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Võõrliik, invasioon, levimise viisid meres 

Võõrliik 
 
Võõrliigiks (ka tulnukliigiks) nimetatakse liiki, alamliiki või 
madalamat taksonit, kes on inimtegevuse vahendusel 
sattunud piirkonda, kuhu ta looduslike tõkete tõttu ise levida ei 
saaks. See hõlmab organismi mis tahes osa või mistahes 
elustaadiumit, kes võib uues keskkonnas ellu jääda ja 
paljuneda. 
Inglise keeles: non-native species, non-indigenous species, alien species, 
exotic species, invasive species 

 
Krüptogeenseks nimetatakse teadmata päritoluga liiki, mida ei 
saa pidada ei kohalikuks ega ka võõraks. 
 





Võõrliigi invasioon 
 
• kaasavõtmine doonorregioonist 
• transport 
• vabastamine uude keskkonda ja esialgne ellujäämine 
• paljuneva populatsiooni moodustamine 

 
  
 Võõrliikide sissetoomised võivad olla juhuslikud või tahtlikud. 
 
 Üle poole Euroopa veelistest võõrliikidest on 

põhjaselgrootud, arvukuselt teine organismirühm on 
makrovetikad. 

 



Veeorganismide invasiivsust soodustavad omadused (“ideaalne 
tulnukas”) 

• Kõrge taluvus keskkonnatingimuste muutuste suhtes 
• Kiire paljunemine (suur viljakus, lihtne elutsükkel, kiire 

suguküpsuse saavutamine) 
• Kiire kasv 
• Vegetatiivne või hermafrodiitne paljunemine 
• Kinnitusvõime 
• Planktilised vastsed 
• Lai toiduspekter, vähenõudlikkus toidu suhtes 
• Vastupidavate puhkefaaside olemasolu 
• Hea kohanemis- ja konkurentsivõime 
• Suur geneetiline varieeruvus 
• Kõrge asustustihedus doonorregioonis 
• Konkurentide, kiskjate, parasiitide ja haiguste puudumine või hea 

kaitsevõime nende suhtes uues keskkonnas. 



Võõrliikide levimise viisid meres 
 
Laevade ballastvesi 









Võõrliikide levimise viisid meres 
 
Laevade ballastvesi 
 
• Tänapäeval kõige olulisem levikuviis 
• Igal ajahetkel ballastvees liikvel üle 4500 liigi 
• Suuremad ja kiiremad laevad, tihedam liiklus 
• Ballastvee mahutite seinad ja põhjasetted pakuvad 

veeorganismidele lisavõimalusi transpordiks 
• Mikroorganismid, taimed, selgrootud, kalad 



Laevade välispind 
 
• Ajalooliselt vanim veevõõrliikide leviku viis 
• Peamine levikuviis enne teraskeredega laevade kasutusele 

võtmist 
 

Smithsonian Environmental Research Jesper Weissglas 



Vesiviljelus 
• Kohapeal mitte esinevate liikide kasvatamine toiduks 
• Limused, kalad, vähilaadsed 
• Kasvatatava liigiga tahtmatult koosesinevad liigid 

 

NOAA Rachel Papo 



Dekoratiivliigid 
• Akvaariumites, tiikides kasvatavavad kalad, taimed, 

selgrootud 
• Üks kõige enam kahju tekitanud võõrliik rohevetikas 

Caulerpa taxifolia 
 
 



Kanalid 
• Veekogudele rajatud kanalid, mis ühendavad looduslikult 

isoleeritud piirkondi 
• Läänemeri ühendatud Musta ja Kaspia mere piirkonnaga 



Sihilikud loodusesse laskmised 
• Kalade toidubaasi parandamine 
• Töönduslikud või harrastuspüügi kalaliigid, vähilaadsed 

 
Toiduks tarvitatavate organismide kaubandus 
• Kalad, limused, vähilaadsed 
• Kaubandusliikidega tahtmatult kaasnevad liigid 

 

Tracy A. Woodward GETTY 



Kalandus 
• Kinnitumine kalapüügivahenditele 
• Kaaspüük töönduslike kaladega 

Alaska Department of Fish and Game 

Eric Gevaert 



Puhkemajandus, harrastuskalastus 
• Organismide transport kalastus- ja lõbusõidu paatide, 

veespordivahendite kaasabil 
• Elussöödad 



Võõrliikide mõjud 

• Liikide levimine uutesse asupaikadesse mõjutab alati 
kohalikke ökosüsteeme. 

• Võõrliigi ökoloogiline mõju on suurim kui ta esindab uut 
funktsiooni. 

• Bioinvasioone peetakse üheks neljast suuremast ohust 
maailmameredele (ülejäänud kolm: mere elusvarude 
ülepüük, maismaalt tulev reostus ja elupaikade hävimine). 



Ökoloogilised mõjud 
 
• Kohalike liikide arvukuse muutused, (lokaalne) 

väljasuremine 
• Kohalike liikide levikumustrite muutumine 
• Muutused toiduvõrgustikes 
• Keskkonnatingimuste muutumine 
• Ainevoogude muutumine 



Kahjulikud mõjud inimtegevusele 
 
Kahjud kalandusele 
• Kalade toidubaasi halvenemine 
• Töönduskala toiduks võõrliigile 
• Kalapüügivahendite ummistamine, lõhkumine 
• Kudealade hävimine 

 
 
 

Steven G. Johnson 

Drastiline näide: 
Anšoovise varude 
kokkukukkumine  
pärast kammlooma 
Mnemiopsis leidyi  
invasiooni Mustas meres. 
 



Kahjud tööstusele, infrastruktuurile 
• Torude, allveekonstruktsioonide, laevade ummistamine ja 

massiline ülekasvamine (rändkarp) 
• Puitkonstruktsioonide hävitamine (laevaoherd) 
• Kallaste erosioon (Hiina villkäppkrabi) 

 
 

USGS Steve Krynock 



Kahjud turismile 
• Liivarandade hävimine (rändkarp) 
• Veealuse elu atraktiivsuse vähenemine (Caulerpa) 
• Mürgiste liikide korral oht inimeste tervisele (meduusid) 
 

Alexandre Meinesz 

Great Lakes Environmental Research 



Ohud inimese tervisele 
• Mürgised liigid 
• Patogeenid (nt. koolera), parasiidid 

D. E. Vassa Israel Oceanographic & Limnological Research 



Kasulikud mõjud inimtegevusele 
 
• Võõrliik võib olla oluline tööndusobjekt, näiteks Kamtšatka 

kuningkrabi (Paralithoides camtschaticus) Barentsi meres ja 
Vaiksest ookeanist pärit hiidauster (Crassostera gigas) 
Euroopas 

• Võõrliik võib parandada tööndusliikide toidubaasi. 



Kasulikud mõjud looduskeskkonnale? 
 
• Filosoofiline küsimus: mis on kasulik loodusele? 
• Võõrliigi mõju võib potentsiaalselt olla positiivne kui ta ei 

põhjusta kohalike liikide arvukuse olulist vähenemist 
• Liigilise ja funktsionaalse mitmekesisuse suurenemine 
• Võõrliik võib olla toiduobjektiks kohalike liikidele, oluliseks 

lüliks toiduvõrgustikes 
• Võõrliik võib asustada piirkondi, kus varem elu puudus 



Võõrliikide ennetamine, tõrjumine 

Ennetamine 
• Ballastvee vahetus avaookeanil (IMO: rahvusvaheline 

laevade ballastvee ja setete kontrolli ning käitlemise 
konventsioon, 2004. a.) 

• Ballastvee desinfitseerimine 
• Laevakerede, ankrukettide jm puhastamine 
• Elusorganismidega kaubanduse  

piiramine 
• Tollikontroll 
• Bioloogilise mitmekesisuse  

konventsioon 
• Kalapüügiseadus, looduskaitseseadus 
• Keskkonnateadlikkuse edendamine 

T. Pääsuke 





Tõrjumine 
 
• Võrreldes maismaatulnukatega on tõrjumine äärmiselt 

keeruline, tavaliselt võimatu 
• Väikeste organismide puhul kindlasti võimatu 
• Vaid üksikud näited edukast tõrjumisest 
 
 
 



 Rohevetikas Caulerpa taxifolia California (USA) rannikul  
• päritolu: kodune akvaarium 
• tõrje 2000-2006, algas vahetult pärast esmaleidu 
• katmine kilega ja mürgitamine klooriga 
• maksumus 1,2 milj. USD aastas 
• keelustati Caulerpa omamine, müümine, vahendamine 
 
 



Võõrliigid Läänemeres  
 
Läänemere eripära 
 
Eluta loodus 
• Isolatsioon maailmamerest 
• Väga madal soolsus 
• Geoloogiliselt väga noor veekogu 

 
Elusloodus 
• Madal liigiline mitmekesisus 
• Kooslused on omapärane segu  

mere-, järve- ja riimvee organismidest. 
• Vähe ehtsaid riimveelisi liike võrreldes geoloogiliselt vanade 

riimveeliste Musta ja Kaspia merega. 



• Läänemeri on invasioonide suhtes kõrge vastuvõtlikkusega, 
kuna ta on geoloogiliselt noor, väheste liikidega ja tugevalt 
mõjutatud inimtegevusest 

• Suurem osa võõrliikidest on toodud Läänemerre Ponto-
Kaspia regioonist, Põhja-Ameerikast ja Kagu-Aasiast. 

• Läänemerest on leitud üle 100 võõrliigi, ligikaudu 70 jäänud 
püsima 

• Umbes pooled Läänemere võõrliikidest on merepõhja 
selgrootud 

• Vanimad võõrliigid saabunud juba 11.-12. sajandil (liiva-
uurikkarp) 

 
 



• Ükski võõrliik ei ole Läänemeres põhjustanud väga tõsiseid 
probleeme. 

• Eesti mereala asustab ligikaudu 25 võõrliiki:  
– 17 põhjaloomastiku liiki (sh. nektobentilised) 
– 2 põhjataimestiku liiki 
– 3 zooplanktoni liiki 
– 3 kala 

 



Virgiinia keeritsuss (Marenzelleria neglecta) 
 

• Looduslik levila: Atlandi ookeani looderanniku lahed. 
• Euroopasse toodud laevade ballastvees 1980ndate alguses. 
• 1985. a. esmaleid Läänemeres, pärast seda on kiiresti 

asustanud suurema osa merest. 
• 1995. a. esmaleiud Eesti rannikumerest: Liivi lahe põhjaosa, 

Väinameri. 



• Mõju: 
– kaevub settes sügavamale ja aktiivsemalt kui kohalik liik 

harjasliimukas ja sellega kiirendab lämmastiku 
remineraliseerumist ja soodustab mikrovetikate kasvu 

– tõrjub välja kohaliku hulkharjasussi harjasliimuka 
– kaevub sügavamale ja on seetõttu raskemini 

kättesaadav kaladele. 
– võimeline asustama ajutise hapnikupuudusega alasid 



Vöötkirpvähk (Gammarus tigrinus) 
 

• Looduslik levila: Põhja-Ameerika. 
• Invasioonivektoriks laevandus (ballastvesi). 
• Talub saastatud keskkonda. 
• Kõrge reproduktiivsusega. 



Esmaleid Euroopas Inglismaal 1931. a. 



• 1975 esmaleid Läänemerest 
• 2003 esmaleid Läänemere põhjaosast 

1975 
1988 

1998 

2001 

2003 

2003 

250 km 



• Mõju: 
– Tõrjub välja kohalikud kirpvähid. 
– On varjulisema eluviisiga kui kohalikud kirpvähid – 

halveneb kalade toidubaas. 



Hiina villkäppkrabi (Eriocheir sinensis)  



• Päritolupiirkond Lõuna-Hiina ja Korea. 
• Esmaleid Euroopast 1912. a. Saksamaalt (Põhjameri). 
• Sisse toodud tõenäoliselt laevade ballastvees. 
• Tänapäeval Lääne-Euroopas laialt levinud, eriti Põhjameres 

ja selle estuaarides ning jõgedes. 
• Mõju: 

– Uuristades käikusid jõgede ja kanalite kallastesse 
soodustavad erosiooni ja võivad põhjustada varinguid. 

– Kahjustab kalapüügivahendeid ja sööb võrkudesse 
sattunud kalu. 

– Võib avaldada tugevat kiskluse survet kohalikele 
selgrootutele. 

– Võib välja tõrjuda kohalikke magevee vähiliike. 



• Madala soolsuse tõttu ei saa 
villkäppkrabi sigida 
Läänemere kesk-, ida- ja 
põhjaosas. Seega kõik 
nendest piirkondadest leitud 
isendid on sündinud kas 
Põhjameres või Läänemere 
lääneosas (Kattegat). 
 



Vesikirbuline Cercopagis pengoi 
 

• Looduslik levila: Ponto-Kaspia regioon. 
• Invasioonivektoriks laevandus (ballastvesi, kalapüügi-

vahendid). 
• Esmaleid Läänemeres 1991 (Muuga laht, Pärnu laht). 
• Läänemerest pärit loomad sattunud Suurde Järvistusse 

USA-s. 



• Mõju: 
– kohalike vesikirbuliste arvukuse vähenemine ja läbi selle 

kalavastsete toidubaasi vähenemine 
– toidukonkurent kalavastsetele 
– kalapüügivahendite ummistamine 

 

ca 2 cm pikkune 



Rändkarp (Dreissena polymorpha) 
 

• Looduslik levila: Ponto-Kaspia regioon. 
• Läänemeres alates 19. saj. algusest. 
• Ivasioonivektor: laevandus, kanalid 
• Läänemeres inimtegevusele negatiivset mõju täheldatud 

pole  



Mudakrabi (Rhithropanopeus harrisii) 
 

• Looduslik levila: Põhja-Ameerika idarannik. 
• Läänemeres: Kiili kanalis 1936; mere lõunaosas (Saksamaa, 

Poola) 1950ndad; Leedu 2000. 
• Eesti esmaleid 2011. a. Pärnu lahest 
• Ivasioonivektor: laevandus 
• Mõju: vähkide viiruse levitaja, konkurents kohalike liikidega, 

kiskluse surve kohalikele liikidele, kalapüügivahendite 
ummistamine, lõhkumine 

Artour A Markus Peura 



Ümarmudil (Neogobius melanostomus) 
 

• Looduslik levila: Ponto-Kaspia regioon 
• Eesti esmaleid 2002. a. Pärnu lahest 
• Mõju: tõrjub välja sarnase eluviisiga kohalikud kalad 



Hulkharjasuss Laonome sp 
 

• Suure tõenäosusega kuulub perekonda Laonome. Liigini ei 
ole suutnud määrata Saksamaa, Hollandi ja Venemaa 
spetsialistid. 

• Võimalik, et tegu on seni kirjeldamata liigiga kogu maailmas. 
• Eesti esmaleid 2012. juulis Pärnu lahest Pärnu jõe suudme 

lähedalt. 

iopan.gda.pl 
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