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Eesti vetika- ja karbikasvatuse uuringute, katsetuste ja praktiliste väljundite tänane olukord, perspektiivid ja väljakutsed
Teostajad: TÜ EMI kalanduse teabekeskus, SakiConsult OÜ
Rahastus: EMKF

2018

Töö eesmärk oli anda intervjuude ja avalikest allikatest saadavate andmete põhjal koondpilt
vetika- ja karbikasvatuse olukorrast, tegevusalaga seotud algatustest ja väljakutsetest. Vetikate puhul oli uuringu fookus puna- ja pruunvetikatel, karpide puhul ranna- ja rändkarbil.
Eraldi teemana käsitleti vetikate ja karpide kultiveerimist keskkonnameetmena.
Peamise meetodina rakendati töös väärtusahela analüüsi, mis võimaldas anda sisendi ja väljundi põhimõttel ülevaate vetika- ja karbikasvatuse valdkonnas toimuvast alates teadus- ja
arendustööst kuni toodete ja turgudeni välja. Töö käigus tehti intervjuud valdkonnaga seotud 20 teadlase, ettevõtja ja avaliku sektori võtmeisikuga.
Tulemused


Vetikate ja karpide kasvatamine ja väärindamine on suhteliselt uus teema võrreldes
teiste vesiviljeluse valdkondadega ning see on valdavalt uuringute-katsetuste staadiumis.
Erandiks on vaid agariku püük ja sellest furtsellaraani tootmine.



Eesti konkurentsieeliseks on agariku looduslikud varud, mida mujal maailmas sellises
mahus ei leidu. Vetikavaldkonna tugevaim külg on selle teaduspotentsiaal Eesti ülikoolides ning tehtud ja töös olevad teadus- ja rakendusuuringud. Oluline eelis on ka ettevõtjate huvi, investeeringud ja koostöö ülikoolidega, mis on viimasel viiel aastal hüppeliselt
kasvanud. Peamisteks väljakutseteks on turunõudlusele vastavate või uut turgu loovate
toodete arendamine (nii puna- kui ka pruunvetikast) ja vetikakasvatuse tehnoloogia
arendamine, pidades silmas nii vajalike komponentide sisaldusega vetikate kasvatamist
kui ka vetikamassi tootmist.



Karbikasvatuse uuringud ja katsetused on võrreldes vetikatega varajasemas staadiumis
ja otseseid konkurentsieeliseid Eestil teadaolevalt pole. Valdkonna tugevaks küljeks on
üksikud tippteadlased ja osalemine rahvusvahelistes projektides. Suuremat tähelepanu
väärib suund karbikasvatusele kui keskkonnameetmele ja sellega seoses Eesti merevetesse sobiva kasvatustehnoloogia arendamine.

Soovitused valdkonna edendamiseks:
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panna paika selgemad prioriteedid ja eesmärgid uuringute riiklikul rahastamisel, et vältida piiratud ressursside killustumist erinevate, omavahel nõrgalt seotud teemade vahel.
Tulemuste saavutamiseks keskmise aja (5–10 aastat) jooksul peaks keskenduma suundadele, kus meil on konkurentsieelised ja ettevõtluse huvi;



võimaldada senisest märksa enam toetust koostööks välismaiste oma ala tippu kuuluvate uurimis- ja arenduskeskustega ning välisekspertide palkamiseks teemadel, kus spetsialiseerumine ja piisaval tasemel kompetents Eestis puudub;



rakendada meetmeid, mis suurendaksid ülikoolide teadlaste ja ekspertide motivatsiooni
rakenduslikes projektides praktiliste, ettevõtlusele väärtust loovate tulemuste saavutamisel;



kiirendada Eesti konkurentsivõimet kindlustavate õigusnormide väljatöötamist vesiviljeluse eri valdkondades ja teemadel (ehitusload, eri vetikaliikide, näiteks põisadru ja agariku püük, saastenormid jm);



lihtsustada ja kiirendada kooskõlastuste ja lubade taotlemist vesiviljeluses;



kooskõlastada rohkem ministeeriumide tegevust vesiviljeluse tegevuskeskkonna kujundamisel.

Current situation, perspectives and challenges of research, experiments and practical
outputs of algae and mussel cultivation in Estonia
Carried out by: UT EMI Fisheries Information Centre, SakiConsult OÜ
Funding:
EMFF

2018

The objective of the study was to provide an overview of the situation of algae and mussel farming, as well as
initiatives and challenges related to this area of activity based on interviews and data available from public
sources. The study focused on red and brown algae, and on blue mussels and zebra mussels. The cultivation
of algae and mussels as an environmental measure was also addressed.
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Funktsionaalsed polüsahhariidid merevetikatest
Teostaja: TLÜ LTI
Rahastus: ETAg

2017–2020

Projekti eesmärk oli saada merevetikatest pärinevaid parendatud omadustega polü- ja oligosahhariide, mida on bioloogilise aktiivsuse, viskoosseid lahuseid andvate omaduste või geelistumisvõime tõttu võimalik rakendada toiduainetööstuses ning teistes valdkondades.
Projekti käigus sooviti:


eraldada polümeersed ained vetikasugukondade Gigartinaceae, Phyllophoraceae, Endocladiaceae, Furcellariaceae, Solieriaceae, Bangiaceae, Gracilariaceae ja Gelidiaceae liikidest;



uurida kõrgpuhastatud natiivseid ja laboritingimustes sulfaaditud, desulfaaditud, Ometüülitud, O-atsetüülitud, oksüdeeritud (Smithi degradatsioon), deatsetüülitud või
leelistöödeldud sahhariide nende proovide struktuur-omadus-sõltuvuse väljaselgitamise
eesmärgil analüütiliste, füüsikaliste ja biokeemiliste meetoditega;



selgitada välja punavetikatest pärinevate polü- ja oligosahhariidide immuunsüsteemi
mõjutavad antioksüdantsed, antikoaguleerivad ja antibakteriaalsed omadused.

Functional polysaccharides from seaweed
Carried out by: TU NSH
Funding:
ERC

2017–2020

The objective of the project was to obtain seaweed-derived polysaccharides and oligosaccharides with improved properties which, due to their biological activity, ability to provide viscous solutions as well as gelling
properties, can be used in the food industry and other areas of activity.
9
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Furcellaria lumbricalis ja Fucus vesiculosus keemilise
koostise uurimine
Teostaja: TLÜ LTI
Tellija:
MTÜ Eesti Vesiviljeluse Arenduskeskus
Rahastus: KIK

2017

Töös uuriti Läänemere makrovetikate Furcellaria lumbricalis ja Fucus vesiculosus keemilise
koostise hooajalist varieeruvust.
Uuring koosnes seitsmest etapist:
1: furtsellaraanisisalduse määramine punavetika F. lumbricalis kuivmassis;
2: Na-alginaatide sisalduse määramine pruunvetika F. vesiculosus kuivmassis;
3: eraldatud polüsahhariidide furtsellaraani ning alginaadi molekulmassi
määramine eksklusioonikromatograaﬁa meetodil;
4: furtsellaraani geelitugevuse määramine;
5: pruunvetikas F. vesiculosus sisalduvate vesilahustuvate polüsahhariidide (alginaat) viskoossuse määramine;
6: R-fükoerütriini määramine punavetikas F. lumbricalis;
7: fenoolsete ainete sisalduse määramine pruunvetikas F. vesiculosus.
Tulemused
1. etapp. Furtsellaraani saagis varieerus vahemikus 33–53%, keskmine oli 41%. Abruka lähistelt korjatud proovide keskmine saagis oli 38%, Kaugatoma juurest korjatud proovidel 43%. Korjamisajaga tugevaid seoseid ei leitud, kuid sügavalt (> 6 m) kogutud
proovide saagis (39%, n = 6) oli keskmiselt väiksem kui madalamalt (kasvusügavus
4–4,5 m) saadud proovide oma (42%, n = 15).
2. etapp. Na-alginaatide saagis varieerus vahemikus 6–24% (n = 20), keskmine oli 16%. Kasvukoha, korjamisaja ja -sügavusega tugevaid seoseid ei leitud.
3. etapp. Eraldatud furtsellaraanide molekulmass varieerus vahemikus 1284–2359 kDa, keskmiselt oli piikkeskmine 1641 kDa. Abruka lähistelt korjatud proovide piikkeskmine
molekulmass oli 1797 kDa, Kaugatoma juures 1563 kDa, mille põhjal võib eeldada, et Abruka proovidest eraldatud polüsahhariididel on suurem molekulmass.
Na-alginaatide molekulmass varieerus vahemikus 542–1972 kDa, keskmiselt oli
piikkeskmine 1240 kDa. Väikseima molekulmassiga olid Kailuka lähistelt kogutud proovid (keskmiselt 826 kDa, n = 5), mis võis tuleneda madalast kasvusügavusest (~ 0,5 m).
4. etapp. Furtsellaraani geelitugevus varieerus vahemikus 30–500 g/cm2, keskmine oli 230
g/cm2. Abruka lähistelt korjatud proovide keskmine geelitugevus oli 185 g/cm2,
Kaugatoma proovide oma 250 g/cm2. Võrreldes samal ajal, kuid eri sügavusest
kogutud preparaate, selgus, et mida sügavamalt proov võeti, seda suurem oli geelitugevus. Lisaks ilmnes, et soojal ajal (suvi ning sellele eelnevad ja järgnevad kuud)
korjatud proovidel olid geelitugevuse näitajad madalamad kui külma aja (talv,
hilissügis, varakevad) proovidel.
5. etapp. Na-alginaatide viskoossus varieerus vahemikus 14–94 mPa·s, keskmine oli 53 mPa·s.
Viskoossus ning molekulmass olid omavahel võrdlemisi tugevalt ja positiivselt
10

korreleerunud (korrelatsioonikoeﬁtsient R = 0,63). Kailuka lähistelt kogutud proovide keskmine viskoossus oli väike – 33 mPa·s (kasvusügavus 0,5 m), kuid seda oli
ka Abruka proovide viskoossus (korjatud 22.08.2016 ja 27.09.2016), mis saadi 4 ja
2 m sügavuselt, mistõttu ei ole võimalik kasvusügavust ja Na-alginaadi viskoossust otseselt seostada.
6. etapp. R-fükoerütriini sisaldus punavetikas varieerus dioodrividetektoriga (PDA) mõõtes 0,084–0,428%ni, keskmine oli 0,258%. Abruka lähistelt korjatud proovide keskmine R-fükoerütriini sisaldus oli 0,241% ja Kaugatoma juurest saadud proovidel
0,267%. Sügavamalt kogutud proovides oli R-fükoerütriini sisaldus suurem kui
samal ajal madalamalt korjatud proovides. Leiti, et ajal, mil meretemperatuur on
madal ja valgustingimused kehvemad (talvel, varakevadel), võib R-fükoerütriini
sisaldus olla suurem, ning suvel võib see olla väiksem.
7. etapp. Keskmine ﬂoroglutsinooli ja gallushappe sisaldus pruunvetikas oli vastavalt 0,0064
ja 0,006%. Viies proovis jäid mõlemad alla määramispiiri. Katehhiini sisaldus oli
kõigis proovides alla määramispiiri (< 0,001% vetika kuivmassist).
Study of the chemical composition of Furcellaria lumbricalis and
Fucus vesiculosus
Carried out by: TU NSH
2017
Commissioned by: MTÜ Eesti Vesiviljeluse Arenduskeskus (Estonian Aquaculture Development Centre)
Funding:
EIC

The study examined the seasonal variability of the chemical composition of macroalgae Furcellaria lumbricalis and Fucus vesiculosus in the Baltic Sea.
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Furtsellaraani sisaldava kehakreemi retsepti väljatöötamine
Teostaja: TLÜ LTI
Tellija:
Athena OÜ

2015

Katse- ja arendustöö eesmärk oli välja töötada furtsellaraani sisaldava kehakreemi retsept.
Uuriti furtsellaraani antioksüdantseid omadusi ja anti soovitusi selle sisalduse kohta kreemide koostises.
Development of a formula for a body lotion containing furcellaran
Carried out by:
TU NSH
Commissioned by: Athena OÜ

2015

The objective of the experiment and research was to develop a formula for a body lotion containing furcellaran. The antioxidant properties of furcellaran were studied and recommendations were made for its
content in lotions.
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Fükobiliproteiinide sisalduse määramine ehistingimustes
kultiveeritud punavetika Furcellaria lumbricalis biomassis
Teostaja: TLÜ LTI
Tellija:
TÜ

2018–2019

Töös määrati fükoerütriini ja fükotsüaniini sisaldus tehistingimustes kultiveeritud punavetika Furcellaria lumbricalis biomassis.
Determination of phycobiliprotein content in red alga Furcellaria lumbricalis cultivated
under artiﬁcial conditions
Carried out by:
TU NSH
Commissioned by: UT

2018–2019

The content of phycoerythrin and phycocyanin in the biomass of red alga Furcellaria lumbricalis cultivated
under artiﬁcial conditions was determined.

6

Intensiivse kultiveerimistehnoloogia välja töötamine, katsetamine ja evalveerimine agariku Furcellaria lumbricalis
kinnitumata vormi kasvatamiseks
Teostaja: TÜ EMI
Rahastus: EMKF

2020

Projekti eesmärk oli töötada välja toimiv ja praktikas kontrollitud kultiveerimistehnoloogia, mida saab rakendada agariku F. lumbricalis kinnitumata vormi kasvatamiseks maismaal
paiknevates mahutites, mis on loodusliku merevee läbivooluga ja kunstliku (kontrollitud)
valguskliimaga.
Katsed tehti angaaris paiknevas kultiveerimissüsteemis, mis sisaldas kahtteist vetikate klaasplastist kasvumahutit. Katsetes kasutati Kassari lahe seirejaamast KA14 (sügavus 8,0 m;
F. lumbricalis’e kinnitumata vormi osakaal 84%) kogutud ja puhastatud vetikat. Optimaalsete
kasvutingimuste leidmiseks ning kasvukiiruse ja fükobiliproteiinide sisalduse suurendamiseks kasutati erinevaid valgus- ja veetemperatuuritingimusi.
Tulemused
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Agariku kunstlikuks kasvatamiseks välja töötatud kultiveerimistehnoloogia näitas, et
kultiveerimissüsteemis on võimalik saavutada agariku loodusliku kooslusega sarnane
biomassi juurdekasv. Agariku kasvukiirust oleks kindlasti võimalik suurendada, kuid
metoodika lõplikuks väljatöötamiseks, katsetamiseks ja edasiarendamiseks on vajalikud
jätku-uuringud.



Suurimaks biomassi juurdekasvu alandavaks teguriks osutus kõrge veetemperatuur.



Valguskeskkonnaga manipuleerides on võimalik mõjutada punaste pigmentide sisaldust
agarikus.



Kunstlikes tingimustes kasvatamise tehnoloogiat võiks kasutada näiteks koos maismaa
kalakasvandustega, kasutades nende toitainerikast vett agariku biomassi juurdekasvu
kiirendamiseks.



Kultiveerimistehnoloogiat on võimalik edasi arendada ja rakendada ka teiste tööndusliku väärtusega suurvetikate (nt agariku kinnitunud vormi ja punavetika Ceramium tenuicorne) kasvatamiseks.

Development, testing and evaluation of an intensive cultivation technology for the
non-attached growth form of Furcellaria lumbricalis
Carried out by: UT EMI
Funding:
EMFF

2020

The objective of the project was to develop a viable and ﬁeld-tested technology that can be applied in the
cultivation of the non-attached form of the red alga F. lumbricalis in terrestrial tanks with natural seawater
ﬂow and artiﬁcial (controlled) light conditions.

7

Juuksepalsami retsepti parendamine koos merevetikast pärineva uue komponendi lisamise ja selle biotoime hindamisega
Teostaja: TLÜ LTI
Tellija:
Furcella OÜ

2016–2017

Töös sooviti välja selgitada, kas furtsellaraan on sobilik komponent juuksepalsami koostisosana ja milline peaks olema selle optimaalne sisaldus tootes. Täpsemalt uuriti, kas furtsellaraanil on juuksestrukuuri parandavaid ja kaitsvaid omadusi, mis teeks selle kasutamise juuksehooldusvahendi komponendina soovitavaks.
Improvement of a hair conditioner formula by adding a new seaweed-derived
ingredient and evaluation of the biological effect of the ingredient
Carried out by:
TU NSH
Commissioned by: Furcella OÜ

2016–2017

The objective of the study was to ﬁnd out whether furcellaran is a suitable ingredient in hair conditioners
and what its optimal content in the product should be. More speciﬁcally, the study explored whether furcellaran has the ability to repair and protect hair structure that would make its use in hair care products
desirable.
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Kalakasvatuste kaudu merre suunatud lämmastiku- ja fosforikoormust kompenseerivate meetmete väljatöötamine
Tellija:
TÜ EMI kalanduse teabekeskus
Teostaja: TÜ EMI
Rahastus: EMKF

2019

Uuringu eesmärk oli näidata võimalikke leevendusmeetmeid kalakasvatustega kaasneva toitainete sissevoolu neutraliseerimisel. Käsitleti viise, kuidas saada merekeskkonnast kätte sinna sattunud liigseid toitaineid.
Suur osa analüüsides kasutatud alusandmestikust pärineb EMKFi projektist „Vesiviljeluse
piirkondlike kavade koostamine võimaliku keskkonnasurve ohjamiseks“.
Tulemused


Rannakarbikasvandused. Lämmastiku eraldumist kalakasvatusest merevette on väga
raske piirata (sh kohalikust toormest saadud kalasööda kasutamisel), kuid karbikasvatus maandab sellist keskkonnariski hästi. Lisaks toitainete eemaldamisele suurendab
karbifarm märgatavalt vee läbipaistvust ja vähendab kalakasvatustest tingitud lokaalsete vetikaõitsengute ohtu. Seepärast on mõistlik paigutada rannikumeres paiknevate
kalakasvatuste lähiümbrusesse karbikasvatusi, kuna sellisel kooskasutusel on võimalik
kompenseerida kalakasvatustest merre vabaneva toitainete voogu ning hoida lähiümbruse vesi läbipaistvana.



Vetikapüük ja -farmid. Vetika (agariku) püügiga eemaldatakse praegu kogu Väinamere
piirkonnast keskmiselt tonn lämmastikku ja pool tonni fosforit aastas. Ühe ruutkilomeetri suuruse agarikufarmi abil on aga võimalik merekeskkonnast eemaldada 4,3 tonni lämmastikku ja 2,2 tonni fosforit. Ühe kalakasvanduse keskkonnamõju leevendamiseks tuleb merevetikaid kasvatada palju suuremal alal ja suurema tihedusega kui näiteks
merekarpe.



Kalapüük. Kalapüügile kui olulisele Läänemere eutrofeerumist leevendavale keskkonnateenusele on seni vähe tähelepanu pööratud. Kutselisel traalpüügil said Eesti kalurid
2017. aastal 53 634 tonni kala, millega eemaldati Läänemerest 1287 tonni lämmastikku
ja 231 tonni fosforit. Kutselise rannapüügiga saadud 10 842 tonnile kalale vastab 260 tonni lämmastikku ja 47 tonni fosforit. Kalakasvatusreostuse korvamiseks võib kaaluda
mittekaubanduslike liikide (nt ogalik) ja võõrliikide (nt ümarmudil, hõbekoger) püüki.

Development of measures to compensate for nitrogen and phosphorus pressure of
ﬁsh farms on the sea
Commissioned by: UT EMI Fisheries Information Centre
Carried out by: UT EMI
Funding:
EMFF

2019

The objective of the study was to propose possible mitigation measures to neutralise the inﬂux of nutrients
from ﬁsh farms. Measures to recover excess nutrients from the marine environment were explored.
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Kassari lahe punavetika (Furcellaria lumbricalis) biomassi
töötlusjääkide uudsed rakendused
Teostaja: TTÜ mehaanika ja tööstustehnika instituut
Rahastus: KIK

Tallinn 2018

Töö eesmärk oli välja selgitada punavetikast Furcellaria lumbricalis pärast tardaine eraldamist tekkinud töötlusjäägi potentsiaal nanotselluloosi valmistamiseks. Lisaks uuriti nanotselluloosi rakendusvõimalusi hüdro- ja aerogeelide valmistamiseks.
Nanotselluloosi saamiseks rakendati keskkonnahoidlikku töötlustehnoloogiat, mille puhul
kasutati kergesti regenereeritavaid kemikaale. Värsket vetikat koguti hilissuvel ja sügisel ning
tootmisjääki toorainet tootva tehase ASi Est-Agar töötsükli ajal novembrist aprillini. Nii vetikamassi kui ka tootmisjääki uuriti kahe tootmistsükli jooksul.
Tulemused


Teadaolevaid meetodeid katsetades ja muutes leiti tehnoloogiline skeem, mille tulemusena saadi täielikult ﬁbrilleeritud tselluloosimass. See koosnes nii Furcellaria kui ka teiste
töötlusjäägis sisalduvate taimede nanokiududest. Töö käigus selgus, et ainult puhtast
Furcellaria’st ei saa head nanotselluloosi valmistada, sest vetika talluses olevate ümarate
rakkude kestades paikneb tselluloos tihedalt hargneva võrgustikuna ja töötlus eemaldab
võrgustiku tükke, ilma neid oluliselt lahti harutamata. Medulla piirkonnas asuvate piklike rakkude kestades paiknevad tselluloosi nanoﬁbrillid küll hõredamalt, kuid rakkude
kuju tõttu on nende kadu töötluse käigus suur. Teised roht- ja veetaimed, mida esines
töötlusjäägis arvukalt, andsid tunduvalt pikemaid nanokiudusid, mis kokkuvõttes aitasid moodustada nanoﬁbrilleeritud tselluloosi massi.



Vetikatselluloosi hüdrogeel oli väga püsiv ja sellest sai inertsele alusele valamisel valmistada eri paksusega kilesid (sõltuvalt hüdrogeeli tihedusest).



Leiti, et vetika töötlusjäägi kasutamine vahetult pärast tekkimist, ilma vahepealse ladustamiseta, suurendaks tunduvalt produkti saagist, sest pikaaegsel ladustamisel töötlusjääk laguneb.



Töötati välja peakomponentide analüüsi (ingl Principal Component Analysis) meetod,
mille puhul on infrapunaspektrite järgi võimalik otsustada, kui lähedane on saadud produkt standarditele.



Töös näidati, kuidas saab nanokiudude massi sisestada Ag ja ZnO nanoosakesi, et anda
produktile uusi omadusi.

Novel applications of processing residues of red algal biomass (Furcellaria
lumbricalis) from Kassari Bay
Carried out by: TalTech, Department of Mechanical and Industrial Engineering
Funding:
EIC

Tallinn, 2018

The objective of the study was to explore the potential of using the processing residues of the red alga Furcellaria lumbricalis, following the isolation of the gelling agent, for the production of nanocellulose. In addition, potential applications of nanocellulose for the production of hydro- and aerogels were explored.
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Kassari lahe tööndusliku punavetikavaru uuringud
Teostaja: TÜ EMI
Rahastus: Keskkonnaministeerium

Tallinn 2011

Uuringu eesmärgid:
1) hinnata Kassari lahe tööndusliku kinnitumata punavetikakoosluse hetkeseisu, võttes
aluseks koosluse ruumilise varieeruvuse ning kooslust ja selle kasvukeskkonda iseloomustavad bioloogilised ja füüsikalised parameetrid;
2) koostada soovitused püügimahu reguleerimiseks 2012. ja 2013. aastal;
3) teha ettepanekuid agariku püügistrateegia edasiseks arendamiseks.
Välitöid tehti 2011. aasta juulis, mil 54 proovijaamast koguti kokku 104 agarikukoosluse kvantitatiivsed proovid. Selleks kasutati standardse suurusega (20 × 20 cm) taimeraami.
Tulemused


2011. aastal levis Kassari lahe kinnitumata punavetikakooslus kogubiomassiga 184 000
tonni umbes 180 km2 alal.



Tööndusliku punavetikakoosluse levikualal mõõdeti vetikakihi keskmiseks paksuseks
5,9 cm.



Agariku (Furcellaria lumbricalis) osakaal kogu punavetikakoosluses oli keskmiselt 68%,
teise põhiliigi Coccotylus truncatus’e osakaal 17% ning muude makrovetika ja -zoobentose liikide osakaal 15%.



Punavetikakoosluse keskmine biomass (märgkaalus) põhjaühiku kohta oli 1020 g/m2.



2009. aastaga võrreldes kahanes agariku ja kogu koosluse keskmine biomass ja üldkatvus märkimisväärselt, vetikakihi keskmine paksus ja C. truncatus’e osakaal koosluses
suurenes ja muude liikide osakaal punavetikakoosluses jäi samale tasemele.



2012.–2013. aasta tööndusliku vetikavaru soovituslikuks väljapüügimahuks märgkaalus
määrati 2000 tonni.

Studies of commercial red algae stock in Kassari Bay
Carried out by: UT EMI
Funding:
Ministry of the Environment

Tallinn, 2011

Objectives of the study:
1) to assess the current state of the commercial non-attached red algae community in Kassari Bay on the
basis of the spatial variability of the community and the biological and physical parameters characterising the community and its growth medium;
2) to develop recommendations for the regulation of exploitation in 2012 and 2013;
3) to suggest ways of further development of the strategy for exploitation of red algae.
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Kassari lahe tööndusliku punavetikavaru uuringud
Teostaja: TÜ EMI
Rahastus: Keskkonnaministeerium

Tallinn 2013

Uuringu eesmärgid:
1) hinnata Kassari lahe tööndusliku kinnitumata punavetikakoosluse hetkeseisu, võttes
aluseks koosluse ruumilise varieeruvuse ning kooslust ja selle kasvukeskkonda iseloomustavad bioloogilised ja füüsikalised parameetrid;
2) koostada soovitused püügimahu reguleerimiseks 2014. ja 2015. aastal;
3) teha ettepanekuid agariku püügistrateegia edasiseks arendamiseks.
Välitöid tehti 2013. aasta juulis, mil 54 proovijaamast koguti kokku 104 agarikukoosluse kvantitatiivsed proovid. Selleks kasutati standardse suurusega (20 × 20 cm) taimeraami.
Tulemused


2013. aastal levis Kassari lahe kinnitumata punavetikakooslus kogubiomassiga 175 000
tonni umbes 170 km2 alal.



Tööndusliku punavetikakoosluse levikualal mõõdeti vetikakihi keskmiseks paksuseks
5,5 cm.



Agariku (Furcellaria lumbricalis) osakaal kogu punavetikakoosluses oli keskmiselt 65%,
teise põhiliigi Coccotylus truncatus’e osakaal 25% ning muude makrovetika ja -zoobentose liikide osakaal 10%.



Punavetikakoosluse keskmine biomass (märgkaalus) põhjaühiku kohta oli 1026 g/m2.



2011. aastaga võrreldes kahanes agariku keskmine biomass ja osakaal lahtises punavetikakoosluses märkimisväärselt, C. Truncatus’e osakaal kasvas ja muude liikide osakaal
vähenes.



2014.–2015. aasta tööndusliku vetikavaru soovituslikuks väljapüügimahuks märgkaalus
määrati 2000 tonni.

Studies of commercial red algae stock in Kassari Bay
Carried out by: UT EMI
Funding:
Ministry of the Environment

Tallinn, 2013

Objectives of the study:
1) to assess the current state of the commercial non-attached red algae community in Kassari Bay on the
basis of the spatial variability of the community and the biological and physical parameters characterising the community and its growth medium;
2) to develop recommendations for the regulation of exploitation in 2014 and 2015;
3) to suggest ways of further development of the strategy for exploitation of red algae.
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Kassari lahe tööndusliku punavetikavaru uuringud
Teostaja: TÜ EMI
Rahastus: KIK

Tallinn 2015

Uuringu eesmärgid:
(1) hinnata Kassari lahe tööndusliku kinnitumata punavetikakoosluse hetkeseisu, võttes
aluseks koosluse ruumilise varieeruvuse ning kooslust ja selle kasvukeskkonda iseloomustavad bioloogilised ja füüsikalised parameetrid;
(2) anda soovitusi püügimahu reguleerimiseks 2016. ja 2017. aastal;
(3) teha ettepanekuid agariku püügistrateegia edasiseks arendamiseks.
Välitöid tehti 2015. aasta juulis, mil 54 seirejaamast koguti kokku 102 agarikukoosluse kvantitatiivsed proovid. Selleks kasutati standardse suurusega (20 × 20 cm) taimeraami.
Tulemused


2015. aastal levis Kassari lahe kinnitumata punavetikakooslus kogubiomassiga 165 000
tonni umbes 170 km2 alal.



Tööndusliku punavetikakoosluse levikualal mõõdeti vetikakihi keskmiseks paksuseks
6,3 cm.



Agariku (Furcellaria lumbricalis) osakaal kogu punavetikakoosluses oli keskmiselt 64%,
teise põhiliigi Coccotylus truncatus’e osakaal 21% ning muude makrovetika ja -zoobentose liikide osakaal 14%.



Punavetikakoosluse keskmine biomass (märgkaalus) põhjaühiku kohta oli 969 g/m2.



Selgus, et agariku keskmine biomass Kassari lahe lahtises punavetikakoosluses on näidanud pidevat langustendentsi võrreldes eelnenud uuringute (2009–2013) tulemustega.
C. truncatus’e osakaalu suuremine punavetikakoosluses oli peatunud, kuid 2013. aastaga
võrreldes oli kasvanud jälle märgatavalt muude taime- ja loomaliikide osakaal.



2016.–2017. aasta tööndusliku vetikavaru soovituslikuks väljapüügimahuks märgkaalus
määrati 2000 tonni.



Leiti, et Kassari lahe punavetikakoosluse ökoloogilise seisundi hindamiseks tehtavate
uurimistööde mahu ja sageduse suurendamisel võiks agariku väljapüügi limiiti potentsiaalselt tõsta.

Studies of commercial red algae stock in Kassari Bay
Carried out by: UT EMI
Funding:
EIC

Tallinn, 2015

Objectives of the study:
1) to assess the current state of the commercial non-attached red algae community in Kassari Bay on the
basis of the spatial variability of the community and the biological and physical parameters characterising the community and its growth medium;
2) to make recommendations for the regulation of exploitation in 2016 and 2017;
3) to suggest ways of further development of the strategy for exploitation of red algae.
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Kassari lahe tööndusliku punavetikavaru uuringud
Teostaja: TÜ EMI
Rahastus: KIK

Tallinn 2017

Uuringu eesmärgid
1) hinnata Kassari lahe tööndusliku kinnitumata punavetikakoosluse hetkeseisu, võttes
aluseks koosluse ruumilise varieeruvuse ning kooslust ja selle kasvukeskkonda iseloomustavad bioloogilised ja füüsikalised parameetrid;
2) anda soovitusi püügimahu reguleerimiseks 2018. ja 2019. aastal;
3) teha ettepanekuid agariku püügistrateegia edasiseks arendamiseks.
Välitöid tehti 2017. aasta juulis, mil 54 seirejaamast koguti kokku 102 agarikukoosluse kvantitatiivsed proovid. Selleks kasutati standardse suurusega (20 × 20 cm) taimeraami.
Tulemused


2017. aastal levis Kassari lahe kinnitumata punavetikakooslus kogubiomassiga 179 000
tonni umbes 170 km2 alal.



Tööndusliku punavetikakoosluse levikualal mõõdeti vetikakihi keskmiseks paksuseks
6,2 cm.



Punavetikakoosluse üldkatvus (78%) jäi peaaegu samale tasemele kui 2013. ja 2015. aastal. Samas suurenes märkimisväärselt nende seirejaamade arv, kus üldkatvus oli 100%
(31 seirejaama).



Agariku (Furcellaria lumbricalis) osakaal kogu punavetikakoosluses oli keskmiselt 65%,
teise põhiliigi Coccotylus truncatus’e osakaal 21% ning muude makrovetika ja -zoobentose liikide osakaal 15%.



Punavetikakoosluse keskmine biomass (märgkaalus) põhjaühiku kohta oli 1053 g/m2.



Agariku keskmine biomass pinnaühiku kohta oli pärast varasemate aastate (2009–2015)
langust märkimisväärselt kasvanud ja küündis 745 g/m2-ni.



Töönduslikuks väljapüügiks sobivaks osutus 2017. aastal 17 seirejaama.



2018.–2019. aasta tööndusliku vetikavaru soovituslikuks väljapüügimahuks märgkaalus
määrati 2000 tonni.



Leiti, et Kassari lahe punavetikakoosluse ökoloogilise seisundi hindamiseks tehtavate
uurimistööde mahu ja sageduse suurendamisel võiks agariku väljapüügi limiiti potentsiaalselt kahekordistada.

Studies of commercial red algae stock in Kassari Bay
Carried out by: UT EMI
Funding:
EIC
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Tallinn, 2017

Objectives of the study:
1) to assess the current state of the commercial non-attached red algae community in Kassari Bay on the
basis of the spatial variability of the community and the biological and physical parameters characterising the community and its growth medium;
2) to make recommendations for the regulation of exploitation in 2018 and 2019;
3) to suggest ways of further development of the strategy for exploitation of red algae.
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Kassari lahe tööndusliku punavetikavaru uuringud ning
kombineeritud metoodika väljatöötamine
Teostaja: TÜ EMI
Rahastus: KIK

Tallinn 2020

Uuringu eesmärgid:
1) hinnata Kassari lahe tööndusliku kinnitumata punavetikakoosluse hetkeseisu, võttes
aluseks kooslust iseloomustavad bioloogilised näitajad ning ruumilise varieeruvuse ja
koosluse kasvukeskkonda iseloomustavad füüsikalised parameetrid;
2) anda soovitusi püügimahu reguleerimiseks 2020. ja 2021. aastal;
3) teha ettepanekuid agariku püügistrateegia edasiseks arendamiseks;
4) töötada akustilise skaneerimise meetodi ja videovaatluste kombineerimise teel välja
Kassari lahe tingimustesse sobiv metoodika lahtise punavetikakoosluse levikupiiride ja
koosluse üldkatvuse määramiseks, mis tagaks võrreldes ajaloolise punktipõhise seirega
märksa täpsema ja suurema usaldusväärsusega varuhinnangu.
2019. aasta juulis koguti standardse suurusega (20 × 20 cm) taimeraami abil punavetikakoosluse levikualal kvantitatiivsed proovid 54 seirejaamast. Kombineeritud metoodika väljatöötamisel kasutati uurimislaevale paigutatud mitmekiirelist sonarit ja kahte allveevideosüsteemi.
Sonari- ja videopõhist metoodikat arendati kahes etapis 2019. ja 2020. aastal.
Tulemused
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2019. aastal levis Kassari lahe kinnitumata punavetikakooslus hinnangulise kogubiomassiga 190 000 tonni umbes 160 km2 alal.



Tööndusliku punavetikakoosluse levikualal mõõdeti vetikakihi keskmiseks paksuseks
5,2 cm.



Punavetikakoosluse üldkatvus (74%) oli palju väiksem kui eelnenud kolmel seireaastal
(2013, 2015 ja 2017). Seirejaamade arv, kus üldkatvus on 100%, kahanes 31%lt (2017)
16%le.



Agariku (Furcellaria lumbricalis) osakaal kogu punavetikakoosluses (63%) oli sarnane
kolme eelnenud seireaasta tulemusega. Coccotylus truncatus’e ning teiste makrovetika ja
-zoobentose liikide osakaal 2015. ja 2017. aastal saadud tulemustest eriti ei erinenud ning
oli vastavalt 23% ja 15%.



Punavetikakoosluse keskmine biomass (märgkaalus) põhjaühiku kohta oli 1208 g/m2,
mis oli eelnevatel seireaastatel (2011–2017) saadud väärtusest märkimisväärselt suurem.



Agariku keskmine biomass pinnaühiku kohta (808 g/m2) jätkas 2017. aastal alanud kasvu.



Tööndusliku väljapüügi kriteeriumitele vastas 2019. aastal kaheksa seirejaama, mis on
võrdlusperioodi (2009–2019) kesiseim tulemus.



2020.–2021. aasta tööndusliku vetikavaru soovituslikuks väljapüügimahuks märgkaalus
määrati 2000 tonni.



Video- ja sonarimeetodi kombinatsiooni lisamine tavapärasele punktipõhisele seirele
võimaldaks lahtise punavetikakoosluse levikupiire ja -mustrit märksa täpsemalt hinnata.
Samas on terve Kassari lahe skaneerimine sonariga ja katmine videotransektidega väga

ajamahukas ning seetõttu on selle rakendamine regulaarses seires ilmselt ebaproportsionaalselt kulukas. Kombineeritud metoodika kasutamine on vajalik olukorras, kus koosluses on toimunud järsud muutused püügisurve või uute keskkonnatingimuste (nt kliimamuutused, reostuskoormus) tagajärjel ning vajalik on saada detailne ja ruumiliselt
pidev ülevaade koosluse seisundist.
Studies of commercial red algae stock in Kassari Bay and development of a
combined methodology
Carried out by: UT EMI
Funding:
EIC

Tallinn, 2020

Objectives of the study:
1) to assess the current state of the commercial non-attached red algae community in Kassari Bay on the basis of the biological characteristics and spatial variability of the community and the physical parameters
characterising the growth medium of the community;
2) to make recommendations for the regulation of exploitation in 2020 and 2021;
3) to suggest ways for further development of the strategy for exploitation of red algae;
4) to develop a methodology for the determination of the dispersion boundaries and overall coverage of
the non-attached red algal community in Kassari Bay by combining acoustic scanning and video observations, which would provide a much more accurate and reliable estimate of the stock compared to the
historical point-based monitoring.
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Keskkonna varieeruvuse tähtsus mändvetikate populatsiooninäitajate ja leviku vaheliste seoste kujundamisel Läänemeres
Teostaja: TÜ EMI
Rahastus: ETF

2012–2015

Projekti põhieesmärgid:
1) anda ülevaade mändvetikate paljunemisviisidest, levikumustritest ja populatsioonide
omavahelisest seotusest;
2) teha kindlaks seosed mändvetikate geneetilise varieeruvuse, morfoloogiliste parameetrite,
valgustundlikkuse ja fotosünteetilise aktiivsuse vahel;
3) selgitada sileda mändvetika (Chara connivens) levila laienemist Läänemeres.
Tulemused
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Kokku esines 22 liiki mändvetikaid, neist seitse rannikumeres ja 17 magevees. Viis liiki
olid harvaesinevad ja neid leiti vähem kui kümnest leiukohast. Riimvees oli haruldaseim
liik liht-mändvetikas (Chara horrida).



Sileda mändvetika (C. connivens) leviala oli taas suurenenud. Kui varem oli seda liiki leitud vaid Lääne-Eesti rannikumerest, siis nüüd esines seda ka Soome lahe lääneosas.









Eesti rannikumere keskkonna ja mändvetikate levikuandmete põhjal loodi mändvetikate
esinemise tõenäosuse mudel. Modelleerimiseks kasutati võimendatud regressioonipuu
(ingl boosted regression tree) meetodit. Mändvetikate leviku ennustamisel olid olulisemateks keskkonnateguriteks sügavus, temperatuuri varieeruvus, avatus ja pehme sette
osakaal. Nii mudeli kui ka levikuandmete põhjal eelistasid mändvetikad varjulisi kasvukohti Lääne-Eesti saarestikus.
Mändvetikate reaktsioon keskkonnatingimuste muutusele sõltub mõju ulatusest ja kestusest ning on liigispetsiiﬁline. Tolerantsemad mändvetikaliigid suudavad kohaneda teatud piirides ka keskkonnatingimuste muutustega. Eksperimentaalselt vähendatud valgusega näitasid mändvetikad head taastumisvõimet. Valguse vähendamine mõjutas produktsioonivõimet lühikest aega ja kooslus kohanes uute tingimustega vähem kui kahe
nädala jooksul. Hapestumise mõju mändvetikatele oli positiivne ja liigispetsiiﬁline.
Mändvetikad on toidubaasiks ja varjepaigaks erinevatele selgrootutele. Võõrliigi vöötkirpvähi (Gammarus tigrinus) leviku ennustamisel oli mändvetikate esinemine oluline
keskkonnamuutuja.
ELi eri direktiivide nõuete kohaselt on Eestil kohustus hinnata keskkonnaseisundit bioloogiliste elementide põhjal. Mändvetikate esinemine ja ohtrus on üks oluline komponent veekeskkonna seisundi hindamisel nii veepoliitika raamdirektiivi, merestrateegia
raamdirektiivi kui ka loodusdirektiivi nõuete alusel.

The role of environmental variability in modulating relationships between population
characteristics and dispersion of charophytes in the Baltic Sea
Carried out by: UT EMI
Funding:
ESF

2012–2015

Main objectives of the project:
1) to describe the reproduction modes, dispersion patterns and connectivity of charophyte populations;
2) to describe the relationships between genetic variability, morphological parameters, light sensitivity and
photosynthetic activity in charophyte populations;
3) to explain the expansion mechanism of convergent stonewort (Chara connivens) in the Baltic Sea.
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Kinnitumata punavetikakoosluse kunstliku kultiveerimise
võimalikkus ning selle mõju Väinamere keskkonnaseisundile
Teostaja: TÜ EMI
Tellija:
OÜ Vormsi Agar SPV

Tallinn 2015

Projekti eesmärk oli hinnata punavetikate kunstliku kultiveerimise võimalikkust Väinameres
ja sellega kaasnevat keskkonnamõju.
Punavetikate kunstliku kultiveerimise võimalikkuse hinnang tugineb 2014. aasta maist augustini Väinameres agariku kunstliku kultiveerimise piirkonnas tehtud võrgukatsetele. Agariku
juurdekasvu hindamine katsesumpades ebaõnnestus nende nõrgaks osutunud konstruktsiooni ja ankurduse tõttu.
22

Tulemused


Punavetikate (agariku) kunstlik kultiveerimine Väinameres on võimalik, aga vajab edasist töönduslike meetodite arendamist ja katsetamist.



Agariku kunstlikuks kultiveerimiseks on sobivaim sügavus 4 meetrit, kus on tagatud
head valgustingimused fotosünteesiks ja juurdekasvuks.



Agariku massilisel kultiveerimisel Väinamere piirkonnas on üks arvestatavamaid probleeme epifüütsed kiirekasvulised vetikad, kes halvendavad valgustingimusi ja võivad olenevalt kultiveerimismeetodist konkureerida nii substraadi kui ka toitainete pärast.



Raskusi võib tekkida töönduslikuks kultiveerimiseks vajaliku algmaterjali saamisega,
kuna loodusliku punavetikavaru kasutamine suures mahus on piiratud.



Punavetikate kunstliku kultiveerimisega kaasneb oht Väinamere põhjakooslustele, mis
jäävad kultiveerimisalale. Enne suuremahulise punavetikate kunstliku kasvatamise planeerimist tuleb hinnata põhjalikult kohalike looduslike koosluste seisundit.



Kunstlikult kultiveeritud punavetikad parandavad suure tõenäosusega veekvaliteeti,
eemaldades eduka kultiveerimise korral arvestuslikult 0,03–0,04 tonni fosforit ja 0,3–0,4
tonni lämmastikku 1 km2 suuruse kultiveerimisala kohta. Mõju on siiski pigem lokaalse
iseloomuga ega muuda märkimisväärselt Väinamere toitainete bilanssi.

Possibility of artiﬁcial cultivation of non-attached red algae and its impact on the
environmental condition of the Väinameri Sea
Carried out by:
UT EMI
Commissioned by: OÜ Vormsi Agar SPV

Tallinn, 2015

The objective of the project was to assess the possibility for artiﬁcial cultivation of red algae in the Väinameri
Sea and the ensuing environmental impact.
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Looduslike ja antropogeensete tegurite mõju epibiontide
kooslustele Läänemere fütobentilistel võtmeliikidel
Furcellaria lumbricalis ja Fucus vesiculosus
Teostaja: TÜ EMI
Rahastus: ETF

2011–2014

Projekti eesmärgid:
1) eristada Läänemere fütobentose võtmeliikidel Fucus vesiculosus ja Furcellaria lumbricalis
kasvavate epibiontide kooslustes inimtegevuse tagajärjel tekkinud muutusi keskkonnategurite looduslikust varieerumisest tingitud muutustest;
2) selgitada välja erinevate makrovetikatel domineerivate epibiontide mõju peremeesliikide F. vesiculosus ja F. lumbricalis füsioloogiale, s.o primaarproduktsiooni võimele, ning
teha kindlaks taimsete ja sessiilsete loomade osatähtsus selles protsessis.
23

F. vesiculosus ja F. lumbricalis epibiontide kooslusi võrreldi Kakumäe, Kõiguste ja Küdema
lahes. Koosluste liigilise koosseisu ja domineerimissuhete varieerumist eri peremeestaimedel, kasvukohtades ja vegetatsioonietappides analüüsiti mitteparameetrilise mitmemõõtelise
variatsioonanalüüsiga (PERMANOVA). Et leida liigid, mis määravad erinevused eri epibiontide koosluste vahel, kasutati SIMPERi analüüsi.
Tulemused


Kokku leiti Kakumäe, Küdema ja Kõiguste lahest kogutud epifüüdiproovidest 18 makrovetika- ja 7 loomaliiki.



Epiﬂoora liikide arv varieerus sõltuvalt peremeestaimest, kasvukohast ja vegetatsiooniperioodi etapist.



Epibiontide koosluste struktuur ja liikide biomass, samuti epifüütide koormus peremeestaimedel oli määratud taime liigi, kasvukoha, vegetatsiooniperioodi etapi ja nende tegurite koosmõju alusel.



Mõlemal peremeestaimel oli kõige sagedamini esindatud liikideks pruunvetikas Pilayella
littoralis ja punavetikad Ceramium tenuicorne ja Polysiphonia fucoides.



Epibiontide koormust mõjutas sõltuvalt kasvukohast, basibiondi liigist ja vegetatsiooniperioodi etapist ka sügavus ja avatus lainetusele. Sügavusest tulenevat varieeruvust võis
täheldada ka epifüütide biomassis. Epifüütide koormus oli suurim enam eutrofeerunud
piirkonnas (Kakumäe laht). Epibiontide kooslustes domineerivad makrovetikaliigid mõjutasid negatiivselt peremeestaimede primaarproduktsiooni.



Kakumäe lahest leiti mõlemal peremeestaime liigil kasvamas nii Eesti rannikumeres kui
ka kogu Läänemere ulatuses harva esinevad vetikaliigid Eudesme virescens ja Punctaria
tenuissima.

The impact of natural and anthropogenic factors on epibiontic communities
on habitat-forming macroalgae – Fucus vesiculosus and Furcellaria lumbricalis – in
the Baltic Sea
Carried out by: UT EMI
Funding:
ESF

2011–2014

Objectives of the project:
1) to distinguish human-induced changes in epibiontic communities growing on the habitat-forming macroalgae – Fucus vesiculosus and Furcellaria lumbricalis – in the Baltic Sea from changes caused by natural
variability of environmental factors;
2) to identify the impact of diﬀerent dominating epibionts on the physiological potential i.e. primary production capacity of F. vesiculosus and F. lumbricalis as host species and to determine the role of algal
epiphytes and sessile animals in the process.
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Läänemere punavetikast (Furcellaria lumbricalis) fükoerütriini eraldamise tehnoloogilise lahenduse väljatöötamine
Teostajad: EMÜ PKI, AS Est-Agar, TLÜ LTI, Vetik OÜ
Rahastus: ERF, EMÜ

2018–2019

Projekti eesmärk oli selgitada välja efektiivsed võimalused R-fükoerütriini tööstuslikus mahus ekstraktsiooniks punavetikast ning uurida saadud värvipigmendi kasutusvõimalusi kosmeetika- ja toidutööstuses.
Development of a technological solution for extraction of phycoerythrin from red
algae (Furcellaria lumbricalis) in the Baltic Sea
Carried out by: EULS IAE, AS Est-Agar, TU NSH, Vetik OÜ
Funding:
ERDF, EULS

2018–2019

The objective of the project was to identify eﬃcient ways of industrial-scale extraction of R-phycoerythrin
from red algae and to study the possibilities of using the obtained colour pigment in the cosmetics and food
industries.
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Läänemere sinine kasv – täismõõduliste karbikasvatuste
rajamine Läänemere piirkonnas
Teostaja: TÜ EMI
Rahastus: INTERREG

2016–2019

Läänemere sinise majanduskasvu (Baltic Blue Growth) projektiga toetati söödava rannakarbi
kasvatamist Läänemere regioonis eesmärgiga eemaldada mereveest liigseid toiteaineid. Projekti käigus rajati eri Läänemere piirkondadesse mastaapsed karbikasvatused ja uuriti nende
mõju keskkonnale.
Tulemused


Rannakarpe saab edukalt kasvatada suurtes Läänemeres osades, juhul kui kasvatusmeetodid kohandatakse kohalike oludega.



Rannakarbikasvandused võivad anda märkimisväärse panuse Läänemere eutrofeerumise
vähendamiseks toitainete omastamise kaudu, pakkudes samal ajal uut jätkusuutlikku
toidu- ja söödaressurssi piirkonnas.

Projekti ja selle väljundiga saab lähemalt tutvuda aadressil
https://www.submariner-network.eu/balticbluegrowth.
Baltic Blue Growth – establishment of full-scale mussel farms in the
Baltic Sea region
Carried out by: UT EMI
Funding:
INTERREG

2016–2019

The Baltic Blue Growth project supported the cultivation of blue mussels in the Baltic Sea region with the
aim of removing excess nutrients from seawater. In the course of the project, large-scale mussel farms were
set up in diﬀerent parts of the Baltic Sea and their impact on the environment was studied.
25
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Mereala planeeringu alusuuring – selgrootute ja vetikate
vesiviljeluseks sobivad alad
Teostaja: TÜ EMI
Tellija:
Rahandusministeerium

Tallinn 2016

Uuringu eesmärgid:
1) määrata olemasolevate levikuandmete põhjal vetikate ja selgrootute vesiviljeluseks sobilikud alad, kirjeldada neid ning koostada kaardikihid, arvestades üleriigilise planeeringu
täpsusastet;
2) selgitada välja ühe olulisima vesiviljelusliigi – söödava rannakarbi kasvupotentsiaal.
Uuringus kasutati parimaid olemasolevaid eluta ja elusa keskkonna andmekihte. Vesiviljeluseks sobivate liikide leviku modelleerimisel kasutati intellektitehnikat ja statistilist analüüsi
ühendavat uuenduslikku võimendatud regressioonipuu (ingl boosted regression tree) meetodit.
Tulemused


Levikutingimuste kriteeriumite põhjal sobivad vesiviljeluseks lainetusele mõõdukalt
avatud kõva põhjasubstraadiga elupaigad, kus elustiku dominantliigiks on kas söödav
rannakarp (Mytilus trossulus), rändkarp (Dreissena polymorpha), põisadru (Fucus vesiculosus) või agarik (Furcellaria lumbricalis). Selliste vesiviljeluseks sobilike alade sügavuslevik jääb vahemikku 0,2–10 meetrit ja soolsuse miinimum on tavaliselt 4 PSU. Häid
vesiviljelusalasid paikneb kõige enam Saaremaast ja Hiiumaast läände jäävatel merealadel ning Liivi lahe põhjaosas. Vähesel määral sobivad vesiviljeluseks ka Väinamere äärealad ja Vormsi saare põhjaosa merealad.



Mudelennustused näitasid, et söödava rannakarbi kasvupotentsiaal on suur suhteliselt
piiratud rannikumere aladel. Kasvukiirus on hoogsam pigem Lääne-Eestis kui Soome
lahes. Piirkondlikud erinevused karpide kasvukiiruses olid peamiselt tingitud taimse
hõljumi sisalduse ja lainetuse iseloomu suurest ruumilisest varieeruvusest.

Baseline study for the Maritime Spatial Plan – areas suitable for
aquaculture of invertebrates and algae
Carried out by:
UT EMI
Commissioned by: Ministry of Finance

Tallinn, 2016

Objectives of the study:
1) to determine, on the basis of available dispersion data, areas suitable for the aquaculture of algae and
invertebrates, describe them and compile map layers, taking into account the level of accuracy of the
national spatial plan;
2) to identify the growth potential of blue mussels as one of the key aquaculture species.

26

21

Merealade valitud ökosüsteemiteenuste alusmaterjalid
Teostaja: Hobikoda OÜ
Tellija:
Keskkonnaagentuur
Rahastus: ELi Ühtekuuluvusfond, KIK

Tallinn 2019

Töö eesmärk oli välja töötada mere teatud ökosüsteemiteenuste pakkumise hindamismeetodid ja arvutuseeskirjad ning modelleerida või kaardistada need teenused merealal. Lisaks
tehti kindlaks ökosüsteemiteenuste pakkumist mõjutavate valitud keskkonnategurite surve
ja hinnati seda.
Vaatluse all olid järgmised ökosüsteemiteenused:
 elupaigateenus, mida hinnati ja kaardistati või modelleeriti räime koelmualade ja pikaealiste elupaika moodustavate põhiliikide (põisadru, agarik, rannakarp, rändkarp) biomassi, loodusdirektiivi, merestrateegia raamdirektiivi ja Läänemere merekeskkonna
kaitse komisjoni (HELCOM) määratud mereelupaikade alusel;
 toiduteenus, mida hinnati ja kaardistati või modelleeriti räime, kilu, ahvena ja koha püügiandmete alusel;
 kliimaregulatsiooni teenus, mida hinnati ja kaardistati või modelleeriti selle alusel, kuidas meriheina-aasad süsinikku seovad;
 vee ﬁltreerimise teenused, mida hinnati ja kaardistati või modelleeriti vesiviljeluses kasutatavate merekarpide abil toitainete eemaldamise ja vee ﬁltreerimise potentsiaali alusel;
 merekarbivaru kui varustusteenus, mida hinnati ja kaardistati või modelleeriti vesiviljeluse produktsioonipotentsiaali ja karpide kasvukiiruse alusel;
 vetikavaru kui varustusteenus, mida hinnati ja kaardistati või modelleeriti (potentsiaalselt) kasutatavate vetikate, põisadru ja agariku biomassi alusel.
Tulemused
Modelleerimistulemused vormistati ökosüsteemiteenuste kaartidena. Allpool on esitatud
hinnangud uuritud ökosüsteemiteenuste kohta.
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Elupaigateenus

•

Põisadru biomassi ruumiline varieeruvus sõltub enim merepõhja sügavusest, setete iseloomust ja avatusest lainetusele. Biomass on suurim mõõdukalt lainetusele avatud piirkondades 2–7 meetri sügavusel kivistel põhjadel või segusetetel, mille pehme fraktsiooni
osakaal jääb alla 40%.

•

Agariku kinnitunud vormi biomassi ruumiline varieeruvus sõltub enim merepõhja sügavusest, setete iseloomust, avatusest lainetusele ja hoovustest. Biomass on suurim lainetusele avatud piirkondades 5–9 meetri sügavusel kivistel põhjadel või segusetetel, mille
pehme fraktsiooni osakaal jääb alla 50%. Hoovuste tugevnemisel agariku kinnitunud
vormi biomass suureneb.

•

Agariku lahtise vormi biomassi ruumiline varieeruvus sõltub enim merepõhja sügavusest, vee läbipaistvusest ja hoovustest. Biomass on suurim sügavusvahemikus 6–9 meetrit.
Hoovuste tugevnemisel agariku lahtise vormi biomass väheneb, valgustingimuste paranemisel suureneb.

•

Söödava rannakarbi biomassi ruumiline varieeruvus sõltub enim merepõhja sügavusest, setete iseloomust, soolsusest ja hoovustest. Biomass on suurim lainetusele avatud

või tugevate hoovustega piirkondades kolmest meetrist sügavamal kivistel põhjadel või
segusetetel, mille pehme fraktsiooni osakaal jääb alla 15%. Söödav rannakarp ei levi üldjuhul merealadele, mille soolsus jääb alla 5 promilli.
•

Rändkarbi biomassi ruumiline varieeruvus sõltub enim merepõhja sügavusest ja toitainete kättesaadavusest. Biomass on suurim 2–4 meetri sügavusel. Merevee toitainesisalduse suurenemine kasvatab rändkarbi biomassi.



Vee ﬁltreerimise teenus

•

Rändkarbi ﬁltreerimistegevuse ruumiline varieeruvus sõltub enim merepõhja sügavusest, soolsusest, veetemperatuurist ja taimse hõljumi rohkusest. Rändkarp ﬁltreerib vett
intensiivsemalt 2–7meetrise sügavusel merealadel, millele on iseloomulik väike soolsus
(1–4 promilli) ja mõõdukas taimse hõljumi sisaldus. Lisaks intensiivistab ﬁltreerimist
veetemperatuuri tõus.

•

Rannakarbi ﬁltreerimise ruumiline varieeruvus sõltub enim soolsusest, hoovuste liikumise kiirusest, veetemperatuurist ja taimse hõljumi rohkusest. Rannakarp ﬁltreerib vett
intensiivsemalt soolasematel ja soojematel merealadel, millele on iseloomulik suur vee
liikumine ja mõõdukas taimse hõljumi sisaldus.



Merekarbivaru kui varustusteenus. Rannakarbi kasvukiiruse ruumiline varieeruvus
sõltub enim merevee soolsusest, hoovuste liikumise kiirusest, veetemperatuurist ja
taimse hõljumi rohkusest. Rannakarbi kasvukiirus on intensiivsem soolasematel ja soojematel merealadel, millele on iseloomulik suur vee liikumine ja mõõdukas taimse hõljumi sisaldus.



Vetikavaru kui varustusteenus. Põisadru ja agariku looduslike varude juurdekasvu hinnangute põhjal leiti nende aastane produktsioonipotentsiaal Eesti rannikumeres. Sarnaselt põisadru ja agariku biomassimustritega on juurdekasv suurim Läänemere avaosas ja
Liivi lahes.

Input materials on selected ecosystem services in marine areas
Carried out by:
Hobikoda OÜ
Commissioned by: Environment Agency
Funding:
EU Cohesion Fund, EIC

Tallinn, 2019

The objective of the work was to develop methods and calculation rules regarding the provision of certain
marine ecosystem services and to model or map these services in the marine area. In addition, the pressure of selected environmental factors aﬀecting the provision of ecosystem services was identiﬁed and estimated.
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Merekeskkonna seisundi parandamine vesiviljeluse abil
Teostaja: TÜ EMI
Rahastus: KIK

Tartu 2017

Uuringu eesmärgid:
1) määrata kindlaks rahvusvaheliselt olulise ja pikkade traditsioonidega vesiviljelusliigi –
söödava rannakarbi (Mytilus trossulus) kasvupotentsiaal Eesti rannikumeres;
2) uurida karbiviljeluse tehnilist teostatavust ja karbikasvanduse keskkonnamõju Pärnu
lahe näitel;
3) hinnata seni majanduslikult kasutamata liigi – rändkarbi (Dreissena polymorpha) Pärnu
lahe populatsiooni kasvukiirust ja kasutatavust.
Rannakarbi kasvupotentsiaali hindamiseks valiti Eesti rannikumeres 20 katsejaama. Rändkarbi uuring toimus Pärnu lahes, kus katsekasvandused paigutati merre kolme kohta: Liu,
Audruranna ja Pärnu katsealale. Lisaks koguti põhjaproove Valgeranna lähedal.
Tulemused
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Rannakarbi kinnitumine ja kasvukiirus olid piirkonniti ja katsekohati väga varieeruvad.
Küdema lahes oli suurim juveniilide arvukus ning juveniilide ja täiskasvanud isendite
kasvukiirus.



Eesti rannikumeres võib karbikasvatust piirata noorloomade kinnitumine.



Vaadeldud keskkonnateguritest sõltus rannakarbi kasvukiirus Eesti rannikumeres enim
vee klorofüllisisaldusest, järgnesid avatus, soolsus ja hoovused. Kasvukiirust soodustavad suur klorofüllisisaldus, mitte liiga suur avatus lainetele (ranniku lähedus), soolsus
üle 7,5 ja hoovuste vähesus. Suletud merelahtedes on kasvukiirus väike.



Pärnu lahe katsekasvandustes erines rändkarbi arvukus ja biomass eri katsekohtades ja
aastatel märgatavalt.



Audru proovipunkti rändkarpide liha energiasisaldus oli 100 grammi märgkaalu kohta
224 kJ / 53 kcal. Võrreldes loomaliha (500 kcal) ja sealihaga (600 kcal) on karbid vähese
kalorsusega.



Rasvasisaldus oli Audru proovipunkti karbilihas 1,51% ja Liu proovipunktis 1,9% märgkaalu kohta. See on võrreldav väherasvaste kaladega. Sarnaselt kaladega sisaldavad karbid rohkesti tervislikke polüküllastumata rasvhappeid.



Audruranna proovipunkti rändkarpide liha valgusisaldus oli 100 g märgkaalu kohta 9,60 g
(9,6%) ja kuivkaalu kohta 11,11%. Aminohapped moodustasid valgust 92%. Kõige rohkem
esines 100 grammi kohta glutamiinhapet (1,9 g) ja kõige vähem tsüsteiini (0,1 g). Asendamatuid aminohappeid oli 100 grammis keskmiselt 0,5 g.



Audruranna proovipunkti rändkarpide lihas määratud raskmetallid ei ületanud inimtoidu kohta kehtestatud piirnorme.



Liu proovipunktist kogutud rändkarpide liha märgkaalu kohta olid kõik määratud kloororgaanilised pestitsiidid alla labori määramispiiri 0,005 mg/kg.



Liu proovipunktist kogutud rändkarpidest normi ületavat polütsükliliste aromaatsete
süsivesinike sisaldust ei leitud.



Liu proovipunktist kogutud karpide puhul ületas dioksiinide ja furaanide ning dioksiinide, furaanide ja polüklooritud bifenüülide summaarne toksilisusekvivalent rasvas
piirnormi, mis on kehtestatud mereorganismidest toodetud õlidele. Seega ei sobiks Liu
rändkarbid inimtoiduks kasutatava õli tootmiseks. Kui võrrelda aga karbiliha kalandusja vesiviljelustoodete piirnormide ja häiretasemetega, siis on Pärnu lahe rändkarpide
liha inimtoiduks sobilik.



Rändkarbi fosfori- ja lämmastikusisaldus Pärnu lahe eri piirkondades eriti ei erinenud.
Arvestades 2014. aastal kogutud andmeid rändkarbi biomassi kohta, oleks kaheaastase
kasvuperioodi jooksul võimalik sellise saagikuse korral Pärnu lahest eemaldada keskmiselt 324 mg lämmastikku ja 76 mg fosforit silmuselise karbikasvatusköie jooksva meetri
kohta.



Põhjakoosluste üldnäitajad (arvukus, biomass ja liigirikkus) kasvanduste all ja eemal ei
erinenud.

Remediation of the state of the marine environment through aquaculture
Carried out by: UT EMI
Funding:
EIC

Tartu, 2017

Objectives of the study:
1) to determine the potential of cultivating blue mussel (Mytilus trossulus), an internationally important
aquaculture species with a long cultivation tradition, in the Estonian coastal sea;
2) to study the technical feasibility of mussel farming and its environmental impact, using the example of
Pärnu Bay;
3) to evaluate the growth rate and usability of the population of the hitherto economically unused species – zebra mussel (Dreissena polymorpha) – in Pärnu Bay.
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Merevetikate komponente sisaldavate uute looduslike
kosmeetikatoodete väljatöötamine ja nende biotoimete
hindamine
Teostaja: TLÜ LTI
Tellija:
Puhas Eesti Loodus OÜ

2016

Töö eesmärk oli uurida furtsellaraani lisandi mõju ravimuda konsistentsile, bioloogilisele
aktiivsusele ja säilivusele.
Development of new natural cosmetics containing ingredients derived from marine
algae and evaluation of their biological effects
Carried out by:
TU NSH
Commissioned by: Puhas Eesti Loodus OÜ

2016

The objective of the study was to determine the impact of furcellaran on the consistency, biological activity
and storage life of curative mud.
30

24

Mikrovetikate kasvatamine energiasektoris tekkiva
CO2 sidumiseks
Teostaja: EMÜ tehnikainstituut
Rahastus: KIK

Tartu 2014

Projekti eesmärgid:
1) hinnata, kuidas seovad mikrovetikad CO2;
2) töötada välja pooltööstuslik fotobioreaktor vetikafarmi jaoks;
3) saada biodiislit, bioetanooli ja biogaasi.
CO2 sidumiseks valiti sobivate mikrovetikaliikide hulgast kaks liiki, millel on lisaks CO2 sidumise võimele ka vajalik biomassi tootlikkus ja mille rakud sisaldavad õlisid. Nendeks olid (1)
Chlorella vulgaris Beyerinck (strain number 1974), kultuur agaril, Karli Ülikooli vetikakollektsioonist; (2) C. vulgaris (SAG number 211-11b) ja Scenedesmus obliquus (SAG number 276-1),
kultuurid agaril, Göttingeni Georg Augusti Ülikooli vetikakollektsioonist.
Projektil oli kaks etappi. Esimeses (juunist detsembrini 2013) tehti mikrovetikate C. vulgaris Beyerincki kasvatamise eelkatsed bioreaktoris Lambda Minifor. Teises etapis (jaanuarist
novembrini 2014) kasvatati S. obliquus’t kümneliitristes klaasreaktorites.
Tulemused


Katsed näitasid, et C. vulgaris Beyerinck suudab siduda CO2 energiasektoris tekkivatest
suitsugaasidest, mis sisaldavad kuni 14% CO2. Selgus, et parim CO2 sidumise kiirus ja
vastavalt ka vetikamassi kasvukiirus saavutati juhul, kui algselt kasvatati vetikaid ainult
õhu (0,06% CO2) läbijuhtimisel bioreaktorist 3–5 päeva ja seejärel suurendati CO2 kontsentratsiooni järk-järgult, aklimatiseerides vetikaid eelnevalt väiksema CO2 kontsentratsiooniga. CO2 ja õhu läbivoolukiirus oli seejuures 1 l/min. Töö lõppfaasis viidi CO2
kontsentratsioon õhus 14%ni.



S. obliquus talus samuti suurt CO2 kontsentratsiooni ja tal on suur potentsiaal puhastada
suitsugaasi CO2-st.



Kui 1 kg S. obliquus’e vetikamassi kääritati mudaga pärast seda, kui sellest oli õli eraldatud, saadi 64 liitrit metaani.



S. obliquus’e (kasvatatud toitelahuses, mis sisaldas 1000 ppm H2SO4 ja oli neutraliseeritud põlevkivituhaga) vetikamass, millest oli õli eraldatud, ei ületanud raskmetallide piirnorme ning on väärtusliku valgusisalduse tõttu sobilik lähteaine loomasöödaks, aga ka
inimtoiduks.



Töötati välja pooltööstuslik teisaldatav 300-liitrise mahuga mikrovetikate kasvatamise
fotobioreaktor.

Cultivation of microalgae to sequester CO2 in the energy sector
Carried out by: EULS, Institute of Technology
Funding:
EIC
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Objectives of the project:
1) to assess the ability of microalgae to sequester CO2;
2) to develop a semi-industrial photobioreactor for an algae farm;
3) to obtain biodiesel, bioethanol and biogas.

Tartu, 2014
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Narva elektrijaamade keevkihtkatelde tuha granuleerimine,
sorbendi süntees ja kasutamine heitvee puhastamisel
Teostaja: KBFI
Rahastus: KIK

2015

Projekti eesmärk oli uurida Narva elektrijaamade põlevkivi keevkihtpõletustehnoloogial põhinevate katelde elektriﬁltrite tuha kasutamist Narva õlitehase fenoolse heitvee puhastamisel.
Töö käigus granuleeriti keevkihtkatelde elektriﬁltrite põlevkivituhk, sünteesiti sellest adsorbent ja hinnati sünteesitud materjali adsorptsioonivõimet fenoolide suhtes. Põlevkivituha
granuleerimisel kasutati Na-alginaadi toormaterjalina põisadrut (Fucus vesiculosus).
Tulemused


Eesti rannikuvees leiduv põisadru sobib Na-alginaadi toormaterjaliks.



Narva elektrijaamade keevkihtkatelde põlevkivituhka on võimalik granuleerida töös
väljatöötatud meetodil.



Keevkihtkatlatuhast sünteesitud adsorbent on võimeline eemaldama õlitehase heitveest
nii fenoole kui ka lenduvaid orgaanilisi ühendeid benseeni, tolüeeni, etüülbenseeni ja
ksüleene (BTEX).



Sünteesitud adsorbenti on võimalik regenereerida ja uuesti kasutada.

Pelletisation of ash from ﬂuidised bed boilers of Narva power plants, synthesis of
sorbent and use in wastewater treatment
Carried out by: ICPB
Funding: EIC

2015

The objective of the project was to study the use of ash from the electric precipitator ﬁlters of ﬂuidised bed
boilers of oil shale of Narva power plants for the treatment of phenolic wastewater from the Narva oil plant.
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Polüsahhariidide eraldamine punavetikate Furcellaria lumbricalis ja Coccotylus truncatus looduslikust segust
Teostaja: TLÜ LTI
Tellija:
TÜ EMI kalanduse teabekeskus
Rahastus: EKF

32

Tallinn 2015

Projekti eesmärgid:
1) vaadelda optimaalseid meetodeid kvaliteetse ja suure geelitugevusega polüsahhariidmassi eraldamiseks vetikate Furcellaria lumbricalis ja Coccotylus truncatus looduslikust
segust;
2) uurida polüsahhariidide efektiivseid pleegitamisvõimalusi ja tardaine tööndusliku kvaliteedi näitajaid: geelitugevust, värvust, molekulmassi;
3) hinnata, kuidas mõjutab punavetika C. truncatus sisaldus vetikate segust eraldatud polüsahhariidmassi töönduslikku kvaliteeti,
4) teha kindlaks sesoonsuse ja kasvusügavuse mõju vetikatest eraldatud polüsahhariidide
koostisele.

Uuringus kasutati punavetikasegu, mis pärines Läänemerest ning sisaldas kuivmassilt 85–
100% ulatuses F. lumbricalis’e ja 0–15% ulatuses C. truncatus’e kinnitumata vorme. Vetikamass koguti märtsist septembrini 2014.
Tulemused


Eesti vetes esinev punavetikate F. lumbricalis ja C. truncatus looduslik segu on hea tooraine geelistuvate polüsahhariidide tootmiseks ning annab sobivate eraldamismeetodite
kasutamisel väga hea tööndusliku kvaliteediga lõpp-produkti.



Puhtas vees keetmisel eraldatud vetikapolüsahhariidide geelitugevus on väike (75 g/cm2
1,5% geelide puhul). Suurima geelitugevuse (830 g/cm2 1,5% geelide puhul) annab vetikate kolme tunni pikkune keetmine 0,02 M KOH lahuses.



Ülerõhu tingimustes on sobivaim ekstraheerida polüsahhariidid vetikasegust 15 minuti
pikkusel autoklaavimisel 121 °C juures, kui ekstrahendi pH väärtus on 9–11.



Vetikate ekstraktsioonil puhtas vees võib arvestatava kvaliteediga lõpp-produkti saada
sobiva eeltöötluse korral (vetikaid hoitakse seitse päeva toatemperatuuril 0,6 M KOH
lahuses).



Sobivaimaks ekstrakti ja alkoholi vahekorraks polüsahhariidide sadestamisel on 1 : 3,
mis annab hea saagise ja küllaltki puhta produkti. Kui eesmärgiks on võimalikult suur
lõpp-produkti puhtus, tuleks alkoholina eelistada etanooli ning kasutada ekstrakti ja
alkoholi suhet 1 : 2.



Märtsist septembrini 2014 kogutud vetikamassi polüsahhariidide struktuuris ega töönduslikus kvaliteedis varieeruvust ei täheldatud. Samuti ei muutunud polüsahhariidide
omadused sõltuvalt vetika kasvusügavusest (3–8 m).



Vetikaliigid F. lumbricalis ja C. truncatus annavad ekstraktsioonil massivahekorras 1 : 1
geeli, mille tugevus on 85–90% puhta F. lumbricalis’e ekstraheerimisel saadud tardaine
geelitugevusest.



Vetikasegust eraldatud tardaine on pruunika värvusega. Vesinikperoksiidiga pleegitades
on võimalik polüsahhariidmassi märksa heledamaks muuta, kuid molekulmassi ja geelitugevuse vähenemise arvel. Puhtas vees eraldatud polüsahhariidid on küll heledama värvusega kui leeliste juuresolekul eraldatud produktid, kuid moodustavad seevastu halva
läbipaistvusega häguseid geele.

Isolation of polysaccharides from red algae Furcellaria lumbricalis and Coccotylus
truncatus
Carried out by:
TU NSH
Commissioned by: UT EMI Fisheries Information Centre
Funding:
EFF
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Tallinn, 2015

Objectives of the project:
1) to study the optimal methods for the isolation of high quality polysaccharides with a high gel strength
from a natural algal mixture of Furcellaria lumbricalis and Coccotylus truncatus;
2) to study eﬃcient ways to bleach the polysaccharides and study the characteristics of the commercial
quality of the gelling agent – gel strength, colour and molecular weight;
3) to evaluate the impact of the red alga C. truncatus on the commercial quality of the polysaccharide mass
isolated from the algal mixture;
4) to determine the eﬀect of seasonality and depth of growth on the composition of polysaccharides isolated from the algal mixture.
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Punavetika Furcellaria lumbricalis biomassist kõrgpuhta
R-fükoerütriini eraldamise metoodika väljatöötamine labori
skaalal Vetik OÜ’le
Teostaja: TLÜ LTI
Tellija:
Vetik OÜ
Rahastus: EAS

2018

Töö eesmärk oli valmistada Furcellaria lumbricalis’e biomassist fükoerütriini sisaldav ekstrakt, seda kondenseerida, puhastada kontsentraat ning hinnata puhastatud fraktsioonide
puhtust ja fükoerütriinisisaldust.
Development of a laboratory-scale method for the isolation of analytical quality Rphycoerythrin from the biomass of the red alga Furcellaria lumbricalis for Vetik OÜ
Carried out by:
TU NSH
Commissioned by: Vetik OÜ
Funding:
EE

2018

The objective of the project was to prepare a phycoerythrin-containing extract from the biomass of Furcellaria lumbricalis, condense it, purify the concentrate and evaluate the purity and phycoerythrin content of
the puriﬁed fractions.
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Punavetika Furcellaria lumbricalis biomassi vääristamine:
pigmentide eraldamine ja omadused
Teostaja: TLÜ LTI
Tellija:
TÜ EMI kalanduse teabekeskus
Rahastus: EMKF

Tallinn 2019

Projekti eesmärgid:
1) hinnata ensüümide, ekstraktsiooniaja, ekstraktsioonikeskkonna pH ja temperatuuri mõju
pigmentide saagisele;
2) teha kindlaks, kas F. lumbricalis’sest on võimalik eraldada allofükotsüaniini;
3) jõuda selgusele, kas saagis sõltub vetika vormist (kinnitunud või lahtine) ja kasvusügavusest;
4) teada saada, kuidas mõjutab toorme säilitamine valguliste pigmentide sisaldust vetika
biomassis;
5) uurida, kas ultraﬁltrimisega on võimalik eraldada lahuses ühekorraga ekstraheeruvad
fükoerütriin ja allofükotsüaniin;
6) välja selgitada, kas madalmolekulaarsetel (molekulmass alla 10 kDa) kollakaspruunidel
pigmentidel on bioaktiivne toime.
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F. lumbricalis’e kinnitumata vorm korjati Kassari lahest 20. juulil 2016. Punavetikaproov
puhastati võõrkehadest kraanivees ja lüoﬁliseeriti. Külmkuivatatud punavetikas uhmerdati
kas käsitsi ja sõeluti (et leida sõltuvus vetikamassi purustuse astmest) või homogeniseeriti
krüojahvatis vedela lämmastiku abiga. Punavetikamassi hoiustati analüüsimiste vahel –80 °C
juures.

Tulemused


Fükoerütriini ja allofükotsüaniini samaaegsel eraldamisel F. lumbricalis’e vetikamassist
on otstarbekas kasutada puhverlahust pH väärtusega 6, sest madalama ja kõrgema pH
väärtuse korral on saagis väiksem. Kasutada tuleks fosfaat- või tsitraatpuhvrit, milles
peaks vetikamassi segama võimalikult madalal temperatuuril. Ensüümidest mõjutasid
ekstraktsiooni kulgu positiivselt endoksülanaas ja tsellulaas, teised katsetatud ensüümid
saagist märgatavalt ei suurendanud. Ultrahelilagundamine kasvatas fükoerütriini saagist ~ 31%, kuid vähendas allofükotsüaniini saagist ~ 33%.



Ultraﬁltrimine suurendab R-fükoerütriini suhtelist puhtust ja võimaldab ka lahust kontsentreerida, kuid edasiseks puhastamiseks (nii fükobiliproteiinidest kui ka teistest valkudest) tuleb lisaks kasutada kas sadestamist, kromatograaﬁat või mõnda muud meetodit.



R-fükoerütriini saagis sõltub kasvusügavusest: sügavamalt korjatud proovidest määratud saagis oli suurem. Allofükotsüaniini puhul sarnast seost ei täheldatud.



Toorme säilitamiseks tuleks kasutada madalat temperatuuri. Märjalt hoiustades on sobiv
säilitamistemperatuur –80 °C, kuid lühikest aega (kuni 2 kuud) sobib kuivade proovide
hoiustamiseks ka temperatuur –20 °C. Kuivatatud vetikaproovidest, mida hoiustatakse
toatemperatuuril, tuleks fükobiliproteiinid eraldada kuu aja jooksul.



Kollakaspruune pigmente saab eraldada F. lumbricalis’e vesiekstraktidest ultraﬁltrimistehnika abil. Koos pigmentidega ﬁltreeruvad aga ka puhvri- ja meresoolad, mis võivad
hilisemat rakendamist takistada.



Kollakaspruunid pigmendid ei mõjutanud lisatud kontsentratsioonides eriti HEK-293
rakkude elujõulisust. Samuti ei täheldatud pigmentidel katsetatud kontsentratsioonide
puhul antibakteriaalset toimet Staphylococcus aureus’e, Escherichia coli ja Pseudomonas
aeruginosa vastu. Küll aga leiti neil antioksüdantseid omadusi plasma rauaredutseerimisvõime (ingl ferric reducing ability of plasma, FRAP) kindlakstegemise ja Folin-Ciocalteu
meetodeid kasutades.

Adding value to the biomass of red alga Furcellaria lumbricalis:
isolation of pigments and determination of their properties
Carried out by:
TU NSH
Commissioned by: UT EMI Fisheries Information Centre
Funding:
EMFF

Tallinn, 2019

Objectives of the project:
1) to evaluate the eﬀect of enzymes, extraction time, pH of the extraction medium and temperature on the
yield of pigments;
2) to determine whether allophycocyanin can be extracted from F. lumbricalis;
3) to determine whether the yield depends on the form of the alga (attached or non-attached) and the depth
of growth;
4) to study how the storage of raw material aﬀects the content of proteinic pigments in the algal biomass;
5) to explore whether it is possible to isolate phycoerythrin and allophycocyanin extracted simultaneously
in solution by ultraﬁltration;
6) to determine whether yellowish brown pigments with a low molecular weight (molecular mass less than
10 kDa) have bioactive eﬀects.
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Riimveelise päritoluga põisadru (Fucus vesiculsous) ekstrakti
pigmenteerumist pidurdava toime tuvastamine
Teostaja: TLÜ
Tellija:
OÜ Jakko Holding

2016

Uuringu eesmärk oli selgitada välja, kas Läänemeres kasvava põisadru ekstraktid on melaniini
sünteesi inhibeeriva mõjuga.
Determination of antipigmentation properties of brackish Fucus vesiculosus extracts
Carried out by:
Tallinn University
Commissioned by: OÜ Jakko Holding

2016

The objective of the study was to determine whether the extracts of Fucus vesiculosus growing in the Baltic
Sea have the ability to inhibit melanin synthesis.
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Sinise majanduse (meremajanduse) valdkondade kaardistamine.
Hinnang valitud sektorite kasvu potentsiaalile
Tellija:
TÜ EMI kalanduse teabekeskus
Teostaja: Tallinna Ülikooli Eesti tuleviku-uuringute instituut
Rahastus: EKF

Tallinn 2014

Aruandes anti ülevaade ELi sinise majanduskasvu mõistest ja valdkondadest, Eesti meremajanduse olukorrast võrdluses teiste Läänemere riikidega ning merevesiviljeluse (sh kalad,
vetikad, karbid), meremuda, pilliroo ja kohaliku kala väärindamisega seotud tegevusalade
hetkeseisust ja arenguväljavaadetest.
Tulemused


Kõigis analüüsitud meremajandusvaldkondades on omad võimalused. Väga tähtis on
see, et on olemas teadlased, ettevõtjad ja huvirühmad, kes otsivad probleemidele aktiivselt lahendusi.



Aruanne on sissejuhatus meremajandusvaldkondade edasisele analüüsile, arengu paremale mõistmisele ja sihipärasele toetamisele riiklike ja eraalgatuslike tugisüsteemide
ning -tegevuste kaudu.

Mapping of blue economy (maritime economy) areas. Assessment of the growth
potential of selected sectors
Commissioned by: UT EMI Fisheries Information Centre
Carried out by:
Estonian Institute for Future Studies of Tallinn University
Funding:
EFF

Tallinn, 2014

The study report provided an overview of the concept and areas of blue growth in the EU, the state of the
Estonian maritime economy in comparison with other countries around the Baltic Sea and the current
situation and development prospects of various activities related to marine aquaculture (incl. ﬁsh, algae,
mussels), sea mud, reed, and adding value to local ﬁsh.
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Tallinna lahes Pirita tee äärses piirkonnas vetikate kasvu
võimaldavate kasvutingimuste määratlemine ja kasvu
soodustavate tingimuste hindamise metoodika koostamine
Teostaja: TÜ EMI
Tellija:
Keskkonnaministeerium
Rahastus: KIK

Tallinn 2017

Uuringu eesmärgid:
1) töötada välja metoodika, mis võimaldab kaardistada niitjate vetikate kasvuala pindala;
2) hinnata kvantitatiivselt niitjate vetikate kasvuala pindala;
3) hinnata kvantitatiivselt niitjate vetikate summaarset biomassi uuringualal.
Hinnangud võimaldavad prognoosida, millise kogubiomassiga on Pirita tee äärses piirkonnas,
aga ka teistes madalaveelistes rannikumere piirkondades kasvavad niitjad vetikad, mis võivad
potentsiaalselt rannale kanduda. Tulemuste põhjal saaks planeerida koristustöid (sh nende
mahtu ja aega) rannale uhutud vetikamassi eemaldamiseks ning parandada seeläbi Tallinna
lahe ökoloogilist seisundit ja rekreatsioonilist väärtust.
Merepõhja elustiku ja elupaikade kaardistamisel kasutati lisaks proovipunktipõhisele
kohtvaatlusele mitmekiirelist sonarit ja drooni. Sukelduja kogus niitjate vetikate biomassi
ja liigilise koosseisu määramiseks uurimisalal biomassiproovid. Laboratoorse analüüsi käigus määrati kogutud taimse materjali liigiline koosseis ja eri liikide osakaal. Domineerivate niitjate vetikaliikide, s.o Ulva intestinalis’e, Cladophora glomerata ja Pilayella littoralis’e /
Ectocarpus siliculosus’e potentsiaalse juurdekasvu hindamisel võeti aluseks vetikate biomassi
ja üldkatvuse muutused vegetatsiooniperioodi eri kuudel erinevates proovipunktides.
Tulemused


Töötati välja metoodika, mis võimaldab piiritleda vetikate kasvuala rannikumere madalaveelistes piirkondades. Metoodika tugineb kergesti tõlgendatavate ja informatiivsete
sonari- ja droonipõhiste andmete kombineerimisele merepõhja kohtvaatlustega.



Metoodika rakendamise käigus tehti kindlaks niitjate kiiresti kasvavate rohe- ja pruunvetikate kasvusubstraadi pindala eri sügavusvööndites. Sobiv substraat esines 0–5 meetri
sügavusel hinnanguliselt 87,8 hektaril. Võttes aluseks domineerivate lühiealiste niitjate
vetikate maksimaalse kogubiomassi, hinnati uuringuala niitjate vetikate kogubiomassiks
706 tonni märgkaalus. Et aga tegemist on väga kiiresti kasvavate liikidega ja vegetatsiooniperioodil võib esineda mitu „põlvkonda“, võib see näitaja olla ka tunduvalt suurem.



Tõenäosus, et vetikamatid kanduvad massilisemalt rannale, on suurem juulis-augustis.

Identiﬁcation of growth-facilitating conditions for macroalgae in the Pirita Road area
of Tallinn Bay and development of a methodology for the assessment of conditions
conducive to growth
Carried out by:
UT EMI
Commissioned by: Ministry of the Environment
Funding:
EIC
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Objectives of the study:
1) to develop a methodology for mapping the area of growth of ﬁlamentous algae;
2) to quantify the area of growth of ﬁlamentous algae;
3) to quantify the total biomass of ﬁlamentous algae in the study area.

Tallinn, 2017
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Uuring suurvetikate kasvatamistehnoloogia
keskkonnamõjude kohta
Teostaja: TÜ EMI
Rahastus: KIK

Tallinn 2017

Uuringu eesmärk oli hinnata ja välja selgitada Eesti rannikumere suurvetikakoosluste kahe
põhiliigi – põisadru (Fucus vesiculosus) ja kinnitunud agariku (Furcellaria lumbricalis) – kasvuks ja paljunemiseks vajalikud ning optimaalsed keskkonnatingimused, mis võimaldaksid
neid edaspidi edukalt kultiveerida. Selgitamaks välja vetikate kultiveerimise (vetikafarmide)
võimalik mõju merekeskkonna seisundile, määrati kindlaks, kui suurel hulgal toitaineid
(lämmastik ja fosfor) agarik ja põisadru aastas omastavad. Samuti hinnati agariku võimalikku tähtsust ja potentsiaali kalade (räime) kudesubstraadina.
Optimaalsete kultiveerimistingimuste kirjeldamiseks kasutati nii olemasolevaid kirjandusandmeid kui ka TÜ Eesti mereinstituudi varasemate uuringute ja eksperimentide tulemusi.
Samuti tehti uuringu käigus in situ ja laboratoorsed juurdekasvukatsed eri keskkonnatingimustes (valgus, temperatuur). Katsed toimusid Kaugatoma lahe ja Abruka ümbruse looduslikest agarikukooslustest pärit vetikamaterjaliga.
Tulemused
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Abiootilistest keskkonnateguritest on nii põisadru kui ka agariku fotosüntees ja sellest
sõltuvalt kasvukiirus kõige enam mõjutatud valgustingimustest, s.o fotosünteetiliselt
aktiivsest kiirgusest (PAR), mis jõuab läbi veesamba vetikani. Seega tuleb kultiveerimismeetodite valikul tagada vetikatele optimaalne või selle lähedane valguskliima – eelkõige sobiv kultiveerimissügavus, aga ka vetikamaterjali tihedus kultiveerimisvahenditel
(köied, võrgud, plaadid jne), et valgus jõuaks ühtlaselt kõigi vetikateni.



Kuna mõlemad liigid on kohastunud Läänemere suhteliselt külma veega, mõjutas temperatuur vetikate kasvu palju vähem kui valgus.



Nii agariku kui ka põisadru kultiveerimisel tuleb soodsates valgustingimustes arvestada
ohuga, et nii vetikad kui ka kultiveerimisvahendid võivad üle kasvada epifüütidega, eelkõige niitjate kiiresti kasvavate makrovetikatega. Selle vältimiseks on soovitav kasvatada
vetikaid sügavuses, kus valgusintensiivsus on epifüütide massiliseks kasvuks ebapiisav
(Eesti rannikumere tingimustes üldjuhul sügavamal kui 4 m).



Nii lämmastiku- kui ka fosforisisalduse vähenemine agariku ja põisadru tallustes nende
aktiivsel kasvuperioodil viitas sellele, et vetikad taastavad oma toitainevarud enamasti
sügistalvisel perioodil, kui merevee toitainesisaldus on suhteliselt suur ning fütoplankton
ja kiiresti kasvavad niitjad rohe- ja pruunvetikad ei konkureeri mitmeaastaste vetikatega
toitainete pärast. Võttes aluseks põisadru ja agariku talluste toitainesisalduse muutused,
peaksid nad omastama veest aastaga vastavalt 0,8 ja 2 g lämmastikku ning 0,3 ja 0,2 g
fosforit 1 kg (kuivkaal) vetika kohta. Seega avaldavad nad teatavat positiivset mõju veekvaliteedile.



Agariku looduslik kooslus on Läänemere peamise kalaliigi räime üks eelistatuim kudesubstraat. Samas ei tule agariku ega põisadru tulevastest farmidest räime kudealadele
ilmselt kuigi suurt täiendust, sest räime kudemist mõjutab paljuski kudeala geomorfoloogiline ehitus, samuti koeb ta juba traditsioonilistel väljakujunenud kudealadel.

Study on the environmental impact of macroalgae farming technology
Carried out by: UT EMI
Funding:
EIC

Tallinn, 2017

The objective of the study was to assess and identify the optimal environmental conditions for the growth
and reproduction of two key species of macroalgal communities in the Estonian coastal sea – bladderwrack
(Fucus vesiculosus) and attached red alga (Furcellaria lumbricalis) – to enable their successful cultivation
in the future. In order to identify the potential impact of algae cultivation (algae farms) on the state of the
marine environment, the annual nutrient uptake (nitrogen and phosphorus) by red algae and bladderwrack
was determined. The potential importance and potential of red algae as a spawning substrate for ﬁsh (Baltic
herring) was also assessed.

33

Valgulised pigmendid Läänemere punavetikast Furcellaria
lumbricalis: sisaldus ja eraldamisvõimalused
Teostaja: TLÜ MLI
Tellija:
TÜ EMI kalanduse teabekeskus
Rahastus: EKF

Tallinn 2015

Töös vaadeldi optimaalseid meetodeid valguliste pigmentide eraldamiseks punavetika Furcellaria lumbricalis biomassist. Hinnati pigmentide sisaldust, muutlikkust ja säilivust vetikamassis ning uuriti, kas kõnealune liik on sobiv tooraine fükoerütriinide suuremahuliseks
eraldamiseks.
Uuritud punavetikasegu koguti Läänemerest märtsist septembrini 2014. Vetikamass sisaldas kuivmassilt 85–100% ulatuses F. lumbricalis’t ning 0–15% ulatuses Coccotylus truncatus’e
kinnitumata vorme.
Tulemused
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Läänemere punavetikas F. lumbricalis sisaldas arvestatavas koguses R-fükoerütriini (0,1%
kuivmassist), mida oli võimalik suhteliselt kergesti vetikast eraldada. Ekstraktsiooni lihtsustab märgatavalt punavetikas esinevate polüsahhariidide (furtsellaraani) halb lahustuvus külmas vees, mistõttu satub neid polümeere fükobiliproteiinide eraldamisel lahusesse vähe. Fükotsüaniini sisaldus F. lumbricalis’e biomassis on väga väike.



Suurima R-fükoerütriini saagise annab purustatud vetikate ekstraktsioon naatriumfosfaatpuhvris, kuid selle ekstrahendi kasutamine põhjustab fükobilisoomides esineva allofükotsüaniini liikumise ekstrakti ja vähendab lõpp-produkti puhtust. Kui kasutada ekstrahendina puhast vett, jääb R-fükoerütriini saagis 20–45% võrra väiksemaks kui samades tingimustes fosfaatpuhvris eraldatud produktide puhul.



F. lumbricalis sisaldab suhteliselt suures koguses väikese molekulmassiga (alla 10 kDa)
kollakaspruune pigmente, mille esinemine raskendab mõnevõrra R-fükoerütriini puhastamist. Komponente saab eraldada purustamata vetikamassi leotamisel vees, R-fükoerütriini sisaldava ekstrakti ultraﬁltrimise või fükobiliproteiinide ammooniumsulfaadiga
sadestamise teel. Nimetatud madalmolekulaarsed pigmendid on R-fükoerütriini eraldamise kõrvalprodukt, mis võivad olla väärtuslikud mitmes toiduainetööstuse ja meditsiini valdkonnas.



Uuringus ei tuvastatud R-fükoerütriini sisalduse suurt sõltuvust F. lumbricalis’e kasvukohast Väinameres ega ka sesoonist. Väga tähtis on aga vetikamassi õige hoiustamine
enne fükobiliproteiinide ekstraktsiooni. Kuivatatud vetikaid ei ole soovitav hoida pikemat aega toatemperatuuril, sest see tingib R-fükoerütriini degradatsiooni ja võib langetada järsult selle pigmendi sisaldust vetikasegus. Pigem tasuks neid hoiustada –20 °C
juures kuivatamata või eelnevalt kuivatatud kujul. Viimasel juhul on lihtsustatud F. lumbricalis’e biomassi jahvatamine, mis võimaldab saada kergema vaevaga suuremat saagist.



Eeltoodust võib järeldada, et F. lumbricalis’t saab pidada heaks R-fükoerütriini töönduslikuks toormeks.

Proteinic pigments from the red alga Furcellaria lumbricalis: content and isolation
possibilities
Carried out by:
TU MNS
Commissioned by: UT EMI Fisheries Information Centre
Funding:
EFF

Tallinn, 2015

The study explored optimal methods for the isolation of proteinic pigments from the biomass of the red
alga Furcellaria lumbricalis. The content, variability and persistence of pigments in the algal biomass were
assessed and the suitability of this species as a suitable raw material for large-scale production of phycoerythrins was studied.
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Vesiviljelus Eesti merealal: alusandmed ja uuringud
Teostaja: TÜ EMI
Rahastus: EMKF

Tartu 2020

Töös anti ülevaade esmastest protseduuridest, mida on vaja järgida, et alustada uute mere- ja
mageveekasvandustega. Selline koondülevaade lihtsustab sektorisse tulijate esimesi samme
ning annab pidepunktid vesiviljelusega alustamisest huvitatud isikutele ja ettevõtjatele.
Tulemused


Töö käigus koondati kokku Eesti mereala andmed ja projektide käigus kogutud teadmised merevesiviljeluse kohta (kalad, merekarbid ja suurvetikad).



Anti ülevaade käimasolevatest vesiviljeluse uurimissuundadest.



Lühidalt käsitleti ka vesiviljeluse tulevikku, eelkõige valmiva „Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ valguses.

Aquaculture in Estonian marine waters: basic data and studies
Carried out by: UT EMI
Funding:
EMFF
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Tartu, 2020

The work provided a synopsis on initial procedures that need to be followed in order to start new marine
and freshwater ﬁsh and algal and mussel farms. This overview facilitates the ﬁrst steps for those entering the
sector and provides necessary guidance for individuals and companies interested in starting aquaculture
business.
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Vesiviljeluse piirkondlike kavade koostamine võimaliku
keskkonnasurve ohjamiseks
Teostaja: TÜ EMI
Tellija:
Keskkonnaministeerium
Rahastus: EMKF

Tallinn 2019

Töö eesmärk oli luua Eesti rannikumere jaoks vesiviljeluse piirkondlikud kavad, mis sisaldaksid vesiviljeluseks võimalike merevetika- ja merekarbiliikide ja vormide piirkondlikest eripäradest lähtuvaid soovitusi, kuidas vesiviljeluse abil merekeskkonna seisundit parandada.
Et saada ülevaade Läänemeres vesiviljeluseks sobilikest ja potentsiaalselt kasutatavatest liikidest ning vesiviljelusmetoodikast, koondati kokku juba lõppenud ja käimasolevate projektide
tulemustest saadud teadmised ja andmed (reaalsed mõõtmisandmed ja analüüsitulemuste
metaandmed) nii Eesti kui ka üldse Läänemere kohta. Järgmistes etappides modelleeriti vesiviljeluse mõistes perspektiivsete merevetikate ja -karbiliikide kasvukiirus kogu Eesti rannikumere jaoks. Selliste kasvumudelite sidumisel hüdrodünaamiliste mudelitega oli võimalik
hinnata eri tüüpi ja intensiivsusega vesiviljelusalgatuste potentsiaali punkt- ja hajureostusest
tingitud eutrofeerumisilmingute vähendamisel.
Tulemused
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Vesiviljeluse kava võimaliku keskkonnasurve ohjamiseks Liivi lahe piirkonnas

•

Liivi lahe ja Väinamere piirkonna vähesoolaste mitterahuldavas seisundis lahtede puhul
(nt Pärnu, Matsalu, Haapsalu laht) on vetika- ja karbikasvatusega võimalik vähendada
märgatavalt merevee toitainesisaldust. Iga lahe puhul tuleks määrata täpsed keskkonnasihid (nt suurim lubatud toitainesisaldus ja/või taimne hõljum) ning arvutada välja nende
täitmiseks vajaminev vetika- ja karbifarmide pindala. Selliselt rajatud farmidega on võimalik mõne aastaga saavutada veekogumi hea keskkonnaseisund. Sobivaimad vetika- ja
karbiliigid on Cladophora glomerata, Ulva intestinalis ja Dreissena polymorpha.

•

Kui võtta eesmärgiks võimalikult suure koguse toitainete eemaldamine merekeskkonnast, tuleb vetika- ja karbifarme rajada eelistatult kõige suurema soolsusega piirkondadesse. Seal on otstarbekas kultiveerida lisaks eelnimetatutele ka selliseid vetika- ja karbiliike nagu Fucus vesiculosus, Furcellaria lumbricalis ja Mytilus edulis/trossulus. Niisugust
tegevust võib käsitada kui pikemaajalist meedet, mis võimaldab Liivi ja Väinamere piirkonnast eemaldada sinna aastakümnete jooksul kuhjunud toitaineid.

•

Vältida tuleks suuremastaapsete (> 1 km2) vetika- ja karbifarmide rajamist ning eelistada väiksemaid mõnehektarilisi hajusalt paiknevaid farme. Need suudavad sama investeeringumahu juures eemaldada merekeskkonnast märksa suuremas koguses toitaineid
kui üksikud suured farmid ja nende potentsiaalne negatiivne keskkonnamõju on palju
väiksem.



Vesiviljeluse kava võimaliku keskkonnasurve ohjamiseks Soome lahe piirkonnas

•

Soome lahe piirkond on merekeskkonnast toitaineid välja viiva vetika- ja karbikasvatuse
jaoks kõige ebasobivam piirkond. Siiski on niisuguste vesiviljelusalgatuste abil võimalik eemaldada sealt suur kogus toitaineid. Selleks tuleb farme rajada eelistatult Soome
lahe kõige suurema soolsusega piirkondadesse, kus on otstarbekas kultiveerida peamiselt selliseid liike nagu C. glomerata, U. intestinalis, F. vesiculosus, F. lumbricalis ja M. edu-

lis/trossulus. Niisugust tegevust võib käsitada kui pikemaajalist meedet, mis võimaldab
Soome lahe piirkonnast eemaldada sinna aastakümnete jooksul kuhjunud toitaineid.
•

Vältida tuleks suuremastaapsete (> 1 km2) vetika- ja karbifarmide rajamist ning eelistada
väiksemaid mõnehektarilisi hajusalt paiknevaid farme. Need suudavad sama investeeringumahu juures eemaldada merekeskkonnast märksa suuremas koguses toitaineid kui
üksikud suured farmid ning nende potentsiaalne negatiivne keskkonnamõju on palju
väiksem.

•

Vetika- ja karbikasvatustega on Soome lahe merekeskkonnast võimalik pikemas plaanis
eemaldada märkimisväärne kogus sinna kuhjunud toitaineid. Kuna piirkonna veemaht
on suur ja veevahetus Läänemere avaosaga intensiivne, ei avalda see tegevus tõenäoliselt
selget mõju merekeskkonna seisundile.



Vesiviljeluse kava võimaliku keskkonnasurve ohjamiseks Läänemere avaosas

•

Läänemere avaosa on merekeskkonnast toitaineid välja viiva vetika- ja karbikasvatuse
jaoks kõige sobivam piirkond ja sellise vesiviljelusalgatuse abil on mereveest võimalik
eemaldada kõige suuremas koguses toitaineid. Merevetikate ja -karpide kasvupotentsiaali seisukohast sobib selle eesmärgi täitmiseks peaaegu kogu Läänemere avaosa, nii et
konkreetsete alade valikul tuleb lähtuda muudest, sh majanduslikest tingimustest. Seal
on otstarbekas kultiveerida selliseid vetika- ja karbiliike nagu C. glomerata, U. intestinalis,
F. vesiculosus, F. lumbricalis ja M. edulis/trossulus. Niisugust tegevust võib käsitada kui
pikemaajalist meedet, mis võimaldab Läänemere lahe avaosast eemaldada sinna aastakümnete jooksul kuhjunud toitaineid.

•

Vältida tuleks suuremastaapsete (> 1 km2) vetika- ja karbifarmide rajamist ning eelistada väiksemaid mõnehektarilisi hajusalt paiknevaid farme. Need suudavad sama investeeringumahu juures eemaldada merekeskkonnast märksa suuremas koguses toitaineid
kui üksikud suured farmid ja nende potentsiaalne negatiivne keskkonnamõju on palju
väiksem.

•

Vetika- ja karbikasvatustega on Läänemere avaosa merekeskkonnast võimalik pikemas
plaanis eemaldada märkimisväärne kogus sinna kuhjunud toitaineid. Kuna piirkonna
veemaht on suur ja veevahetus intensiivne, ei avalda see tegevus tõenäoliselt selget mõju
merekeskkonna seisundile.

Preparation of regional plans for aquaculture to control potential environmental
pressure
Carried out by:
UT EMI
Commissioned by: Ministry of the Environment
Funding:
EMFF

Tallinn, 2019

The objective of the work was to develop regional aquaculture plans for the Estonian coastal sea, including
recommendations on how aquaculture could improve the state of the marine environment, based on the
regional speciﬁcities of the species and forms of algae and mussels that could be used for aquaculture.
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Vetikaekstrakti ﬁlterkoogist ja rannalt korjatud vetikate
tormiheitest granuleeritud väetise valmistamise protsessi
ning retseptuuri väljatöötamine
Teostaja: KBFI
Tellija:
TÜ EMI kalanduse teabekeskus
Rahastus: EMKF

2018

Töös uuriti merevetikate ja agariku ekstrakti ﬁlterkoogi granuleerimist maheväetise tootmiseks.
Agariku granuleerimiseks kasutati vetika ekstraheerimise jääki, millele lisati tugevduseks
puidutuhka ja fosforiallikana sealäga. Agarik granuleeriti nii ekstruuderi kui ka taldrikgranulaatoriga.
Kokkuvõte
 Tehniliselt on võimalik kohalikust merevetikast granuleeritud maheväetist valmistada.
Selleks tuleb vetikad kokku koguda, kääritada, segada puidutuha või lägaga, granuleerida, kuivatada ja saadud toode pakendada.
 Maheväetise valmistamiseks võib sealäga ja puidutuha asemel kasutada ka teisi lähtematerjale, näiteks põlevkivituhka. Puidutuha eelis on graanulite stabiilsus – mida rohkem
on seda graanulis, seda tugevam on see pärast kuivatamist.
 Kui lisada väetise laboratoorsel valmistamisel puidutuhka ja sealäga võrdselt 45%, on
toitainete NPK (lämmastik + fosfor + kaalium) väärtus (makroelementide osakaalu protsendid) vastavalt 2,3, 2,5 ja 2,1. Selline väetis sobib kasutamiseks näiteks aianduses.
 Kui lisada sealäga 20% ja puidutuhka 70%, on fosforisisaldus väetises väiksem ja NPK
väärtus vastavalt 1,8, 1,8 ja 2,3. Sellise väetise valmistamine on ilmselt odavam, sest sealäga osakaal on väiksem. Samuti on graanul kõvem ja seda sobib kasutada põldudel näiteks mullaparandajana.
 Vetikat saab väetisele lisada ka rohkem kui 10%. Sel juhul võib osutuda vajalikuks vetika
eelnev kuivatamine.
 Protsess on lihtne ja väiketootmist on võimalik viia ka väikesesse laohoonesse. Enamik
lähteainetest on sisuliselt jäätmed (vetikate tormiheide, vetikaekstrakti jääk, puidutuhk
või põlevkivituhk), mis muudab tootmissisendi suhteliselt odavaks.
 Enamiku väetise tootmiseks vajalikust tehnikast saab osta järelturult või ise valmistada.
 Granuleeritud maheväetise müügiks on vaja toode sertiﬁtseerida. Selleks on soovitav
pöörduda Põllumajandusameti poole.
Development of the process and formulas for production of pelletised fertiliser from
algal extract ﬁlter cake and algae collected from the shore
Carried out by:
ICPB
Commissioned by: UT EMI Fisheries Information Centre
Funding:
EMFF

2018

The study explored the ways of pelletising algae and algal extract ﬁlter cake for the production of organic
fertilisers.
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