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Merekaitsealad Eestis

Eesti loodus on väga mitmekesine ja küllalt suur osa sellest elu-
rikkusest on ka kaitse all. Kaitstavate alade – mis ühtlasi kuulu-
vad ka üle-euroopalisse kaitsealade võrgustikku Natura 2000 – 

pindala Eestis on 2010. a seisuga 14 590 km², millest ligi pool asub 
rannikumeres. 

Merealade loodusväärtusi hakati Eestis põhjalikumalt uurima alles 
hiljuti. Kogu Eesti ligi 25 000 km² suurusest territoriaalmerest on 
praeguseks loodusuuringuid tehtud umbes 9000 km²-l. Territoriaal-
merest väljapoole jääva majandusvööndi loodusväärtuste kohta puu-
duvad andmed veel täielikult.

Kuna mereuuringud on väga kulukad ja sõltuvad ilmastikust – seda 
eriti rannikust kaugel asuvate avamerealade puhul – siis on mõistlik 
alustada uurimist avameremadalikel, kus keskkonnatingimused on 
mitmekesised ja liigirikkus seetõttu enamasti suurem võrreldes ümb-
ritsevate sügavate merealadega. Meremadalikel  ja nende nõlvade eri 
osades leidub sobivaid elupaiku erinevate nõudmistega liikidele. Kaits-
tes meremadalikke ja sealset põhjaelustikku, kaitseme ühtlasi paljude 
kalaliikide kude- ja toitumisalasid ning ka lindude ja hüljeste toitumis-
paiku. Merealade kaitse ei tähenda enamasti kogu inimtegevuse kee-
lamist, vaid selle korraldamist looduskeskkonda säästval viisil. 

Eesti natura 2000 võrgustik ja uuritud merealad (juuni 2010). Kaart: kristjan herkül



Mereelupaigad

Aastal 1992 kinnitas Euroopa Komisjon 
loendi kõige ohustatumatest elupaiga-
tüüpidest, mis on Euroopa Liidus kait-

se all (nn loodusdirektiivi I lisa). Sellesse nime-
kirja kuuluvad kaks mereelupaigatüüpi, mida 
võib leida ka meie avamerealadel – karid ja liiva-
madalad. 

Karid (kaanefotol) on Läänemeres tõenäoliselt 
kõige atraktiivsemad ja ökoloogiliselt tähtsa-
mad elupaigad. Karideks nimetatakse kiviseid 
merepõhjakõrgendikke ja ümbritsevast liivasest 
merepõhjast esilekerkivaid rahne. Lisaks kuulu-
vad selle elupaigatüübi alla sileda pealispinnaga 
ning astmeliselt sügavamale laskuvad kaljuran-
nakud (enamasti saarte ümbruses). 

Karide elustik on väga mitmekesine. Taime-
dest esinevad (sõltuvalt veesügavusest) mitmed 
põhjale kinnituvad rohe-, pruun- ja punavetikad. 
Rannalähedastel karidel on enimlevinud mitme-
aastane pruunvetikas põisadru. Avameremada-
likel on see liik enamasti hävinud. Põhjaloomas-
tiku levinuimad esindajad on kividele kinnitu-
vad karbid (söödav rannakarp, rändkarp), koo-
rikloomad, käsnad ja sammalloomad. Rohkesti 
leidub põhjaeluviisilisi vähke (kirpvähid, kuul-
miksabad, kakandid). Tänu taimede poolt paku-
tavale varjule ja rikkalikule toidulauale on karid 
kudemis- ja elupaigaks paljudele kaladele (lest, 
emakala, kammeljas, merisiig, nolgus jt). Kari-
de piirkonnas leiavad rikkaliku toidulaua vee-
linnud ja seal peatuvad meelsasti hülged. Eesti 
kõige iseloomulikumad karid asuvad Lääne-Saa-
remaal, kuid neid leidub ka näiteks Pakri pool-

saare ja Pakri saarte ning Osmussaare ümbru-
ses. Seni uuritud avamere karidest on kõige ise-
loomulikuma elustikuga Neugrund Soome lahe 
piirkonnas, Gretagrund Liivi lahes ning Must-
pank, Soolakuiv ja Suurkuiv Läänemere avaosa 
vetes.

Karid on ka atraktiivseks sukeldumispaigaks. 
Karisid ohustab ehitustegevus (nt tuuleparkide 
rajamine), õlireostus, eutrofeerumine.

Mereveega üleujutatud  liivamadalateks 
nimetatakse iseloomuliku elustikuga ümbrit-
sevast merealast eristuvaid liivapõhjaga alasid. 
See elupaigatüüp esineb tavaliselt madalas ran-
nikuvees või avameres merepõhja kõrgendikel. 
Lainetusele avatud rannikualal  ning avameres 
olevatel liivamadalatel iseloomulik taimestik 
puudub – vee intensiivne liikumine ei võimalda 
sellel kasvada. Liiv on antud piirkondades tuge-
valt läbi pestud ning elupaigale on iseloomu-
lik kaevunud loomastik (karbid, ussid ja koorik-
loomad). Varjulisemates kohtades kasvavad lii-
vamadalad täis meretaimi, moodustades liigi-
rikkaid kooslusi. Sellistel lainetuse eest varjatud 
liivamadalatel kasvavad mändvetikad, merihein, 
penikeelelised ja rohevetikad. Sügavamas vees 
esineb punavetikaid. Loomadest leidub hulkhar-
jasusse, karpe (balti lamekarp, liiva-uurikkarp, 
südakarp), tigusid ja vähke. Sellised liivamada-
lad on tähtsad kalade (nt lest, madunõel, tobijad, 
mudilad) kudemispaigad ja veelindude toitumis- 
ning talvitumisalad. 

Liivamadalad on äärmiselt tundlikud inimte-
gevuse, eriti süvendustööde suhtes. Elustikule 
mõjuvad hukutavalt ka veetransport ja reostus. 

Meremadalike 
elustik

Avamere liivamadalatel 
taimestiK tihti puudub.



VETIKAD

Avameremadalikel kasvab erinevaid vetikaid – rohevetikaid võib lei-
da madalas vees kuni ~6 m sügavuseni; pruunvetikavöönd ulatub 

6 – 15 (20) m; ja kõige sügavamal (kuni 40–60 (200) m sügavusel) suu-
davad elada üksnes punavetikad. 

Karevetikas (Cladophora glomerata) 
on Läänemeres laialt levinud lühieali-
ne kiirekasvuline niitjas rohevetikas, 
kes kasvab nii mage- kui riimvees 
(tema ülemine soolsuspiir arvatakse 
olevat 15‰). Teda võib leida veepiirilt 
kuni 5 (8) m sügavuseni, kinnitununa 
kõva substraadi külge või ka lahtiste 
vetikamattidena. Karevetikad paku-
vad toitu ja varju paljudele organismi-
dele, kuid eutrofeerumise tingimus-
tes vohama hakates võivad muutuda 
ka nuhtluseks.

Karevetikad on nimetuse saanud 
sellest, et katsudes tunduvad nad karedatena. See tuleb lima puudu-
misest. Laoses tarvitatakse karevetikaid toiduks. Neid süüakse nii too-
relt kui küpsetatult.

Pruunvetikatest on meie meremadalikele iseloomulikumad liigid 
ladinakeelsete nimedega Pilayella littoralis ja Sphacelaria arctica 
(eestikeelsed nimetused kahjuks puuduvad).

Pilayella littoralis on kiirekasvuline üheaastane niitjas pruunveti-
kas, kes kasvab paljudes kooslustes (nt põisadrukoosluses) epifüüdina 
(st kasvab teistel taimedel) ja esineb ka iseseisva kooslusena. Liik esineb 
kuni 10 m sügavusel (lahtiselt ka sügavamal) ja vähemalt 4,5‰ soolsu-
sega vees. Ta paljuneb massiliselt kevadel ja varasuvel ning juba kesk-
suvel moodustab lahtisi vetikamatte ja hakkab lagunema. Eutrofeeru-
mise tulemusena on üheaastaste niitjate vetikate vohamised (õitsen-
gud) viimasel ajal sagenenud ja see mõjub halvasti mitmeaastaste suur-

vetikate (nt põisadru) paljunemisele ja 
levikule. Vohavad vetikad varjavad 
valguse, põhjustavad hapnikupuudust 
ja eritavad mürgiseid aineid, mõjuta-
des negatiivselt paljusid mereorganis-
me, sh ka näiteks kalade marja.

Sphacelaria arctica on jääaja jää-
nukliik, mis on Läänemere sügava-
mates osades (6–19 m sügavusel) 
väga levinud, olles seal sageli ainuke 
vetikaliik. See väike mitmeaastane Sphacelaria arctica gretagrundi madalal

CLADOPHORA (roheline) ja PILAYELLA (pruun)



pruunvetikas eelistab lainetusele suhteliselt ava-
tud merealasid vee soolsusega üle 5‰ (soolsuse 
alampiiriks on 3,9‰).

Punavetikad suudavad kasvada kuni 200 m 
sügavusel tänu neis sisalduvatele punastele pig-
mentidele (fükoerütriin ja fükotsüaan), mis või-
maldavad neil kasutada fotosünteesiks väga 
nõrka valgust. Meie meremadalike levinuimad 
punavetikaliigid on agarik, harilik helmesvetikas 
ja Polysiphonia fucoides.

Agarik (Furcellaria lumbricalis) esineb kõvadel 
põhjadel 1–20 (30) m sügavusel ning pehme-
tel põhjadel võib seda leida sügavusvahemikust 
4–10 m. 

Väinameres Kassari lahes leidub teda oma-
pärase kinnitumata vormina, mis moodustab 
merepõhjas hõljuva vaiba. Agarik on ainus Ees-
tis töönduslikult püütav vetikas. Juba 1966. aas-
tast toodetakse Saaremaal estagari nimelist tard-
ainet, mis on sarnane pektiinile ja želatiinile. Osa 
toorainet püütakse traalidega Kassari lahest, osa 
korjab Saaremaa ja Hiiumaa rannarahvas peale 
tormi ja müüb tootjale. Algselt kasutati estaga-
rit põhiliselt marmelaadi valmistamiseks; nüüd 
on kasutusvaldkondi rohkem – näiteks jogurti 
paksendamine. Kassari lahes kasvab agarik sega-
mini “laialehelise” punavetikaliigiga Coccotylus 
truncates. Koloonia pindala võib ulatuda kuni 
130 km² ja teadaolevalt on see maailma suurim.

Harilik helmesvetikas (Ceramium tenuicorne) 
on Eesti vetes ja kogu Läänemeres väga tavaline 
liik, mis kasvab kõvadel põhjadel või ka epifüü-
dina teistel vetikatel või karpidel veepiirist kuni 
18–20 m sügavuseni. Ta eelistab üle 5‰ soolsu-
sega vett ja magedamas kui 3,9‰ teda ei leidu. 
Helmesvetikas kasvab 2–8 cm pikkuseks. See 
mitmeaastane punavetikas suurendab talvepe-
rioodil oma fotosünteesiks vajalike pigmentide 
(klorofüll, fükoerütriin, fükotsüaan) kontsent-
ratsiooni, mis võimaldab tal ellu jääda ka väga 
vähese valguse tingimustes ja isegi jää all pea-
aegu täielikus pimeduses. Seetõttu on helmes-
vetikad talvisel ajal erksavärvilisemad kui suvel.

Polysiphonia fucoides on üks sagedamini esi-
nevaid liike Eesti rannikuvetes. See mitmeaastane 
harunev niitjas punavetikas levib madalast ran-
naveest kuni 20 (25) meetri sügavuseni ja eelistab 
vee soolsust üle 5‰. Enamik leiukohti asub süga-
vamal kui 5 meetrit. Ta kinnitub kivisele põhjale, 
teistele vetikatele või molluskite kodadele risoidi-
de abil ja kasvab kuni 25 cm kõrguseks.

AGARIK

HELMESVETIKAS (punane)

Polysiphonia fucoides



PÕHJALOOMASTIK

Põhjaloomastikust esineb ava-
meremadalikel koorikloomi (ehk 

vähilaadseid), usse, molluskeid (ehk 
limuseid), sammalloomi, hüdraloo-
mi jt selgrootuid. Kõvadel põhjadel 
on domineerivateks liikideks tõru-
vähk (Balanus improvisus) ning söö-
dav rannakarp, esineb ka kirpväh-
ke (Gammarus spp). Pehmetel põh-
jadel domineerivad balti lamekarp 
ja söödav südakarp (Cerastoderma 
glaucum). 

Kakandid on vähid, keda iseloomus-
tab lai lapik kere ja seitse paari enam-
vähem ühepikkuseid jalgu. Kõik 
me oleme näinud mulla- ja keldri-
kakandeid, kes elavad maismaal. Ena-
masti aga on kakandid veeloomad, 
kes hingavad (nagu kõik vähid) lõpus-
tega. Läänemeres esineb neid kahek-
sa liiki. Tuntuim neist on sügavamas 
vees elav kuni 10 cm pikkune meri-
kilk.

Merikilk (Saduria entomon) on hilis-
jääaja jäänukliik, seetõttu leidub teda 
eelkõige sügavamatel aladel ja jaheda-
mas vees. Looma piklikovaalne keha 
on kaetud roheka või pruunika paksu 
koorikuga, mis muudab tema välimu-
se nii mõnelegi inimesele hirmuära-
tavaks. Siiski pole vähimatki põhjust 
loomakest karta: ta ei ole mürgine ega 
muul moel ohtlik. 

Tema levikuala hõlmab Jaapani 
mere põhjaosa ja kogu Põhja-Jää mere 
rannikuvööndi. Läänemeres on ta 
levinud idapoolsel alal. Arvatakse, et 
merikilk jõudis Läänemerre Valgest 
merest Joldiamere ajastul ligikaudu 
10 000 aasta eest.

Merikilk toitub teistest põhja looma-
dest, ühtlasi sööb ta surnud kalu, ning 
on ise toiduks paljudele põhjatoidu-
listele kaladele nagu tursk, lest, meri-
härg, nolgus, emakala ja angerjas.

BALTI LAMEKARP

MERIKILK

SÖÖDAV RANNAKARP



Balti lamekarp (Macoma balthica) on meie 
vete kõige arvukam ja ka kõige suurema biomas-
siga karbiliik. Olles ise pisike (Eestis tavaliselt 
alla 3 cm), teeb ta ära tohutu töö. Lamekarp elab 
liivase põhjaga merealadel, kus kaevub põhja-
setetesse umbes 5 cm sügavusele. Liiva sees lii-
kudes otsib ta sealt toitu – kõige väiksemaid 
orgaanilise aine osakesi. Selleks sirutab ta pool-
mete vahelt välja kaks pikka (loomast kuni küm-
me korda pikemat) sifooni, millest ühe kaudu 
tõmbab sisse vee koos toiduosakeste ja hinga-
miseks vajaliku hapnikuga, teise kaudu väljutab 
läbifi ltreeritud vee. Nii toimib balti lamekarp 
omapärase merepõhja vihmaussina, kes tänu 
suurele arvukusele kobestab ja puhastab mere-
põhja nagu maismaalimused aiamulda. Kui lii-
vapõhi toitaineid ei sisalda, on lamekarp või-
meline neid sifooni abil püüdma ka veest. Balti 
lamekarpi võib leida kuni 100 m sügavuselt ning 
ta võib elada 30-aastaseks.

Lamekarpi ohustab merevee liigne soojene-
mine. Seoses merevee keskmise temperatuuri 
tõusuga on liigi levikupiir liikunud põhja suu-
nas ning Hispaania ja Itaalia vetest on ta viimase 
40 aastaga täielikult kadunud. Balti lamekarp on 
väga tundlik õlireostuse suhtes.

Söödav rannakarp (Mytilus trossulus) on üks 
tavalisemaid karpe Läänemeres, kus ta esineb 
kuni 40 m sügavusel. Ta on Läänemere kiviste 
põhjade kõige massilisem põhjaloomastiku liik, 
kes talub suuri temperatuuri ja soolsuse kõiku-
misi. Nagu paljudel mereliikidel, sõltub tema 
kehakasv vee soolsusest – mida magedam vesi, 
seda väiksemad on loomad. Söödava rannakarbi 
pikkus Inglismaa rannikul (ookeanis) võib ula-
tuda 15 cm, Soome lahes on see aga ainult 2 cm. 
Rannakarp elab kõval pinnal: kividel, kaljudel, 
ka teistel karpidel. Nii tekivad hiiglaslikud kar-
bipangad. Aluspinnale kinnitub ta karbist välja-
ulatuva paljuharulise büssuse abil. Osa harusid 
kinnitades ja teisi lahti lastes võib loom liikuda 
üsna pikki vahemaid. Söödav rannakarp toitub 
hõljumist. Poolmete vahelt ulatuvad välja kaks 
sifooni – üks tõmbab vett sisse ja teise kaudu 
voolab välja fi ltreeritud vesi. Üks karp võib päe-
va jooksul läbi kurnata kuni 20 l merevett. Nii on 

neil väga oluline osa vee puhtuse ja läbipaistvu-
se säilitamisel. 

LINNUD

Meremadalikud on olulised veelindude toi-
tumisalad. Sügavamatel merealadel pea-

tuvad näiteks aul, mustvaeras, tõmmuvaeras, 
hahk, kirjuhahk; mõõdukatel sügavustel näi-
teks sõtkas, merivart ja tuttvart. Peamised ohud 
merelindudele on inimtegevusest tulenev häi-
rimine, elu- ja toitumispaikade kadumine (nt 
tuule parkide või muude ehitiste rajamise tõttu), 
õlireostus, kalavõrkudesse takerdumine ja toidu-
varude vähenemine. 

Aul (Clangula hyemalis) on väiksemat sorti 
sukelpart, kes kaalub tavaliselt 600–700 g. Sules-
tiku värvus sõltub linnu soost ja aastaajast, eri-
nevalt teistest partidest vahetab aul sulestikku 
koguni kolm korda aastas. Auli isaslinnu tun-
neb hästi ära väga pikkade (10-15 cm) ja peeni-
keste sabasulgede järgi. Emaslinnul on saba aga 
lühike. Talviti on emaslinnu pea, kael ja kõht val-
ged, pealagi ning põselaik tumedad. Isaslinnu 
pea ja kõht on talvel enamjaolt valged, rind ning 
põselaik tumedad. Pesitsusajal on mõlema linnu 
sulestikud tumedamad, et sulanduda paremini 
ümbritsevasse keskkonda.

Aul pesitseb tundravöötmes, kuid talvituma 
lendab lõuna poole. Euroopas on olulisim tal-
vituspiirkond aulidele Läänemeri, kus talvitub 
kuni 4,5 miljonit lindu. Aulide koguarvu maa-
ilmas hinnatakse 6,2–6,8 miljonile, kuid see on 
vähenemas. 

ISANE AUL



Peamisteks ohtudeks on naftareostus, sattumine kalurite püünis-
tesse ning pesitsusaladel poegade ja munade hävitamine polaarrebas-
te ja kajakate poolt.

Eestis on aul talvituja ja läbirändaja. Eestist rändab läbi mitu mil-
jonit auli. Eesti vetes arvatakse talvituvat 100 000–500 000 auli. Mai-
kuus rändavad aulid meilt pesitsusaladele tundrasse. 

Toitumiseks aulid sukelduvad ja ujuvad vee all. Nad võivad sukeldu-
da kuni 60 m sügavusele. Nad söövad peamiselt limuseid, vähilaadseid 
ja mõningaid väikesi kalu, kuid vahel ka taimset toitu.

Aul maandub vette mitte nagu teised pardid jalad piduritena ees, 
vaid rind/kõht ees „plärtsatades”.

Isaslinnud on häälekad. Nende meloodiline, tõusvalõpuline kutse-
hüüd meenutab joodeldamist ning kostab nagu ”au, au, aul, au”, 
„aa-auli”.

Auli rahvapärased nimed on kõvakael, haul, oul, kakkaul, kaul, 
aavik, aulibe, kõvakaul

Kirjuhahk (Polysticta stelleri) kuulub 
maailmas otsesesse hävimisohtu sat-
tunud linnuliikide hulka. Läänemeri 
on kõige tähtsam kirjuhaha talvitus-
piirkond Euroopas. Kirjuhahk talvi-
tub regulaarselt Vilsandi rahvuspar-
gis, Loode-Saaremaa pankade ja Rist-
na piirkonnas ning suundub siit pesit-
susaladele alles maikuus. Kirjuhahad 
peatuvad talvel enamasti avamerel, 
kuid kevadkuudel tulevad nad sage-
damini ranna lähedusse, kus toituvad 
rannakarpidest, vähilaadsetest, hulk-

harjasussidest ja ka taimedest. Kirjuhaha hundsulestikus isaslinde on 
teistest pardiliikidest kerge eristada nende rohekate laikudega valge 
pea, musta kaela ja kastanpruuni rinna järgi. Nii isas- kui ka emaslin-
dudel on sinakas nokk.

Läänemerel talvituvad kirjuhahad ongi põhiliselt koondunud 
 Lääne-Saaremaale, kus hinnanguliselt talvitub kuni 3000 lindu. Vähe-
sel määral võib neid leida ka Leedu rannikuvetes, Ahvenamaa saares-
tikus ja Rootsi ranniku lähedal. Kirjuhahad liiguvad tiheda parvena, 
ka toidu järele sukeldutakse ja pinnale tõustakse üheskoos. Kui kirju-
hahkade parv nagu üks mees lendu tõuseb, on omapärane tiivavihin 
mere kohal kaugele kuulda.

Pesitsusaladel Siberi põhjaosa tundrates ohustab kirjuhahku suu-
renenud inimtegevus ning ka polaarrebased ja kajakad. Euroopa tal-
vituspaikades on üha tõsisem oht naftareostus. Ohtu suurendab lii-
gi harukordne seltsingulisus. Kirjuhahku võib ohustada ka ranna-
kalapüük. Kui tihe salk satub sukelduma kohas, kuhu kalurid on 
pannud kalapüüniseid, võib ohvreid olla korraga hulganisti. Eestis on 
kirjuhahk II kategooria kaitse all.

KIRJUHAHa isaslind



Hahk (Somateria mollissima) on väikese hane 
suurune matsakas suur partlane. Hundsulesti-
kus isane on edeva valkja selja ja põskedega, rin-
nalt roosakas, musta kõhualuse ja sabaga. Kuklal 
esineb rohekat tooni. Puhkesulestik pärast pesit-
semist on tume, peaaegu must, valgete  küünra-
kattesulgedega. Emaslinnu sulestik on kergelt 
tumedavöödilise hallikaspruuni varjevärvusega. 
Ka noorlinnud on algselt pruunikashallid. Hahal 
on lühike kael ja üsna jäme hallikas või rohekas 
nokk. 

Meile saabub hahk rändlinnuna tavaliselt 
märtsis-aprillis, pesitseb peamiselt meresaartel 
ja –laidudel ning lahkub novembris. Eestis pesit-
seb 3000–7000 paari hahkasid. Üksikud isen-
did (20–100) talvituvad. Hahk armastab süga-
vamat vett ja siseveekogudele ei tule. Isaslinnud 
kogunevad juba maikuus emaste haudumise ajal 
suurte parvedena avamerele sulgimiseks ja toi-
tumiseks, emaslinnud järgnevad neile koos poe-
gadega juunis-juulis. 

Hahk on kuival maal kohmakas, kuid vees 
vägagi osav. Ta on võimeline sukelduma kuue 
meetri sügavuseni (üksikud vaatlused kuni 
30 m) ja olema vee all pisut üle minuti. Vee all lii-
kumiseks kasutab ta lisaks lestadele ka tiibu. 

Pulmamängul on isase hüüd kume „auu-u”, 
millele emane vastab madala kokutamisega 
„kok-ok-ok” või madalalt „körr, krö”. Paaritu-
mistseremoonia toimub vees. Paarid moodus-
tuvad reeglina üheks aastaks. Pesa teeb hahk 
merelähedasse maapinnalohku, mille vooder-
dab udusulgedega. Emaslind muneb 4-6 rohe-
kashalli muna. Haudeaeg on 25-26 päeva, mil-
le ajal emaslind paastub. Oma varjevärvuse tõt-
tu on emaslind äärmiselt raskesti märgatav ja 
jääb sellele lootes pesale kuni viimase hetkeni ka 

vaenlase lähenedes. Peale koorumist on pojad 
koheselt ujumisvalmis. Ema kantseldab noorlin-
de veel 65–75 päeva peale koorumist. 

Hahk toitub rannakarpidest ja vähilaadse-
test, aeg-ajalt saab kätte ka väiksemaid kalu. Toi-
tu hangib ta nii sukeldudes kui ka madalas vees 
küünitades. Haha tugev ja mitte eriti lame nokk 
on kohastunud karpide kinnituskohast lahtikan-
gutamiseks ja põhjamudas kaevamiseks. Kar-
pe neelab ta koos kojaga, mille tugev magu söö-
davast osast eraldab. Koja jäänused väljutatakse 
räppetompudena. 

Hahasuled on juba ammustel aegadel tuntud 
kui üks parimaid teadaolevaid looduslikke soo-
justusmaterjale, mida on sajandeid kasutatud ja 
ka praegu kasutatakse nii polaar- kui ka alpinis-
miriietuse valmistamiseks, samuti magamiskot-
tide täidisena. Oma kerguse ja soojapidavuse 
suhte poolest ületab haha udusulg paljusid täna-
päevaseid kunstmaterjale. Sealjuures on udusul-
gede kogumine traditsioonilisel viisil ka hahka-
dele ohutu, kuna sulgi kogutakse peale pesitse-
mist mahajäetud pesadest. 

Vaerad on tumeda sulestikuga sukelpardid. Sel-
lele viitab ka nende ladinakeelne nimi Melanitta, 
mis tuleneb kreeka keelest ja tähendab “musta 
parti”. Eestis võib regulaarselt kohata kahte liiki – 
mustvaerast (Melanitta nigra) ja tõmmuvaerast 
(Melanitta fusca) – neist esimest vaid rändel ja 
talvitumas; teist ka meie meresaartel pesitsemas. 
Vaerad on auli kõrval ühed arvukamad meilt läbi 
rändavad veelinnud. Neid võib enamasti näha 
avamerel suurte parvedena. Nad lendavad kii-

ISANE HAHK

tõmmuVAERA isaslind



resti madalal veepinna kohal iseloomulikus korrapäratus reas. 
Nii must- kui ka tõmmuvaera isaslinnu sulestik on üleni must, kuid 

tõmmuvaera isaslinnul on iseloomulik valge laik silma all ja valge tii-
vaküüdus, mis on paremini näha lennul. Raskem on eristada kahe lii-
gi emaslinde, kes on mõlemad tuhmpruunid ja heledamate põskede-
ga. Kui mustvaera emaslinnu põsk on üleni hele, siis tõmmuvaeral on 
vaid väiksemad heledad laigud pea külgedel.  Parimaks tunnuseks on 
siiski tõmmuvaera valge tiivaküüdus, mis mustvaeral puudub. 

Vaerad toituvad peamiselt molluskitest, koorikloomadest, ussidest 
ja muudest selgrootutest, süües vahel ka väikesi kalu ja veetaimi. Nad 
võivad toidu järele sukelduda kuni 30 meetri sügavusele.  

Järvekaur (Gavia arctica) ja 
punakurk-kaur (Gavia stellata) on 
vähearvukad ja kogu maailmas kaitse 
all olevad veelinnud. Eestis on järve-
kaur II ja punakurk-kaur III kategoo-
ria kaitse all. Nad on suurepärased 
sukeldujad, kes toituvad peamiselt 
kaladest. Kaurid võivad viibida  vee 
all keskmiselt ühe minuti ning jõuda 
mitmekümne meetri sügavusele. 

Kaurid on hane suurused linnud, 
keda võib ära tunda odaterava noka, 
pika ja jämeda kaela ning väga lühikese 
saba järgi. Lennus paistavad silma teis-
test lindudest kitsamad tiivad. Nende 
kehakuju meenutab mõnevõrra tor-
peedot, mille otsa kinnituvad ujules-
tadega jalad. See annab vee all võimsa 
tõukejõu, kuid maapinnal on nad väga 
kohmakad. Sel põhjusel asuvad kau-
ride pesad tavaliselt kalda piirist vaid 
mõne meetri kaugusel. Enamik kaure 
pole suutelised maapinnalt õhku tõus-
ma ning nende jaoks on ainsaks star-

divõimaluseks joosta kümmekond meetrit veepinnal. 
Kuna järvekaur järvekaldail iseloomulikult kohmakalt kõnnib, siis 

on vanarahvas talle pannud ka hulganisti nimesid. Neist enimlevinud 
on kakerdaja. Välimusele ja muule iseloomulikule viitavad veel paljud 
teisedki nimed: kõvakael, põhjahani, persu, päitshärg jne. 

Hundsulestikus on nii järve- kui ka punakurk-kaur halli peaga. Jär-
vekauri tunnuseks on valge mustriga tume selg, valged triibud kaela 
külgedel ja must kurgualune. Punakurk-kauri tunneb ära punase kur-
gu, ühtlase pruunika selja ja valgete triipude järgi kuklal. Talvel puhke-
sulestikus on mõlemal liigil ülapool pruunikashall ja alapool valge, 
kusjuures küljelt vaadates on punakurk-kauril suurem osa kaelast val-
ge, aga järvekauril umbes pool (tagumine pool on tume). Kauride 
emas- ja isaslinnud on välimuselt sarnased. 

Punakurk-kaur

JÄRVEKAUR



Eestis on kaurid küllalt arvukad läbirändajad 
nii kevadel (aprillist juunini) kui sügisel (sep-
tembrist detsembrini). Osa kaure tuleb ka meie 
vetesse talvituma. Rände ajal näeb kaure nii Eesti 
rannikuvetes kui ka suurematel siseveekogudel, 
kus nad peatuvad suhteliselt väikeste parvedena. 
Kaurid pesitsevad üldiselt meist põhjapool, kuid 
üksikud järvekauride paarid pesitsevad igal aas-
tal ka meie järvedel. Pesitsevaid punakurk-kaure 
pole Eestist pärast 1947. aastat enam leitud.

Väikekajakas (Larus minutus) on maailma 
väikseim kajakas, kes on väikesearvuline kogu 
Euroopas. Eestis on ta II kategooria kaitsealune 
liik, keda võib siin kohata nii pesitsemas kui ka 
läbirändel ja mõnikord talvitumas.

Väikekajakas vahetab oma sulestikku vastavalt 
aastaajale. Pesitsusajal kaelani süsimust ja silma-
paistev pea muutub talvel peaaegu üleni valgeks, 
välja arvatud väike must täpp silma taga ja tume 
pealagi. Emas- ja isaslind on sarnase sulestiku-
ga. Väikekajakas on sarnane naerukajakaga, kel-
le pea on samuti tume, kuid erinevalt naerukaja-
ka heledatest tiivaalustest on väikekajaka tiibade 
alaosa tume.

Eestis pesitsevad väikekajakad saabuvad mei-
le aprillis ning asuvad talve eest põgenema juba 
augustis-septembris. Pesitsuspaigana eelistavad 
nad madalate taimestikurikaste järvede ja mere-

lahtede kaldaid ning meresaari. Läbirände ajal 
kohtab väikekajakaid peamiselt avamerel. 

Väikekajakas toitub peamiselt putukatest, näi-
teks kiilidest, ühepäevikutest, kärbestest, kihu-
lastest ja mardikatest, ent püüab ka kala ja vee-
selgrootuid ning vahel sööb taimevõsusid. 

Looduslikke vaenlasi väikekajakate vanalin-
dudel eriti pole, kuid mätaste vahele rajatud pesi 
võivad rüüstada röövloomad ja -linnud. 

Eestis arvatakse pesitsevat vaid 500–1000 
paari väikejakaid. 

Üks huvitavamaid veelinde Läänemerel on 
alk (Alca torda). See lind meenutab oma tüse-
da keha ja mustvalge „ülikonnaga” mõneti ping-
viini, kuid erinevalt viimastest suudavad algid 
lennata sama hästi kui ujuda. Algid on tõelised 
merelinnud – nad veedavad enamiku ajast vees, 
kalastades, sulgi kohendades ja isegi magades, 
ning tulevad kaldale ainult pesitsema. Olles küll 
üsna head lendajad, eelistavad nad ohu korral 
siiski pigem sukelduda. Algid pesitsevad peami-
selt kolooniates kaljunukkidel, kus röövlooma-
del on raske nende munade või poegadeni jõu-
da. Eestis pesitseb neist vaid mõni paar kauge-
matel Soome lahe saartel, kuid rändel ja talvitu-
mas võib neid siin arvukamalt kohata.

KALAD
Merisiig (Coregonus lavaretus) on saleda keha-
kujuga, hõbedane, valge kõhu ja väikese peaga 
kala, kellel on sabal lõhilastele iseloomulik rasva-
uim. Täiskasvanuna on ta kehapikkus 30–50 cm 
(suurim Eestis püütud isend 63 cm) ning kaal 
0,7–2 kg (Eesti rekord on 5,2 kg). Ta on üsna 
tavaline kala, kes asustab kogu Läänemerd. Ees-
tis elab siig kõikjal rannikuvetes ning Pärnu ja 
Narva jões. 

VÄIKEKAJAKAS

ALK

MERISIIG



Siiad eelistavad koguneda parve-
desse ning liiguvad rohkem põhja-
lähedastes veekihtides. Kudemi-
seks siirduvad osad siiad jõgedesse 
(jõeskudev vorm), osad aga koevad 
meres (mereskudev vorm). Meres-
kudevate siigade kudemispaikadeks 
on madalad, lainetuse eest kaits-
tud merelahed, kus on kõva liiva-, 
kruusa- või kivipõhi. Et paljud sel-
lised paigad on praeguseks Lääne-
mere eutrofeerumise tagajärjel veti-
kaid jm meretaimi täis kasvanud, on 
mereskudevate siigade kasutusse jää-
nud vaid üksikud sobivad kudealad 
(näiteks Kuusnõmme laht Saare-
maal, Soonlepa laht Hiiumaal, Gre-
tagrundi madal Ruhnu lähedal). 
Siiad koevad hilissügisel oktoob-
ri lõpust detsembrini. Mari areneb 
külmas vees kuni kevadeni ja vastsed 
kooruvad peale jää lagunemist april-
lis. Moone maimuks toimub 1,5–2 
kuu möödudes. 

Pisikesed siiad toituvad alguses 
planktonist ja hiljem põhjaloomasti-
kust. Täiskasvanute toiduspekter on 
lai: siia kuuluvad väikesed limused, 
hüdraloomad, kirpvähilised ja väike-
sed kalad (nt mudilake). 

Merisiig on kantud EL loodus-
direktiivi V lisasse, mis tähendab, et 
EL liikmesriigid peavad jälgima, et 
püük ei ohustaks siiapopulatsioo-
ni püsimist, ja vajadusel kehtestama 
vastavad piirangud. 

Rahvapärased nimetused: siig, 
meresiig, läänemere siig, sik, siken

Meremadalikel võib leida ka meri-
puugiliste seltsi kuuluvaid omapära-
se välimusega põhjakalu nagu näiteks 
nolgus, meripühvel, merihärg, meri-
varblane ja pullukala. Kõik nimetatud 
liigid on kantud Eesti Punasesse Raa-

matusse kategooriasse „määratlemata“ – seega on tegemist liikidega, 
mille ohustatuse astet ei ole andmete ebapiisavuse tõttu võimalik täp-
semalt määratleda.

MERivarblane

MERiHÄRG

MERiPÜHVEL

NOLGUS



Nolgus (Myoxocephalus scorpius) on võldaslas-
te sugukonda kuuluv 25–30 cm pikkune kala. 
Ta keha on kohmakas ja lühike ning pea tun-
dub ebaloomulikult suur – see võib moodusta-
da kolmandiku kogu keha pikkusest. Peale järg-
nev kere aheneb kiiresti saba suunas. Keha on 
soomusteta, kaetud hoopis luuplaatide, ogade 
või naastukestega. Uimed on kõrged ja suured, 
eriti lehvikjad rinnauimed. Peas on ohtralt luu-
lisi kühme ja ogasid. Lisaks niigi silmatorkavale 
välimusele, on nolgus ka eredalt värvunud. Kui 
nolgus kätte võtta, püüab ta inimest hirmutada, 
ajades lõpusekaaned laiali ning tekitades lihaseid 
pingutades madalat ja urisevat häält. 

Nolgus on külmalembene merekala, kes asus-
tab Atlandi ookeani põhjaosa, Põhja-Jäämerd 
ning selle piirkonna meresid. Eestis elab ta kõik-
jal merevetes, eelistades sügavamaid piirkon-
di Liivi ja Soome lahes ning saarte lääneranni-
kul. Nolgus elutseb peamiselt kivisel põhjal, kus 
on ka veidi muda ja liiva. Ta sööb koorikloomi, 
hulkharjasusse, vetikaid ning laevadelt heideta-
vaid jäätmeid, aga vahel ka teisi kalu nagu ahve-
nad, emakalad, räimed, kilud ja meripühvlid. 

Nolgus koeb talvel novembrist veebruarini. 
Emaskala laseb kivide vahele kokkukleepunud 
kämbu marjateri ning sellega on asi tema jaoks 
lõppenud. Isane valvab marja kannatlikult kogu 
arenemisaja vältel, mis võib kesta viiest nädalast 
kolme kuuni. Ta toetab end marjale ning õhu-
tab seda, liigutades oma hiiglaslikke rinnauimi 
nagu lehvikuid. Isasnolgus tõrjub eemale marja-
söödikuid ning eemaldab halvaks läinud mar-
jateri. Koorunud vastsed hõljuvad alguses vees, 
umbes 2 cm pikkustena laskuvad aga mere põhja. 

Rahvapärased nimetused: simpa, mereskor-
pion, karvsarvine, eesti härg, maahärg, kivi-
merihärg, rootsi härg, võlthärg, volthärg, volt, 
voldu, võlgu, merikurat. merihärg, härjakrõnt, 
volkhärg, karvservine (härg), teravate piikidega 
merihärg, rootshärg, 

Kalamajanduslikku väärtust sellel liigil ei ole, 
kuid „ogalise” keha tõttu võib ta kergesti nakke-
võrkudesse takerduda.  

Meripühvel (Taurulus bubalis) kuulub samu-
ti võldaslaste sugukonda. Ta meenutab mõne-

ti nolgust, kellest ta on küll tublisti väiksem – 
ca 17 cm pikkune. Kala kuklaosas turritavad 
välja ogapaarid. Silma ümbritseb lihaseline volt. 
Küljejoonest ulatuvad välja väikesed ogad. Kala 
värvus varieerub pruunikatest toonidest punas-
teni. Sarnaselt nolgusele on ka meripühvel või-
meline lõpusekaarte vibratsiooni abil tekitama 
madalat urisevat heli.

Rahvapärased nimetused on merihärg, kidu-
merihärg, kiduhärg, sinirohekas (merihärg), 
merepull, pühvel, hunt

Merihärjal (Triglopsis quadricornis) on võl-
daslastele iseloomulikud konarlikud käsnjad 
luunäsad kõige tugevamini arenenud – tema 
pealael on kaks paari silmatorkavaid luukühme. 

Usuti, et kui esimesel kevadisel kalaretkel sat-
tus võrku merihärg, tähendas see püügiõnne 
kadu kogu suveks, sest tegemist oli kurja sõna 
mõjul sündinud loomaga. Merihärja leidmi-
ne püüsest andis märku sellest, et kuri silm või 
nõidus on peale hakanud. Selle vastu pidi aitama 
püüniste keetmine tubakavees, suitsutamine pii-
bupigiga, hanekolla (nõmmliivatee) vartega või 
mingi muu vahendiga. Merihärgi kui nõialoomi 
on soovitatud hävitada drastilisel viisil: ükshaaval 
purukstampimisega, jalakanna all katkivajutami-
sega või koguni hammaste abil lõhkirebimisega. 

Merihärga on ka toiduks tarvitatud, kuid tema 
luisest kehast kõlbab vaid kolmandik süüa. Peale 
selle on teda kasutatud tuulelipuna ilmaennus-
tamiseks: laialitõmmatud uimedega kuivatatud 
merihärjal aeti keskelt siidniit läbi ja tõmmati toa 
lakke. Kolm päeva enne tuule suuna muutumist 
pidavat kala nina sinnapoole pöörduma, kust-
poolt tuul puhuma hakkab.

Erinevalt kahest sugulasest – nolgusest ja 
merivarblasest, kes armastavad kivist ümb-
rust – , eelistab merihärg liivast põhja, kuhu 
isaskala uuristab 10–15 cm sügavuse pesalo-
hu. Ta meelitab sinna emaskala, kes kohe pärast 
kudemist lahkub. Isane merihärg valvab ja kait-
seb marjateri järgnevad kolm kuud, kuni neist 
väikesed merihärjad kooruvad. 

Merihärja päriskodu asub Põhja-Jäämeres ja 
Gröönimaa ümbruses. Ka Läänemeres eelistab 
ta elada külmas vees ja rändab seetõttu suveks 



sügavamale. Merihärja toiduks on peamiselt merikilgid, aga ka kuul-
miksabad ja kirpvähid ning kaladest ogalikud, tobiased, mudilad ja 
emakalad.

Merihärja rahvapärased nimetused on nelja sarvega merihärg, töm-
bisarveline merihärg, võrguhärg, simphärg, simpmerihärg (vrd root-
si k hornsimpa), merikoer.

Merivarblane (Cyclopterus lumpus) on Läänemeres tavaline põhja-
kala. Ta elab peamiselt kõvema põhjaga aladel, kus saab oma kõhul 
paikneva iminapa abil kinnituda. Kui üldiselt on isane merivarblane 
sinakashall, siis kudemisajal aprillis-mais muutub ta kõht värvikaks – 
telliskivipunaseks, tihti ka siniseks, roheliseks või oranžiks.

Merivarblane on kala, kellel puuduvad soomused ja kõhuuimed on 
välja arenenud imiplaadikesteks. Nagu ikka heal lapsel, on ka meri-
varblasel mitu nime – hiidlased kutsuvad teda oomunniks, saarla-
sed putsukalaks. Rahvapärased nimetused on veel merevarblane, kivi-
pääsuke, merejänes, hobukakk, merihobune jt

Töntsipealisel kakukest meenutaval merivarblasel merivarblaste 
sugukonnast ei ole küll pikki ogasid, kuid sarnaselt võldaslaste sugu-
konna esindajatega paikneb temagi kehal luutüükaid ja köbrukesi. 

Pullukala ehk liiperkala ehk kul-
leskala (Liparis liparis; rahvapäraselt 
veel ka rasvakala, liiprikala) on kulles-
kalalaste sugukonda kuuluv Atlandi 
ookeani põhjaosas, Põhja-Jäämeres ja 
Läänemeres elav külma vett armastav 
põhjakala.

Läänemeres on ta hilis-jääajast 
pärinev jäänukliik, keda võib kohata 
enamasti mere põhja- ja idapoolsetes 
osades. Kuna tegemist on külmavee-
lise liigiga, elutseb ta enamasti süga-
vamatel merealadel, tulles madala-

masse vette vaid talveperioodiks. 
Kui Läänemeres kasvab pullukala kuni 18 cm pikkuseks, siis Põhja-

meres võib leida kuni 27 cm pikkusi isendeid. 
Pullukala on küllaltki suure pea ja saba suunas aheneva kehaga pisut 

konnakullest meenutav kala. Sabauim on selgelt eristunud, seljauim ja 
pärakuuim on pikad. Suurte rinnauimede vahel on pullukalal imiketas 
ehk iminapp, mis on moodustunud kokkukasvanud kõhu uimedest. 
Imiketta abil saab ta end veekogu põhjas olevatele kõvadele pindadele 
kinnitada. Kui elusat pullukala käes hoida, kipub ta end imiketta abil 
isegi peopesale „kinni imema“.

Keha on pullukalal pehme, sültjas, kohati pisut läbikumav ja väga 
liikuv. Värvus võib varieeruda kollakaspruunidest-punastest toonidest 
kuni peaaegu mustani. 

Pullukala koeb meie vetes talvel, enamasti veebruaris-märtsis. Roo-
saka värvusega mari koetakse kuni kreeka pähkli suuruste kogumi-

PULLUKALA



kena veekogu põhjas olevatele vetikatele, aga 
ka ainuõõssete või sammalloomade koloonia-
tele. Ligikaudu 6–8 nädala pärast kooruvad 5–6 
mm pikkused vastsed, kes alguses elavad mere 
pindmistes kihtides ja hiljem laskuvad taas põh-
ja lähedale.

Pullukala toitub peamiselt merepõhjas või sel-
le kohal elavatest selgrootutest (kooriklooma-
dest, hulkharjasussidest, limustest), aga ka väik-
sematest kalakestest.

Kuna pullukala näol on tegemist väheliikuva 
põhjakalaga, satub ta inimese vaatevälja harva. 
Oma nime – pullukala – on ta ilmselt saanud 
sellest, et varasemal ajal tabati teda enamasti 
võrgupüügil, kui ta oli end võrgupullude külge 
imenud. Tänapäeval saadakse pullukala aeg-ajalt 
üksikute isenditena räimetraalidest, kuid majan-
duslikku või kulinaarset huvi ta inimestes teki-
tanud ei ole.

IMETAJAD
Hallhüljes (Halichoerus grypus) on Lääne-
mere suurim imetaja: täiskasvanud isaslooma-
de pikkus võib ulatuda kolme meetrini ja kaal 
300 kilogrammini. Karvkatte värvus on isastel 
hüljestel tavaliselt  pruunikashall, emaste karv-
kate on heledam. Täiskasvanud isastel ja ka 
mõnedel vanematel emastel loomadel on ise-
loomulik piklik koon.

Hallhülged saavutavad suguküpsuse 4–6-aas-
taselt ja võivad elada 25–35-aastaseks. Nende 
põhitoiduks on räim, kilu, siig, karpkalad, ema-
kala ja lest. Toitumiseks sukelduvad hülged 
30–70 m sügavusele ja võivad sinna jääda roh-
kem kui 20 minutiks.

Usinate ränduritena on hallhülged asustanud 

kogu Läänemere, kuid nende lesilad asuvad pea-
miselt mere kesk- ja põhjaosas. Erinevalt viiger-
hüljestest on hallhülged karjaeluviisiga ja kogu-
nevad poegimiseks, karva vahetamiseks ning 
puhkamiseks lesilatesse. Tegemist on eelkõige 
avamereliigiga, kelle peamised lesilad – mada-
lad taimestikuta laiud või karid – asuvad ran-
nikust kaugel. Hallhülgeid võib kohata ka ranna 
lähedal, kuid seda valdavalt kevadel ja sügisel, 
mil nad järgnevad kudema siirduvatele kaladele.

Hallhülged poegivad veebruaris-märtsis aju-
jääl või soojade talvede korral ka väikestel saar-
tel. Harilikult on pesakonnas üks poeg kaaluga 
10–12 kg. Sündides on pojal kreemikasvalge 
villane lootekarvastik, mis vahetub 2–4 näda-
la jooksul täiskasvanulikuma karvkatte vastu. 
18-päevase imetamisperioodi jooksul suure-
neb poja kehakaal 30–40 kg võrra. Pärast ema-
piimast võõrutamist jäävad pojad lesilasse kuni 
täieliku karvavahetuseni, elades oma rasvavaru-
dest. Seejärel rändavad nad agaralt ringi – harul-
dased pole isegi rohkem kui tuhande kilomeetri 
pikkused vahemaad.

Toiduahela tipplülina ei ole täiskasvanud hall-
hülgel looduslikke vaenlasi, kuid teda ohustab 
Läänemere reostumine ja ka kalurite mõrda-
desse takerdumine. Samal ajal on kalurid hül-
jeste peale vihased, sest viimased konkureerivad 
nendega kalavarude pärast ning hävitavad üht-
lasi kalapüügivarustust ja saaki. Selle probleemi 
lahenduseks on hülgekindlate kalapüügivahen-
dite kasutamine, mis säästavad nii hülgeid kui ka 
kalurite saaki ja püüniseid.

Hallhüljes on looduskaitse all nii Eestis kui ka 
Euroopa Liidus ning kuulub ka Maailma Loo-
duskaitseliidu (IUCN) punasesse nimekirja.  

HALLHÜLGED
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