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1. Uurimisala kirjeldus 

Krassgrundi laid asub Soome lahe lääneosas Suur-Pakri saare loodenurgast 5 km läänes ja 
Alliklepa külast 7 km põhjas. Krassgrund on klibune kuni 2,5 m üle veepinna ulatuv loode - 
kagu  suunaline  piklik  laid  mõõtmetega  185  x  65  m,  mis  paikneb  veepinnani  ulatuval 
paeplatool. Laiu kaldanõlva moodustavad küllaltki järsud klibuvallid. Laiul asub sinna 2008. 
aastal ehitatud tulepaak.

Klibuse  laiu  lääneküljel  on  paeplatool  hulgaliselt  keskmise  suurusega  rahnusid,  mis 
paiknevad kalda lähedal vees ja ulatuvad kuni 1 m üle veepinna. Saarest põhjasuunas paikneb 
platool paarkümmend kuni 5 m2 pindalaga paeplaati, millest kümmekond ulatub keskmisest 
madalama veeseisuga üle veepinna.

Käesoleva  uuringu  eesmärgiks  oli  uurida  Krassgrundi  kui  potentsiaalset  hallhüljeste 
sigimispaika ning selle ala olulisust hallhüljeste puhkealana.

Poegimiseks  on Krassgrundi  saar  geomorfoloogiliselt  sobiv sest  klibune platoo ei  ole  ka 
kõrge veeseisu ja tormide korral üleujutatud.

Väljaspool sigimisperioodi kasutatava puhkealana tulevad kõne alla vaid eelpoolkirjeldatud 
laiu  lääneküljes  olevad  rahnud  ja  paesel  põhjal  asuvad  plaadid.  Saart  ennast  hallhülged 
puhkealana ei  kasuta, kuna see on liiga kõrge ja hüljestel puudub kiire vette põgenemise 
võimalus.  Samuti  ei  kasuta  hallhülged puhkealadena  saari  kus  neil  puudub 360 kraadine 
ülevaade ümberringi toimuvast.

2. Uurimismetoodika

Vastavalt  lähteülesandele  oli  eesmärgiks  selgitada,  kas  hallhülged  kasutavad  Krassgrundi 
poegimispaigana ja uurida ala kui puhkepaiga kasutamise sesoonset dünaamikat.

Uurimismeetoditena  kasutati  aerofotografeerimist  ja  vaatlust  maalt  (st  Krassgrundilt). 
Mõlemat  meetodit  kasutati  nii  poegimisperioodil  kui  väljaspool  seda.  Lisaks nimetatutele 
katsetati ühel korral vaatluseks ka lennukile paigaldatud statsionaarset infrapunakaamerat.

Aerofotografeerimiseks kasutati 3888 x 2592 (Canon EOS 40D) ja 5616 x 3744 (Canon EOS 
5D  Mk  II)  pikslise  lahutusvõimega  digitaalseid  fotokaameraid  koos  70  –  200  mm  f4 
objektiiviga.

Loendused maismaalt toimusid tavalist 8 – 10 kordse suurendusega binokli abil.

Poegimisperioodil  toimus  1  vaatluslend  koos  aerofotografeerimisega  ja  üks  Krassgrundi 
külastus, Suvel ja sügisel toumusid 4 vaatluslendu ja 2 korda käidi saarel. Lisaks toimusid 
hülgevaatlused ka teiste uurimisprojektide (kalastiku ja põhjakoosluste uuringud) käigus.
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3. Tulemused

3.1 Poegimisuuringud:

2008/2009  aasta  talv  oli  keskmisest  soojem  ja  jääkate  tekkis  vaid  Soome  lahe  idaossa. 
Krassgrund oli  kogu talve jooksul  avavees.  Poegimisperioodi uuringud toimusid ajal,  kui 
suurem  osa  hallhülgepoegadest  olid  sündinud.  Lääne  –  Eesti  poegimisaladel  tehtud 
varasemad uuringud näitavad, et 80 % hallhüljestest sünnitab veebruari viimasel ja märtsi 
esimesel nädalal.

Vaatluslend  koos  aerofotografeerimisega  toimus  11.  märtsil  2009.  saarel  hülgepoegi  ja 
vanaloomi  ei  olnud,  samuti  ei  olnud  nad  viimase  paari  päeva  jooksul  saarel  ka  käinud. 
Viimast  kinnitab fakt,  et  2  päeva enne  lendu maha sadanud lumel  puudusid ka loomade 
jäljed.

Joonis 1. Krassgrundi aerofoto 11. märtsil 2009. Fotol on eristatavad hõbekajakad ja ajupuit. Siintoodud foto on 
vähendatud lahutusega ja vaid illustratsiooniks, analüüsiks kasutati kõrglahutusega piltide seeriat.
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Teine uuring toimus poegimisperioodi lõpus, 29. märtsil. Käidi saarel ja ka siis hülgepoegi ei 
leitud.

Sellest  võib  järeldada,  et  Krassgrundi  poegimiseks  ei  kasutatud  ja  tõenäoliselt  ka  teistel 
sarnastel  ja külmematel talvedel ei  kasutata.  Soome lahes poegivad hallhülged olid suure 
tõenäosusega Vene vetes ja Soome lõunarannikul  oleval triivjääl (joonis 2). Ka varasematest 
aastatest ei ole teada, et hallhülged oleksid Krassgrundi poegimiseks aktiivselt kasutanud. 

Joonis 2. Jääolud Soome lahes 6. märtsil 2009.

3.2 Puhkeala kasutamise uuringud:

Puhkeala kasutamise uuringud toimusid hüljeste loenduse standardperioodil (karvavahetuse 
ajal  mai  lõpus  ja  juuni   esimestel  päevadel)  ning  ala  kasutamise  sesoonse  dünaamika 
selgitamiseks suvel ja sügisel.  Karvavahetuse ajal  veedavad hallhülged suurema osa ajast 
veest väljas ja seetõttu on nende nägemise tõenäosus kogu aasta vältel suurim. 

Karvavahetuse  aegsed  loendused  tehti   lennukilti  aerofoto  meetodil.  Lennud  toumusid 
25.mail,  26. mail ja 2. juunil. Ilmastikuolud olid soodsad, tuule kiirus kahe esimese lennu 
ajal oli alla 5 m/s, kolmanda lennu ajal 6 – 8 m/s.  Üle 10 m/s tuule kiiruse puhul tavaliselt 
loendusi enam ei tehta, kuna tuul ja lainetus, samuti ka vihm peletab loomad kividelt vette.

Kolmest  lennust  kahel  korral  nähti  vaid  ühte  hüljest.  Ka  varasematest  aastatest  pärit 
juhuslikud  andmed  näitavad  Krassgrundi  kui  väga  harva  kasutatavat  karvavahetuspaika. 
Karvavahetusperioodi suurim hallhüljeste arv registreeriti 2007. aastal ja seegi oli vaid 10 
isendit.
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Enne karvavahetusperioodi, 25. aprillil nähti Krassgrundi ümber vees ujumas viite hallhüljest 
ja üks samakevadine hülgepoeg oli saare rannal. 

Suvisel perioodil toimusid loendused 12. ja 13. juulil. Loendus toimus Krassgrundi saarelt. 
Esimesel loendusel oli saarest läänepool asuvatel kividel 2 hallhüljest, teisel korral nähti ühte 
hüljest vees.

28. oktoobril katsetati Piirivalve Lennusalga vaatluslennukil asuvat infrapunakaamerat.  Lend 
toimus pimedas  peale  päikeseloojangut.   Ilmastikuolud ei  olnud merel  just  parimad,  tuul 
puhus  ca  12  m/s.  Salvestatud  videol  olid  selgelt  eristatavad  kajakasuurused  objektid, 
võimalik  oli  vahet  teha  isegi  hõbekajakatel  ja  kormoranidel.  Hülgeid  Krassgrundi  ääres 
jällegi ei olnud. Kokkuvõtte 2009 aasta loendustest on toodud tabelis 1.

Tabel 1. Hülgeloenduste kokkuvõte.

Kuupäev Hallhüljeste arv Meetod Märkused
11. märts 2009 0 juv lennuloendus
29. märts 2009 0 juv 1 ad loendus saarelt
25. mai 2009 0 ad lennuloendus
26. mai 2009 1 ad lennuloendus
2. juuni 2009 1 ad lennuloendus Ilm tuuline
12. juuli 2009 2 ad loendus saarelt
13. juuli 2009 1 ad loendus saarelt
28. oktoober 2009 0 lennuloendus Infrapunakaamera
25. aprill 2009 5 ad 1 juv Loendus saarelt M. Vetemaa vaatlus
21 – 23.05.2009 Ca 15 Loendus saarelt G. Martini 

juhuvaatlus, 
peamiselt noored 
hallhülged

4. Kehtiva püsielupaiga kaitsekorra analüüs

Järgnev  analüüs  on  tehtud  ainult  hallhüljeste  kaitse  vajadusi  arvestades  ja  ei  käsitle 
Krassgrundi kui teiste liikide, nt. linnud, kaitse eesmärke.

 Krassgrundi ehk Krassi  saare püsielupaik loodi  Keskkonnaministri  20. detsembri 2005. a  
määrusega nr 78 kui II kaitsekategooriasse kuuluvate liikide hallhülge (Halicoherus grypus)  
väljaspool kaitsealasid asuv elupaik, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

Krassgrundi püsielupaiga moodustamise ettepanek tehti arvestades asjaolusid, et Soome lahe 
Eesti  vetes  asub  ainult  kolm  ala,  mida  hallhülged  asustavad.  Krassgrund  valiti  kui 
läänepoolseim võimalik hallhüljeste asustusala, mis sobib soojadel talvedel ka poegimiseks. 
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Kuni  2008  aastani,  kui  Krassgrund  lülitati  rutiinsesse  hallhüljeste  arvukuse  seire 
lennumarsruuti,  olid  andmed  äärmiselt  juhuslikud  ja  vajasid  täpsustamist.  Sukeldujate, 
purjetajate ja muude meresõitjate kontrollimata andmetel on varem Krassgrundi madalikul 
nähtud  „kümneid  hülgeid”.  Nende  andmete  kontrollimine  oli  ka  üks  käesoleva  projekti 
eesmärkidest. 

Vastavalt kaitsekorrale jaguneb püsielupaiga maa- ja veeala jaguneb sihtkaitsevööndiks ja  
piiranguvööndiks,  kus  inimestel  on  lubatud  viibida  ja  ujuvvahendiga  sõita  kogu 
püsielupaigas, välja arvatud sihtkaitsevööndis 1. aprillist 1. juulini

Püsielupaigas on kaitseala valitseja nõusolekuta keelatud mootoriga veesõidukitega sõitmine  
kiiremini kui 8 sõlme.

Püsielupaiga valitseja nõusolekul on püsielupaigas lubatud jahipidamine.

Püsielupaigas  on  lubatud  kalapüük,  välja  arvatud   aastaringne  kalapüük  mõrraga  ja
kalapüük võrguga, mille silmasuurus ületab 200 mm.

Sihtkaitsevööndi  liikumispiirangu  eesmärgiks  on  hüljeste  häirimise  vältimine  loomade 
karvavahetusperioodil,  mil  nad peavad olema võimalikult  kaua veest  väljas,  et  kiirendada 
soojuse ja valguse toimel kulgevaid naha ainevahetuse protsesse. Liikumispiirangu perioodi 
kehtestamisel arvestati kogu karvavahetusperioodi (harilikult mai algusest juuni keskpaigani. 
1. aprill alguskuupäevana ei ole kuidagi tänapäevaseid andmeid arvestades põhjendatud. Ka 1. 
juuli lõppkuupäevana ulatub kaugelt üle karvavahetusperioodi lõpu. 15. juunil on suurem osa 
hallhüljestest juba karvavahetuse lõpetanud.

Veesõidukite  liikumiskiiruse  piirang  seati  eesmärgiga  vähendada  mürast  ja  veesõidukite 
käigulainetest  tekkivat häirimist.  Olgugi et  nimetatud häirimisfaktorid ei  ole kiirusega üks 
üheselt seotud, on piirang siiski õigustatud, sest manitseb sõitjaid mürataset ja sõidust tekkivat 
lainetust alandama.

Jahipidamise  lubamise  põhjuseks  (kaitseala  valitseja  nõusolekul)  oli  võimaluse  andmine 
küttida  jääga  saarele  sattunud  röövulukeid.  Rebast  on  Krassgrundil  kohatud  1996.  aasta 
juunis.

Käesolevat olukorda arvestades ei ole jahipidamise lubamine ala kaitse eesmärke arvestades 
põhjendatud.  Lindudele  võivad  rebased  teha  küll  kurja,  kuid  hülgeid  nad  ei  ohusta. 
Jahipidamise lubamine annab võimaluse ka hülgeid küttida, kui vastav üldine küttimisotsus 
tehakse. See ei ole kooskõlas püsielupaiga kaitse eesmärkidega.

Kalapüügipiirangud  on  üldised  kõikidele  hallhüljeste  püsielupaikadele,  välistamaks 
„pahatahtlikku kaaspüüki”.  Seda ei ole teadaolevalt veel ei Krassgrundi  ega ka teiste SKV 
piiranguvööndites ette tulnud. 
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5. Ettepanekud  kogu  uuritava  ala  kaitse  korraldamiseks  mereimetajate  vajadusi 
arvestades

Ettepanek on liikumispiirangu aeg muuta, algusajaks 1. mai ja lõppkuupäevaks 15. juuni. 

6. Hinnang  kirjeldatava  ala  võimaliku  ohustatuse  kohta  antropogeensete  ja  teiste 
tegurite poolt

Peamine praegune ala ohustavaks riskifaktoriks on õlireostus. Õlireostuse risk Soome lahes 
on  suur  ja  naftasaaduste  kandumine  Krassgrundile  muudab  selle  ala  ajutiselt  hüljestele 
kõlbmatuks.  Siinjuures  ei  ole  otstarbekas  seda  teemat  detailsemalt  käsitleda,  kuna  see  on 
üldine kogu rannikumere ökosüsteemi iseärasusi arvestades ja seda peab arvestama kui üldist 
ohufaktorit kõikidele liigirühmadele.

Arvestades  eelpoolkirjeldatud  praeguse  väga  madala  asustusintensiivsusega,  ei  ole 
Krassgrund  kui  hüljestele  oluline  puhkepaik  kogu  populatsiooni  seisukohalt  eriti  oluline. 
Siiski  peab  kõikvõimalike  arendustegevuse  mõjude  hindamisel  Soome  lahe  lääneosas 
arvestama Krassgrundi kui võimaliku kaugmõju sihtmärgina.

7


