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Sissejuhatus 
 

Vetikaõitsengud on veekeskkonnas üsna tavaliseks nähtuseks. Kahjulikeks muutuvad need 

siis, kui kujutavad endast ohtu keskkonnale ja inimestele ning teiste organismide tervisele. 

Sellisel juhul nimetatakse neid kahjulikeks vetikaõitsenguteks ehk HAB-ideks (ing. k. 

Harmful Algal Blooms). 
 

Vetikaõitsengud on kahjulikud kahel põhilisel viisil: 1) toksiinide produktsiooni tõttu; 2) läbi 

biomassi vohamise (Backer ja McGillicuddy, 2006). Toksiinid võivad massiliselt tappa või 

mürgitada kalu ja karploomi ning toksiine akumuleerinud mereandide söömine inimeste ja 

teiste toiduahelate troofiliste tasemete poolt võib põhjustada tõsiseid haiguseid või isegi 

surmajuhtumeid. Biomassi liigne kuhjumine (enamasti ilmneb ka vee värvuses) võib viia 

erinevate keskkonna kahjustusteni nagu hüpoksia, anoksia ja veetaimede 

vegetatsiooniperioodi muutumine. Need omakorda käivitavad veekeskkonnas mitmeid 

negatiivseid protsesse. Seega viivad praktiliselt kõik HAB sündmused ulatuslike muutusteni 

ökosüsteemide funktsioneerimises (Glibert, 2007). 
 

Viimastel aastakümnetel on HAB-ide toimumine globaalselt sagenenud. See on tekitanud 

kasvava vajaduse uurida nende tekkepõhjuseid, mõjusid ökosüsteemidele ning globaalset 

ilmnemist. Üheks võimalikuks tööriistaks HAB-ide uurimisel on fütoplanktoni pigmendid, 

mida kasutatakse üha enam vetikarühmade kvantifitseerimiseks. Pigmentidel põhinevad 

meetodid on enamasti kiired ja objektiivsed ning sobivad seega hästi HAB-e puudutava 

temaatika mitmekülgseks uurimiseks (Schlüter ja Møhlenberg, 2003). 
 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärkideks on: 1) anda ülevaade HAB-e põhjustavatest 

vetikarühmadest ning nende pigmentidest; 2) analüüsida fütoplanktoni pigmentidel 

põhinevate meetodite potentsiaali HAB-ide uurimiseks.
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Uurimisülesanded püstitati, et kontrollida, kas fütoplanktoni pigmendid on efektiivseks 

vahendiks kahjulike vetikaõitsengute kindlaks tegemisel ja uurimisel. 
 
 

Tänuavaldused 

Autor tänab oma suurepärast juhendajat meeldiva koostöö ning mõistva suhtumise eest töö 

valmimisel. 
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Kirjanduse ülevaade 
 

1. Kahjulikud vetikaõitsengud ja nende teke 

1.1. Vetikaõitsengute tekkimine 
 

Vetikaõitseng on fütoplanktoni massiline akumuleerumine veekogus. Selline biomassi 

kuhjumine toimub vetikate kiire kasvu ja vähese kao tulemusena. Seejuures ei voha kõik 

vetikad võrdselt - enamasti domineerib õitsengu vältel üks või kaks liiki (Glibert, 2005). 

Rakkude tihedus võib õitsengu vältel ulatuda kuni 105 rakuni ml-1. Samas ilmnevad õitsengud 

ka siis, kui vesi on selge ja puhas, kuid esineb madalas kontsentratsioonis väga toksilisi liike. 

Need võivad põhjustada mürgitust juba tihedusel 103 rakku/1-1 (Anderson, 2002). 

Vetikate biomassi kuhjumine toob endaga sageli kaasa vee värvuse muutuse, mistõttu 

nimetati nähtust varasemalt ka „red tide”. Selliselt kirjeldatud õitsengud on enamasti 

põhjustatud punaseid pigmente sisaldavate vaguviburvetikate poolt. Õitsengud võivad 

sõltuvalt neid põhjustavast liigist ja selle pigmentatsioonist värvida vee ka roheliseks, 

kollaseks või pruuniks (Glibert, 2005). 

Kuigi kõik vetikaõitsengud ei ole ohtlikud võib siiski öelda, et enamus neist tekitab kahju. 

Selliseid õitsenguid nimetatakse kahjulikeks vetikaõitsenguteks ehk HAB-ideks (ing. k. 

Harmful Algal Blooms). Vetikaõitsengud võivad keskkonnale kahjulikeks muuta mitmed 

asjaolud - toksiinide tootmine, väga suur biomassi akumulatsioon veekogus või nende 

koostoime (Smayda, 1997). 

HAB-ide peamiseks tekkepõhjuseks on toitainete (lämmastik ja fosfor) suurenenud 

kontsentratsioon veekogus, mis põhjustab vetikate vohamise ja biomassi kuhjumise 

(Anderson, 2002). Kuigi õitsenguid käivitavad looduslikud protsessid, on leitud seos 

inimtegevuse ning õitsengute sageduse ja intensiivsuse vahel. Inimtekkeline toitainetega 
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rikastamine (eutrofeerumine) on aastatega kasvatanud õitsengutega seotud probleemide hulka 

nii ajas kui ka ruumis (Cloern, 2001; Glibert, 2005). See on tinginud HAB-ide üha 

põhjalikuma uurimise üle kogu maailma, kuna negatiivsed mõjud hõlmavad nii inimeste 

tervist, ökosüsteemide toimimist kui ka mitmeid majandusharusid (Anderson, 2005). 

 

 

1.2. Vetikaõitsengute jaotumine ja nende kahjulikud mõjud 

ökosüsteemidele 
 

Laias plaanis võib vetikaõitsengud jaotada kaheks: 1) toksiliste vetikatega õitsengud; 2) kõrge 

biomassi akumulatsiooniga mitte-toksilised õitsengud. 
 

Toksiine tootvad vetikad mõjutavad vee-elustikku juba madala rakkude kontsentratsiooni 

juures. Selliseid toksiine on mitmeid: närvitoksiinid, saksitoksiinid, ihtüotoksiinid jne. 

Sõltuvalt eripärast toovad need kaasa negatiivseid tagajärgi laiale hulgale erinevatele 

organismidele – koorikloomadele, kaladele, lindudele, veeimetajatele, kari- ja metsloomadele 

ning inimestele (Glibert, 2005). 
 

Toksilised ühendid võivad paikneda raku sees (endotoksiinid) või toimub nende eritamine 

ümbritsevasse keskkonda (eksotoksiinid). Rakusiseste mürkide toime avaldub kui need 

satuvad organismi (e.g. toitumise tagajärjel). Sellisel teel kuhjuvad toksiinid fütoplanktonist 

toituvatesse zooplankteritesse, käsnadesse, koorikloomadesse aga ka herbivoorsetesse 

kaladesse. Niisuguste organsimide söömine põhjustab toksiinide akumuleerumise tõttu 

mürgitust ja tõsiseid haigusnähte ka inimestel.  
 

Mikrovetikate poolt eritatavad eksotoksiinid mõjutavad juba ainuüksi vees viibivaid või 

sellega kokkupuutuvaid organisme. Näiteks võib sellist tüüpi toksiinidele eksponeeritud vesi 

kahjustada kalade lõpuseid ning põhjustada seeläbi nende hukkumise. Seega toovad toksilised 

õitsengud endaga kaasa olulisi muutusi mitte ainult fütoplanktoni koosluses vaid ka muu vee-

elustiku liigilises koosseisus. Veekogus ujuvatele inimestele võivad toksiinid põhjustada 

erinevaid nahakahjustusi (lööve, villid, haavandid) (Landsberg, 2002). 
 

Mittetoksilised vetikad muudavad veeökosüsteemide toimimist just biomassi akumuleerumise 

kaudu. See võib endaga kaasa tuua nähtused nagu hüpoksia (hapniku vaegus) ja anoksia 
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(hapniku puudumine) või muuta veetaimede vegetatsiooniperioodi. Hüpoksia korral toimub 

veeorganismide aktiivsuse ja elukvaliteedi langus, anoksia võib põhjustada massilise vee-

elustiku hukkumise. Tihe vetikate mass varjutab valgust ning muudab seeläbi veetaimede 

vegetatsiooniperioode. Valguse limitatsiooni tõttu on häiritud veetaimede elutegevus ja kasv. 
 

Kahjulike vetikaõitsengute sagedase tagajärjena aset leidev hapniku ammendumine toimub, 

kui vetikate biomass on sedavõrd suur, et iseenda elutegevuse jätkamiseks kasutatakse ära 

suur osa vees olevast hapnikust (Anderson, 2005). Sellisel puhul on enim ohustatud kalad, kes 

hapnikuvaestes tingimustes hukkuda võivad. Niisugune protsess mõjub negatiivselt nii 

veekogu kalavarudele kui ka selle liigilisele mitmekesisusele. Vetikate vohamise tagajärjel 

tekkinud surnud vetikamassi lagundamine vähendab hapniku sisaldust eelkõige veekogu 

põhjas muutes tingimused põhjaelustikule ebasobivaks või isegi letaalseks. Need probleemid 

põhjustavad veekogu liigirikkuse muutuseid, esteetilise väärtuse langemist ning probleeme 

kohalikule majandusele (Glibert, 2005). 
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2. Kahjulikke õitsenguid põhjustavad vetikarühmad 
 

Tänapäevaks on ainuüksi merekeskkonnas kirjeldatud ligi 5000 vetikaliiki. Praeguseks on 

tõendust leidnud, et neist ligi 2% tekitab HAB-e, aga see protsent on tõusuteel (Landsberg, 

2002). 
 

Suur osa vetikaõitsenguist on põhjustatud vaguviburvetikate või sinivetikate poolt, samuti on 

ränivetikate hulgas liike, mis võivad mõningates tingimustes õitsenguid tekitada (Glibert, 

2005). Üldiselt vastutavad merekeskkonnas õitsengute ja toksiinide tootmise eest 

vaguviburvetikad ja ränivetikad. Magevetes ja riimveekogudes täidavad sama rolli 

sinivetikad. Ülevaatlikes allikates leiduvad andmeid vetikaliikide toksilisuse ja kahjulikkuse 

kohta võivad varieeruda, kuna mitmeid õitsenguid põhjustavaid liike pole veel kirjeldatud 

(Landsberg, 2002). 
 

Järgnevalt on kirjeldatud olulisemaid kahjulikke õitsenguid põhjustavaid vetikarühmi ja 

kurikuulsamaid liike. 
 

 

2.1. Prokarüoodid 
 

2.1.1. Sinivetikad ehk tsüanobakterid 

Sinivetikad on üherakulised viburita, niitjad või koloniaalsed prokarüoodid. Vaatamata 

sellele, et fülogeneetiliselt kuuluvad nad gram(-) bakterite hulka, teeb võime fotosünteesida 

neist vetikad (Lee, 2008). Sinivetikaid on teada üle 3000 liigi (Guiry, 2012), millest enamus 

on esindatud magevees, aga neid leidub ka meres ning maismaal.  

Sinivetikate edukus teiste liikide ees peitub võimes edukalt taluda ebasoodsaid 

keskkonnatingimusi. Vähene valgusintensiivsus ei limiteeri nende kasvu ka sügavamates 

veekihtides. Valguse vähenedes liiguvad nad veesambas vertikaalselt gaasivakuoolide abil 

otsides paremaid valgustingimusi ning toitaineid. Lämmastiku vähesuse korral on sinivetikad 
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võimelised siduma ka õhulämmastikku (Lee, 2008). Lisaks tarbitakse sinivetikaid veekogu 

toiduahelas vähem kui teisi vetikaliike. Zooplankton ei toitu sinivetikatest, kuna üldjuhul on 

need koloniaalsed ning neelamiseks liiga suured. Samuti suudavad erinevad zooplanktoni 

liigid tuvastada mürke, mida sinivetikad toodavad (Lambert, 1987).  

Suurem osa magevetes aset leidvaid mürgised sinivetikate õitsengud on põhjustatud 

perekondadesse Microcystis, Anabaena ja Aphanizomenon kuuluvate organismide poolt. 

Kuigi neid leidub veekogudes aastaringselt, leiavad õitsengud enamasti aset alles suve lõpul 

või varasügisel. Sinivetikate õitsengud teeb ohtlikuks just toksiinide produktsioon, kus 

raskemaid tagajärgi põhjustavad närvitoksiinid ja hepatotoksiinid. Närvitoksiinid jagunevad 

omakorda anatoksiinideks ja saksitoksiinideks. Need mõjutavad neuronite tööd, mis häirivad 

läbi impulsside blokeerimise lihaste tööd. Letaalseks muutuvad närvitoksiinid organismi 

akumuleerudes, kui halvatakse hingamislihased ning toimub organismi lämbumine. 

Hepatotoksiinid jagunevad mikrotsüstiinideks ja nodulariinideks ning põhjustavad maksa 

verejooksu (Lee, 2008). 

Rakus esinevad klorofüll a (Chl a), vees lahustuvad antennpigmendid (fükobiliproteiinid) - 

fükotsüaniin (sinine), fükoerütriin (punane) ja allofükotsüaniin (lilla) ning karotenoidid – e.g. 

müksoksantofüll, oksilaksantiin, zeaksantiin ja β-karoteen (tabel 1) (Richardson, 1996). 

Klorofüll a roheline värvus on varjutatud fükobiliproteiinide poolt, mistõttu on rakud tihti 

sinakas-rohelised kuni violetsed, aga leidub ka rohelisi ja punaseid sinivetikaid (Burnett jt., 

1982). 

 

 

2.2. Eukarüoodid 

2.2.1. Ränivetikad ehk diatomeed 
 

Ränivetikate rühma moodustab suur hulk enamasti vabalt elavaid fototroofe. Oma nime on 

ränivetikad saanud ränidioksiidist koosneva pantsri järgi, mis moodustab nende välisskeleti. 

Ränivetikad jagunevad pantsri kuju põhjal kahte klassi - sulgränivetikad ja ketasränivetikad 

(Hoek jt., 1995). Ränivetikate arvukuseks hinnatakse üle 200 000 liigi, mis on laialt levinud 

nii mage- kui ma merevees (Guiry, 2012). 
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Ränivetikatel on ebasoodsate ja kasvu häirivate tingimuste üleelamiseks veekogus olemas 

erinevad kohastumused nagu puhkerakud ja -spoorid. Need moodustuvad, kui vees on 

toitainete puudus ning vajuvad veekogu põhja või jäävad vette hõljuma oodates toitainete 

sisalduse tõusmist (Sugie jt., 2010).  

Ohtlikke vetikaõitsenguid põhjustavad ränivetikad läbi biomassi vohamise, kuid leidub ka 

toksilisi ränivetikaid. Õitsengud leiavad aset toitainete (fosfaatide, nitraatide, silikaatide) ja 

valguse külluses varakevadel ning sügisel. Tihti toimuvad õitsengud ookeanis aga ka 

magevees, sealhulgas sagedasti just rannikualadel, kus on toitainete üleküllus (Hoek jt., 

1995). Toksiine tootvatest ränivetikatest on olulisim HAB-e põhjustav perekond Pseudo-

nitzschia. Sinna kuuluvad ka liigid, mis tekitavad haigust nimega ASP (Amnseic Shellfish 

Poisoning). ASP tagajärjel esineb inimestel ja teistel imetajatel ajutist mälukaotust, 

kõhulahtisust ning hingamisraskuseid (Zaccaroni ja Scaravelli, 2008). Kõrget biomassi 

vohamist põhjustavad e.g. Aulacoseira (Harris ja Baxter, 1996) ja Thalassiosira perekonda 

kuuluvad liigid ning Chaetoceros socialis (Booth jt., 2002). 

Ränivetikad on pruuni värvi, mille põhjustab kloroplastides paiknev antennpigment 

fukoksantiin. Klorofüllidest on esindatud a ja c, klorofülli b pole ränivetikatest veel leitud 

(tabel 1) (Hoek jt., 1995). 

 

2.2.2. Vaguviburvetikad ehk dinoflagellaadid 
 

Vaguviburvetikate hulka kuulub üle 2000 erineva liigi (Guiry, 2012), enamasti monaadsete 

rakkudega vetikaid, millest üsna paljud on toksiliste mõjudega (Spector, 1984). 

Vaguviburvetikad on laialt levinud nii ookeanis kui ka mageveekogudes ning eelistavad 

soojemaid veekogusid. Ligikaudu pooled vaguviburvetikatest on fototroofid, pooled 

heterotroofid (Taylor jt., 2008). Neil on olemas viburid, mis aitavad liikuda. See annab eelise 

teiste liikide seas ebasoodsate tingimuste ilmnedes. Sarnaselt sinivetikatele on nad võimelised 

liikuma valguse vähenemise korral veekogu põhja poole, kus on rohkem toitaineid ning 

päeval tagasi tulema veepinna lähedale paremini valgustatud aladele. 

Vaguviburvetikate kasvu soodustavad järgmised tingimused: kõrge veepinna temperatuur, 

mõõdukad tuuled (liiga tugeva tuule korral hukkuvad), piisav valgusintensiivsus (õitsengud 

leiavad sagedasti aset päikesepaistelise ja vaikse ilmaga) ja toitained. Vaguviburvetikate 
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õitseng toimub üldiselt pärast ränivetikate oma, ehk siis hiliskevadel ja suvel. Kuigi võib 

eeldada, et pärast ränivetikate õitsenguid on toitaineid veekogus üsna vähe järgi, on 

vaguviburvetikad  kohastunud toitainete vaesusega (Spector, 1984).  

Paljud perekonnad põhjustavad toksilisi õitsenguid ning biomassi vohamist. Biomassi 

vohamist põhjustavad näiteks perekonnad Ceratium ja Noctiluca. Kõige enam 

surmajuhtumeid läheb aga toksilisi õitsenguid põhjustavate liikide Alexandrium tamarense ja 

A. catenella arvele (Landsberg, 2002).  

Mürgitusi, mis vaguviburvetikad põhjustavad, on mitmeid. Näiteks PSP (Paralytic Shellfish 

Poisoning), CFP (Ciguatera Fish Poisoning) ning NSP (Neurotoxic Shellfish Poisoning). PSP 

on karploomade söömise tagajärjel tekkiv paralüüsi tekitav mürgitus, mida põhjustavad 

saksitoksiinid. Eriti ohtlik on see karploomi toiduks tarvitavatele inimestele ja imetajatele 

(Green jt., 2004). Erinevalt PSP-st on CFP levitajateks kalad, kes akumuleerivad 

tsiguatoksiini. CFP põhjustab seedimise ja südametöö häireid inimestel ja teistel imetajatel 

(Parsons jt., 2010). NSP erinevuseks võrreldes teiste mürgitustega on mürkide levik nii 

karploomadega kui ka aerosoolina õhu kaudu. NSP-d põhjustab brevetoksiin, mis halvab 

närvisüsteemi ning tekitab kõhulahtisust nii inimestel, kaladel kui ka imetajatel (Abraham jt., 

2008). 

Vaguviburvetikad värvivad vee õitsengu korral punakas-pruuniks, kuna sisaldavad Chl a ja c 

ning peridiniini ja fukoksantiini (tabel 1) (Spector, 1984). 

 

2.2.3. Haptofüüdid ehk prümnesiofüüdid 
 

Haptofüütide hulka kuulub üle 500 liigi (Guiry, 2012), mis on morfoloogia, biokeemia ja 

ökoloogia poolest väga varieeruvad. Suurem osa haptofüütidest elab meres, kuid leidub ka 

üksikuid magevee liike (Jordan ja Chamberlain, 1996). 

Enamik liike on fototroofsed ning iseloomulik on haptoneema olemasolu, mille järgi nad oma 

nime saavad (Andersen, 2004). Haptoneema on vajalik substraadile kinnitumiseks ning toidu 

haaramiseks (Estep ja MacIntyre, 1989). 



15 
 

Haptofüüdid põhjustavad tänapäeval laiaulatuslikke õitsenguid, mis on nähtavad ka 

satelliitpiltidel. See on tinginud ka nende põhjalikuma uurimise (Jordan ja Chamberlain, 

1996). 

Kõrge biomassiga mittetoksilisi õitsenguid põhjustavad liigid Phaeocystis globosa ja P. 

pouchetii. Antud liikide puhul ei ole täheldatud ohtlikkust inimestele, kuid nende laiaulatuslik 

vohamine on kahjulik veekogude elustikule (Anderson jt., 2001). 

Esineb ka toksilisi õitsenguid, mille põhjustajatena on kõige laialdasemalt tuntud perekonnad 

nagu Prymnesium ja Chrysochromulina. Chrysochromulina ei ole väga toksiline perekond, 

kuid suurte õitsengute puhul on esinenud ka üksikuid väga toksilisi juhtumeid. C. polylepis on 

üks tavalisem Chrysochromulina perekonda kuuluv toksilisi õitsenguid tekitav liik (Estep ja 

MacIntyre, 1989). Seevastu perekonda Prymnesium kuuluv liik Prymnesium parvum 

põhjustab ülemaailmselt sagedasti esinevaid väga toksilisi õitsenguid (Tillmann, 2003). 

Ihtüotoksilite omadustega eksotoksiinide tagajärjel toimub massiline kalade hukkumine 

(Estep ja MacIntyre, 1989). Peale kalade on mõjutatud ka teised lõpustega hingavad 

veeorganismid, e.g. konnakullesed, kusjuures täiskasvanud konnasid P. parvum toksiinid ei 

mõjuta (Paster, 1973).  

Haptofüüdid sisaldavad Chl a ja c ning fukoksantiini ja diatoksantiini, mistõttu värvivad vee 

õitsengu korral pruunikas-kuldseks (Andersen, 2004).  
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3. Fütoplanktoni pigmendid 
 

Pigmendid määravad vetikarakkude fluorestsentsi ja värvi. Suure varieteedi tõttu toimivad 

need ka markeritena võimaldades määrata veekogudes leiduva fütoplanktoni koosseisu. 

Pigmentidel on tähtis osalus veekogu erinevates biokeemilistes tsüklites, e.g. süsiniku 

dünaamikas. Üha enam leiavad pigmendid kasutust vetikate kvantitatiivseks hindamiseks in 

situ uuringutest kaugseireni. Vetikarühmade hulga varieerumine määratakse sellisel juhul 

muutuste alusel vee värvuses, mille tingib vetikarakkudes paiknevate pigmentide kogus ja 

iseloom (Roy jt., 2011). 

Fütoplanktoni pigmentide bioloogilisteks funktsioonideks on: 1) valgusenergia neelamine 

fotokeemiliste reaktsioonide tarbeks; 2) valguse hajutamine pikematel lainepikkustel, et 

vältida üleliigse kiirguse poolt tekitatavaid valguskahjustusi vetika rakkudele. Valgust 

neelavad kõik vetikapigmendid vahemikus 400-700 nm (Richardson, 1996).  

Kindlaks on tehtud ligikaudu sada vetikates leiduvat pigmenti, mis jagunevad kolme rühma: 

klorofüllid, karotenoidid ja fükobiliproteiinid (Rowan, 1989). 

Kõik fotosünteesiga tegelevad organismid (vetikad, kõrgemad taimed, fotosünteetilised 

baktereid) sisaldavad Chl a (Richardson, 1996), mis paikneb vetika rakkudes tülakoidi 

membraanis (Paolo jt., 1990). Chl a asub fotosünteesi reaktsioonitsentris ja on üks paljudest 

valgust püüdvatest pigmentidest. Kõige enam neelab see valgust spektri sinises (433 nm) ja 

punases (686 nm) osas, mistõttu on see pigment roheline. Paljudel vetikarühmadel on peale 

Chl a veel teisigi valgust püüdvaid klorofülle. Näiteks rohevetikatel, silmviburvetikatel ja 

rohelistel sinivetikatel on selleks Chl b. Peale Chl a ja b on olemas klorofüllid c1, c2, c3 ning d. 

Need kõik omavad ühte neeldumisspektrit ja on samuti rohelised nagu Chl a ja b. 

(Richardson, 1996). 

Erinevalt klorofüllidest on karotenoidide rühm palju mitmekesisem, vetikatest on neid leitud 

üle 60. Karotenoidide ülesandeks on kaitsta rakku üleliigse valguse kahjuliku mõju eest ning 

osaleda fotosünteesiks vajaliku valguse püüdmisel rakus (Richardson, 1996; Takaichi, 2011). 
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Karotenoidid neelavad lühikesi lainepikkuseid (500 nm või madalamalt). Mõned 

karotenoidid, e.g. β-karoteenid (Ben-Amotz jt., 1989) ja zeaksantiin (mõlemad on vajalikud 

üleliigse kiirguse hajutamiseks) (Uhrmacher jt., 1995) on laialt levinud paljudes 

vetikarühmades ning osa on spetsiifilised kindlatele vetikarühmadele. Näiteks 

müksoksantofülli (samuti tarvilik üleliigse kiirguse hajutamiseks) leidub ainult sinivetikates 

(tabel 1) (Richardson, 1996). Karotenoidid paiknevad sarnaselt klorofüllidele vetika rakkudes 

tülakoidi membraanis ning nende värvus on kollane või punane (Armstrong ja Hearst, 1996; 

Takaichi, 2011). 

Fükobiliproteiine on fütoplanktonis kolme tüüpi - fükotsüaniin ja fükoerütriin (sinivetikates ja 

neelvetikates) ning allofükotsüaniin (ainult sinivetikates). Nende pigmentide 

neeldumismaksimumid jäävad 490-665 nm (Johnsen jt., 2011) vahele. Fükobiliproteiinid 

neelavad valgust spektri piirkonnas, mis jääb karotenoidide ja klorofüllide vahele. 

Fükobiliproteiinide valgusenergia kantakse üle Chl a- le (Richardson, 1996).  

Fükobiliproteiinide värvus on varieeruv e.g. fükotsüaniin on sinine ja fükoerütriin punane 

(Gantt, 1980) ning allofükotsüaniin (üldjuhul on seda rakus koguseliselt vähem, kui teisi 

fükobiliproteiine) on lilla (Johnsen jt., 2011). Erinevalt klorofüllidest ja karotenoididest on 

fükobiliproteiinid vesilahustuvad, mistõttu nad paiknevad tülakoidi pinnal mitte membraani 

sees nagu esimesed (Marsac, 2003). 

Fükobiliproteiinid on peamised valgust püüdvad pigmendid sinivetikates, punavetikates, 

glaukotsüstofüütides ja neelvetikates (tabel 1) (Zhao jt., 2011). 

Fükobiliproteiinid on lisaks valguse püüdmisele sinivetikatele oluliseks lämmastiku allikaks. 

Nimelt lagundavad lämmastiku defitsiidis vaevlevad sinivetikad oma fükobiliproteiinid, et 

leevendada lämmastiku nälga ja elada üle ebasoodsad keskkonnatingimused. 

Fükobiliproteiinide lagundamise tagajärjel muutub sinivetika värvus sinakas-rohelisest 

kollakas-roheliseks (Baier jt., 2004).  

Järgnevas tabelis 1 on kirjeldatud sagedaselt õitsenguid põhjustavaid vetikarühmi ja neis 

esinevaid pigmente. 
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Tabel 1. Sagedaselt õitsenguid põhjustavad vetikarühmade ja neis esinevad pigmendid 

(Jeffrey jt., 2011). 

 

Vetikarühmad ja liigid  Dominantne pigment Oluline pigment, mida 
alati ei pruugi olla 

Vähemtähtis muutlik 
pigment 

Sinivetikad    
mage- ja merevee 
filamentsed vetikad 

Chl a, β,β-karoteen, 
Mg-DVP jäljed, 
müksoksantofüll, 
zeaksantiin, 
fükoerütriin, 
allofükotsüaniin, 
fükotsüaniin. 

oksilaksantiin, 
nostoksantiin, 
afanitsofüll,  
4-ketomüksoksantofüll.  

ekinenoon, 
ksantaksantiin,  
iso-krüptoksantiin, 
krüptoksantiin. 

pikoplankton Chl a,  
Mg-DVP jäljed, 
zeaksantiin,  
β,β-karoteen, 
fükoerütriin, 
allofükotsüaniin, 
fükotsüaniin. 

 ekinenoon,  
iso-krüptoksantiin, 
krüptoksantiin. 

proklorofüüdid Chl a ja a2, Chl b ja b2, 
Chl d, β,β-karoteen, 
zeaksantiin,  
β,β-karoteen-epoksiidi 
jäljed, β,α-karoteen, 
Mg-DVP jäljed, 
allofükotsüaniini ja 
fükotsüaniini jäljed. 

 Chl b, β,α-karoteen, 
fükoerütriin, Mg-DVP 
jäljed. 

Ränivetikad    
Rhizoselenia setigera 
 

Chl a,  
Mg-DVP jäljed, Chl c2 

ja c3, diadinoksantiin, 
fukoksantiin,  
but-fukoksantiin. 

 β,β-karoteen, 
diatoksantiin, 
violaksantiin, 
zeaksantiin. 

Vaguviburvetikad    
Amphidinium carterae 
 

Chl a,  
Mg-DVP jäljed, Chl c2, 
diadinoksantiin, 
peridiniin. 

 β,β-karoteen, 
diatoksantiin, 
dinoksantiin, P-457, 
peridininol, 
pürrhoksantiin. 

Karenia brevis 
 

Chl a, Mg-DVP jäljed, 
Chl c2 ja c3, MGDG-Chl 

 β,β-karoteen,  
β,α-karoteen, 
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c2, diadinoksantiin, 
heks-fukoksantiin, 
güroksantiin diester. 

diatoksantiin, 
fukoksantiin,  
but-fukoksantiin. 

Kryptoperidinium 
foliaceum 
 

Chl a, Mg-DVP jäljed, 
Chl c1 ja c2, 
diadinoksantiin. 

β,γ-karoteen, 
ksantaksantiin, 
zeaksantiin. 

β,β-karoteen, 
diatoksantiin, 
fukoksantiin. 

Dinophysis norvegica 
 

Chl a, Mg-DVP jäljed, 
Chl c2, alloksantiin. 

fükotsüaniin, 
fükoerütriin. 

 β,α-karoteen. 

Gymnodinium 
chlorophorum 
 

Chl a ja b,  
Mg-DVP jäljed,  
β,β-karoteen,  
cis-neoksantiin, 
violaksantiin, 
zeaksantiin, kindlaks 
tegemata karotenoidid. 

Prasinoksantiin.  
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4. Kahjulike vetikaõitsengute uurimine fütoplanktoni 

pigmentide abil 
 

Vetikaõitsengute ennustamiseks, varaseks kindlakstegemiseks ja jälgimiseks sobivate 

meetodite valik on lai - alates visuaalsetest hinnangutest vee värvuse muutuste kohta kuni 

keeruliste molekulaarsete analüüsideni.  

Üheks peamiseks ja küllaltki efektiivseks visuaalseks vahendiks on alates 19. sajandist olnud 

Secchi ketas. Tegemist on valge (ka musta-valge kirju) ümmarguse metallist kettaga, mis on 

20-30 cm läbimõõduga. Ketast lastakse vette senikaua kuni seda pole enam veepinnalt näha 

ning saadud sügavust nimetatakse Secchi sügavuseks. Secchi ketast kasutatakse ka tänapäeval 

tegemaks kindlaks vee läbipaistvuses ja värvuses toimuvaid muutuseid. Juhul kui vee värvuse 

ja läbipaistvuse muutused viitavad vetikaõitsengule, pole Secchi kettaga võimalik tuvastada 

õitsengut põhjustavat liiki või rühma (Anderson jt., 2001). Viimaste kindlaks tegemiseks on 

arendatud erinevaid meetodeid nagu näiteks ka pigmentidel põhinevad meetodid.  

Pigmentidele toetuvate meetodite üheks eeliseks on nende kiirus, mis võimaldab piisavalt 

tihedat seiresammu fikseerimaks kiireid muutusi vetikakoosluses (Richardson, 1996). See on 

oluline, kuna vetikaõitsengud on tihti lühiajalised ja leiavad aset vaid laiguti (Martin jt., 

2006).  

Konkreetse meetodi valikul peaks hindama selle efektiivsust, kulu ressurssidele ja saadavate 

andmete sobivust uurimiseesmärkide täitmiseks. Järgnev peatükk kirjeldab ja analüüsib 

erinevaid pigmentidel põhinevaid meetodeid ning nende sobivust erinevat tüüpi õitsengute 

uurimiseks. 
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4.1. Optilised meetodid 

4.1.1. Neeldumisel põhinevad meetodid 

Spektrofotomeetria 
 

Neeldumisel põhinevad meetodid mõõdavad pigmentide hulka toetudes Lambert Beeri 

seadusele. Viimane ütleb, et lahuse neelduvus on võrdeline valgust neelava aine 

kontsentratsiooni ja lahusekihi paksusega. Seega on pigmentidele omaseid spektreid 

kasutades võimalik nende kontsentratsiooni määramine (Neveux jt., 2011). 

Spektrofotomeetria põhineb valguse neeldumisel proovis ning seeläbi värvuse intensiivsuse 

mõõtmisel. Erinevate vetikarühmade pigmentatsiooni ning pigmentide hulka saab määrata 

nende neeldumisspektrite abil (Kirk, 1980; Sellner jt., 2003). 

Spektrofotomeetri ehitusse kuulub tüüpilisel juhul 1) valgusallikas (sisaldab lampi); 2) 

monokromaator (lainepikkuste näitaja); 3) küvett selles oleva prooviga (proovi hoidmiseks ja 

liigutamiseks); 4) andur ja registraatorseade väljundis (neeldumisspektri kindlaks 

tegemiseks). Sõltuvalt aparaadist võib olla lisaseadmeid, mis hõlbustavad spektrofotomeetri 

kasutamist, ainete registreerimist ning saadud andmete töötlemist (Knagge ja Raftery, 2002). 

Selleks, et spektrofotomeetriga vetikaproove analüüsida peab eelnevalt proovi ekstraheerima, 

et lahustada välja klorofüll ja teised pigmendid. Selleks kasutatakse erinevaid lahusteid nagu 

atsetoon, metanool ja etanool. Ekstraheeritud proov säilitatakse külmas ja pimedas kuni 

pigmentide määramiseni, et vältida nende lagunemist. Kui proovi ettevalmistamine analüüsiks 

on tehtud, mõõdetakse lahuse neelduvuse näitajad neljal lainepikkusel (Sartory ja Grobbelaar, 

1984). 

Spektrofotomeeter suudab eristada erinevaid klorofülle ja karotenoide. Fükobiliinide 

kontsentratsiooni hindamine fütoplanktonist on raskendatud, sest tegu on vesilahustuvate 

pigmentidega, mille jaoks kasutatavad lahustid on teise koostisega. Seega ei saa neid kindlaks 

teha koos teiste rasvlahustuvate pigmentidega (Johnsen jt., 2011). 

Spektrofotomeetrilised mõõtmised sobivad eriti hästi keskkonda, kus domineerivad 

sinivetikad, sest segavate faktorite (laguproduktide) mõju on väiksem. Kui vetikakooslus on 

väga liigirikas ning suuremas koguses on ränivetikad ja rohevetikad, saab hinnata ainult 

summaarset Chl a hulka, sest spektrofotomeeter võib Chl b ja c sisaldust märkimisväärselt 
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ülehinnata. Sellises keskkonnas on soovitatav kasutada kõrgefektiivset 

vedelikkromatograafiat (HPLC) (Santos jt., 2003). Vetikaõitsengute kontekstis on oluline 

teada, et sinivetikaid saab spektrofotomeetriga võrdlemisi kiirelt ja efektiivselt hinnata – see 

annab hea võimaluse uurida üht väga olulist õitsenguid põhjustavat rühma.  

Spektrofotomeetria puhul ei ole küll võimalik fütoplanktoni liike määrata aga operatiivselt on 

võimalik hinnata õitsengu kulgu ja ulatust Chl a kontsentratsiooni põhjal (Santos jt., 2003). 

Samuti saab teha järeldusi õitsenguid põhjustava vetikarühma kohta. 

Puuduseks on (ka fluoromeetria korral) teiste pigmentide nagu klorofüll b, c ja neile vastavate 

laguproduktide (feofütiin, kolorfülliid, feoforbiid) sekkumine Chl a määramisel, kuna need 

fluorestseeruvad ja neelavad valgust samadel lainepikkustel (Santos jt., 2003). Mõõtmisvigu 

tekitavad ka samades spektriosades valgust neelavad lisapigmendid. Seega võib 

spektrofotomeetria märkimisväärselt ala- või ülehinnata klorofülli kontsentratsiooni, mistõttu 

tuleb mõõtmistulemustesse suhtuda alati teatud kriitikaga (Trees jt., 1985; Bidigare jt., 1987). 

On leitud, et spektrofotomeetrilised mõõtmised võivad Chl a hulka ülehinnata ligi 15-20% 

(Sørensen jt., 2010). Hoolimata nimetatud puudustest, on spektrofotomeetria siiski üks 

levinumaid meetodeid pigmentide (eriti Chl a) mõõtmiseks (Santos jt., 2003).  

 

Kaugseire 
 

Kaugseire põhineb veepinnalt peegeldunud kiirguse mõõtmisel. Vee värvuse uurimiseks 

kasutatakse aero- ja satelliitfotosid, filmide tegemist ning mitmeid muid seadmeid. Piisava 

intensiivsuse korral saab vetikaõitsenguid tuvastada passiivsete optiliste instrumentide 

(radiomeetrite), vee värvuse sensoritega ning vaatlustega lennukitelt ja satelliitide abiga 

(Anderson jt., 2001). Vee värvuse sensorid, mis paiknevad lennukitel, võimaldavad 

vetikaõitsenguid tuvastada. Kaugseire eeliseks on ülevaade suurtest aladest ning lisaks 

meredele on seda võimalik teostada ka suuremate seiseveekogude uurimiseks (Ritchie, 2003).  
 

Kirjeldatud meetod on üsna kallis, eriti just lennukite abil andmete kogumine ning 

satelliitseire. Viimased sõltuvad suurel määral ilmast. Täpsete andmete saamiseks peab ilm 

olema selge, sest pilvine ilm takistab andmete kogumist. Satelliitseire korral on täheldatud, et 

klorofülli mõõtmist (põhineb kiirguse ja hajumise suhtel) erinevatel lainepikkustel segab vee 

hägusus. Satelliitseire tõhustamiseks oleks tarvilik vaatlusperioode tihedamini korrata, et 
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võimalikult kiirelt õitsengud tabada. Õitsengute kindlaks tegemist võib piirata ka väike 

ruumiline resolutsioon (Anderson jt., 2001) ning väiksemas koguses olev vetikate biomass 

veekogus (Kutser jt., 2006). 

Kaugseire abil saadud klorofülli andmete põhjal on võimalik kindlaks teha erinevate 

vetikarühmade esinemist veekogus (Ritchie, 2003). Ohtlikud vetikarühmad, mille uurimiseks 

kaugseiret hetkel kasutatakse on ränivetikad, vaguviburvetikad (Stumpf, 2001) ja sinivetikad 

(Kutser jt., 2006). Vaguviburvetikate rühmast on satelliitidel paiknevate värvuse sensoritega 

edukalt kindlaks tehtud HAB-e põhjustava liigi Karenia brevis õitseng. Kuigi K. brevis omab 

unikaalseid pigmente (tabel 1) on nende kaudu liigi kindlaks tegemine raskendatud vähese 

neeldumisvõime tõttu. Seega kasutati Stumpf (2001) uurimuses täiendavalt in situ mõõtmisi 

ning algoritme, et kinnitada nimetatud liigi õitsemist. Veel on võimalik kindlaks teha optiliste 

näitejate poolest unikaalseid õitsenguid, mida põhjustavad haptofüütide hulka kuuluvad 

kokolitoforiidid ja sinivetikate hulka kuuluv perekond Trichodesmium. Ränivetikate rühma 

kuuluva õitsenguid põhjustava perekonna Pseudo-nitzschia kindlaks tegemine veekogus on 

veel uurimisel (Stumpf, 2001).  

Satelliidid mõõdavad järgnevaid pigmente: Chl a (saab hinnata fütoplanktoni 

primaarproduktsiooni ja üldist biomassi) ja fükotsüaniini (Ritchie, 2003). Kaugseire on 

vajalik, et teha kindlaks kahjulikke õitsenguid (sinivetikate või muude rühmade esinemise 

alusel), jälgida (Chl a kaudu) eutrofeerumise trende ajas ning saada laiem ülevaade veekogust 

(Peterson jt., 2008). 

Modelleerimine on atmosfääriliste vaatluste alusel mudelite koostamine meres toimuvate 

protsesside kohta ning selle baasiks on kaugseire mõõtmised. Selleks koondatakse pidevalt 

uuenevad andmed ühtsesse andmebaasi, mille alusel on võimalik ennustada õitsengute 

paiknemist ja esinemist veekogus. Saadud andmete põhjal mudelite loomisega tegelevad 

mitmed uurimisgrupid eri riikides. Bioloogiliste protsesside lisamine mudelitesse on alles 

lapsekingades. Seega pole operatiivne vetikaõitsengute prognoosimine hetkel laialdaselt 

kasutatav, kuna puuduvad andmed liigispetsiifiliste õitsengute dünaamika kohta. Lisaks 

võivad ennustuste tegemisel takistuseks olla ka pilvisus ja vajadus kõrge resolutsiooniga 

piltide järgi (Anderson jt., 2001). 

Kaugseire on pigem potentsiaalne kui aktuaalne võimalus ohtlike vetikaõitsengute toimumise 

ennustamiseks. Siiski on mõjuvaid põhjuseid, miks just kaugseire on tänapäeval vajalik 
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uurimuslik vahend arendamaks mudeleid õitsengute arengu ja liikumise kohta. Tulevikus on 

need mudelid väga kasulikud, et uurida teatud aladel õitsengute toimumist ja liikumist. 

Samuti võimaldab uute eritüüpi satelliitide käivitamine veelgi efektiivsemalt koguda andmeid 

ookeani värvuse kohta. Mida paremaks vaatlused vetikate jaotumise kohta seoses keskkonna 

faktoritega muutuvad, seda täpsemaid ja paremaid mudeleid on võimalik koostada (Anderson 

jt., 2001). 

 

 

4.1.2. Fluorestsentsil põhinevad meetodid 
 

Fluorestsents on rakkude helendumine, mida põhjustavad pigmendid. Fluorestsentsi esineb ka 

eluta materjalis, näiteks mineraalides ning enamasti neelatakse valgust lühemal ja kiiratakse 

pikemal lainepikkusel. Fluorestsentsi mõõtmine annab võimaluse tuvastada erinevaid 

pigmente ning seeläbi hinnata fütoplanktoni koosluseid (Varley, 1994). 

Fluoromeeter töötab järgnevalt: veeproovist juhitakse läbi valgus, mis fluorestseerub ning 

saadud värvus mõõdetakse detektoris ja määratakse selle koostis (Kiefer, 1973). 

Fütoplanktoni pigmentide fluoromeetrilisteks analüüsiks on kaks võimalust: 1) kasutada 

vetikarakkudest ekstraheeritud pigmente (sarnaselt spektrofotomeetriaga); 2) mõõta 

fütoplanktoni fluorestsentsi in vivo. Juhul kui proovide analüüsiga pole võimalik kohe 

alustada, tuleks neid säilitada külmas ja pimedas. Parem on proove mitte külmutada vältimaks 

energia ülekande kadumist kaaspigmentidelt Chl a- le (Mitchell ja Kiefer, 1992). 

Erinevalt laboris tehtavale tööle ei pea in situ mõõtmiste puhul proove eeltöötlema. Kiirete 

tulemuste saamiseks on sel viisil pigmentide analüüsimine kasulikum. Seega võimaldab 

fluoromeetria hõlpsasti uurida looduslikke veeproove in situ lühikeste intervallide järel 

(pidevmõõtmised). 

Chl a vertikaalset ja horisontaalset levikut jälgides on võimalik hinnata eutrofeerumise määra 

ning veekogu seisundit. Chl a pidevmõõtmise abil tulevad nähtavaks lühiajalised muutused 

fütoplanktoni koosluses, mis leiavad aset õitsengute käigus (Kiefer, 1973). Chl a 

fluorestseerub elusas fütoplanktonis punaselt ning fluoromeetriga on see hõlpsasti mõõdetav 

(Lorenzen, 1966). Sarnaselt spektrofotomeetrile segavad Chl a signaali lisapigmendid ja 

laguproduktid ning tulemused on üldjuhul ebatäpsed. Võrdlused HPLC-ga on näidanud 
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erinevust kuni 58% (Bianchi jt., 1995; Van Heukelem jt., 2002). Fluoromeetria võib Chl a 

hulka nii üle- kui ka alahinnata. Esimest põhjustab näiteks Chl b hulk proovis, viimast näiteks 

Chl c (Trees jt., 1985). 

Fluoromeetriga on võimalik kindlaks teha klorofülle b ja c ning fükobiliproteiine nende auto-

fluorestsentsi (pigmentide spontaanne fluorestseerumine) alusel (Poryvkina jt., 2000). Kuna 

fükobiliproteiinide fluorestsentsi signaal on üsna nõrk, on nende kindlaks tegemine võimalik 

üksnes siis, kui karotenoidide signaal on olematu (Zhao jt., 2011). Fükobiliproteiinide 

fluorestsentsi alusel on võimalik tuvastada sinivetikate õitsenguid erinevates ökosüsteemides, 

eriti rannikualadel (Sobiechowska-Sasim jt., 2014). Veel on võimalik kindlaks teha 

rohevetikate rühm, mille indikaatorpigmendiks on Chl b. Karotenoididest on tuvastatav 

fukoksantiin, mida sisaldavad vaguviburvetikad, koldvetikad ja ränivetikad. Üldiselt on liigini 

määramine komplitseeritud, kuid mõningaid rühmi ja nende suhtelist hulka veeproovis on 

võimalik kindlaks teha (Poryvkina jt., 2000; Gregor ja Maršalek, 2004). 
 

Harilikust filter-fluoromeetrist paremad võimalused klorofüllide (Chl a, b, c) ja nende 

laguproduktide mõõtmiseks on spektrofluoromeetril, mis kasutab kaht monokromaatorit 

(ergastava ja fluorestsentskiirguse jaoks) (Neveux ja Lantoine, 1993; Neveux jt., 2011). 

Erinevalt spektrofotomeetrist võimaldavad spektrofluoromeetrid lihtsamalt määrata ka 

fükobiliproteiine (Sobiechowska-Sasim jt., 2014). Spektrofluoromeetrias laialt kasutusel olev 

FluoroProbe suudab võrdlemisi edukalt eristada põhilisi fütoplanktoni rühmi 

segapopulatsioonides (ränivetikad, vaguviburvetikad, sinivetikad, rohevetikad ja neelvetikad) 

suhtelise Chl a fluorestsentsi intensiivsuse alusel. Fütoplanktoni liikide määramiseks tuleks 

täiendavalt kasutada mikroskoopi (Gregor ja Maršalek, 2004; Gregor jt., 2005). 
 

Peale vetikarühmade määramise pigmentide põhjal on fluoromeetriliste meetoditega võimalik 

uurida fütoplanktoni füsioloogilist seisundit hinnates vetikarakkude fotosünteesi intensiivsust. 

Selleks on kasutusel kiire kordussagedus fluoromeetrid (ing. k. FRRF- Fast Repetition Rate 

Fluorometer) (Anderson jt., 2001) ning PAM (ing. k. Pulse Amplitude Modulated) 

fluoromeetrid (Juneau jt., 2002). 

 

Fluoromeetria eeliseks on madal hind ning proovi analüüsimise lihtsus. Fluoromeetrilised 

meetodid on oluliselt kiiremad ning lihtsamad kui in vitro spektrofotomeetrilised meetodid, 

sest proovide töötlemise etappe on vähem. See vähendab tunduvalt tõenäosust, et filtreerimise 
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käigus pigmendid lagunevad (Neveux jt., 2011). Fluoromeetrite põhiliseks eeliseks on 

pidevmõõtmised (püsimõõtejaamades, poidel), nende kaudu saab tihedaid andmejadasid 

klorofüllide ja fükobiliproteiinide sisalduse kohta (Chang jt., 2012; Kong jt., 2013). 
 

Puuduseks on pidev kalibreerimise vajadus ja laguproduktide olemasolul proovis pole Chl a 

tulemus kuigi usaldusväärne. Seetõttu on antud meetodit kõige otstarbekam kasutada kogu 

klorofülli määramisel veekogus võrdlevate andmete saamiseks või analüüsil, mida piiravad 

ajalised faktorid (Riaux-Gobin ja Klein, 1993; Santos jt., 2003). 

Läbivoolu tsütomeetria on efektiivseks alternatiiviks tavapärasele fluoromeetriale. 

Fütoplanktoni koosseisu ja arvukuse kiireks hindamiseks kasutatakse üksikute rakkude 

valgust püüdvaid ja fluorestseeruvaid omadusi looduslikes veeproovides (Olson jt., 1985). 

Meetodi tööpõhimõte on uuritava osakeste suspensiooni suunamine väga kitsasse joasse, nii et 

üks osake korraga kohtub fokuseeritud valguskiirega. Detektorid mõõdavad näitajaid nagu 

edasine valguse hajumine (raku suuruse iseloomustamiseks) ning Chl a fluorestsentsi ja 

fükoerütriini (Anderson jt., 2001). 
 

Läbivoolu tsütomeetrilised analüüsid teevad kindlaks erinevaid fütoplanktoni rühmi (harva ka 

liike), e.g. sinivetikaid, proklorofüüte (rohelised sinivetikad), kokolitoforiite (haptofüütide 

funktsionaalne rühm), sulgränivetikaid ja koldvetikaid. Eristada ei ole võimalik suurte 

mõõtmetega fütoplanktonit (Olson jt., 1993). Tehnoloogia on alles arendamisel ning seiretel 

kasutamiseks vetikaõitsengute tuvastamisel on tsütomeetritel suur potentsiaal (Anderson jt., 

2001).  
 

Lisaks vetikaõitsengute tuvastamisele on tsütomeetrid efektiivsed ökotoksilisuse (e.g. 

erinevad nanoosakesed ja nende toksilisus) hindamiseks. Ökotoksilisus määratakse rakkude 

fluorestsentsi intensiivsuse alusel. Kui fluorestsentsi signaal on nõrk, näitab see ensüümide 

aktiivsuse või rakumembraani terviklikkuse langust. Rakkude arvu vähenemise alusel tehakse 

kindlaks toksiliste ainete esinemine vees (Stauber jt., 2002; Navarro jt., 2008). Läbivoolu 

tsütomeetriga on võimalik ka vetikaid pildistada ning selle abil rühmi määrata. Tegemist on 

kombineeritud variandiga (FlowCAM), mille abil saab mõõta ka suuremõõtmelist 

fütoplanktonit (Higgins jt., 2011). 
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4.2. Keemilised meetodid 

4.2.1. HPLC 
 

Kõrgefektiivse vedelikkromatograafia (ing. k. HPLC- High Performance Liquid 

Chromatoraphy) kasutamine aitab oluliselt kaasa fütoplanktoni liigilise koosseisu kindlaks 

tegemisele pigmentide põhjal. Kuigi pideva arengu tulemusena on välja töötatud erinevaid 

instrumente ja kolonne, on isegi HPLC jaoks fütoplanktoni pigmentide analüüs väljakutse. 

Seda peamiselt seetõttu, et pigmentide struktuur on väga varieeruv (Garrido jt., 2011). 

HPLC tööpõhimõte seisneb fütoplanktoni pigmentide eraldamisel ja nende spektrite analüüsil 

ning võrdlemise standarditega. Viimaste puudumisel kasutatakse võrdluseks keemiliselt kõige 

sarnasemat pigmenti. Bauer ja Stich (1998) uurimuses kasutati näiteks alloksantiini kindlaks 

tegemiseks zeaksantiini standardit.  

Kaasaegne HPLC koosneb: 1) juhtarvutist, kuhu kuvatakse kromatogramm; 2) pumpadest, 

mis ajavad juhtvedeliku liikuma; 3) autosamplerist, mis juhib proovid automaatselt 

masinasse; 4) kolonnist, kus toimub fütoplanktoni pigmentide lahutamine (Gieskes ja Kraay, 

1983). Tulemuse annab detektor, mis määrab millise pigmendiga on tegu (Gieskes ja Kraay, 

1986). 

Erinevalt teistest eelpool nimetatud meetoditest võimaldab HPLC kõige täpsemalt hinnata 

erinevate klorofüllide ja nende laguproduktide hulka proovis. HPLC võimaldab 

kvantifitseerida kõiki karotenoide ja klorofülle. Fükobiliproteiinide mõõtmine on keerukam 

ning see peab toimuma eelnevatest eraldi, kuna tegu on vesilahustuvate pigmentidega 

(Johnsen jt., 2011). Saadud andmete põhjal saab markerpigmentide abil hinnata fütoplanktoni 

koosseisu ning määrata suhtelist laguproduktide kontsentratsiooni kooslustes (Santos jt., 

2003). E.g. Li jt. (2002) on valinud ränivetikate markerpigmentideks fukoksantiini, 

sinivetikatele zeaksantiini ja rohevetikatele Chl b. Markerpigmentide valik sõltub paljuski 

uuritava vetikakoosluse iseärasustest ning võib seetõttu erinevates veekogudes oluliselt 

varieeruda. 
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HPLC-d saab edukalt kasutada keskkonnas, kus domineerivad ränivetikad, sinivetikad ja 

rohevetikad ning seda peetakse ka kõige paremaks meetodiks Chl a mõõtmiseks (kuigi ühe 

analüüsi maksumus on üsna kõrge ja rutiinsete mõõtmiste tegemiseks liialt ajakulukas) 

(Santos jt., 2003). Mõningatel juhtudel on vajalik lisaks HPLC-ga tehtavale pigmentide 

analüüsile kasutada ka mikroskoopilist veeproovi vaatlemist. Pimeanalüüsid võivad anda 

valesid tulemusi, sest osad vetikaliigid sisaldavad nende rühmale mittevastavaid pigmente. 

Näiteks vaguviburvetikate hulka kuuluv Gyrodinium sp. sisaldab hoopis prümnesiofüütidele 

iseloomulikku pigmenti mitte peridiniini (Llewellyn jt., 2005).  

Antud meetodi puhul kasutatav aparatuur on siiski üsna kallis (kõrged laborikulud ühe proovi 

analüüsiks) ja aeglane (proove analüüsitakse ühekaupa). HPLC eeldab laborisiseseid 

tingimusi ja kõrgelt koolitatud spetsialiste. HPLC on hea asendus mikroskoopilistele 

analüüsidele, mis nõuavad märkimisväärselt rohkem aega ning on küllaltki subjektiivsed. Eriti 

juhul kui veeproove on palju, sest HPLC-ga on võimalik analüüsi ning seadmete 

kalibreerimist automatiseerida (Santos jt., 2003). Meetodi arendamisel liigutakse HPLC ja 

mass-spketromeetria ühendamise suunas, see võimaldab harutada lahti strukturaalselt 

keerukad fotosünteetilised pigmendid ja laguproduktid (Airs ja Garrido, 2011). 

 

4.2.2. Pigmentidel põhinev keemiline taksonoomia ja CHEMTAX programm 

HPLC-ga saadavate pigmendiandmete sidumiseks vetikarühmadega on mitmeid erinevaid 

viise. Kõige enam on tänasel päeval kasutust leidnud CHEMTAX programm, mis töötati välja 

vetikarühmade hulga määramiseks. Meetodit rakendatakse enamasti meres, aga üha enam ka 

mageveekogudes (Mackey jt., 1996). 

CHEMTAX vajab arvutuste sisendiks HPLC-ga mõõdetud pigmendiandmeid ning 

markerpigmendi/Chl a suhteid. Markerpigmentideks on mingile konkreetsele vetikarühmale 

võimalikult iseloomulikud pigmendid. Need on rühmade kaupa kindlas koguselises suhtes 

Chl a-ga ning seda nimetatakse markerpigmendi/Chl a suhteks. Kui selline suhe on teada, 

arvutab CHEMTAX proovist mõõdetud markerpigmentide koguste alusel välja kui palju Chl 

a-d igale vetikarühmale kuulub (Mackey jt., 1996; Latasa, 2007). Probleemiks on pigmentide 

vaheliste suhete muutlikkus, mida mõjutavad mitmed tegurid, e.g. valgus ja toitainete 

kontsentratsioon. Samas on võimalik sellist varieerumist teatud määral ka arvutusmudelisse 

sisestada (Mackey jt., 1996). 
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CHEMTAX võimaldab markerpigmentide alusel määrata küllaltki suurt hulka vetikarühmi -  

rohevetikaid (neoksantiin, violaksantiin, luteiin, zeaksantiin, chl b), sinivetikaid (zeaksantiin), 

ränivetikaid (fukoksantiin), vaguviburvetikaid (peridiniin), haptofüüte (but-fukoksantiin, 

fukoksantiin, hex-fukoksantiin), prasinofüüte (neoksantiin, violaksantiin, luteiin, zeaksantiin, 

chl b) ja rohelisi sinivetikad ehk proklorofüüte (zeaksantiin, chl b) (Mackey jt., 1998).  

Markerpigmentideks sobivad sõltuvalt konkreetsest vetikakooslusest ka teised vetikates 

esinevad pigmendid. Vetikakoosluse iseärasusi arvestades võib hea markerpigmendi 

olemasolul olla võimalik eristada ka väiksemaid vetikarühmi ja –liike. Kvantifitseerida saab 

ka pikoplanktonit, mida tavalised mikroskoopilised meetodid ei suuda väikeste mõõtmete 

ja/või vähese arvukuse tõttu. Samuti suudab programm eristada rühmi, mis markerpigmente 

jagavad. CHEMTAX-i efektiivseks töötamiseks on tarvilik pidev kalibreerimine ning 

tulemuste kontrollimiseks ka mikroskoopia (Mackey jt., 1996; Latasa, 2007). Samuti on 

hädavajalikud eelnevad teadmised veekogu vetikakoosluse kohta, et leida sobivad 

markerpigmendid ning markerpigmendi/Chl a suhted. Viimaseid leiab teatud määral 

kirjandusest, kuid erinevatesse veeökosüsteemidesse sobivaid on vähe (eriti mageveekogude 

kohta). Seetõttu toimub nende pidev mõõtmine ja arendamine. 
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Arutelu 
 

Käesolev töö lähtus eeldusest, et fütoplanktoni pigmendid on seotud kindlate vetikarühmade 

ja -liikidega. Nõnda on ka kahjulikke õitsenguid põhjustavad liigid ja rühmad spetsiifilise 

pigmentatsiooniga, mis võimaldab neid teineteisest eristada. Selleks sobivate meetodite valik 

on lai ning ennekõike seotud konkreetsete uurimiseesmärkide ja ressurssidega. Kuigi 

pigmendid on heaks alternatiiviks mikroskoopiale või molekulaarsetele meetoditele (mõlemad 

nõuavad tugevaid spetsialiste ja palju aega), on nende selgeks puuduseks võimetus eristada 

fütoplanktonit liigilisel tasemel.  

Suurem osa töös kirjeldatud meetoditest suutis eristada vaid kindlaid fütoplanktoni rühmi 

ning mõõtmistulemuste usaldusväärsus sõltus enamasti paljudest aspektidest. Veeallikate 

käsitlemisel jäi teaduskirjandus vastuoluliseks ning uurimistulemused paljuski lahtiseks. 

Ühest küljest on meetodite suutmatus liike määrata tingitud tehnilistest iseärasustest, mis ei 

võimalda kõiki pigmente eristada. Spektrofotomeetria ja fluoromeetria, samuti kaugseire jääb 

pigmentide eristusvõime poolest küllaltki tagasihoidlikuks. Seda probleemi saab lahendada 

pigmentidele toetuvate tehnoloogiliste vahendite täiustamisega tulevikus. 

Samas ei võimalda ka täpsed teadmised kõikide veekogus leiduvate fütoplanktoni pigmentide 

kohta (HPLC) alati kuigi täpselt õitsengut põhjustavat liiki või rühma identifitseerida (puudub 

näiteks sobilik markerpigment). Sellisel juhul on põhjused osaliselt seotud väheste 

teadmistega fütoplanktoni pigmentide kohta ning kahtlemata paraneb olukord vastavasisulise 

uurimistöö jätkamise ja arenemisega tulevikus.  

Õitsenguid põhjustavate liikide identifitseerimine on oluline, et hinnata õitsengu iseloomu, 

sellega kaasnevaid ohte ning tagajärgi ökosüsteemidele. Pigmentidel põhinevate meetodite 

puudujääke võiks korvata paralleelne kiirvaatlus mikroskoobiga, mis tuvastab domineerivad 

liigid. Nii säilib analüüsi kiirus, mis võimaldab tihedamat seiresammu ning annab parema 

ülevaate lühiajalistest muutustest fütoplanktoni koosluses. Havskum jt. (2004) näitas, et 

selline meetod koostöös HPLC mõõtmiste ja CHEMTAX-iga täidab edukalt Euroopa Liidu 

veepoliitika raamdirektiivi eesmärke.  
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Õitsengute ulatuse ning kulgemise uurimiseks ajas ja ruumis ei ole liikide kindlaks tegemine 

alati primaarne ning piisab vetikarühmade ning nende omavaheliste suhete määratlemisest. 

Õitsengute, kui protsessi uurimise puhul on hindamatuks just tihe andmestik, mis suudab 

peegeldada kiireid arenguid koosluses ning seostada neid erinevate keskkonnaparameetritega. 

Sellist tüüpi uuringuteks on ideaalsed näiteks fluorestsentsile toetuvad meetodid, mis 

võimaldavad teha pidevmõõtmisi ning kaugseire. Selge on see, et õitsengute kahjulikkuse 

hindamine vajab lisatööd. 

Paljud meetodid, mida töös kirjeldati, sobisid ennekõike Chl a hulga määramiseks vees. 

Täpne Chl a hulga määramine aitab anda hinnangut muutuste kohta fütoplanktoni biomassis 

vetikaõitsengute vältel ning on sellistes uurimustes asendamatuks indikaatoriks. 
 

Spektrofotomeetria ja fluoromeetria puhul täheldati, et liigirikkama fütoplanktoni kooslusega 

veekogus saab usaldusväärseid andmeid ainult Chl a kohta, sest teised rühmade eristamiseks 

kasutatavad pigmendid häirivad mõõtmistulemusi (Santos jt., 2003; Sørensen jt., 2010). 

Fluoromeetria puhul on isegi Chl a mõõtmistulemused kahtlase väärtusega, võrdlused HPLC-

ga on näidanud erinevust kuni 58% (Bianchi jt., 1995; Van Heukelem jt., 2002). Sellised 

erinevused on tingitud nii uuritava fütoplanktoni koosseisust kui ka labori protseduuridest. 

Tulemusi mõjutab märkimisväärselt, milliseid filtreid ja lahusteid kasutatakse ning milline on 

analüüsi protsess. Tihtipeale pole neid metodoloogilisi aspekte uuringutes liigse täpsusega 

kirjeldatud, mistõttu on raske võrrelda teemakohaste uurimuste tulemusi. 
 

HPLC on sel juhul parim meetod, mis suudab palju täpsemalt pigmentide hulka määrata, sh 

kõige usaldusväärsemalt hinnata ka Chl a kogust (Bianchi jt., 1995; Van Heukelem jt., 2002; 

Santos jt., 2003). Seega tasub ajalise piiranguta analüüside puhul fluoromeetria asemel Chl a 

mõõtmiseks kasutada hoopis HPLC-d.  
 

Nii spektrofotomeetria (Sartory ja Grobbelaar, 1984) kui ka fluoromeetria puhul on in vitro 

tarvilik proovide eeltöötlemine. Kuid fluoromeetria puhul on võimalik teostada ka in situ 

mõõtmisi, mille puhul rakendatav tehnoloogia on hõlpsamalt kasutatav ja annab kiiremaid 

tulemusi kui in vitro tingimustes (Kiefer, 1973).  In situ mõõtmised välistavad ka proovide 

transpordi ja töötlemisega kaasnevad pigmentide lagunemisega seotud probleemid. 
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Õitsenguid põhjustavate vetikarühmade kvantitatiivne hindamine spektrofotomeetrite ja 

fluoromeetritega on komplitseeritud, ent teatud määral võimalik. Karotenoidide ja klorofüllide 

mõõtmine võimaldab väikse liigilise koosseisuga veekogus spektrofotomeetriliselt kindlaks 

teha sinivetikate domineerimist (Johnsen jt., 2011). Sagedasti leiab kasutust ka 

fluoromeetriline sinivetikate mõõtmine fükobiliproteiinide abil, kuid sellistesse andmetesse 

tuleb suhtuda ettevaatlikkusega. Fükotsüaniini fluorestsentsi mõõtmist segab sinivetikate 

puhul märkimisväärselt vee hägusus ja kolooniate moodustamine (Chang jt., 2012; Kong jt., 

2013). 
 

Pisut täpsemaid hinnaguid õitsenguid põhjustavate rühmade kohta saab pigmente ja 

automaatset kujutiste analüüsi kasutatavate läbivoolu tsütomeetrite (FlowCAM) abil. Hästi 

eristatavad on sinivetikad, kokolitoforiidid, ränivetikad ja koldvetikad (Olson jt., 1993). 

Arendused selles valdkonnas omavad suurt potentsiaali ning aitavad tulevikus kindlasti 

edukalt HAB-ide uurimist automatiseerida ning täpsemalt tabada õitsengu vältel toimuvaid 

muutuseid. 
 

Fluoromeetria (FRRF ja PAM) puhul on lisaväärtuseks informatsioon vetikate füsioloogilise 

seisundi kohta (Anderson jt., 2001), mis võib anda väga olulist teavet vetikaõitsengu 

kulgemise kohta. Näiteks on teada, et Prymnesium parvum võib väga suurtel rakutihedustel 

olla mittetoksiline, kuid stressitingimustes hakkab toksiine eritama (Johansson ja Graneli, 

1999). Teadmised vetikate füsioloogilise seisundi kohta annavad sellisel juhul otsest infot 

õitsengu akuutse mõju kohta veekogus (Juneau jt., 2002). 
 

HAB-ide asukohta ja ulatust aitab kõige paremini hinnata kaugseire. Mõõtmised lennukitelt ja 

satelliitidelt võimaldavad in situ mõõtmiste ja spetsiaalsete algoritmide toel õitsengute 

tuvastamist ka liigipõhiselt. Edukalt on kirjeldatud optiliselt unikaalseid õitsenguid näiteks 

Karenia brevis, Trichodesmium spp. ja kokolitoforiitide puhul. Satelliitkaugseire vajab tänasel 

päeval usaldusväärsete andmete kogumiseks ka in situ andmeid (Stumpf jt., 2001). Seda 

aitaksid parandada vetikate kohta käivad andmebaasid, mis sisaldavad optilisi ja spektraalseid 

signatuure. Kaugseire kõrge efektiivsuse saavutamiseks tulevikus on üheks potentsiaalseks 

võimaluseks mudelite ja andmebaaside koostamine vetikaõitsengute dünaamika kohta, mis 

võimaldavad ennustada õitsengute paiknemist ja liikumist (Anderson jt., 2001). 
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Probleemiks on kaugseire kõrge hind, mida aitaks osaliselt parandada regulaarlende tegevate 

lennukite kasutamine analoogselt (Martin jt., 2006) uurimuses kasutatud reisilaevadele, mille 

abil uuriti pigmente ja vetikakooslusi. Ka Chl a hinnangud on kaugseire puhul ebatäpsed, tihti 

segab vee hägusus mõõtmisi (Anderson jt., 2001) ning väiksemas kontsentratsioonis olevate 

pigmentide tuvastamine on raskendatud. Seega ei ole kaugseire parim meetod kahjulike 

vetikaõitsengute kiireks tuvastamiseks, sest eeldab suuremat fütoplanktoni biomassi esinemist 

veekogus (Kutser jt., 2006). Stumpf jt. (2001) uurimuses toodi välja, et Karenia brevis 

õitsenguid on satelliidid võimelised tuvastama rakkude kontsentratsioonil alates 50 0000 l-1. 

Samas põhjustab nimetatud liik surmajuhtumeid koorikloomadel juba 5000 raku tihedusel l-1. 

Tihtipeale pole HAB-id seotud biomassi kuhjumisega, vaid hoopis toksiinidega 

(vetikarakkude endi kontsentratsioon on madal). Kui eesmärgiks on vetika biomassi 

hinnangud Chl a sisalduse kaudu, võimaldavad täpsemaid mõõtmisi teostada fluoromeetrid ja 

spektrofotomeetrid ning ajalise piirangu puudumisel kõige täpsemalt HPLC. 
 

Kuigi kaugseire on efektiivne meetod ning võimaldab saada ulatusliku ülevaate 

vetikaõitsengute kohta erinevates veekogudes, on HPLC-ga saadavad pigmentide andmed 

kõige täpsemad. HPLC ja CHEMTAX-i kombineerimisel on võimalik eristada paljusid 

vetikarühmi ning anda nende hulga kohta üsna täpset informatsiooni. Võrdlused 

mikroskoopiaga on näidanud häid tulemusi suuremate vetikarühmade kvantifitseerimisel nii 

mere- kui ka magevees. Arenevad teadmised fütoplanktoni pigmentide ja 

markerpigmendi/Chl a suhete kohta võimaldavad selliseid hinnaguid üha spetsiifilisemate 

vetikarühmade kohta. Head eelteadmised veekogu fütoplanktoni kohta aitavad arvutustesse 

kaasata markerpigmente, mis võimaldavad kvantifitseerida ka konkreetseid vetikaliike 

(Mackey jt., 1996; Latasa, 2007). HAB-ide uurimise seisukohalt on sellise meetodi eeliseks 

saadavate andmete täpsus ja võimalus proovide analüüsi automatiseerida (Santos jt., 2003). 

See korvab osaliselt suure ajakulu ühe proovi analüüsimise kohta. Kuigi keemiline 

taksonoomia on perspektiiviks ja näidanud häid tulemusi, võib see kõrge hinna tõttu 

rakendamata jääda. Puudujäägiks on ka fükobiliproteiinide keeruline analüüs, neid on 

hõlpsam hinnata näiteks spektrofluoromeetritega. 
 

Selleks, et saada efektiivseid ja ootuspäraseid tulemusi HAB-ide uurimise võimalikkusest on 

valjalikud eelnevad teadmised erinevate meetodite kohta ning fütoplanktoni koosseisust vees. 

Meetodi valik sõltub uurimiseesmärgist. Kas peamine on fütoplanktoni biomassi määramine 

(fluoromeetria), täpse pigmendilise koosseisu uurimine vetikarakkudes (HPLC ja 
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CHEMTAX) või on eesmärgiks hoopis ülevaade veekogu värvusest (kaugseire). Pidades 

silmas neid põhilisi uurimissuundasid on võimalik üsna efektiivselt kinnitada või ümberlükata 

HAB-ide ilmnemist ning määrata nende põhjuseid ja/või põhjustajaid. 
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Kokkuvõte 
 

Käesoleva töö üheks eesmärgiks oli anda ülevaade kahjulikest vetikaõitsengutest ehk HAB-

idest. Töös kirjeldati HAB-ide mõjusid veeökosüsteemidele ning neid põhjustavaid 

vetikarühmi ja nende pigmentatsiooni. Töö põhirõhuks oli analüüsida erinevaid pigmentidel 

põhinevaid meetodeid ning nende edukust HAB-ide tuvastamisel. Töö uurimiseesmärgid 

püstitati, et kontrollida, kas fütoplanktoni pigmendid on efektiivseks vahendiks kahjulike 

vetikaõitsengute kindlaks tegemisel ja uurimisel.  
 

Enamik töös analüüsitud meetoditest olid suutelised eristama suuremaid kahjulikke õitsenguid 

põhjustavaid vetikarühmi. Kaugseire oli ainuke meetod, mille puhul leiti andmeid kahjulike 

vetikaõitsengute identifitseerimisest liigini. Satelliitide abil tehti Chl a kontsentratsiooni alusel 

kindlaks vaguviburvetikate rühma kuuluva liigi Karenia brevis õitsenguid. Sellise tulemuse 

saamiseks kasutati pigmentide kõrvale lisaks in situ mõõtmiseid ning algoritme. Seega on 

antud meetodil üksi raskusi usaldusväärselt HAB-e põhjustavaid fütoplanktoni liike uurida. 
 

Pigmentide eristusvõime poolest jäid tagahoidlikuks ka fluoromeetria ja spektrofotomeetria. 

Neid meetodeid on soovitav kasutada ennekõike Chl a hulga määramisel, mis annab 

informatsiooni fütoplanktoni biomassi muutuste kohta vees. 
 

Täiustuvad meetodid ning tehnoloogia võimaldavad täpsemaid tulemusi HAB-ide uurimisel. 

Üheks selliseks on keemilise taksonoomia HPLC ja CHEMTAX-i näol, mis juba praegu 

suudab märkimisväärselt paljusid vetikarühmi pigmentide alusel kindlaks teha. Arenevad 

teadmised pigmentide ja veekogu fütoplanktoni koosseisu iseärasuste kohta erinevates 

veeökosüsteemides aitavad tulevikus anda üha täpsemaid vastuseid HAB-e puudutavate 

uurimisprobleemide lahendamiseks. 
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Application of phytoplankton pigments for studying harmful algal 
blooms 

 

Summary 
 

Aim of this study was to give overview about harmful algal blooms (HABs). Study describes 

HAB impacts in water ecosystems, algal groups responsible and their pigmentation. Main 

focus was to analyse various pigment based methods and their applicability in HAB 

identification. 

Most analysed methods were able to dishtinguish HABs caused by larger algal groups. 

Remote sensing was the only method able to identify HABs in species level. Dinoflagellate 

bloom caused by Karenia brevis was detected based on Chl a concentration measured by 

satellite. Additionally in situ measurements and algorithms were used. This means that  

satellite measurements alone are not able to detemine phytoplankton species that cause HABs. 

Fluorimetric and spectrophotometric methods could distinguish moderate amount of 

phytoplankton pigments. These methods should mostly be used in assessing Chl a amount to 

estimate changes in phytoplankton biomass.  

Improvements in technology and methodology will upgrade the research of HABs. 

Advancements in chemical taxonomy combining HPLC and CHEMTAX have already shown 

remarkable results in pigment-based quantification of algae. Further understanding about 

pigments and their relationships with phytoplankton communities will increase the accuracy 

of HAB research.  
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