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Läänemeri on terves maailmas ainulaadne ökosüsteem oma aeglase veevahetuse, madala veetaseme 
ning vähese soolsuse tõttu. Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (International Maritime 
Organisation – IMO) tunnistas Läänemere 2005. aastal eriti tundlikuks merealaks. Selline staatus 
antakse piirkondadele, mis vajavad IMO regulatsioonidega erilist kaitset märkimisväärse ökoloogilise 
või sotsiaalmajandusliku väärtuse tõttu, mis on tundlik rahvusvahelise merendustegevuse suhtes. 
Selle staatuse kohaselt on Läänemeri unikaalne ja haruldane ökosüsteem, mille looduslikku 
mitmekesisust ohustab inimtegevus. 
 

Tihe laevaliiklus Läänemerel 
 
Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni (HELCOMi) koostatud analüüsi kohaselt on laevaliiklus 
Läänemerel üks maailma tihedamaid. Iga päev liigub siin ligikaudu 2000 laeva, millest 200 on 
naftatankerid. Laevade, eriti just naftatankerite arv ja suurus on viimastel aastatel kasvanud ning 
näitab pidevat kasvutrendi. Selline tihe liiklus leiab aset kitsastes väinades ja madalikel, mis on pikka 
aega jääga kaetud. Arvukad laevateede ristumiskohad muudavad Läänemerel navigeerimise 
keeruliseks ning suurendavad laevaõnnetuste riski. 
 
Läänemere tihe laevaliiklus ja naftasaaduste ning muude kemikaalide veo osatähtsuse kasv 
suurendavad ulatusliku merereostuse tekke tõenäosust. Erinevate ametkondade koostatud 
tegevuskavad, strateegiad ja riskianalüüsid kinnitavad naftareostuste äärmiselt kõrget riski, mis 
võivad põhjustada keskkonnale katastroofilist kahju. 
Lisaks majanduslikule kahjule kaasneb naftareostusega alati ka keskkonnakahju. Rannadreostuvad, 
elupaigadkahjustuvad või hävinevad sootuks, lindude sulestik ja hüljeste karvkatemäärdub naftaga. 
Üha tihenevad reostusjuhtumid on juba avaldanud mõju Läänemerel talvituvate merelindude 
populatsioonidele. 
 
Gotlandil läbiviidud uuringus on võrreldud talvituvate aulide (Clangula hyemalis) arvu piirkonnas 
toimunud naftareostuste arvuga alates 1996./1997. aasta talvest kuni 2003./2004. aasta talveni ning 
jõutud järeldusele, et Gotlandi lähistel talvituvatest aulidest (koguarv 1993. ja 1994. aastate 
arvutuste kohaselt umbes 1,2 miljonit) hukkub igal aastal nafta tõttu umbes 120 000 isendit. See ei 
ole isegi arvuka aulide populatsiooni jaoks väike arv. 
 

Naftareostuse mõju elusloodusele 
 
Naftareostuse mõju elusloodusele on ulatuslikult uuritud. Enim tuntud on Hollandi Mereinstituudis 
(Royal Netherlands Institute for Sea Research) läbi viidud uuringud nafta mõjust merelinnustikule, 
mis sisaldavad andmeid randa uhutud naftaga määrdunud lindudest alates aastast 1915, ning 
Gotlandi ülikooli teadurite poolt Rootsis läbiviidud pikaajalised uuringud nafta mõjust Läänemerel 
talvituvate lindude populatsioonidele. Reostusjuhtumite järel on mõjusid uuritud kõikjal maailmas. 
Eestis tegeleb vastavate uuringutega peamiselt Tartu Ülikooli Mereinstituut. Uuringud hõlmavad 
väikeorganisme, linde ja imetajaid ning tulemused tõendavad naftareostuste negatiivset mõju 
eluskooslustele. Naftareostuse esmane mõju võib olla märkamatu, kuid hiljem osutuda 
eluskooslustele surmavaks. Koosluste ja liikide taastumine võib võtta aega ühest aastast kuni 30 
aastani. Elustiku kahjustuse olemus ja taastumisprotsesside aeg sõltub nafta liigist. 
 



Kergõlide peamine mõju on toksilisus. Nad ei püsi keskkonnas kaua, vaid aurustuvad kiiresti ning on 
väga tuleohtlikud.  
Raskõlide peamine mõju on elustiku mehhaaniline lämmatamine, õli bakteriaalse lagunemise tõttu 
halvenev gaasirežiim ning bakteriaalsel lagunemisel vabanevad mürgised kõrvalsaadused. Raskõli on 
tavaliselt vähetoksiline, väga kleepuv kuni tahke ning püsib looduses väga kaua aega. 
 
Bioloogilise kahjustuse ulatus võib varieeruda minimaalsest kuni praktiliselt elustiku hävimiseni 
mõnes koosluses. Taastumiseks võib kuluda mitukümmend aastat. Naftareostuse mõju elusloodusele 
sõltub paljuski valitsevatest keskkonnatingimustest: aastaajast, vee temperatuurist ja liikumisest, 
tuulest, piirkonna geograafiast, põhjasetete laadist, jne. Näiteks on talvel tekkivareostuse korral nafta 
aurustumine ja lahustumine aeglasem ning suurem hulk naftat vajub põhja, mis omakorda mõjutab 
põhjakooslusi. 
 
Raskõlide peamine mõju on elustiku mehhaaniline lämmatamine, õli bakteriaalse lagunemise tõttu 
halvenev gaasirežiim ning bakteriaalsel lagunemisel vabanevad mürgised kõrvalsaadused. Raskõli on 
tavaliselt vähetoksiline, väga kleepuv kuni tahke ning püsib looduses väga kaua aega. 
 
Bioloogilise kahjustuse ulatus võib varieeruda minimaalsest kuni praktiliselt elustiku hävimiseni 
mõnes koosluses. Taastumiseks võib kuluda mitukümmend aastat. Naftareostuse mõju elusloodusele 
sõltub paljuski valitsevatest keskkonnatingimustest: aastaajast, vee temperatuurist ja liikumisest, 
tuulest, piirkonna geograafiast, põhjasetete laadist, jne. Näiteks on talvel tekkivareostuse korral nafta 
aurustumine ja lahustumine aeglasem ning suurem hulk naftat vajub põhja, mis omakorda mõjutab 
põhjakooslusi. 
 

Kui toimub naftareostus... 
 
Naftareostuse korral on kõige enam ohustatud merelinnud. Olulisim välispidine mõju on see, et nafta 
kleepub sulgedele ning rikub nende vettpidava struktuuri. Läbi kahjustunud sulestiku pääseb külm 
vesi nahani, mille järel hakkab lind kehasoojuse säilitamiseks intensiivselt kasutama oma sisemist 
energiavaru, esmalt rasvkudet ning seejärel lihaseid. Külmatunne sunnib lindu nokaga oma sulestikku 
kohendama, et selle veekindlust taastada, nõnda satub nafta seedetrakti. Mürgitus tekitab kõigepealt 
kõhulahtisuse ning lind kaotab palju energiat ja vedelikku. Sellest areneb väljaaneemia ehk 
kehvveresus, mistõttu merelinnud ei suuda enam sukelduda ega toitu hankida: hapnikku 
transportivate punavereliblede hulk veres on selleks liiga väike. Seetõttu tulevad naftaga määrdunud 
linnud, kes tavapärastes tingimustes veedavad kogu oma aja merel, mõne päeva möödudes randa, 
kus nad külmuvad surnuks või langevad kiskjate saagiks, neid omakorda mürgitades. 
 

Naftaga määrdunud lindude rehabilitatsioonikeskused 
 
Naftaga määrdunud lindude rehabilitatsiooniga on maailmas juba mõnda aega tegeletud. Esimene 
rehabilitatsioonimudel tekkis hilistel 1960-ndatel, mil asutati sellised maailmas tuntud eluslooduse 
päästeorganisatsioonid nagu International Bird Rescue ResearchCenter (IBRRC), Tri-State Bird Rescue 
and Research, The Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) ja South African 
Foundation for the Conservation of Coastal Birds (SANNCOB). Kõik need organisatsioonid tegutsesid 
mittetulundusühingutena ning sõltusid vaid annetustest. Aastatega on mitmed neist 
organisatsioonidest sõlminud lepinguid nafta- või laevandusettevõtetega või saanud riikliku 
rahastuse. 
 
Reostustõrjemeetodite arenedes on esimesest rehabilitatsioonimudelist välja kujunenud tänapäeva 
teaduslikel uuringutel põhinevad päästmismeetodid. Edasi arenenud ja täiustunud on üldised 
standardid, kriteeriumid ja eeskirjad, mida järgides ning parandades saavutatakse naftaga 
määrdunud lindude rehabilitatsioonis aasta-aastalt üha paremaid tulemusi. Naftareostuse kirjeldatud 



negatiivseid mõjusid on võimalik professionaalse taastamistegevusega ennetada, vähendada ning 
likvideerida.  
 

Naftaga määrdunud lindude rehabilitatsioon — poolt- ja vastuargumendid 
 
Naftaga määrdunud eluslooduse rehabilitatsioon eeldab suurt investeeringut sellega tegelevate 
inimeste aja ja energia näol, samuti kulutatakse palju muid ressursse: vett, elektrienergiat ja muidugi 
raha. Seetõttu on loomulik, et päevakorrale on kerkinud küsimus, kas naftaga määrdunud elusloodus 
üldse vajab päästmist ja kas rehabilitatsioon on mõttekas tegevus. Omavahel on põrkunud kaks 
erinevat arusaama —üldsuse ja meedia arvamus selles kohta, mis on oluline, ning paljude 
looduskaitse bioloogide arvamus selles kohta, mis on oluline pikaajalisest liigikaitse seisukohast 
vaadelduna. Debattides vaieldakse ühelt poolt majanduslike põhjenduste ja liigikaitse seisukohtade 
ning teiselt poolt loomade heaolu üldiste põhimõtete, loomakaitse ning eetika ja moraalsete 
kohustuste üle. Küsimus „miks rehabiliteerida või miks mitte rehabiliteerida” on aidanud sõnastada 
poolt- ja vastuargumente. Kaasaegsed arengud teadmiste, teaduslike uuringute, varasemate 
naftareostusjuhtumite tulemuste analüüsimise ning teema rahvusvaheliseks muutumise näol on 
toonud meid punkti, kus küsimus „miks rehabiliteerida?” on kaotamas oma tähtsust ning selle 
asemel on esile kerkimas küsimus „keda, millal ja kuidas rehabiliteerida?”. 
 
Demokraatlikus ühiskonnas, kus kodanikud saavad vabalt oma arvamust avaldada, on normaalne, et 
naftareostusjuhtumi tõttu kannatada saanud elusloodus tekitab kaastunnet ning põhjustab 
rahulolematust. Sellega kaasneb õiguspärane ootus, et keskkonnakahju likvideeritakse ning 
taastatakse endisega ligilähedane olukord. Üldine arvamus on, et inimtegevuse põhjustatud 
katastroof ning selle mõju elusloodusele tuleb inimestel endil ka heastada. Ühiskondlikku toetust 
naftaga reostunud eluslooduse päästele näitavad oma abi pakkuvad vabatahtlikud ning õnnetuste 
korral päästetööde läbiviimiseks kogutud annetused. Ka riskiallikad ise, nagu laevatranspordifirmad 
ning naftatööstuse ettevõtted, on mitmel pool maailmas asunud oma toetust rehabilitatsioonile üles 
näitama. 
 
Kuigi naftaga määrdunud lindude pääste ei oma liigikaitse seisukohalt olulist tähtsust suure 
populatsioonigaliikide puhul, on see siiski oluline väikesearvuliste või ohustatud liikide korral. Selleks, 
et vajaduse korral oldaks valmis mõnd ohustatud liiki päästma, tuleb kasutada kõiki võimalusi 
õppimiseks ning teadmiste kogumiseks. Selle võimaluse annab igakordne päästeoperatsioon. Lisaks 
kasulikele teadmistele annab see tegevus teadlastele võimaluse koguda andmeid eri liikide kohta 
ning vajalikku informatsiooni mitmesugusteks uuringuteks. 
 
Naftaga määrdunud eluslooduse rehabilitatsioonile kuluvad summad on imetillukesed võrreldes 
naftatranspordi rahakäibega. Lisaks on rahvusvaheliste kokkulepetega loodud mitmesuguseid fonde, 
mis üha enam hüvitavad ka lindude rehabilitatsiooni kulu. Korralikult planeeritud ja ettevalmistatud 
päästeoperatsioon on kordi odavam kui ilma vastava valmisolekuta läbiviidud rehabilitatsioonikatsed. 
Pealegi on inimesed, kes kord juba naftaga määrdunud linde aidanud, tõenäoliselt edaspidi ühed 
suuremad looduskaitsjad üldse. Lisaks on nad aktiivsed kodanikud, kes tulevad appi ka teistes 
hädaolukordades ning omavad kogemust, kuidas keerulistes situatsioonides hakkama saada. 
Siinkohal ei tohiks kahe silma vahele jätta asjaolu, et enamik riike, sealhulgas ka Eesti, on seadusega 
reguleerinud vastutuse hättasattunud eluslooduse abistamiseks. 
 
Loodetavasti ei jää see tulevikus enam nii, et ühed reostavad merd ning teenivad selle arvelt kasumit, 
samas kui teistel tuleb hukule määratud linde päästa. Sellise stsenaariumi korral oleme ka ise hukule 
määratud, sest nafta ei tapa ju ainult merelinde. Kannatada saavad ka vähemnähtavad organismid 
ning mere ökosüsteemi järk-järguline hävimine naftareostuse tõttu seab lõppkokkuvõttes ohtu kogu 
inimkonna. 
 


