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• Maailma suurim riimveekogu
• Suhteliselt noor ja madal
• Väga kitsas ühendus Maailmamerega (Põhjamerega)
• Esineb tugev soolsuse gradient
• Suvel tugev termaalne kihistumine
• Väga suur valgala, mis on ligi neljakordne Läänemere pindala ja kus 

asub üle 200 jõe, mis magedat vett merre kannavad

Läänemeri kui ELUKESKKOND
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VÄGA REOSTUSTUNDLIK



VÄHE EUTROFEERUMINE



EUTROFEERUNUD
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INIMESE TEGEVUSEST 
põhjustatud 

EUTROFEERUMINE



EUTROFEERUMISE trend
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• Puhas ja suure läbipaistvusega vesi
• Vetikate hulga vähenemine ja liigilise mitmekesisuse   
suurenemine
• Regulaarselt esinevate „vetikaõitsengute“ puudumine
• Hapniku esinemine kogu veesamba ulatuses ja pidevalt 
hapnikupuuduse all kannatava põhjalähedase veekihi ja 
anaeroobsete setete leidumine vaid süvikutes

Läänemere EUTROFEERUMINE peaks vähenema, 
mille tulemuseks oleks:

Milline oleks Läänemeri ideaalse ELUPAIGANA
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Milline on Läänemeri ÖKOSÜSTEEM ?

Vastus: suhteliselt LIHTNE



Läänemere tähtsamad kalad ja neid ohustavad 
tegurid

 ÜLEPÜÜK

 HAPNIKUVAEGUS

 TOIDUNAPPUS

 REOSTUMINE

 KLIIMA 
SOOJENEMINE ???
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 ÜLEPÜÜK

 HAPNIKUVAEGUS



 KLIIMA SOOJENEMINE ???
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Läänemere HÜLGED



 Müra
 Vibratsioon
 Mürgised jäätmed
 Ajaloolise reostuse 

vabanemine setetest

PHOTO: Reuters / Scanpix

Veel mõned mereimetajaid ja kalu kahjustavad 
INIMTEGEVUSED



Merre uputatud KEEMIARELVAD



Villkäpp-krabi

(Eriocheir sinensis)

Rannakrabi

(Carcinus maenas)

Teistest meredest sisse toodud VÕÕRLIIGID

Ümarmudil
(Neogobius melanostomus)

Rändkarp 
(Dreissena polymorpha)



MERE klassikaline toiduahel  ja 
MIKROOBNE LING



Kellest sõltub mere ISEPUHASTUMINE ?

Vastus: põhiliselt BAKTERITE elutegevusest



Mikroobne ling 
(inglise microbial loop) 
on veekogus mikroorganismide
(bakterite, protistide jt) 
vahendusel toimuv protsesside 
kogum, milles lahustunud 
orgaaniline aine jõuab 
toiduahela kõrgemate lülideni.

Klassikaline toiduahel  
ja MIKROOBNE LING
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MERI kui ELU ajalooline 
lähtekoht ja produktsiooni 

dikteerija



• Lämmastik on asendamatult vajalik kõigile 
elusorganismidele.

• Assimilatsiooniks sobivates vormides lämmastiku 
kättesaadavus on kasvu limiteerivaks teguriks. 

• Samas on lämmastik atmosfääri peamiseks komponendiks, 
moodustades sellest 78%. 

• Atmosfääris on lämmastik valdavalt molekulaarne (N2) ja 
eukarüootidele ja enamusele prokarüootidest kättesaamatu. 
Assimilatsioonikõlblikuks muudetakse atmosfääri lämmastik 
redutseerimise teel. 

LÄMMASTIK – elu limiteeriv toitaine maal ja meres



• on vanim (üle 3 miljardi aasta) vetikate (bakterite) hõimkond;
• umbes 2000 liiki; 
• raku ehitus sarnaneb bakterite omaga, eluvorm ja toitumistüüp 

(fotoautotroofia) on aga nagu vetikatel. 
• Arengulooliselt kuuluvad sinivetikad seega bakterite, 

ökoloogiliselt aga vetikate hulka. Enamik neist on palja silmaga 
nähtamatud.

• paljunevad vegetatiivselt ja sugutult (spooridega), üle 100 liigi 
seob õhulämmastikku !!!

• osa liiki võib produtseerida püsisoojastele loomadele mõjuvaid 
tugevatoimelisi maksa- ja närvimürke ning nahka ärritavaid 
ühendeid.

Sinivetikad ehk tsüanobakterid (Cyanobactera) 



Mürgiste tsüanobakterite 
„õitsengud“

Aphanizomenon flos-aquae



Potensiaalselt mürgised ja õhulämmastikku (N2)
fikseerivad tsüanobakterid Läänemeres

Aphanizomenon
flos-aquae

Nodularia spumigena

Anabaena spp.



Paksu rakuseinaga keskkonnast eraldatud HETERTSÜSTIDES esineb 
ensüüm nitrogenaas, mis on võimeline redutseerima atmosfääri 
lämmastikku ammooniumiks. Seda ülitähtsat protsessi nimetatksegi
bioloogilist lämmastiku fikseerimiseks.

HETEROTSÜSTID



Kuutarretis ehk Aurelia aurita

Suguvõimeline isend 
liival (a) ja meres (b) 
c) polüüp
d) arengujärjestus

a) b)
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EMANE

ISANE

BEEBID

MÜRSIKUD



MIKROOBNE LING

BAKTERID



28.08.2016, 1m



28.08.2016, 1m
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28.08.2016, 10m
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28.08.2016, 10m



28.08.2016, 60m



28.08.2016, 60m



28.08.2016, 80m



28.08.2016, 90m



28.08.2016, 90m



28.08.2016, 100m 28.08.2016, 100m

Bakterid ja nendest 
toituvad ripsloomad ehk 
tsiliaadid.



Tänan kuulamast !


