V ÕÕ RLIIGID

Võõrliikide
levikuteed

Võõrliigid
on saabunud ja
saabuvad jätkuvalt
Soome lahte
kõigist maailma
merepiirkondadest.

Ü MARMU D IL

Võõrliigid
levivad tüüpiliselt
meretranspordi kaudu

Nad on levinud oma
algupärastest levikukeskkondadest
tänu inimtegevusele seda nii juhuslikult kui ka
tahtlikult.

Konkureerib agressiivselt
kohalike kaladega toidu
ja elupaiga pärast. Omab kõigist
kalade võõrliikidest
suurimat jalajälge.

HA RRIS E MUDAKR ABI
Aastaks 2015 oli Soome
lahest leitud 38
võõrliiki.

Mõju keskkonnale on
veel suures osas teadmata.
Konkureerib kohalike
liikidega toidubaasile,
aga on ka ise toiduks
kaladele.

MARENZELLE R I A HULKHARJ ASU SS

Vaatamata võõrliikidega seotud
probleemide teadvustamisele
ja ennetusmeetmete
rakendamisele saabub Soome
lahte üha uusi liike.

Segab põhjasetteid ja
parandab seeläbi
hapnikutingimusi seal,
kuid vabastab samal
ajal setetest vette ka
ohtlikke aineid.

TAVALINE TÕRUVÄHK

VE SIKIR P

Mõjutab zooplanktoni ja
Kinnitub laevade veealustele
kalade kooslusi. Suure arvukuse
osadele, suurendades
korral ummistab kalavõrke,
suure arvukuse korral
jäädes neisse oma
veetakistust ja seeläbi
pika sabaga kinni.
kütusekulu. Samuti
võib blokeerida laevade
jahutussüsteeme.
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Allikas: SYKE

Võõrliikide esmakordne registreerimine Läänemeres.

Soome lahe unikaalses
keskkonnas suudavad
hakkama saada
vaid kõige
kohanemisvõimelisemad
võõrliigid.

Soome lahe vesi on enamuse
saabuvate liikide jaoks
liiga külm. Vee soolsus on
väljakutse nii magevee
kui merevee liikidele.
Vaatamata sellele suudavad
mõned liigid kohaneda
ja paljuneda.

Kui võõrliik on Soome lahes
kohanenud, siis on tema
eemaldamine praktiliselt
võimatu. Liik on saanud lahe
koosluse osaks.

Soome lahe keskkond on
võõrliikidele
väljakutse
GAMMARUS
TIGRINUS
-VÖÖT-KIR PV ÄHK

Vähesed liigid on võimelised kohanema
Soome lahe madala soolsusega.
MU U TL IK RÄN D KA RP
Magevee
liigid

Agressivne konkurent
kohalikele
kirpvähkidele.

PON TOGAMMARUS
ROBU STOIDES
-K IRPVÄHK

Katab veealuseid
konstruktsioone, ummistab
tööstuste vee
sisselaske torusid.

-

Riimvee
liigid
Liikide arv
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On Läänemerre levinud
jõgede kaudu.
Konkureerib kohalike
kirpvähilistega toidu
ja elupaiga pärast.

MA REN ZE L L ER I A
- H U L KH ARJASUS S
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Suudab ellu jääda kõrgema
soolsuse ja madala hapniku
sisaldusega piirkondades.
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Magevesi
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Soome lahe vesi

Ookeani vesi

Allikas: SYKE, Remane (1934)

Soolsus

Võõrliigid levivad
meretranspordiga
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Tulnukliigid suudavad
laevade ballastvee
mahutites läbida
suuri vahemaid.

Oluline on ennetada uute
võõrliikide saabumist.
Parimaks mooduseks on
laevade ballastvee töötlemine
enne selle merre pumpamist.
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Kui tanker ei vea naftat, täidetakse laeva stabiliseerimiseks
selle ballastvee mahutid mereveega. Nafta tankimisel
pumbatakse ballastvesi koos selles olevate organimidega
merre.

M AGE VE E
HÜD RALAADSE D

KARBILI NE
MYTILOPSIS LEUC OP HAEATA

KRE VE T LASE D
PAL AE MON E TE S SP

Mõjutavad elektrijaamade
tööd, ummistades nende
jahutussüsteeme.

Ummistab veevõtu
torustikke. Konkureerib
kohalike liikidega toidu
ja elupaiga pärast.

Saabunud ballastveega
Mustast ja Kaspia merest.
Konkureerib kohalike
krevettidega.

N A FTATE RM INALI
SAABUDES

ANGERJA PARASIIDID
Levisid sissetoodud elusate
angerjatega Jaapanist
Saksamaale. Üheks
Euroopa angerja
populatsiooni kahanemise
põhjuseks.

Allikas: SYKE
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