,0 SD) keskmise traalitõmbe loomusest ning 92,4% summeeritud saagi kõigist isenditest (Joonis 2.3.1). Ogalike keskmine arv ühe traalitõmbe loomuses oli 1240,6 (± 2600,3 SD) isendit (Tabel 2.3.1). Samas on aga ogalike arvukus traalnooda
tõmmetes väga kõikuv (CV = 2,1) ulatudes 100 protsendist kuni 37 protsendini noodatõmbe
loomuse isendite arvust. Maksimaalne ogalike arv ühes traalitõmbes oli 10161 isendit.

räim

kilu

luukarits

ogalik

Joonis 2.3.1. Erinevate kalaliikide isendite osakaal traalpüükide summaarses saagis

Ogaliklaste traalpüükide kaaspüügis oli arvukaimaks kalaliigiks räim. Räimi oli keskmiselt
ühe traalitõmbe loomuses 44,1 (± 74,2 SD) isendit (Tabel 2.2.1), s.t. 9,2 % (± 15,5 SD)
keskmisest isendite koguarvust. Traalpüükide summeeritud kogusaagis oli räime isendite
osakaal 3,3% (Joonis 2.3.1). Maksimaalselt püüti ühe traalitõmbega 247 räime. Nagu ogalikegi puhul varieerus ka räimede arv püükides väga ulatuslikult (CV = 1,7). Räime suurim
osakaal kogu loomusest oli 62,5%. See püük oli aga pigem erandlik sest üheski teises traalnooda tõmbes ei ulatunud räime isendite arvu osakaal üle 21,4%, jäädes enamasti (38,5%
traalnooda tõmmetest) alla kümne protsendi. Alla 5%-i loomuse kogusaagikusest jäi räime
isendite arvu osakaal aga poolte traalitõmmete puhul.
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Seejuures esines püükides nii räime noorjärke kui täiskasvanud isendeid. Ka räime noorjärkude hulk püükides oli väga varieeruv. Kuigi maksimaalselt sattus traalpüügi loomusesse 101
räimelarvi, oli nende esinemine traalpüükides võrdlemisi vähearvukas, jäädes ülejäänud juhtudel alla 20 isendi. Räime noorjärke leiti vaid 18,7 % traalnooda tõmmetest ning keskmine
räimelarvide arv neis loomustes oli 41 isendit (± 51,9 SD). Üldse esines räime noorjärke vaid
kevadistes traalipüükides. Seetõttu on alust arvata, et tegu oli sügisräimedega. Kuna räime
noorjärkude hulk moodustas traalpüügi saagist vaid väikese osa (17,6% traalnoodaga püütud
räimede koguarvust ning 0,6% kõigi saakobjektide koguarvust) siis käsitletakse räime noorjärke ogaliku traalpüükide kaaspüügis summeeritult täiskasvanud räimeisenditega.
Arvukuselt kolmas kalaliik traalpüükides oli luukarits, kelle isendite arv moodustas 2,9%
summeeritud saagi kõigist isenditest (Joonis 2.3.1). Kuigi maksimaalne luukaritsate arv traalitõmbes oli 211 isendit, oli keskmiselt ühes traalitõmbe loomuses 38,6 (± 69,1 SD) isendit,
s.t. 2,1 % (± 2,0 SD) keskmisest isendite koguarvust (Tabel 2.3.1). Seega moodustasid ogaliklased (luukarits ja ogalik summeeritult) traalpüükide summeeritud saagi isendite arvust
valdava enamuse - kokku 95,3% (Joonis 2.3.1).
Olulist kaaspüüki ogaliku traalpüükidele ei lisanud ka kilu, kelle arvukus oli saagis ogaliku
järel neljandal kohal. Kõige enam sattus ühte loomusesse kilusid korraga 72 isendit. Kokku
moodustasid kilud 0,5% kõigist tabatud isenditest. Ühes traalitõmbe loomuses oli keskmiselt
6,3 (± 18,0 SD) kilu, mis moodustas keskmiselt 3,3% (± 7,5 SD) traalitõmmete saagist (Tabel
2.3.1).
Kui vaadeldi ogalike arvukuse sesoonset muutust traalpüükides, siis selgus, et enim ogalikke
püüti kevadiste uuringute käigus. Selgus, et kõigi olulisemate püünistesse sattunud kalaliikide
(ogalik, räim, luukarits, kilu) arvukus traalpüükides oli aastaajati erinev. Kõigil nende liikide
puhul erines sagedusjaotus kevadel, suvel ja sügisel statistiliselt usaldusväärselt eeldatud
võrdsest jaotusest (ogalik: χ2 = 4665,7; p <0,0001, räim: χ2 = 123,2; p <0,0001, luukarits: χ2 =
157,5; p <0,0001, kilu: χ2 = 49,3; p <0,0001). Kõige enam püüti ogalikke kevadiste uuringute
käigus, mil traalnoota sattus keskmiselt 3675,8 (± 3798,5 SD) ogalikku. Suviste püükide
saagis oli ogalikke keskmiselt 72,8 (± 68,5 SD), mis küündib vaid 2,0%-ni kevadiste
saakidega võrreldes (Joonis 2.3.2A). Kuigi võrreldes suviste saakidega oli märgata ogalike
arvukuse tõusu sügisestes püükides jäid ogalike keskmised saagid ka siin alla kevadistele,
küündides vaid keskmiselt 168,4 (± 301,0 SD) isendini (4,6% kevadiste saakide arvukusest)
traalitõmbe kohta.
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7

1

7

112,6 (±87,9)

Luukarits

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3 (±0,5)

0,0

0,3 (±0,5)

72,8 (±68,5)

3,3 (±4,0)

0,0

0,0

0,5 (±0,6)

0,8 (±1,5)

0,5 (±0,6)

0,0

0,0

0,6 (±1,1)

0,0

0,0

1,0 (±2,7)

0,0

168,4 (±301,0)

6,0 (±12,1)

23,4 (±60,7)

0,1 (±0,4)

12,9 (±26,8)

25,0 (±45,5)

0,0

0,0
3,2 (±0,1)
0,2 (±0,3)
0,01 (±0,01)
0,02 (±0,03)
3,2 (±1,7)
92,9 (±2,5)
0,1 (±0,1)
0,0
0,0
0,001 (±0,002)
0,0
0,5 (±1,0)
0,01 (±0,01)

0,1 (±0,3)
44,1 (±74,2)
6,3 (±18,0)
0,1 (±0,3)
10,4 (±40,2)
38,6 (±69,1)
1240,6 (±2600,3)
0,7 (±2,05)
0,4 (±1,8)
0,06 (±0,3)
0,06 (±0,3)
0,3 (±0,8)
0,3 (±0,9)
0,06 (±0,3)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2 (±0,4)

0,0

0,2 (±0,4)

88,5 (±11,4)

2,3 (±2,8)

0,0

0,0

1,6 (±2,7)

5.4 (±10,7)

2.0 (±3,5)

0,0

0,0

0,1 (±0,2)

0,0

0,0

0,1 (±0,2)

0,0

74,2 (±21,5)

1,1 (±1,4)

2,3 (±5,1)

0,1 (±0,02)

6,6 (±10,7)

15,7 (±21,2)

0,0

0,002 (±0,008)

0,2 (±0,6)

0,04 (±0,1)

0,001 (±0,002)

0,04 (±0,2)

0,04 (±0,2)

0,1 (±0,2)

83,6 (±17,0)

2,1 (±2,0)

1,0 (±3,4)

0,02 (±0,1)

3,3 (±7,5)

9,2 (±15,5)

0,5 (±1,8)

Osakaal keskmises traalitõmbes % (± SD)
kevad
suvi
sügis
kokku

Lampetra fluviatilis L.; 2 Coregonus lavaretus L.; 3 Nerophis opidion L.; 4 Zoarces viviparus L.; 5 Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage); 6 Saduria entomon L.;
Palaemon adspersus (Rathke).

0,2 (±0,5)

1,0 (±1,4)

Merikilk6

Läänemere garneel

0,0

Ümarmudil

0,2 (±0,5)

0,0

Emakala4

Suurtobias

0,0

2,0 (±3,4)

Koha

Madunõel

5

0,4 (±0,9)

Meritint

3675,8 (±3798,5)

0,2 (±0,5)

Merisiig2

3

1,8 (±1,3)

Kilu

Ogalik

105,4 (±101,7)

0,0

Keskmine isendite arv traalitõmbes (CPUE ± SD)
kevad
suvi
sügis
kokku

Räim

Jõesilm1

Liik

Tabel 2.3.1. Tabatud liikide keskmine saagikus ja osakaal erinevatel aastaaegadel.
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Sarnaselt ogalikuga oli ka räime arvukus saakides suurim kevadel, keskmiselt 105,4 (± 101,7
SD) isendit traalitõmbe kohta. Suvistel püükidel langes räime arvukus vaid 0,8%-ni kevadistest saakidest (ühes traalpüügis kolm isendit). Ehkki räime arvukus sügisestes püükides pisut
tõusis (Joonis 2.3.2C) jäädi ka siin alla kevadistele püükidele, küündides vaid 23,7%-ni viimaste tasemest.
Ka luukaritsa puhul võis täheldada sarnast ajalist mustrit ogaliku ja räime arvukusega (Joonis
2.3.2B). Enim luukaritsaid sattus püünistesse kevadel (Joonis 1.3.2B). Suvel langes luukaritsa
arvukus 2,9%-ni kevadisest saagist ning tõusis sügisel 5,3%-ni kevadisest saagist (Joonis
2.3.2B).
Ehkki ka kilu hulk püükides erines aastaajati statistiliselt usaldusväärselt, oli muutus selle
kalaliigi arvukuse dünaamikas teistsugune kui ogalikul, räimel ning luukaritsal (Joonis
2.3.2D). Arvukaim oli kilu saakides sügisel, mil keskmine saagikus oli 12,9 (± 26,8 SD)
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0
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Kevad

Suvi
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Suvi

Sügis

Joonis 2.3.2. Ogaliku, räime, luukaritsa ja kilu arvukus keskmises traalitõmbes erinevatel
aastaaegadel.
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isendit traalitõmbe kohta. Kilu arvukus kevadistes püükides moodustas vaid 13,9% ning
suvistes püükides 3,9% sügiseste saakide arvukusest (Joonis 2.3.2D).
Statistiliselt usaldusväärset erinevust erinevatel aastaaegadel läbi viidud püükide vahel (kui
vaadeldi kogu loomuse kooslust) ei leitud. Selgus, et loomuse struktuuride (erinevate kalaliikide arvukuste põhjal koostatud sarnasusindeksite maatriks) erisused aastaaegade vahel ei
erine juhuslikust hajuvusest (ANOSIM: R = 0,11; p = 0,145).
Küll aga ilmnes oodatud statistiliselt usaldusväärne, negatiivne seos ogaliku arvukuse ja traalitõmbe sügavusega vahel (rs = -0,56; p = 0,028; n = 15). Statistiliselt usaldusväärse erisuse
piiril oli seos traalitõmbe sügavuse ja luukaritsa arvukuse vahel (rs =-0,66; p = 0,0501; n = 9).
Säärast statistiliselt usaldusväärset seost ei ilmnenud aga räime (rs = -0,56; p = 0,07; n = 11)
ja kilu (rs = 0,34; p = 0,34; n = 10) puhul.

2.3.1.2. Traalnoodaga püütud kalade mass
Oodatult oli ogalik traalpüükides kokku suurima kogumassiga liik, järgnesid räim, koha, kilu
ja luukarits. Kõigi teiste kala- ja sõõrsuuliikide isendite mass moodustas kokku 1,1% kõigi
traalpüükide summeeritud saakide kogumassist (Joonis 2.3.3).
Ogalikud moodustasid 61,9% (± 31,7 SD) keskmise traalitõmbe loomusest ning 66,3% summeeritud saagi kogumassist (Joonis 2.3.3; Tabel 2.3.2). Ogalike keskmine biomass ühe traalitõmbe loomuses oli 1601,6 (± 2887,4 SD) grammi (Tabel 2.3.2). Samas on aga ogalike biomass traalnooda tõmmetes väga kõikuv (CV = 1,8) ulatudes 100 protsendist kuni vaid 7,4
protsendini noodatõmbe loomuse isendite arvust. Maksimaalne ogalike kogumass ühes traalitõmbes oli 10813,4 grammi.

koha

räim
kilu
ogalik

luukarits

Joonis 2.3.3. Erinevate kalaliikide biomassi osakaal traalpüükide summaarses saagis
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Ogaliklaste traalpüükide analüüsil ilmnes, et traalpüükide summaarsest biomassist oli suur
osatähtsus ka räimel. Räimi oli keskmiselt ühe traalitõmbe loomuses 604,6 grammi (± 1720,2
SD; Tabel 2.3.2), s.t. ligikaudu veerand (25,9 % ± 30,1 SD) keskmisest loomuse biomassist.
Traalpüükide summeeritud kogusaagis oli räime isendite osakaal 24,3% (Joonis 2.3.3). Maksimaalselt püüti ühe traalitõmbega 6780,3 g räime. Nagu ogalikegi puhul varieerus ka
räimede arv püükides väga ulatuslikult (CV = 2,9). Räime suurim osakaal kogu loomusest oli
92,5%, mil ühe sügisese traalitõmbe ajal moodustasid räimed enamuse ühe loomuse
biomassist. Erinevalt arvukuse analüüsi tulemustest oli aga räime domineerimine saakide
biomassi osas hulga tavalisem. Nii kevadel kui suvel esines ka üks noodatõmme, mille loomuse massist moodustas räim üle 65%-i. Ligikaudu 20% või enam oli räime osakaal saagi
biomassist aga poolte noodatõmmete korral. Alla 5%-i loomuste biomassist jäi räime osakaal
aga 43,8%-l püükidest.
Üllatuslikult kerkis ogalike kaaspüügi massipõhisel analüüsil esile koha, mille osakaal kõigi
püükide kogusaagis moodustas 5,3% (Joonis 2.3.3). Keskmiselt oli ühte traalitõmbe
kogusaagis aga vaid 2,1% (±8,2 SD) koha (Tabel 2.3.2). Siinjuures tuleb aga rõhutada, et
kogu koha kaaspüük koguti ühe sügisese traalitõmbe loomusest, kuhu sattus 7 koha,
kogumassiga 2100,0 grammi. Seetõttu ka koha edasisel kaaspüügi analüüsil eraldi ei
käsitleta.
Ka kilu kaaspüügi osakaal saakide massipõhisel analüüsil kasvas, võrreldes arvukusepõhise
analüüsiga. Kilu oli biomassilt traalpüükides neljandal kohal, moodustades 1,7% summeeritud saagist. Kõige enam sattus ühte loomusesse kilusid korraga 431 grammi. See oli aga pigem üks erandlik sügisene loomus sest vaid ühel korral õnnestus veel püüda 171,8 grammi
kilusid. 87,5%-l püükidest jäi kilu biomass alla 12,0 grammi. Üks erandlik püük aga mõjutas
andmeid niivõrd, et keskmises traalitõmbe loomuses oli 41,4 (± 112,3 SD) grammi kilusid,
mis moodustas keskmiselt 7,3% (± 13,0 SD) traalitõmmete saagist (Tabel 2.3.2).
Luukarits oli ka saakide massipõhise analüüsi puhul endiselt silmatorkav liik, ehkki võrreldes
arvukuse analüüsiga selle väikese kala tähtsus kaaspüügis oluliselt kahanes. Luukarits
moodustas vaid 1,4% summeeritud saagi biomassist (Joonis 2.3.3). Maksimaalne luukaritsa
biomass ühes traalitõmbes oli 197,5 grammi. Siiski oli keskmiselt ühes traalitõmbe loomuses
vaid 34,2 (± 59,5 SD) grammi luukaritsaid, s.t. 1,0 % (± 1,2 SD) loomuse keskmisest biomassist (Tabel 2.3.2). Seega, ehkki ogaliklased (luukarits ja ogalik summeeritult) moodustasid ka traalpüükide summeeritud saagi biomassist endiselt enamuse, kokku 67,6%, oli teiste
kalaliikide kaaspüügi osakaal traalpüükide biomassis siiski märkimisväärne (Joonis 1.3.3),
ehkki kaaspüügi kogus kõikus traalpüügiti väga ulatuslikult (Tabel 2.3.2).
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0,05 (±0,2)

0,6 (±1,8)
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131,3 (±525,0)

0,1 (±0,3)
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0,0

0,0
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0,0

kevad
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0

0,0

7,2 (±11,9)
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4,3 (±5,5)
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0,0

0,0

0,1 (±0,2)

0,0

0,0

4,7 (±12,4)

0,0

44,3 (±29,6)

0,3 (±0,5)

0,8 (±1,7)

0,4 (±1,1)

12,0 (±17,0)

37,3 (±29,9)

0,0

sügis

0,001 (±0,004)

0,2 (±0,6)

0,1 (±0,2)

0,006 (±0,03)

0,002 (±0,01)

2,1 (±8,2)

0,01 (±0,02)

61,9 (±31,7)

1,0 (±1,2)

0,4 (±1,2)

0,2 (±0,8)

7,3 (±13,0)

25,9 (±30,1)

1,1 (±3,1)

kokku

Osakaal keskmises traalitõmbes % (±SD)

Tabel 2.3.2. Tabatud liikide keskmine mass traalitõmbe kohta ja osakaal keskmises traalitõmbes erinevatel aastaaegadel.

Suur püükidevaheline varieeruvus (Tabel 2.3.2) on ka tõenäoliselt põhjuseks, miks traalpüükide saakide biomassi sesoonsete muutuste analüüsil ei saadud nii üheseltvõetavaid tulemusi kui erinevate kalaliikide arvukuste puhul (Joonis 2.3.2). Andmete graafilisel vaatlusel
langevad saadud tulemused ogaliku, luukaritsa, kilu ja räime biomassi hooajalise dünaamika
puhul (Joonis 2.3.4) kokku nende kalaliikide arvukuse dünaamikaga püükides (Joonis 2.3.2).
Samas ei leitud statistilisel analüüsil usaldusväärset erinevust kilu (Kruskal-Wallis ANOVA:
H2;16 = 2,48, p = 0,28) ja räime (Kruskal-Wallis ANOVA: H2;16 = 3,96, p = 0,14) biomassi
vahel erinevatel aastaaegadel läbi viidud püükide vahel. Sarnased tulemused arvukuse
sesoonsete muutustega (Joonis 2.3.2) jäid statistiliselt usaldusväärselt püsima ka erinevate
liikide biomassi sesoonsete muutuste analüüsil nii luukaritsa (Kruskal-Wallis ANOVA:
H2;16 = 7,48, p = 0,02) kui ogaliku (Kruskal-Wallis ANOVA: H2;16 = 6,50, p = 0,04) puhul
(Joonis 2.3.4).
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Joonis 2.3.4. Ogaliku, räime, luukaritsa ja kilu biomass (g) keskmises traalitõmbes erinevatel
aastaaegadel.
Kõige enam püüti ogalikke kevadiste uuringute käigus, mil traalnoota sattus keskmiselt
4479,8 (± 3927,3 SD) grammi ogalikke. Suviste püükide saagis oli keskmiselt ogalikke 133,5
(± 122,0 SD) g, mis küündib vaid 3,0%-ni kevadiste saakidega võrreldes (Joonis 2.3.4A).
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Kuigi võrreldes suviste saakidega oli märgata ogalike arvukuse tõusu sügisestes püükides jäid
ogalike keskmised saagid ka siin alla kevadistele, küündides vaid keskmiselt 384,5 (± 695,3
SD) grammini (8,6% kevadiste saakide massist) traalitõmbe kohta. Sarnaselt ogalikuga oli ka
räime arvukus saakides suurim kevadel, keskmiselt 1375,7 (± 3021,3 SD) grammi traalitõmbe kohta. Ehkki see erisus ei olnud rangelt võttes statistiliselt usaldusväärne (p >0,05)
langes suvistel püükidel räime biomass vaid 0,9%-ni kevadistest saakidest (keskmiselt 12,7 ±
25,5 grammi). Ehkki räime arvukus sügisestes püükides pisut tõusis (Joonis 2.3.4C) jäädi ka
siin alla kevadistele püükidele, küündides vaid 28,5%-ni viimaste tasemest.
Ka luukaritsa puhul võis täheldada sarnast ajalist mustrit ogaliku ja räime arvukusega (Joonis
1.3.4B). Enim luukaritsaid sattus püünistesse kevadel (Joonis 2.3.4B). Suvel langes luukaritsa
arvukus 3,4%-ni kevadisest saagist ning tõusis sügisel 8,4%-ni kevadisest saagist (Joonis
2.3.4B).
Ehkki ka kilu hulk püükides ei erinenud aastaajati statistiliselt usaldusväärselt (p >0,05),
langes selle kalaliigi massi dünaamika graafilise analüüsi kohaselt kokku aastaajati ilmnenud
aastasisese dünaamikaga kilu arvukuses traalpüükide saagis (Joonis 2.3.2D). Suurimad saagid
saadi sügisel, mil keskmiselt sattus traali 87,9 (± 164,3 SD) grammi kilu. Kilu biomass kevadistes püükides moodustasid vaid 5,7% ning suvistes püükides 6,2% sügiseste saakide arvukusest (Joonis 2.3.4D).
Üllatuslikult ei leitud statistiliselt usaldusväärset erinevust erinevatel aastaaegadel läbi viidud
püükide vahel kui vaadeldi kogu loomuse kooslust. Selgus, et loomuse struktuuride (erinevate kalaliikide arvukuste põhjal koostatud sarnasusindeksite maatriks) erisused erinevate
aastaaegade vahel ei erine juhuslikust hajuvusest (ANOSIM: R = 0,09; p = 0,20).
Küll aga ilmnes oodatud statistiliselt usaldusväärne, negatiivne seos ogaliku arvukuse ja
traalitõmbe sügavusega vahel (rs = -0,54; p = 0,039; n = 15). Statistiliselt usaldusväärse
erisuse piiril oli seos traalitõmbe sügavuse ja luukaritsa arvukuse vahel (rs = -0,50; p = 0,061;
n = 15). Üllatuslikult aga ei ilmnenud säärast statistiliselt usaldusväärset seost räime
(rs = 0,37; p = 0,17; n = 15) ja kilu (rs = 0,28; p = 0,32; n = 15) puhul.

2.3.2. Arutelu
Liivi lahel käesoleva projekti raames läbi viidud traalpüügid kinnitavad, et ogaliklasi
(luukarits ja ogalik kokku) on võimalik sellise metoodikaga sihtliigina püüda ning et teiste
kaaspüükide osakaal sellistes püükides võib jääda võrdlemisi tagasihoidlikuks (Joonis 2.3.1,
Tabel 2.3.1). Teiste kalaliikide isendite arv moodustas katsepüükide kogusaagist vaid alla
4,7% kogusaagi isendite arvukusest. See tulemus viitab, et ogaliklaste töönduslikku püüki
traalnoodaga on võimalik läbi viia minimiseerides ohtu teistele kalaliikidele. Seejuures tuleb
aga siiski pöörata tähelepanu sellele, et ogalike arvukus oli traalitõmmete vahel väga
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varieeruvad (CV alati >1,0, Tabel 2.3.1), mis viitab ogalike väga agregeeritud paiknemisele
Liivi lahe avaveeosas (vt. pt. 2.2.).
Kui ogalike ja kaaspüügina traalnoota sattunud liikide vahekorda uuriti massipõhiselt, siis
jäid tulemused üldjoontes kvalitatiivselt samaks kui isendite arvu põhisel analüüsil (Joonis
2.3.3, Tabel 2.3.2). Seoses ogalike suhteliselt väikese kehasuurusega kahanes ogalike
osatähtsus saagis kui isendite arvu asemel vaadeldi saagi massi. Massipõhisel analüüsil
ilmnes, et räime kaaspüük võib kohati moodustada ka enamuse kogu saagi massist.
Keskmiselt moodustas aga räime kaaspüük ligikaudu veerandi loomuse massist (Tabel 2.3.1).
Ogalike traalpüügil domineerisid kaaspüügis räim, luukarits ja kilu. Kõige olulisemaks kaaspüügi liigiks oli räim. Räim domineeris kaaspüükides sisuliselt kõigil aastaaegadel. Vaid
kevadel oli räime ja kilu arvukuse osakaal keskmise traalpüügi loomuses ligikaudu võrdne
(Tabel 2.3.1). Räime domineerimine kaaspüügis ei ole üllatav arvestades räime suhteliselt
suurt osatähtsust Liivi lahe kalastikus (nt. Ojaveer 1997, Näks 2000). Pigem oli üllatatav, et
ogaliklaste osakaal püükides oli võrreldes räimega niivõrd suur. Teistes, ka mujal läbi viidud
uuringutes ning Liivi lahe seireandmetes on täheldatav pigem räime domineerimine ning
ogaliklaste mõningane kaaspüük traalpüükides (nt. Näks 2000, Peltonen et al. 2004, pt. 1).
Ilmselt võimaldas sellise tulemuseni jõuda käesoleva uuringu käigus kasutatud väga madal
traalimissügavus. Üldiselt paiknevad räimed veesambas 10 meetri sügavusel ja sügavamal,
eriti päeval (nt. Ojaveer 2003, Ojaveer 2014). Ogaliklaste puhul on täheldatud, et need
kalaliigid on arvukamad aga just veekogu pinnakihis ning laskuvad vaid päevasel ajal 10-20
m veekihti (nt. Jurvelius et al. 1996, Ojaveer 1997). Seega võimaldab ogalike traalpüük
päeva ajal ja väga pinnalähedasest pelagiaali osast ilmselt teiste liikide kaaspüüki vähendada.
Sellele viitab ka käesolevas uuringus leitud negatiivne seos ogaliklaste saagikuse ning
traalimise sügavuse vahel.
Töönduspüükidel Liivi lahes on lubatud kasutada maksimaalselt 12 meetrit avanevat traalnoota (Kalapüügieeskiri). Seetõttu ei pruugi ogalike töönduspüügil praegu kasutatavate traalnootadega olla võimalik oluline kaaspüügi vältimine kuna püünised võivad ulatuda ka sügavamale veekihtidesse, kus nt. räime osakaal võib oluliselt suureneda. Seda eriti nt. kevadel ja
hilissügisel kui temperatuuri hüppekiht ning seda ümbritsev, kalarikas vee segunemise vöönd
võib asuda ka 10 meetrist kõrgemal (nt. Ojaveer 1997). Seetõttu vajab kindlasti eraldi väljaselgitamist, kas käesoleva töös kirjeldatud kaaspüügi osakaal ning liigiline koostis on samasugune ka töönduspüügil kasutatavate traalnootadega läbi viidud püükide käigus.
Loomuste koosluse struktuuri analüüs ei toonud välja aastaajalisi erinevusi traalpüügi saakides. Samas tuvastati selge erinevus saakidest enamuse moodustanud nelja peamise liigi arvukuses, kelle hulk oli kõrgeim kevadistes püükides. Need tulemused ei ole aga vastuolulised
sest saakide suhteline struktuur tõesti aastaajati oluliselt ei muutnud. Ogaliku, räime ja luukaritsa arvukuste dünaamika oli kvalitatiivselt identne (Joonised 2.3.2 ja 2.3.4). Ehkki kilu oli
ainus märkimisväärne kaaspüügiliik, kelle arvukus saakides oli maksimaalne sügisel, mitte
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kevadel ei olnud selle liigi osatähtsus püükides siiski piisavalt suur, et mõjutada kogu saagi
struktuuri. Seega ei saa öelda, et käesoleva uuringu tulemuste põhjal oleks ilmnenud aastaajaliselt selgelt eristuv periood, mil kaaspüügi osakaal saagist oleks minimaalne. Räime osakaal
küll tõusis pisut sügisel, võrreldes kevadiste püükidega, ent see tulenes pigem ogaliku suhtelisest suuremast hulga langusest sel perioodil (Tabelid 2.3.1 ja 2.3.2).
Üldiselt ei olnud ogaliku traalpüükide kaaspüük Liivi lahel eriti liigirikas. Ehkki kokku sattus
saagi hulka 15 erineva liigi esindajaid (Tabel 2.3.1) oli enamus neist liikidest esindatud vaid
üksikute isendite näol. Traalpüükide saagi moodustasid 12 kala-, üks sõõrsuu- ja kaks selgrootuliiki. Seejuures torkab silma, et ehkki enamus püüke viidi läbi pelagiaali pinnakihis sattus püükidesse ka põhjaeluviisiga liikide esindajaid nt: ümarmudil, emakala ja merikilk. Nagu
aga ka eelpool mainitud ei küündinud enamuse liikide osatähtsus räime, kilu ja ogaliklaste
tasemeni, jäädes pigem alla ühe protsendi keskmise loomuse saagikusest ja kogumassist.
Siiski võis üksikutes traalitõmmetes võis olla mõnede liikide massi osakaal väga suur ning
sellest tulenevalt oli ka näiteks koha osakaal kogusaagi massis suhteliselt suur (Joonis 2.3.3;
Tabel 2.3.2). Siis kinnitas lähem vaatlus, et sellised tulemused kajastasid pigem vastavate kalaliikide isendite juhuslikku sattumist traali. Suhteliselt suure osakaalu saakides tagas neile
isenditele nende keskmiselt suurem mass võrreldes ogalikega.
Kokkuvõtvalt võib käesoleva uuringu põhjal järeldada, et ogaliklaste püüki traalnoodaga on
Liivi lahe avaveeosas võimalik läbi viia nõnda, et teiste liikide isendite arvuline kaaspüük ei
kujune väga suuremaks kui 10% keskmise traalitõmbe saagi kohta. Saagi massi osas aga tingib ogalike väike kehasuurus kaaspüügi osakaalu märkimisväärse tõusu. Lisaks on oluline
rõhutada, et nii ogaliklaste kui kaaspüügi arvukus ning biomass olid traalitõmmete vahel väga
varieeruvad. See tulemus viitab ogalike väga agregeeritud paiknemisele Liivi lahe avaveeosas. Seetõttu vajab kindlasti eraldi väljaselgitamist, kas käesoleva töö tulemused jäävad kehtima ka töönduspüügil kasutatavate traalnootadega läbi viidud püükide käigus.
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3.

Ogaliku ränded Eesti merealadel

Üldiselt eeldatakse, et ogalikud kooruvad ranniku lähedal ning siirduvad seejärel avavette,
kust nad ranna lähedale kudema naasevad (nt. Saat ja Turovski 2003). Selle kohaselt on
Läänemere avaveeosa ogalikele turgutusala ning rannikumere ogalikuasurkond oleks otseselt
sõltuv avavee ogalike rännetest rannikule. Ogalik on oma areaali ulatuses aga väga laia
elupaigaspektriga (nt. Saat ja Turovski 2003). Seega on alust arvata, et ogalike elukäik võib
erinevates mereosades olla väga muutlik. Vastavaid ogaliku elukäigu uuringuid ei ole Eesti
merealadel seni läbi viidud. Käesoleva projekti üheks eesmärgiks oligi läbi viia ogalike
uuring, mis võimaldaks selgitada, kas samast piirkonnast püütud isendid veedavad kogu elu
rannikumeres või viibivad osa ajast ka rannikust eemal. Selleks kasutati ogalike
kuulmekivide (otoliitide) mikrokeemilist analüüsi, mis võimaldab kirjeldada ogalike
elukeskkonna keemilist koostist (kas kala on viibinud magedas või soolasemas vees). Lisaks
eeldati, et otoliitide mikrokeemiline analüüs võimaldab selgitada, kas ja mis ulatuses
erinevatel Eesti rannikualadel koorunud ogalikuasurkonnad omavahel eristuvad. Saadud
tulemuste põhjal võib välja tuua järgmised põhijäreldused:


Enamus analüüsitud ogalikke (89%) oli koorunud riimvees ent esines siiski ka
täiesti magedas vees koorunud isendeid.



Kohati esineb ogalikel tugev sünnikoelmutruudus, sellele viitasid Saunja lahe
ogalike elukäigumustrid.



Magevees sigiva ogaliku osakaal avamerele siirduvast ogalikust on käesolevas
töös analüüsitud valimi põhjal väga väike (täheldati eelkõige vaid Saunja lahes).
Praeguste teadmiste järgi siirdub seega avamerele peaasjalikult riimveelises
rannikumeres koorunud ogalik.



Enamus ogalikest kasutab tõepoolest turgutusalana avavett. Vaid üksikud
isendid olid terve oma elu veetnud magedamatel rannaaladel.



Otoliitide mikrokeemilise analüüs ei näidanud Eesti merealade eri piirkonnist
püütud ogalike vahel märkimisväärseid elukäiguerisusi. Seega on tõenäoline, et
Läänemere sama piirkonna ogalikuasurkonnad on omavahel tihedalt seotud.

3.1. Metoodika
Võrdlemaks ogalike elukäiku Eesti erinevatel merealadel koguti maimunoodaga (metoodika
täpne kirjeldus Taal et al. 2017) proove erinevate merealade rannikult (Joonis 3.1.1). Ogalike
rändeid uuriti kuulmekivide (otoliidide) mikrokeemiliste analüüsidega. Kokku analüüsiti
otoliite 160 ogalikult, kes pärinesid 12 erinevast piirkonnast (Joonis 3.1.1). Otoliidi
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kasvuajaloo paljastamiseks lihviti need liivapaberiga tuumani ning seejärel kleebiti
alusklaasile (Joonis 3.1.2). Mikrokeemilised analüüsid teostati laserablatsioon sisestusega
induktiiv-sidestatud plasma massispektromeetriga. Laseri kiir liikus kiirusega 5 μm/s otoliidi
tuumast kuni ääreni. Kvantifitseeriti järgnevate isotoopide suhtelised sisaldused: 24Mg, 43Ca,
55
Mn, 66Zn, 88Sr, 137Ba. Toorandmed korrigeeriti proovide vahel mõõdetud rahvusvaheliste
standarditega (NIST-612, MACS-3), kõik isotoobid suhestati kaltsiumiga (mida kasutati ka
otoliidisisese standardina) ning teisendati mmol/mol. Tulemuste vaatlusel selgus, et
ootuspäraselt oli otoliidi Sr:Ca kõige usaldusväärsem marker ogalike rännete uurimiseks.

Joonis 3.1.1. Proovivõtupunktid ogalike otoliitide mikrokeemiliste analüüside jaoks. 1Mõntu, 2-Jaagarahu, 3-Küdema laht, 4-Panga, 5-Kõiguste, 6-avameri Saaremaa lääneranniku
lähedal, 7-Saunja laht, 8-Elbiku, 9-Spithami, 10-Soome lahe avaveeosa, 11-Eru laht. Liivi
lahe avaveeosast kogutud ogalikud püüti EMI hüdroakustiliste uuringute käigus (Joonis
2.1.1).

Ogalike rännete selgitamiseks erineva soolsusega veemassiivide vahel on vaja teada
ligikaudseid otoliidi Sr:Ca väärtusi, mis vastavad erinevatele soolsustele. Mageveele vastavad
otoliidi Sr:Ca väärtused on Eestis reeglina <0.5 mmol/mol. Soolsuse kasvades otoliidi Sr:Ca
väärtused üldiselt suurenevad lineaarselt soolsuseni 8-10 psu, mille järel näit stabiliseerub.
Ideaalis selgitatakse erinevatele soolsustele ligikaudu vastavad otoliidi Sr:Ca lävendid välja
ex situ laborikatsetega või in situ puurikatsetega. Nimetatud võimaluste puudumisel tuleb
kasutada teadaoleva päritoluga (nt. koelmult kogutud) noorjärke või tuletada need lävendid
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täiskasvanud kalade Sr:Ca profiilide põhjal. Käesolevas töös tuli kasutada viimast varianti.
Eelpool nimetatud magevee lävendi kehtivus ogaliku puhul sai kinnitatud Saunja lahest
püütud ogalike otoliitide Sr:Ca profiilide abil – kõikide isendite koorumisjärgne Sr:Ca näit oli
<0.5 mmol/mol (koorunud Saunja lahe vooluveekogudes) või veidi üle selle (koorunud
valdavalt mageveelises, kuid merelise mõjutusega, Saunja lahes).

Joonis 3.1.2. Ogalike kasvuajaloo paljastamiseks lihviti kuulmekivid (otoliidid) liivapaberiga
tuumani ning seejärel kleebiti ühele alusklaasile.

Enamus käesolevas töös analüüsitud ogalike otoliitide Sr:Ca profiile olid nö. kasvavad – see
tähendab, et profiili alguses (vahetult koorumise järgselt) valdasid madalamad Sr:Ca näidud,
mis hiljem ühtlaselt suurenesid. See viitab sellele, et koorumine toimus kas päris magedas
vees (Sr:Ca <0.5 mmol/mol) või vähemsoolasematel rannaaladel (Sr:Ca <2.0 mmol/mol,
soolsus ca 0.5-4 psu), millele järgnes enamike isendite puhul liikumine soolasemasse vette,
enamikel juhtudel rannast eemale avamerele (Sr:Ca >2.0 mmol/mol, soolsus ca 5-8 psu).
Tuginedes EMI varasemalt kogutud andmetel saab öelda, et otoliidi Sr:Ca väärtused ca 0.511.5 mm/mol vastavad aladele, mis on mageveelisemad (otsese mageveemõju all, nt.
jõesuudmed või suure magevee sissevooluga lahed). Esines ka piirkondade, ja lokaalselt
isendite, vahelisi koorumis- ja liikumismustrite erinevusi. Järgnevalt tuuakse välja tulemused
erinevates Eesti rannikumere piirkonnis asunud proovivõtupunktide (Joonis 3.1.1) kaupa.
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3.2. Tulemused
3.2.1. Liivi lahe avaveeosa
Kõikide analüüsitud Liivi lahe ogalike koorumisjärgne otoliidi Sr:Ca jälg jäi vahemikku 1.31.9 mmol/mol (kaladest 29% Sr:Ca jälg 1,3-1,49 mmol/mol, 71% 1,5-1,9 mmol/mol) mis
viitab koorumisele otsese magevee mõjutusega ja/või madalama soolsusega rannaaladel.
Magevees koorunud isendid analüüsitud valimis siiski puudusid. Koorumisjärgselt liikus
enamik (88%) analüüsitud isenditest järkjärguliselt (Joonis 3.2.1) ja väiksem osa (12%)
suhteliselt kiiresti soolasemasse vette avamerele (Joonis 3.2.2). Magevees pikemalt viibinud
isendid analüüsitud valimis puudusid.

Joonis 3.2.1. Liivi lahe avaveeosast püütud ogalikest enamik liikusid koorumisjärgselt
järkjärguliselt magedamast veest soolasemasse.

Joonis 3.2.2. Liivi lahe avaveeosast püütud ogalikest väiksem osa liikusid magedamast veest
soolasemasse suhteliselt kiirest peale koorumist.
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3.2.2. Mõntu
Saaremaal, Mõntu sadama lähedalt maimunoodaga püütud ogalikest enamiku koorumisjärgne
otoliidi Sr:Ca jälg jäi vahemikku 1.3-1.9 mmol/mol (kaladest 18% Sr:Ca jälg 1,3-1,49
mmol/mol, 82% 1,5-1,9 mmol/mol), mis viitab koorumisele madalama soolsusega
rannaaladel (Joonis 3.2.3). Väiksemal osal ogalikel oli koorumisjärgne otoliidi Sr:Ca ˂1.5
mmol/mol, mis viitab koorumisele otsese magevee mõjutusega alal. Magevees koorunud
isendid analüüsitud valimis siiski puudusid. Koorumisjärgselt liikusid enamik (81%)
analüüsitud isenditest järkjärguliselt ja väiksem osa (19%) suhteliselt kiiresti soolasemasse
vette avamerele. Magevees käinud isendid analüüsitud valimis puudusid.

Joonis 3.2.3. Mõntu rannast püütud ogalike koorumisjärgne otoliidi Sr:Ca jälg viitab
koorumisele madalama soolsusega rannaaladel.

3.2.3. Jaagarahu
Saaremaal, Jaagarahu sadama juurest püütud ogalikest enamiku (82 %) koorumisjärgne
otoliidi Sr:Ca jälg jäi vahemikku 1.3-1.9 mmol/mol, mis viitab koorumisele madalama
soolsusega rannaaladel. Seda oli ka oodata, sest Jaagarahu piirkonnas puuduvad suuremad
magedaveelised vooluveekogud. Vaid ühe analüüsitud isendi koorumisjärgne otoliidi Sr:Ca
jälg oli ca 1.0 mmol/mol, mis viitab koorumisele otsese magevee mõjutusega alal. Magevees
koorunud isendid analüüsitud valimis siiski puudusid. Koorumisjärgselt liikusid enamik
(78%) analüüsitud isenditest järkjärguliselt ja väiksem osa (22%) suhteliselt kiiresti
soolasemasse vette. Ükski uuritud ogalikest magevees käinud ei olnud.
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Joonis 3.2.4. Jaagarahu sadama juurest püütud ogalike koorumisjärgne otoliidi Sr:Ca jälg
viitab koorumisele madalama soolsusega rannaaladel.
3.2.4. Küdema laht
Küdema lahes, Ninasel püütud mõlema analüüsitud ogaliku koorumisjärgne otoliidi Sr:Ca
jälg jäi vahemikku 1.5-1.9 mmol/mol, mis viitab koorumisele madalama soolsusega
rannaaladel (Joonis 3.2.5). Magevees koorunud isendid analüüsitud valimis puudusid.
Koorumisjärgselt liikusid mõlemad analüüsitud isendid suhteliselt kiiresti soolasemasse vette.
Magevees käinud isendid analüüsitud valimis puudusid.

Joonis 3.2.5. Ninase rannast püütud ogalike koorumisjärgne otoliidi Sr:Ca jälg viitab
koorumisele madalama soolsusega rannaaladel.
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3.2.5. Panga
Saaremaal, Pangalt kogutud kõikide analüüsitud ogalike koorumisjärgne otoliidi Sr:Ca jälg
jäi vahemikku 1.5-1.9 mmol/mol, mis viitab koorumisele madalama soolsusega rannaaladel
(joonis 3.2.6). Magevees koorunud isendid analüüsitud valimis puudusid. Koorumisjärgselt
liikusid enamik analüüsitud isenditest järkjärguliselt soolasemasse vette (vrdl. nt. Saaremaa
lääneranniku lähedalt Läänemre avaosast püütud ogalikega joonis 3.2.9). Magevees käinud
isendid analüüsitud valimis puudusid. Neljal analüüsitud isendil esines tugevalt tõusev
otoliidi Sr:Ca profiil, millele järgnes langus madalamatele Sr:Ca väärtustele (Joonis 3.2.6).
See kõik viitab koorumisele madalama soolsusega aladel (rannaalad), siirdumisele kõrgema
soolsusega aladele (avameri) ning hilisemale naasmisele madalama soolsusega aladele
(rannaalad).

Joonis 3.2.6. Panga rannalt kevadel püütud ogalike otoliidi mikrokeemiline analüüs viitab
koorumisele madalama soolsusega aladel (rannaalad), siirdumisele kõrgema soolsusega
aladele (avameri) ning hilisemale naasmisele madalama soolsusega aladele (rannaalad).

3.2.6. Kõiguste laht
Kõiguste lahest püütud ogalike puhul oli enamiku analüüsitud ogalike (66%) koorumisjärgne
otoliidi Sr:Ca jälg jäi vahemikku 1.5-1.9 mmol/mol, mis viitab koorumisele madalama
soolsusega rannaaladel. Väiksemal osal ogalikel (34%) oli koorumisjärgne otoliidi Sr:Ca
˂1.5 mmol/mol, mis viitab koorumisele otsese magevee mõjutusega alal (tõenäoliselt
Kõiguste lahe vooluveekogude suudmealad). Magevees koorunud isendid analüüsitud valimis
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siiski puudusid. Koorumisjärgselt liikusid enamik (67%) analüüsitud isendeid järkjärguliselt
(Joonis 3.2.7) ja väiksem osa (13%) suhteliselt kiiresti soolasemasse vette avamerele. Samas
esines ka kolm isendit (20%), kes olid suhteliselt statsionaarsed ja tõenäoliselt lahest välja ei
siirdunud (Joonis 3.2.8). Magevees käinud isendid analüüsitud valimis puudusid.

Joonis 3.2.7. Koorumisjärgselt liikusid enamik analüüsitud Kõiguste lahe ogalikest
järkjärguliselt ja väiksem osa suhteliselt kiiresti soolasemasse vette avamerele.

Joonis 3.2.8. Kõiguste lahest püüti ka kolm ogalikku, kes tõenäoliselt lahest väljas käinud ei
olnud.
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3.2.7. Avameri Saarema lääneranniku lähedal
Saaremaa lääneranniku lähedalt traalnoodaga püütud ogalike koorumisjärgne otoliidi Sr:Ca
jälg jäi vahemikku 1.5-1.9 mmol/mol, mis viitab koorumisele madalama soolsusega
rannaaladel (Joonis 3.2.9A ja 3.2.9B). Magevees koorunud isendid analüüsitud valimis siiski
puudusid. Koorumisjärgselt liikusid kõik analüüsitud isendeid järkjärguliselt (87%) või
suhteliselt kiiresti (13%) soolasemasse vette. Magevees käinud isendid analüüsitud valimis
puudusid.

A

B

Joonis 3.2.9. Saaremaa lääneranniku lähedalt avavees püütud ogalike koorumisjärgne otoliidi
Sr:Ca jälg viitas koorumisele madalama soolsusega rannaaladel.
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3.2.8. Saunja laht
Saunja lahes olid kõik analüüsitud isendid koorunud magevees, Saunja lahes (Joonis 3.2.10)
või sinna suubuvates vooluveekogudes (Joonis 3.2.11). Tähelepanuväärne on ka magevees
veedetud aeg – tõenäoliselt jääb see ühe aasta kanti. See viitab erinevatele soolsuslikele
kohastumustele võrreldes riimvees sündinud ogalikega; võimalik, et magevees koorunud
ogalikel on vaja kõigepealt saavutada kriitiline pikkuskasv, et riimveelises keskkonnas
hakkama saada. Saunja lahest püütud ogalike otoliitide koorumisjärgne Sr:Ca näit vastab
EMI poolt samast kohast varem kogutud andmetele. Samas oli kõikide analüüsitud isendite
otoliidi Sr:Ca profiili viimane näit tugevalt mereline. See viitab sellele, et Saunja lahes
sündinud ogalikud siirduvad vähemalt Haapsalu lahest välja, kuid tõenäoliselt kaugemalegi.
Saunja lahe ogalike puhul on käesoleva valimi põhjal tegemist ogaliku siirdelise vormiga, kes
on pealegi sünnikoelmutruu.

Joonis 3.2.10. Saunja lahest püütud ogalik, kes oli koorunud Saunja lahes.

Joonis 3.2.11. Saunja lahest püütud ogalik, kes oli koorunud Saunja lahte suubuvas
mageveekogus.
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3.2.9. Elbiku
Läänemaal, Elbiku rannas olid kaks analüüsitud isendit koorunud magevees (tõenäoliselt
Riguldi jões; Joonis 3.2.12), viibisid seal ca. ühe aasta ning seejärel rändasid soolasematele
merealadele. Kolm analüüsitud isendit olid koorunud madalama soolsusega rannaaladel, kust
liikusid järkjärguliselt soolasemasse vette avamerele. Ükski viimati nimetatutest magevees
polnud käinud.

Joonis 3.2.12. Elbiku rannast püütud ogalik, kes oli koorunud magevees, viibis seal ca. ühe
aasta ning seejärel rändas soolasematele merealadele.

3.2.10. Soome lahe avaveeosa
Soome lahe keskosast püüti ogalikke traalnoodaga. Kõikide analüüsitud isendite
koorumisjärgne otoliidi Sr:Ca jälg jäi vahemikku 1.5-1.9 mmol/mol, mis viitab koorumisele
madalama soolsusega rannaaladel (Joonis 3.2.13A ja 3.2.13B). Magevees koorunud isendid
analüüsitud valimis siiski puudusid. Koorumisjärgselt liikusid kõik analüüsitud isendeid
järkjärguliselt (91%) või suhteliselt kiiresti (9%) soolasemasse vette avamerele.
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B

Joonis 3.2.13. Soome lahe avaveeosast püütud ogalike koorumisjärgne otoliidi Sr:Ca jälg
viitab koorumisele madalama soolsusega rannaaladel.
3.2.11. Spithami
Läänemaal, Spithami rannast püütud ogalike koorumisjärgne otoliidi Sr:Ca jälg jäi
vahemikku 1.5-1.9 mmol/mol, mis viitab koorumisele madalama soolsusega rannaaladel
(Joonis 3.2.14). Magevees koorunud isendid analüüsitud valimis siiski puudusid.
Koorumisjärgselt liikusid kõik analüüsitud isendeid järkjärguliselt (80%) või suhteliselt
kiiresti (20%) soolasemasse vette. Spithami rannast püütud ogalikud magevees käinud ei
olnud.
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Joonis 3.2.14. Spithamist püütud ogalike Sr:Ca jälg viitab koorumisele madalama soolsusega
rannaaladel.

3.2.12. Eru laht
Eru lahes, Tammispea küla rannas oli enamiku (89%) analüüsitud ogalike koorumisjärgne
otoliidi Sr:Ca jälg vahemikus 1.3-1.9 mmol/mol (Joonis 3.2.15A), mis viitab koorumisele
madalama soolsusega rannaaladel. Väiksemal osal (11%) ogalikel oli koorumisjärgne otoliidi
Sr:Ca ˂1.5 mmol/mol (Joonis 3.2.15B), mis viitab koorumisele otsese magevee mõjutusega
alal (tõenäoliselt Loobu jõe suudmealal). Magevees koorunud isendid analüüsitud valimis
siiski puudusid. Koorumisjärgselt liikusid enamik (78%) analüüsitud isendeid järkjärguliselt
ja väiksem osa (22%) suhteliselt kiiresti soolasemasse vette. Valimis esines ka üks magevees
käinud isend (Joonis 3.2.15B).
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B

Joonis 3.2.15. Eru lahe rannaveest püütud ogalikud olid koorunud nii madalama soolsusega
rannaaladel (A) kuid mõnikord siirdunud kohe peale koorumist otsese magevee mõjutusega
alale (B).

3.3. Arutelu
Projekti käigus läbiviidud ogalike otoliitide mikrokeemilised analüüsid näitasid, et riimvees
koorunud isendite osakaal oli 89%. Nii kõrge riimvees koorunud isendite osakaal oli
ootuspärane, sest kirjanduse järgi on just Läänemere madalamad rannaalad ogalike
peamisteks kudealadeks (Saat ja Turovski 2003; Bergström et al. 2015). Käesoleva töö
tulemused võimaldasid riimvees koorunud isendite hulgas eristada veel: 1) väiksema
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soolsusega rannaaladel ja 2) otseses magevee mõjualas koorunud isendeid. Valdava osa
uuritud kaladest moodustasid siiski riimvees koorunud ogalikud.
Magevees koorunud isendite osakaal oli 11%. Enamus neist isenditest pärines aga Saunja
lahest, kus oli magevees koorunud isendite osakaal väga suur. Teada on, et Läänemere ogalik
tõuseb kudema ka vooluveekogudesse ning magedatesse lahtedesse ja rannajärvedesse, kohati
isegi väga arvukalt (Saat ja Turovski 2003). Täpsemalt on aga teadmata magevees kudevate
ogalike osakaal kogu asurkonnas või konkreetsetes regioonides ning magevees kudemise
korrapärasus. Viimasele asjaolule heidavad valgust just Saunja lahest püütud isendid, kellede
puhul oli tähelepanuväärne see, et kõik olid seal ka sündinud, seejärel merele siirdunud ning
lõpuks oma tee Saunjasse tagasi leidnud. See viitab aga tugevale sünnikoelmutruudusele. Ka
ühes Briti Columbia Ülikoolis teostatud lõputöös on leitud, et just anadroomsed ogalikud on
tugevalt sünnikoelmutruud (Saimoto 1993). Nimetatud töös leiti veel, et ainult meres elavad
ja anadroomsed isendid võivad olla üksteisest geneetiliselt isoleeritud. See tähendab, et
tõenäoliselt esinevad neil ka erinevad rändemustrid. See seletaks ka käesolevas töös leitud
pikka magevees viibimise perioodi magevees sündinud isendite puhul ja magevees sündinud
isendite puudumist avamerelt kogutud isendite hulgas (vt. allpool).
Eesti rannikumere avamerelisematest osadest (Liivi laht, Soome laht, Saaremaa läänerannik,
st 42% valimist) kogutud ogalike hulgas polnud ühtegi magevees koorunud isendit – see
viitab sellele, et magevees sigiva ogaliku osakaal avamerele siirduvast ogalikust on
käesolevas töös analüüsitud valimi põhjal olematu või äärmisel juhul kaduvväike. Praeguste
teadmiste järgi siirdub seega avamerele riimveelises rannikuvees koorunud ogalik.
Kirjanduses vastavasisulised uurimused Läänemere kohta puuduvad.
Suur enamus käesolevas töös analüüsitud isenditest olid oma elu jooksul viibinud kas
pikemalt või lühemalt soolasemas avameres. Vaid üksikud isendid olid terve oma elu veetnud
magedamatel rannaaladel.
Fakt, et paljudel rannast maimunoodaga püütud isenditel on otoliid Sr:Ca profiili viimane näit
pigem avamereline, viitab kahele asjaolule. Esiteks, need isendid on alles avamerelt rannikule
jõudnud ja seetõttu pole magedamale veele iseloomulik madalam Sr:Ca näit otoliidile veel
ladestunud. Teiseks, ogalik saavutab suure enamuse oma pikkuskasvust esimese eluaasta
jooksul, mille järel kasv peaaegu peatub (Saat ja Turovski 2003); see aga tähendab, et ka
otoliidi kasv on ogaliku elu teises pooles pea olematu ja seega on keemiline info kokku
pressitud. Just nende kahe asjaolu võimalikul koosmõjul, kuid tõenäoliselt eelkõige otoliidi
kasvu peatumise tõttu, pole paljude isendite puhul võimalik otoliidi keemiliselt profiililt näha
viimast magedamasse vette tagasi saabumise jälge. Kõige kontrastsemalt on see näha Saunja
lahes püütud ogalike pealt – kõik sealt (nii mais kui novembris) püütud isendid olid sündinud
magedas vees (tõenäoliselt Saunja lahes), kuid otoliidi Sr:Ca profiili viimane näit oli selgelt
avamereline.
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Ogalike võimaliku päritolu ja eri asurkondade segunemise kohta käesoleva töö tulemuste
põhjal vastust anda ei saa, sest analüüsitud markerite hulgas polnud sellist, mis eristaks eri
piirkondadest pärit kalu. Seda raskendas ka asjaolu, et puudusid nö. teadaolevatelt koelmutelt
pärit isendid. Samuti on merekeskkond keemiliselt palju homogeensem kui mageveekeskkond ning seega on erinevuste leidmine esimeses raskendatud. Kirjandusest on siiski
teada, et Läänemere ogaliku asukonnad on geneetiliselt suhteliselt ühetaolised, mis viitab
asurkondade segunemisele (Wenneström et al. 2013). Tugevam geenisiire toimub lähestikku
asuvatel aladel (DeFaveri et al. 2012, 2013).

Joonis 3.3.1. Ogaliku kuulmekivide prepareerimine binokulaarluubi all.
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