Merelise prahi monitooringutulemused annavad vastuseid
Kahe aasta jooksul külastas MTÜ Hoia Eesti Merd (HEM) meeskond rahvusvahelise
projekti MARLIN raames mitmeid ilusaid Eesti rannalõike, et koos kaasatud kohalike
omavalitsuste, koolide ja vabatahtlike ühendustega rakendada UNEP-i poolt välja
töötatud merelise keskkonna prahistamise hindamise metoodikat. Milleks? Sest teades
meres oleva prahi päritolu on ka ennetustööd võimalik paremini teha.
Merelise prahi hindamisel järgitakse
kindlat metoodikat
Perioodi "2012 kevad- 2013 sügis" jooksul viidi
merelise prahi monitooring läbi kaheksal rannaalal.
Esimesel aastal väljavalitud randadele - Saka, Loksa,
Kolga-Aabla, Viimsi, Orissaare ja Valgeranna,
lisandus täpsema ja ilmekama tulemi saamiseks
järgmisel aastal kaks – Ohessaare ja Kaleste.

oli kuni 50 m. Valitud rannalõigud olid veel
omakorda jagatud kolmeks üksteist katvaks
hindamisalaks, et monitooringutabelisse üles
märkida erineval lõigul olev vastava suurusega
praht. Tabel on täpne – mereline praht liigitatakse
kümnesse materjalikategooriasse 80 erineva prahi
eseme/liigi täpsusega. Ühel rannalõigul kolme
erineva kaardistusala kaupa kogutud praht kaaluti,
sorteeriti ja anti üle jäätmekäitlejale. Tabelitesse
kirja pandud info sai peale igat koristust sisestatud
spetsiaalselt selle tarvis loodud andmebaasi, mida
kasutavad ka partnerid Soomest, Rootsist ja Lätist.
Ühes kohas samal viisil sisestatud ja säilitatud
andmed loovad võimaluse merelise prügi koguseid
ning koosseisu võrrelda ja analüüsida näiteks
piirkondade, materjalikategooriate ja aastaaegade
kaupa. Kuna enamik abilisi olid lapsed, noored ja
neid saatvad õpetajad, siis lõpetati iga kord päev
ühel meeldejääval viisil – meisterdati mereprügist
kujundeid ja kujukesi, pakuti limonaadi ja värsket
kringlit. Hoia Eesti Merd spetsialistide juhendamisel
kulub ühe rannalõigu kaardistamiseks ja koristamiseks tavaliselt kaks-kolm tundi.

Mereäär on nagu raamat – jagab
informatsiooni ja õpetab

Monitooringuks valitud rannad üle Eesti

Kajastamaks hindamistulemuste hooajalisi muutusi
toimus monitooring neljal korral aastas: kevadel,
suvel (2 korda) ja sügisel. Koristuspäevad randades
toimusid 56 korral. Vastavalt metoodikale olid
monitooringupiirkondadeks kuni 1 km pikkused
rannalõigud, kus veepiirist kuni taimkatte alguseni
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Merelise prahi sesoonse käitumismustri järgi võime
öelda, et monitooritavad rannalõigud olid kõige
enam prahistatud esimese aasta kevadel ning
edaspidi langes merelise prahi kogus tunduvalt. Seda
ilmselt selle pärast, et pikka aega oli praht randa
kogunenud ning nüüd käidi stabiilselt ehk 4 korda
aastas prahti ära korjamas. Siiski tuleb märkida, et
kevadel, vahetult peale talvise lume sulamist, on
randades võrreldes sügisega palju rohkem prahti.
Suure tõenäosusega on see randa sattunud merejääga
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ning lumesulamisveega jõgedest. Samuti mängib
olulist rolli merelise prahi koguse kujunemisel
ilmastik – mida rohkem päikesepaistelisi tunde suve
jooksul, seda suurem ka tõenäosus prahti rannast
leida. Kui aga puhuvad pikalt meretuuled, siis on ka
suurem võimalus, et mereäär on prahiga rohkem
koormatud.
Hoolimata sellest, et 80% rannas leiduvast prahist
pärineb maismaalt, tuleb tõdeda, et nii mõnigi
rannast leitud asi või ese viitas selgelt muule allikale
– kas siis reisi- või kaubalaevale, teisele Läänemereäärsele riigile. Üks huvitavamatest uutest
prügiartiklitest on kohvimasina täitekapslid – midagi
mida ei ole varem meie randades tähele pandud.
Võib oletada, et espressokapslid on merekeskkonda
sattunud reisilaevadelt või isiklikelt väikealustelt
(merekaatrid, purjejahid). Nii samuti nagu väiksed
alkoholipudelid
või
ühekordsed
toasussid.
Võõrkeelsete kirjadega toidupakendid aga võivad
meile kanduda hoovustega naaberriigi randadest, kus
samasugune merelise prügi probleem eksisteerib.

suitsetajad oma konid liiva sisse või kivide vahele
peidavad.
Prahi materjalidest oli enim esindatud plastik – 44%
leitud prahi koguhulgast ning seda mitmel põhjusel.
Paljud kasutuses olevad asjad on tehtud erinevatest
vastupidavatest plastikuliikidest. Samuti on plastik
üheks materjaliks, mille lagunemine looduses võtab
väga palju aega ning mille käitlemine ja taaskasutus
on sageli puudlikud ning vajaksid rangemat
regulatsiooni.
Kui järjestada leitud praht materjali tüübi järgi, siis
esikohal oli klaas ja keraamika – 13,3% koguhulgast.
Pudelid iseenesest on ühed sagedamini leitavad asjad
randades, aga just klaasist anumad näitasid selget
ülekaalu. Sellise nähtuse põhjuseks võib olla
olukord, kus inimesed ei ole piisavalt motiveeritud,
et taarat tagastada või siis pudelitel-purkidel puudub
üldse tagastusmärgis (näiteks kange alkoholi pudelid
või mitmesugused toidupurgid).

Rannad koos puhtaks
Kahe aasta jooksul kogutud andmete põhjal osutus
kõige prahistatumaks rannaks Valgeranna. Tegu on
väga populaarse suplus- ja päevitusekohaga ning
ilmselt selle pärast on ka koormus rannale suurem.
Samuti oli märgata, et laevaliiklusest enim on
mõjutatud Kaleste (Hiiumaa) ja Ohessaare
(Saaremaa) rannaalade prahi koostis. Ka Viimsi
koristusalal oli palju just merelt tulnud prahti.
Üldiselt olid rannad iga korraga aina puhtamad –
suurtes kogustes prahti pidi ära vedama ainult
esimestel kordadel.
Kohvimasina täitekapslid Kaleste rannas

Eestimaa randu külastades oli märgata, et nii
mõneski puudus avalik prügikast. Ometigi inimesed
neid randu külastavad ning tegelikult tuntakse
puudust kohast, kuhu praht visata. Läänemerel on
tihe rahvusvaheline laevaliiklus ning rannaturism
mereäärsetes riikides on täies hoos. On ilmselge, et
prahti meie randadesse satub nii merelt kui ka
maismaalt.

Olenevalt asukohast aitas igal korral Hoia Eesti
Merd meeskonnal randu koristada keskmiselt 5-10
inimest. Ühiselt randu koristades loodi sõprussuhteid, jagati teadmisi keskkonnateemadel ning mis
kõige tähtsam – üheskoos muudeti paremaks oma
elukeskkonda.

Klaasi ja plastiku ülekaal
Palju leiti rannast sigarette ja nende filtreid.
Suitsukonide
rohkuse
probleem
merelises
keskkonnas ja randades on ülemaailmne: 2012 aastal
keskkondliku organisatsiooni Ocean Conservancy
poolt läbi viidud rannakoristuse jooksul saadi
koguseks 2 117 931 suitskoni. Neid leiti rohkelt ka
projekti MARLIN koostööpartnerite poolt Soomes,
Rootsis ja Lätis. Põhjuseks võib olla asjaolu, et
tegemist on vees kergelt edasi kanduva materjaliga.
Samuti oleme kõik näinud, kuidas rannas puhkavad
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Kolga-Aabla merelise prahi kaardistamise meeskond
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