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Euroopa siig Coregonus lavaretus (Linnaeus
1758)

 Siiani väga suur süstemaatiline segadus

 Enamasti käsitletakse Euroopa siiana Põhja- ja Kesk-
Euroopast kuni Siberini levinud populatsioone

 Nn. „Ülemliik“ (superspecies): väga palju erinevaid 
liigisiseseid vorme (alamliigid, ökotüübid jne.)



Euroopa siig Coregonus lavaretus (Linnaeus
1758)

 Fishbase käsitlus: 
Läänemere piirkonnas 
kaks liiki:

 Coregonus lavaretus: 
siirdevorm ja järvevorm

 Coregonus maraena:

mereskudev siig



Euroopa siig Coregonus lavaretus (Linnaeus
1758)

 Fishbase: hetkel on 
iseseisva liigina kirjas ka 
Peipsi siig Coregonus
maraenoides (Berg 1916)

 Lisamärkusena siiski 
mainitud, et liigi 
süstemaatiline staatus 
ebaselge:
(...This species is uncertain in Coregonus in 
Eschmeyer (CofF ver. Jul. 2010: Ref. 
84883).. See CofF for a discussion.)



Siiavormid Läänemeres: kuidas eristada?

 Erinevad koelmukohad

 Erinev morfoloogia: 
kehakuju, lõpusepiide arv 
esimesel lõpusekaarel

 Valdaval osal aastast eri 
vormide siiad 
toitumisaladel segunenud



Siiavormid Läänemeres: kuidas eristada?

 Klassikaline meetod: 
lõpusepiide arv

 Mereskudev siig: 
hõredapiiline (21-23 
piid)

 Pärnu siirdesiig (24-25 
piid)

 Soome ja Rootsi 
siiavormid: 27-31 piid

 Veelgi tihedamad piid 
(35-42): Laadoga? Läti 
jõed? 



Siiavormid Läänemeres: kuidas eristada?

 Uuemad 
meetodid: 

 Geneetika 
(mikrosatelliidid 
jm.)

 Otoliitide
mikrokeemia 



Siiapopulatsioonide (siiakarjade) uuringud 
1960ndatel (Ilmar Sõrmus)

 Põhinesid ökoloogial (koelmu- ja toitumisalad, ränded) ja 
morfomeetrilistel tunnustel

 Lääne-Eesti rannikumeres vähemalt 7 iseseisvat 
morfoloogia ja koelmualade poolest erinevat mereskudevat
siiakarja

 Siirdesiig: Pärnu jõe siiakari



Siiapopulatsioonide (siiakarjade) uuringud 1960ndatel
siirdesiig (helesinine) ja mereskudevad siiakarjad (tumesinine)



Mereskudevad siiakarjad: tänane olukord
tugevad (roheline), nõrgad (kollane), hävinud (punane) populatsioonid



Siirdesiig: tänapäevane olukord
kudekari (roheline), võimalik juhuslik kudemine (kollane)



Läänemeri: Eesti siiasaagid
(1928-2016)



Eesti siiasaagid: erinevad perioodid

 1928-1939:

 Süstemaatilise kalandusstatistika algus 1920ndate lõpul

 Püük intensiivne

 Populatsioonide seisund hea



Eesti siiasaagid: erinevad perioodid

 1940-1949:

 Kalandusstatistika puudub aastatest 1940-1944

 Püügikoormus väiksem, 1945-1949 22-29 tonni aastas

 Populatsioonide seisund hea



Eesti siiasaagid: erinevad perioodid

 1950-1959:

 Dekaadi esimesel poolel Eesti rekordsaagid (1952 püüti 272 tonni)

 Püügikoormuse kiire tõus: kümneid kalurikolhoose, kapronvõrkude 
tulek

 Dekaadi lõpul juba saagid langemas ülepüügi tõttu



Eesti siiasaagid: erinevad perioodid

 1960-1969:

 Dekaadi esimesel poolel saakide tõus (tugev põlvkond aastast 1960)

 Püük väga intensiivne

 Populatsioonide seis halvenemas peamiselt ülepüügi tõttu



Eesti siiasaagid: erinevad perioodid

 1970-1979:

 Saakide järsk püsiv langus pärast aastat 1975

 Püük endiselt intensiivne, kuid rakendatud kaitsemeetmeid

 Ülepüügile lisandus koelmute eutrofeerumise mõju



Eesti siiasaagid: erinevad perioodid

 1980-1989:

 Saakide jätkuv langus täielikku madalseisu

 Koelmute kadumine rannikumere tugeva eutrofeerumise tõttu

 Osade kudekarjade täielik kadumine



Eesti siiasaagid: erinevad perioodid

 1990-1999:

 Segaduste aeg püügistatistikas dekaadi esimesel poolel

 Saakide tõus põhjustatud püügiintensiivsuse tõusust Soome lahes

 Kohalike populatsioonide seisund endiselt halb



Eesti siiasaagid: erinevad perioodid

 2000-2015:

 Saagid suhteliselt stabiilsed: 20-30 (max. 47) tonni aastas

 Põhiliselt püütakse Soomest pärinevat asustatud siiga

 Enamiku kohalike populatsioonide seisund endiselt kehv



Läänemere idaosa: 100 aasta siiasaagid



Läänemere põhjaosa: 100 aasta siiasaagid



Läänemere lõunaosa: 100 aasta siiasaagid



Saakide koosseis
 Üldjuhul koosnevad siiasaagid eri 

vormide segust

 Püügistatistikas vorme ei eristata
(välistunnuste järgi eristamine keerukas ja ebakindel)

 Soomes saakide koosseisu uuringud 
1977-1980 (Lehtonen 1981): 

(põhinesid lõpusepiide/kasvukiiruse võrdlusel)

 Saakides oli valdav mereskudev
siiavorm

 Botnia: suhe ~ 3:1 mereskudeva
kasuks

 Saaristomeri ja Soome laht: suhe ~ 
1:1



Uuemad meetodid 

 Perspektiivsem meetod: otoliitide
(kuulmekivide) mikrokeemiline 
koostis

 Kala otoliit kasvab kogu elu jooksul

 Looduslikud elemendid ja isotoobid 
ladestuvad otoliiti vastavalt nende 
esinemisele keskkonnas

 Võimaldab saada täpsemat teavet 
konkreetse isendi elukäigu kohta



Otoliitide mikrokeemia

 Eesti ranniku siigade 
populatsioonistruktuuri, 
päritolu ja rännetemustri
uuring (Rohtla et al. 2016)

 Põhines Sr:Ca, Ba:Ca ja Sr
isotoopide suhete profiilidel 

(n. Sr:Ca miinimum tekib magevees, Ba:Ca
maksimum jõgede suudmealal jne.)

 Uuriti 6 piirkonda: Vilsandi, 
Pärnu, Paldiski, Käsmu, Kunda, 
Narva



Otoliitide mikrokeemia

 Vilsandi (N=19): 

 47% kohalik 
mereskudev

 11% looduslik 
siirdesiig 

 42% välismaal 
asustatud (tõenäoliselt 
Soomes)

 Kohaliku mereskudeva
vormi % ilmselt 
tegelikkuses väiksem 
(pooled proovid pärinesid 
kudemisperioodist)



Otoliitide mikrokeemia

 Pärnu laht (N=20): 

 95% kohalik siirdesiig

 5% Eestis asustatud 
(Pärnu jõkke asustamine 
sügisel 2006)

 NB! Proovid koguti samuti 
kudemisperioodil: muul ajal 
esineb tõenäoliselt ka muud 
päritolu kalu



Otoliitide mikrokeemia

 Paldiski (N=21): 

 5% kohalik 
mereskudev

 5% looduslik siirdesiig 

 90% välismaal 
asustatud (tõenäoliselt 
Soomes)



Otoliitide mikrokeemia

 Kunda (N=20): 

 10% kohalik 
mereskudev

 30% looduslik 
siirdesiig 

 60% välismaal 
asustatud (tõenäoliselt 
Soomes)



Otoliitide mikrokeemia

 Käsmu (N=1)

 Narva (N=1)

 100% välismaal
asustatud (tõenäoliselt 
Soomes)



Otoliitide mikrokeemia

 Kõik alad koos: (N=82): 

 14% kohalik mereskudev

 35% looduslik siirdesiig 

 50% välismaal asustatud 
(tõenäoliselt Soomes)

 1% Eestis asustatud

 Kohaliku mereskudeva vormi 
% ilmselt tegelikkuses veelgi 
väiksem



Siigade asustamine Läänemerre: 

 Saksamaa:

 Noorkalu (~2g) ~500 000 
aastas

 Vastseid ~1 – 1,5 miljonit 
aastas

 Stettini laht, Darss-Zingsti lõukad 
jm. magedaveelisemad 
rannikulahed



Siigade asustamine Läänemerre: 

 Poola:

 Noorkalu (0+) ~20-50 000 
aastas

 Vastseid ~1 miljon aastas

 Sczezini laht ja sinna suubuvad 
jõed, Pucki laht

 Mõnel aastal ka vanemaid kalu 
(2006: 1800 1+ siiga)



Siigade asustamine Läänemerre: 

 Kura lõugas:

 Vene pool asustab noorkalu Kura 
lõukasse (~2-10g) ~150 000 
aastas

 Lähiaastail plaanitakse asustama 
hakata 500 000 noorkala

 Leedu asustas viimati kümmekond 
aastat tagasi

 November 2014: Venemaa asustas 
Soome lahte ühekordselt 230 
000 noorkala (0+)



Siigade asustamine Läänemerre: 

 Läti:

 Siirdesiia noorkalu (~2g) Koiva, 
Venta ja Daugava jõgedesse ~20-
50 000 aastas

http://www.hoeckmann.de/karten/europa/lettland/index-en.htm



Siigade asustamine Läänemerre: 

 Eesti:

 2016. sügisel Pärnu jõe 
alamjooksule 34 000 0+ noorkala

 Eelmine asustamine aastal 2006: 
45 000 0+ noorkala Pärnu jõkke

www.geo.ut.ee



Siigade asustamine Läänemerre: 

 Rootsi:

 Siirdesiiga asustatakse kahte jõkke 
Botnia lahe keskosas

 Indalsälven: 0+ noorkalu 100 
000 aastas, vastseid 1 miljon 
aastas

 Ångermanälven: 0+ noorkalu
250 000 aastas, vastseid 3-4
miljonit aastas

www.maphill.com



Siigade asustamine Läänemerre: 

 Soome:

 Botnia lahte 0+ noorkalu ~4-8 
miljonit aastas, vastseid 40-90 
miljonit aastas!

 Soome lahte 0+ noorkalu ~1,2 
miljonit aastas, vastseid ~1,3 
miljonit aastas

 Enamasti asustatakse siirdesiiga

 Valdavalt jõgede alamjooksudele 
või suudmetesse, harva 
mererannikule



Asustatud kalade märgistamine

 Märgistamine vajalik hindamaks 
asustamise tulemuslikkust

 Palju erinevaid meetodeid:

 Uime kärpimine (peamiselt rasvauim)

 Külmutamisega märgistamine (vedel lämmastik)

 Rippmärgised e. Carlini märgised

 Fluorestseeruvad märgised

 Kodeeritud traatmärgis (CWT)

 Nähtavad implantaadid (VI)

 PIT-märgis (Passiivne integreeritud transponder)

 Raadiosaatjad

 JNE

 Enamus meetodeid sobib 
suurematele ja vanematele 
kaladele

en.wikipedia.org



Asustatud kalade märgistamine

 Siig: enamasti vajadus 
märgistada kalu vastsete või 
maimudena

 Läänemeremaades kasutatud 
siigade märgistamiseks:

 Alisariinpunast (C14H8O4) 
(Alizarin Red S)

 Strontsiumkloriidi (SrCl2)

 Baariumkloriid (BaCl2): võimalik lisamarker?

en.wikipedia.org



Alisariinpunane (Alizarin Red S)

 Võimalik märgistada nii maime, vastseid kui 
marja

 Märgistamine läbi vannitamise

 Märk püsib otoliitidel ja soomustel kuni 6-7 
aastat, kuigi võib ajas nõrgeneda

 Kasutusel Soomes ja Saksamaal

 Tuvastatav lihvitud otoliidi vaatamisel UV-
mikroskoobi all

 Annab vaid üldist infot: kas tegu asustatud 
kalaga



Strontsiumkloriid

 Võimalik märgistada nii maime, vastseid kui 
marja

 Märgistamine läbi vannitamise

 Märk püsib otoliidil kogu elu, ajas ei nõrgene

 Tuvastatav lihvitud otoliidi analüüsimisel mass-
spektromeetri abil

 Annab tunduvalt põhjalikumat infot 
individuaalse kala päritolu kohta

 Lisamarkerina võimalik paralleelselt kasutada 
baariumkloriidi



Algsed kalkulatsioonid

 Alisariinpunane:

 Hind 4520 €/kg (Sigma-Aldrich
koduleht: 25g pudel 113 €)

 Lahus 0,18g/liitrile

 10 000 vastset saab märgistada 
14,4g ainega (65 €) (~80 l lahust)

 Vajalik UV-mikroskoop

 Saadav info vähene, ei saa 
eristada Soomes jm. asustatud 
kaladest

 Strontsiumkloriid:

 Hind 100  €/1 kg

 Lahus 0,1g/liitrile

 100 000 vastset saab märgistada 
8g ainega (0.80  €) (~80 l lahust)

 Spektromeetrianalüüs keerulisem 
ja kallim

 Saadav info tunduvalt täpsem, 
võimalik kindlat kasvandust 
eristada

 Saab kasutada sama analüüsiga 
tuvastatavaid lisamarkereid 
(BaCl2)



Mida ette võtta lähemas tulevikus?

 Pärnu jõgi:

 Läbipääsu avamine Sindis

 Asurkonna turgutamise 
jätkamine

 Olukorra uuringud uutel 
võimalikel koelmualadel

 Vajadusel lisakoelmute 
rajamine või hävinud 
koelmualade taastamine



Mida ette võtta lähemas tulevikus?

 Rannikumeri:

 Säilinud Lääne-Eesti 
asurkondade turgutamise 
(taas)alustamine

 Kudekarjade loomine ja 
säilitamine kalakasvandustes 
(Põlula)



Mida ette võtta lähemas tulevikus?

 Põhja-Eesti rannikujõed:

 Tulevikus võimalik pilootprojekt 
siirdesiia asurkonna 
(taas)loomiseks ?

 Jägala, Pirita, Selja, Kunda: 
sügiseti kohatakse üksikuid kalu, 
kudemist pole teada

 Soome lahe Soome rannik: siig 
koeb enam kui kümnes jões



Asustamiste dilemma:

 Vastsete asustamine:

 Protsess kiirem ja odavam

 Asustatud kalade paigatruudus 
(sünnikoht kinnistub varajases nooruses)

 Suur suremus (sama tulemuse saamiseks 

vaja asustada palju enam kalu)

 Raske ühildada arengutega 
looduses (tuleks asustada suurveeperioodil, 

aga kasvanduses võivad kooruda varem jms.)

 Looduskaitselisest 
aspektist sobivam: aitab 
looduslikke populatsioone 
säilitada

 Noorkalade asustamine:

 Protsess kallim ja 
aeganõudvam

 Täiskasvanud kalad ei pruugi 
naasta asustamiskohta (hajumine 

laiale alale ja seal sobivate koelmute leidmine)

 Suremus väiksem (sõltub asustatavate 

kalade vanusest ja sobivusest loodusliku 
keskkonnaga)

 Kalurite seisukohast sobivam: 
aitab saake säilitada



Asustamiste dilemma:

 Vastsete asustamine:

 Protsess kiirem ja odavam

 Asustatud kalade paigatruudus (sünnikoht kinnistub varajases 
nooruses)

 Suur suremus (sama tulemuse saamiseks vaja asustada palju 
enam kalu)

 Raske ühildada arengutega looduses (tuleks asustada 
suurveeperioodil, aga kasvanduses võivad kooruda varem 
jms.)

 Looduskaitselisest aspektist sobivam: aitab looduslikke 
populatsioone säilitada

 Noorkalade asustamine:

 Protsess kallim ja aeganõudvam

 Täiskasvanud kalad ei pruugi naasta asustamiskohta 
(hajumine laiale alale ja seal sobivate koelmute leidmine)

 Suremus väiksem (sõltub asustatavate kalade vanusest ja 
sobivusest loodusliku keskkonnaga)

 Kalurite seisukohast sobivam: aitab saake säilitada

Üldiselt soovitatakse asustada mõlemaid 
– nii vastseid kui ka 0+ noorkalu 



Tänud kuulamast!


