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SISSEJUHATUS 

 

Jõevähk on ainus kodumaine vähiliik Eestis. Vaatamata oma nimele võib ta elada jõgedes, 

ojades, kraavides, järvedes ja tiikides. Vähivarud on Eestis viimased paarkümmend aastat olnud 

stabiilselt madalseisus. Veel eelmise sajandi alguses leidus vähki küllaldaselt paljudes jõgedes ja 

järvedes, kuid arvukus kahanes trastiliselt kogu sajandi jooksul mitmetel põhjustel.  

 

Kõige rohkem on vähi arvukuse langusele kaasa aidanud vähikatk, mis jõudis Eestisse 

esmakordselt 19. saj lõpus. Lisaks katkule on vähivarude langust põhjustanud võõrliikide 

sissetoomine, vähivarude üleekspluateerimine, elupaikade hävitamine maaparandustöödega ning 

veekogude eutrofeerumine ja üleüldine veekvaliteedi langus tänu põllumajandusliku päritoluga 

reostusele. 

 

Mitmetel Eesti väikejärvedel teostatakse seiret, mille käigus kogutud andmestik võimaldab 

hinnata nende veekogude seisundit, jälgida ja prognoosida toimuvaid muutusi ning analüüsida 

nende põhjuslikke seoseid inimtegevuse ja looduslike protsessidega. Seisundi hindamiseks 

kasutatakse erinevaid kvaliteedinäitajaid, mille ökoloogiliste seisundiklasside alusel määratakse 

järve ökoloogiline seisundiklass ehk järve koondhinnang. Käesoleva töö üks eesmärk on uurida, 

kas esineb seos vähi arvukuse ja järve koondhinnangu ning erinevate kvaliteedielementide 

seisundiklasside vahel.  

 

Töö teine eesmärk on anda ülevaade jõevähi levikust ja arvukusest erinevat tüüpi väikejärvedes 

ning selgitada, millised järved on vähimajanduslikult perspektiivsemad. 

 

Tahan tänada oma juhendajaid Margo Hurti, Aimar Rakkot ja Kairi Mailehte mitmekülgse abi ja 

koostöö eest töö valmimise nimel. 
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1.KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Jõevähi bioloogia 

1.1.1. Taksonoomia 

 

Jõevähk ehk väärisvähk ladinakeelse nimetusega Astacus astacus (joonis 1) kuulub hõimkonda 

lülijalgsed (Arthropoda), alamhõimkonda vähid (Crustacea), ülemvähkide (Malacostraca) 

klassi, kümnejalaliste (Decapoda) seltsi, jõevähklaste (Astacidae) sugukonda ning perekonda 

Jõevähk (Astacus) (Souty-Grosset et al., 2006; eElurikkus). 

 

 

Joonis 1. Jõevähk (Astacus astacus) (http://www.donschley.nl/nieuws/Astacus_astacus.jpg) 

 

1.1.2. Välimus 

 

Jõevähk on Eesti suurim selgrootu ning ta võib kasvada kuni 18 cm pikkuseks (Souty-Grosset et 

al., 2006), kuid tavaliselt jääb nende kasv alla 15 cm (Souty-Grosset et al., 2006). Seejuures 

isased kasvavad suuremaks kui emased. Soo eristamine toimub väliste tunnuste alusel: isasel on 

esimesed kaks paari tagakehajalgu kujunenud kopulatsioonielunditeks, emasel on esimene paar 

tagakehajalgu rudimentsed, teine paar aga tavalise ehitusega. Vanus Eestis võib küündida kuni 

20 eluaastani (Järvekülg, 1958). Jõevähi värvus võib varieeruda ning see on tingitud 

pärilikkusest aga ka toitumisest ja veekogu põhja värvusest. Näiteks heleda liivase põhjaga 

http://elurikkus.ut.ee/kirjeldus.php?lang=est&id=138992&rank=70&id_puu=15351&rank_puu=20#lk_puu
http://elurikkus.ut.ee/kirjeldus.php?lang=est&id=138992&rank=70&id_puu=191068&rank_puu=23#lk_puu
http://elurikkus.ut.ee/kirjeldus.php?lang=est&id=138992&rank=70&id_puu=189797&rank_puu=30#lk_puu
http://elurikkus.ut.ee/kirjeldus.php?lang=est&id=138992&rank=70&id_puu=21677&rank_puu=40#lk_puu
http://elurikkus.ut.ee/kirjeldus.php?lang=est&id=138992&rank=70&id_puu=189811&rank_puu=50#lk_puu
http://elurikkus.ut.ee/kirjeldus.php?lang=est&id=138992&rank=70&id_puu=138074&rank_puu=60#lk_puu
http://www.donschley.nl/nieuws/Astacus_astacus.jpg
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veekogus on vähk helepruun või beež, kuid mudases ja taimestikurikkas veekogus tumedamat 

tooni (Laanetu, 2004). Lisaks võivad vähid olla ka punakas-pruuni, beeži, musta, briljant-sinist 

või punast värvi (Souty-Grosset et al., 2006). Jõevähil on võime regenereerida mitmeid oma 

kaotatud kehaosasid: antennulaid, antenne, suiseid, lõugjalgu, käimisjalgu, sõrgasid, 

abdominaaljalgu, uropoode ja isegi silmi.(Järvekülg, 1958). 

 

1.1.3. Paljunemine 

 

Jõevähid sigivad sügisel. Paaritumine ei ole seotud kindlate kuupäevade ega temperatuuridega, 

kuid soojem sügis pikendab paaritumise algusaega. Tavaliselt esineb paaritumine ja kudemine 

oktoobris ja novembris, kestes kokku 2-3 nädalat. Munemine ja viljastumine võib toimuda paar 

tundi kuni paar nädalat peale paaritumist. Vähkidel on kehaväline viljastamine (Souty-Grosset et 

al., 2006). Isased väljutavad oma tiheda, kleepuva ja kiiresti kuivava sperma, mis peatselt võtab 

vorstikese kuju (spermatofoor), emastele tagumiste rindmikujalgade vahele, kuhu see kleepub ja 

jääb sinna püsima kuni kudemiseni. Vahetult enne kudemist eritab emane nõret, mis lahustab 

spermatofoori ja vabastab sellega spermatozoidid. Selle tulemusel munarakud viljastatakse ning 

kleebitakse seejärel tagakeha jalgade külge (Abrikossov, 1960). Marjaterade arv kurnas 

varieerub 90-260 terani. Suuremad emased munevad rohkem marjateri kui väiksemad. 

Suguküpsed isased sigivad igal aastal. Emaste puhul on aga tavaline, kui nad jätavad 

paaritumisel aasta vahele (Souty-Grosset et al., 2006). 

 

Emased vähid kannavad marja oma laka all kuni kevadeni kui toimub koorumine. Koorumine 

toimub mais või juunis, olenevalt veekogu paiknemise laiuskraadist, kõrgusest merepinnast ja 

temperatuuri tingimustest vastaval aastal (Souty-Grosset et al., 2006). Vastkoorunud vähid on 

keskmiselt 9 mm pikkused. Nad kinnituvad esialgu ema laka alla, kuid muutuvad järjest 

iseseisvamaks, käies laka alt eemal toitu otsimas. Täielikult iseseisvat elu alustavad jõevähid 

hiljemalt 10 päeva pärast koorumist (Järvekülg, 1958).  
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1.1.4. Toitumine ja kasv 

 

Toitumiselt on vähk väga mitmekülgne. Söögiks kõlbab nii elavad kui ka surnud veeorganismid, 

nii taimne kui ka loomne toit (Abrikossov, 1960). Sealjuures on täheldatud, et viimast tarbivad 

rohkem noored isendid kui vanemad, kes võivad aga suures ulatuses ära süüa makrofüütseid 

veetaimi, eriti mändvetikaid (Souty-Grosset et al., 2006). Lisaks mändvetikatele tarbitakse ka 

paljude vee-õistaimede nagu näiteks vesikatku (Elodea), penikeele (Potamogeton), kardheina 

(Ceratophyllum), tarna (Carex), pilliroo (Phragmites), kõrkja (Scirpus), vesikarika (Stratiotes), 

vesikupu (Nuphar), vesiroosi (Nymphea) jt rohelisi osasid, taimejuuri, detriiti ning puulehti. 

Loomse toiduna tarvitatakse usse, molluskeid, putukaid ja nende vastseid, teisi koorikloomi, 

kalu, konnasid ja nende kulleseid. Jõevähid on kannibalid, mis tähendab, et nad söövad ka enda 

liigikaaslasi. See esineb sagedamini suuremate isaste hulgas ja eriti kunstlikes tingimustes 

(Järvekülg, 1958). 

 

Jõevähi keha ümbritseb kaltsium-soolasid sisaldav kõva kitiinkest, mida elu jooksul korduvalt 

vahetatakse. Nooremad isendid peavad kestuma sagedamini, esimesel elusuvel kuni 5 korda, 

viiendal elusuvel ainult üks või kaks korda. Emaste kestumiste arv ja kasv väheneb võrreldes 

isaste omaga seoses suguküpsuse saabumisega. Suguküpseks saavad emased 4. ja isased 3. 

elusügisel (Järvekülg, 1958). Enne suguküpsuse saavutamist on kasv neil samaväärne. Esimese 

elusügise lõpuks on jõevähk keskmiselt 24 mm pikkune. Teisel elusügisel, pärast nelja kestumist 

on isendid keskmiselt 3-4 cm pikkused. Kolmandal elusuvel möödub isaste kasvukiirus emaste 

omast kuid see pole alati reeglipärane. Kestumine toimub 3 korda ja sellega saavutatavad isased 

pikkuse 5,5–6,5 cm ning emased 5-6 cm. Neljandal elusuvel toimub tavaliselt 2 kestumist 

mõlemal sugupoolel. Isaste pikkus on sügiseks umbes 7,5-9 cm ning emastel 7-8,5 cm. Viiendal 

elusuvel on kestumiste arv 1-2 korda, olenevalt sellest, kas kasvuks on soodsad või ebasoodsad 

tingimused. Emased reeglina kestuvad siiski ühe korra seoses suguküpsuse saavutamisega. Isaste 

pikkus viienda elusuve lõpuks on umbes 10-11 cm ja emastel 8,5-9,5 cm. Järgmistel elusuvedel 

toimub tavaliselt üks kestumine, mõned isased aga võivad veel kuuendal elusuvel ka 2 korda 

kestuda (Järvekülg, 1958). 
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1.1.5. Elupaiga ja vee kvaliteedi nõuded 

 

Jõevähi elupaigaks sobivad ojad, jõed, järved, tiigid ja veehoidlad, kus on piisavalt 

varjevõimalusi (Souty-Grosset et al., 2006). Lendmudase põhjaga veekogud talle ei sobi. Hästi 

sobivad veealuse taimestikuga veekogud, sest need pakuvad nii toitu kui varjepaika. Veekogu 

põhi ja kallas võiks olla liiva-, mergli- või savisegused, puujuurtest läbipõimitud, et oleks hea 

urge kaevata (Järvekülg, 1958).  

 

Vee kvaliteedi suhtes on vähk üsna nõudlik. Vesi peab olema puhas, hapnikurikas ja sisaldama 

keskmisel hulgal kaltsiumi. Hapniku puudus on peamine põhjus, miks jõevähki ei leidu 

madalates taimestikurikastes ja talviti ummuksile jäävais veekogudes (Järvekülg, 1958). 

Minimaalne hapniku sisaldus võib olla 3-4 mg/l, kuid marja arenguks peab olema 

kontsentratsioon oluliselt kõrgem (Souty-Grosset et al., 2006).  

 

Kaltsiumi (Ca) sisaldus on oluline vähi kooriku moodustamiseks. Mida suurem on kaltsiumi 

sisaldus vees, seda kiiremini vähi koorik kõveneb (Laanetu, 2004). Madal Ca sisaldus on üks 

põhjus, miks vähki ei leidu paljudes Eesti veekogudes ehk siis veekogud, kus Ca sisaldus jääb 

alla 5 mg/l. Optimaalne sisaldus oleks 50 mg/l (Järvekülg, 1958).  

 

Jõevähile optimaalne pH väärtus on 7-8 (Järvekülg, 1958). Happeline vesi on vähile kahjulik, 

sest see takistab kaltsiumi omastamist veest (Tuusti et al., 1998). Eriti tundlikud selle suhtes on 

vähi noorjärgud ja mari. Vanemad isendid on happelisuse suhtes vastupidavamad. Eesti järved 

on hapestumise eest hästi puhverdatud, kuid Soomes ja Rootsis on veekogude hapestumine 

suureks probleemiks (Mannonen & Paaver, 2001) . 

 

Temperatuur on kõige tähtsam tegur vähi kasvu ja paljunemise seisukohast. Täiskasvanud 

vähkide kasv peatub, kui temperatuur langel alla 9ºC. Optimaalne vee temperatuur kasvuks on 

16-20ºC (Mannonen & Paaver, 2001). Edukaks paljunemiseks peaks suvel olema vee 

temperatuur vähemasti üle 15ºC, vooluvetes võib ka madalam olla (Souty-Grosset et al., 2006).  
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1.1.6. Vähi haigused 

 

Jõevähil esinevatest haigustest on kõige sagedasemad vähikatk, lapihaigus ja portselanhaigus. 

Kõige ohtlikum nende seast on vähikatk, mida põhjustab vetikseente (Phycomycota) hõimkonda 

kuuluv vähikatkuseen Aphanomyces astaci. Jõevähk on sellele väga vastuvõtlik. Vähikatk on 

olnud peamine põhjus, miks Euroopa kohalike vähiliikide arvukus on vähenenud. Muule vee-

elustikule, faunale ja floorale, vähikatkul mõju puudub. Nakatunud Jõevähkide suremus on 

100%. Vähikatk levis esialgu Euroopasse tänu tahtlikule võõrliikide sissetoomisele kasvatamise 

eesmärgil. Vähikatk aga levis edasi ka riikidesse, kus võõrliike ei esinenud, sealhulgas Eestisse 

(Souty-Grosset et al., 2006). Katk kahjustab närvisüsteemi ja põhjustab isendi surma umbes 8 

päevaga (Järvekülg, 1958). Katku nakatunud isendid liiguvad sirgeks aetud jalgadel ja ronivad 

oma urgudest välja ka päeval, mida terved isendid tavaliselt ei tee. Aja möödudes tekivad 

krambid ja nad hukkuvad (Loomade elu..., 1982). 

 

Lapihaigus põhjustab vähi koorikul musta või pruuni värvi laike. Haiguse põhjustajad võivad 

olla erinevad seened kui ka bakterorganismid. Haiguskolde kese võib muuta kooriku hapraks 

ning põhjustada mõnikord ka selle lagunemist. Seettõttu sõltub kolde asukohast ka tüsistuste 

iseloom. Kui see asub jäsemel või sõral, võib see põhjustada selle äralangemist, kahjustades 

vähki funktsionaalselt. Selliselt kaotatud jäse ei regenereeru. Samuti ka antennulate ära 

kukkumisel häirub närvitegevus. Rostrumi äralangemisel jääb kaitseta aju ja silmad. Lisaks 

muudab lapihaigus isendid passiivsemateks, pidurdab kasvu ja vähendab viljakust. Lapihaigus 

olulist suremust endaga kaasa ei too, kuid ulatusliku nakatumise tagajärjel nõrgendab 

populatsiooni (Järvekülg, 1958).  

 

Portselanhaiguse tekitajaks on lihastes, samuti erinevates organites parasiteeriv ainurakne seen 

Thelohania contejeani. Ajapikku lagundab ta lihased valgeks massiks, vähendades seeläbi vähi 

kaubandusliku väärtust ning raskema kulu korral ka organismi surma. Nakatunud isendite arv 

looduses on aga väike ja suurt kahju endaga kaasa ei too (Souty-Grosset et al., 2006; Mannonen 

& Paaver, 2001). Nakatumine toimub kannibalismi teel, kui nakatunud liigikaaslasi süüa, aga ka 

lihtsalt spoore alla neelates, misläbi kahjustuvad siseelundid ja lihaskoed (Laanetu, 2004). 
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1.1.7. Vähi vaenlased 

 

Vähi vaenlasteks on mitmed imetajad, putukad ja linnud. Vastseid söövad kalad, kirpvähid, 

mardikaliste ja kiililiste vastsed, vesilutikad ning suuremad liigikaaslased. Vanemaid ja 

suuremaid vähke söövad mitmed veeimetajad nagu mink, saarmas, vesirott, ondatra, lindudest 

partlased, varesed, jäälind (Järvekülg, 1958). Kaladest on kõige ohtlikum vähile angerjas, sest ta 

saab vähi kätte ka urgudest ja kivide alt. Mitmel pool Euroopas on angerjate asustamise 

tulemusel vähi arvukus oluliselt langenud. Lisaks angerjale on olulised vähi sööjad ka ahven, 

luts, haug ja jõeforell (Laanetu, 2004). 

 

1.1.8. Muud ohutegurid 

 

Suurimaks ohuteguriks vähipopulatsioonidele peetakse praegu võõrliikide sissetoomist Eesti 

veekogudesse, eriti Põhja-Ameerika päritolu liigid – signaalvähk (Pacifastacus leniusculus) ja 

ogapõskne vähk (Orconectes limosus). Nende ohtlikkuse üks põhjus seisneb selles, et nad 

kannavad edasi vähikatku, olles ise selle suhtes resistentsed. Teiseks on nad agressiivsemad, 

domineerivamad ja vähem nõudlikud vee kvaliteedi suhtes. Koos samas veekogus elades 

tõrjutakse jõevähk välja (Tuusti et al, 1998). Signaalvähki esineb Eestis praegu 3 veekogus – 

Riksu ojas, Mustjões ja Vääna jões (Hurt, 2012). Ohtlik võib olla ka Euroopa päritolu 

kitsasõraline vähk (Astacus leptodactylus), kes on paljudes Euroopa veekogudes juba jõevähi 

välja tõrjunud tänu oma kiire paljunemise ja kasvuga (Kaldre et al., 2007). Kitsasõraline vähk on 

vähem nõudlik hapnikusisalduse ja vee puhtuse, samuti urgude ning varjepaikade ehitamise 

võimaluste suhtes (Järvekülg, 1958). 

 

Lisaks haigustele ja looduslikele vaenlastele mõjutab vähi arvukust ka inimtegevus. Olulisemad 

vähi arvukust mõjutavad tegurid on näiteks röövpüük: püük keelatud vahenditega, püük 

keeluajal, alamõõduliste vähkide püük ja ka marjaga emasvähkide väljapüük, mis oluliselt 

alandab populatsiooni jätkusuutlikkust. Teiseks oluliseks antropogeenseks teguriks on 

maaparandustööd, mille tulemusel hävitatakse vähile sobilikke elupaiku. Lisaks eelnimetatule on 

inimesed põhjustanud vee kvaliteedi langust tööstuslike heitvetega, minevikus ka koorimata 
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metsamaterjali parvetamisega ning linaleotamisega, mis muudab vee kvaliteedi jõevähile 

elukõlbmatuks (Järvekülg, 1958).  

 

1.2. Jõevähi levik ja arvukus Eestis 

 

Jõevähk tuli Eesti aladele pärast viimast jääaega ning asustas siinseid ojasid, jõgesid ja järvi. 

Veel 19. sajandi vahetusel oli jõevähk väga arvukas ja laialt levinud paljudes veekogudes. 1958. 

aasta andmete põhjal oli vähile sobilikud 90% suurematest jõgedest ja 50% järvedest (Järvekülg, 

1958). Praegu on hinnanguliselt ainult 15% jõgedest ja 30% järvedest sobilikud. Vähenemise 

peamisteks põhjusteks on veekogude reostumine ja vähile sobilike elupaikade hävitamine 

(Tuusti, et al., 1998). Maakondade kaupa leidub vähki kõigis 15 maakonnas, kuid on nende 

vahel ebaühtlaselt jagunenud (joonis 2). Kõige sobilikumad veekogud on Saaremaal ja seejärel 

Kagu-Eestis (Medar et al., 2004). Kesk-Eesti ja Põhja-Eesti jõed on aeglasema vooluga ja 

rohkem reostunud, mistõttu on nad ka vähem sobilikud või lausa kõlbmatud vähi jaoks (Tuusti et 

al., 1998).  

 

1993.-2008. aasta katsepüükide põhjal leidus vähki ligikaudu 250 veekogus. Vähi suhtelise 

arvukuse väljendamiseks kasutatakse katsepüükide saagikust (CPUE) – vähki mõrra kohta ühe 

öö kestnud püügil. Uuritud veekogudest umbes 15% olid tiheda või väga tiheda populatsiooniga 

(CPUE > 4), 33% keskmise tihedusega (CPUE = 1-4). Enamik veekogude puhul oli aga tegemist 

vähi leiukohaga, kus tööndus- ja harrastuspüüki taluvat populatsiooni ei esine. Nende puhul jääb 

CPUE alla ühe (Paaver et al., 2009). 
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Joonis 2. Vähiveekogude paiknemine 2010. a. seisuga (Koostatud EMÜ Veterinaarmeditsiini ja 

loomakasvatus instituudi vesiviljeluse osakonnast pärit vähipüükide andmetabeli põhjal) 

 

1.3. Ülevaade Eesti järvedest 

1.3.1. Järvede hulk ja paiknemine 

 

Keskkonnaregistri andmetel on Eestis 2811 järve kogupindalaga 2200 km
2
 (arvestatud vaid 

Peipsi Eesti poolse osaga). See katab siinsest territooriumist ligikaudu 4,8% ja selle näitaja 

poolest on Eesti Euroopas neljandal kohal. Eespool on Skandinaaviamaad: Soome, Rootsi ja 

Norra. Järvi, mille pindala on rohkem kui 1 ha on ligikaudu 2300 (Ott & Maileht, 2012). Järved 

paiknevad Eestimaa pinnal suhteliselt ebaühtlaselt. Kõige tihedamalt paiknevad järved Lõuna-

Eestis. Haanja kõrgustikul on rohkem kui 30 järve/100 km
2
 ning Karula ja Otepää kõrgustikel 

25-30 järve/100 km
2
. Veelgi enam on järvi Kirde-Eestis, Kurtna järvestikus, kus 30 km

2
 kohta on 

üle 40 järve. Vähem leidub järvi Kesk- ja Lääne-Eestis, näiteks Märjamaa ümbruses, Pandivere 

kõrgustikul ja Võrtsjärvest põhjapool paiknevatel aladel. Eestis keskmiselt on 100 km
2
 kohta 3 

järve. (Ott & Kõiv, 1999; Mäemets & Saarse, 1995). 
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1.3.2. Morfomeetria ja hüdroloogia 

 

Valdavalt on Eesti järved väiksed ja madalad. Pooled järvedest on kuni 3 ha suurused, 30% 3-10 

ha suurused, alla 20% on 10-100 ha suurused ja üle 100 hektarilisi järvi on vaid 45. Sügavuselt 

üle 15 m järvi on teada vaid 46. Kõige sügavam on Rõuge Suurjärv – 38,0 m. Naabermaadega 

võrreldes ei ole see midagi erilist. Läti sügavaim järv on 65,1 m, Soomes 102 m, Rootsis 486 m. 

Maailma kõige sügavama järve, Baikali järve sügavus Venemaal on 1620 m. Looduslike 

protsesside tulemusel aga jäävad järved veelgi madalamaks. Põhjuseks on järvede kinni 

kasvamine ja orgaaniliste ainete settimine (Mäemets, 1977). 

 

Väikestele järvedele on iseloomulik väike valgala pindala ja aeglane veevahetus. Tavaliselt jääb 

valgala suurus vahemikku 1-25 km
2
, kuid erandjuhtudel ka 100-500 km

2
. Veevahetus toimub 

tavaliselt 2-4 korda aastas, umbjärvedes ja allikalistes lähtejärvedes ka üks kord 3-5 aasta jooksul 

(Loopmann, 1984). Kiiremini vahetub vesi ranna- ja orujärvedes, kuni paarkümmend korda 

aastas. Kõige kiiremini vahetub vesi 170 korda aastas Porijärves (Mäemets & Saarse, 1995). 

Järvede aastane veetaseme kõikumine on 50-70 cm (Ott & Kõiv, 1999). 

 

1.3.3. Tüpoloogia 

 

Aare Mäemetsa (1977) järgi on Eesti järved jaotatud 8 põhi- ja 27 alamtüübiks. Tüpoloogia 

rajanes järvede toitumistüübi, suuruse ja sügavuse, vee kihistuse, mineraal- ja orgaaniliste ainete 

hulga, hapnikurežiimi ja elustiku alusel. 8 põhitüüpi on järgmised: 

1. Oligotroofsed ehk vähetoitelised järved; 

2. Semidüstroofsed ehk poolhuumustoitelised; 

3. Düstroofsed ehk huumustoitelised; 

4. Eutroofsed ehk rohketoitelised; 

5. Düseutroofsed ehk segatoitelised; 

6. Alkalitroofsed ehk lubjatoitelised; 

7. Siderotroofsed ehk rauatoitelised; 

8. Halotroofsed ehk soolatoitelised. 
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Mäemetsa mahukat ja keerukat tüpoloogiat on raske kasutada ning praktilisuse ja lihtsuse mõttes 

on järved grupeeritud üldistatumalt, ilma 27 alamtüübita. Siia rühmitusse on aga lisandunud 

pehme- ja kalgiveelised eutroofsed ja hüpertroofsed järved (Ott & Kõiv, 1999). Alljärgnevates 

lõikudes on nendest järvetüüpidest täpsem ülevaade. 

 

Oligotroofsed ehk vähetoitelised järved, nagu nimigi ütleb, sisaldavad endas vähesel määral 

mineraalaineid, biogeene ja orgaanilist ainet (Mäemets, 1977). Vesi on helerohelise või sinakas-

rohelise värvusega ja hea läbipaistvusega, üle nelja meetri. Oligotroofsetel järvedel on madal 

puhverdusvõime ja seetõttu on nad väga tundlikud reostuse suhtes ja ökosüsteemi tasakaal on 

kergesti häiritav. Veemass on enamasti homogeenne, kuid eutorfeerumise tagajärjel on mõned 

järved kihistunud. Võrreldes teiste järvetüüpidega on kloriidide sisaldus kõige madalam, kuid 

sulfaatide hulk on tänu õhureostusele suur. Oligotroofseid järvi on Eestis vähe ning tänu viimaste 

aastakümnete tugeva eutrofeerumise tagajärjel pole Eestis enam rangelt võttes ühtegi selle tüübi 

esindajat, neist on saanud enamasti mesotroofsed järved. Vaatamata sellele käsitletakse 

oligotroofsete järvedena neid järvi, mis 1950ndatel olid sellised ja mis on praeguseks säilitanud 

vähemalt osa neile iseloomuliku elustiku (Ott & Kõiv, 1999). 

 

Semidüstroofsed ehk poolhuumusetoitelised järved on endasse akumuleerinud mõõdukal hulgal 

humiinaineid. Biogeenide ja mineraalainete sisaldus on aga suhteliselt madal, kuid viimase aja 

tendents on ka nende tõus vees (Mäemets, 1977). Vesi on värvuselt kollakas või helepruun, 

läbipaistvus mõõdukas ning puhverdusvõime väga väike. Võrreldes oligotroofste järvedega on 

neil parem hapnikurežiim ja suurem orgaanilise aine sisaldus ning seetõttu on nad ka 

liigirikkama elustikuga, kuid üldjoontes suhteliselt sarnased (Ott ja Kõiv, 1999). 

 

Düstroofsed ehk huumustoitelised järved on peamiselt rabajärved, milles on akumuleerunud 

rohkesti huumusaineid, mis annavad veele iseloomuliku tumeda värvuse. Oma tekke poolest 

jagatakse düstroofseid järvi primaarseteks ja sekundaarseteks. Primaarsed on jäänukid 

varasemast ja suuremast rabajärvest, mis on hakanud kahanema. Sekundaarsed on tekkinud raba 

arengu hilisemas faasis laugaste liitumise teel või lasundiliste vooluteede väljumisel raba 

pinnale. Orgaanilise aine sisaldus ja biogeenide sisaldus rabajärvedes on väike. Vesi on pehme ja 

happelise reaktsiooniga. Sellest tulenevalt on ka sellised järved väga elustikuvaesed. Hapniku 
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tingimused seevastu on tavaliselt aastaringselt head, ka süvakihtides (Ott & Kõiv, 1999; 

Mäemets, 1977; Ott & Maileht, 2012). 

 

Eutroofsed ehk rohketoitelised järved ja miksotroofsed ehk segatoitelised järved jagunevad 

kahte gruppi oma mineraalainete sisalduse poolest: kalgiveelised ja pehmeveelised. 

Pehmeveelistel on üldaluselisus alla 80 mg/l ning kalgiveelistel üle 80 mg/l (Ott & Kõiv, 1995). 

Just sellisel piiril muutub oluliselt suurtaimede ja ränivetikate liigiline koosseis (Pork, 1975; 

Mäemets, 1982). Vastav alajaotus on tehtud, kuna neis tüüpides kulgevad 

eutrofeerumisprotsessid erinevalt (Ott & Kõiv, 1999). 

 

Kalgiveelised eutroofsed järved on rohketoitelised järved, kõrge mineraalainete sisaldusega. 

Tänu viimasele on neil hea puhverdusvõime ning seetõttu on nad eutrofeerumise eest rohkem 

kaitstud võrreldes teiste järvetüüpidega. Eutrofeerumine küll toimub, kuid olulisemalt 

aeglasemalt. Hapnikurežiim võib olla varieeruv järvedes olenevalt veekogu sügavusest ja 

kihistusest. Tugevalt kihistunud sügavates järvedes esineb hapnikuta hüpolimnion. Suuremates ja 

madalamates veekogudes, kus on mõõdukalt biogeene võivad hapnikutingimused täiesti head 

olla. Kalgiveelistes eutroofsetes järvedes on rikkalik elustik (Ott & Kõiv, 1999). 

 

Pehmeveelised eutroofsed järved on tavaliselt väikese valgalaga, aeglase veevahetusega 

suhteliselt väikesed veekogud. Tänu madalale mineraalainete sisaldusele on vee puhverdusvõime 

madal ja seetõttu on eutrofeerumine nendes järvedes kiirem. Eelmise sajandi viimasel poolel on 

paljudest selle tüübi esindajatest saanud hüpertroofsed veekogud. Võrreldes kalgiveeliste 

eutroofsete järvedega on fütoplanktoni biomass ja klorofülli kontsentratsioon kaks korda suurem. 

Samas on aga liikide arv väiksem. Kogu elustik on suhteliselt liigivaene võrreldes 

kalgiveelistega. Elustik sarnaneb pigem oligotroofsete järvede omaga (Ott & Kõiv, 1999). 

 

Miksotroofsed järved võivad olla endised eutrofeerunud humustoitelised ja 

poolhuumustoitelised järved, hüpertrofeerunud eutroofsed ja ka makrofüüdi järved (Ott et al., 

1997). Nende järvede põhi on mudastunud. Tavaliselt on miksotroofsed järved liigirikka 

kooslusega. Kalgiveeliste tüübis on iseloomulik laia levikuga liikide keskmisest sagedasem 

esinemine. Samuti on iseloomulik rikkalik kalastik ja põhjaloomastik. Seevastu pehmeveelises 
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tüübis on nii taimestik, põhjaloomastik kui ka kalastik liigivaesem. Üks põhjus on see, et nad 

jäävad talvel kergemini ummuksile (Mäemets, 1977; Ott & Kõiv, 1999). 

 

Alkalitroofsed ehk lubjatoitelised ehk allikatoitelised järved saavad arvestatava osa oma veest 

allikaveest, mille tulemusel akumuleerub palju kaltsiumiühendeid. Need omakorda aga 

muudavad vees sisalduvad fosforiühendid inaktiivseteks. See seab piirid fütoplanktoni kasvule. 

Sellest tulenevalt on alkalitroofsetele järvedele iseloomulik väga läbipaistev vesi (Mäemets, 

1977). Seda tüüpi järvedes on biogeenide hulk keskmine ning huumusainete hulk madal (Ott ja 

Maileht, 2012). Kogulämmastiku hulk võib aga kõrge olla, üle 4500 mg/m
3
. Lõviosa sellest 

moodustavad nitraadid, mis levivad sinna põhjaveega põllumajandusliku hajureostusena 

(Mäemets & Saarse, 1995). Värvuselt on nad hele- ja sinakasrohelised. Tänu suurele 

puhverdusvõimele on nende järvede seisund üsna stabiilsena püsinud. Elustik on üsna liigivaene 

(Ott & Kõiv, 1999). 

 

Halotroofsed ehk soolatoitelised järved on tavaliselt merest kas täienisti või osaliselt eraldunud 

veekogud. Mõned neist on suurvee ajal merega ühenduses. Üldiselt on need järved Eestis 

madalad, sügavusega mitte üle 1 m ning vegetatsiooni perioodil jäävad nad veel madalamaks või 

kuivavad täielikult. Vee temperatuur võib suvel küündida kuni 30ºC. Vee pH on tihti üle 9. 

Elustik nendes järvedes on vaene. Väärtuslikud on nad seevastu oma ravimuda ning linnustiku 

poolest (Mäemets, 1977; Ott & Kõiv, 1999). 

 

Hüpertroofsed ehk liigtoitelised järved on viimane staadium toitelisuse suurenemise järjekorras. 

Iseloomulik on rohke primaarproduktsioon (Ott & Kõiv, 1999). Enamasti on hüpertroofsed 

järved tekkinud punktreostusallikate tulemusel, kus vette satub hulganisti bioloogiliselt kergesti 

lagunevaid orgaanilisi aineid (Ott & Laugaste, 1997;1998). Värvuselt on vesi rohekaskollane ja 

halva läbipaistvusega. Võrreldes eutroofsete järvedega on hüpertroofsetes järvedes suurem 

orgaanilise aine sisaldus ja rohkem fosforit, üle 80 mg/l. Sellest tingituna esineb ka tihti tugevaid 

veeõitsenguid. Hapnikuolud on vaesed aastaringselt. Ummuksile jäämist esineb nii suvel kui 

talvel. Elustik on vaene, kaladest esineb tihti peale ainult koger, kuid võib esineda ka särge, 

ahvenat ja haugi (Ott & Kõiv). 
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Atsidotroofsed järved on eriti happelise veega (pH<4) mineraalmaal paiknevad järved 

(Naumann, 1931). Humiinainete sisaldus on kõrge, need kantakse sisse metsa- ja soorikastelt 

aladelt sisse voolava veega. Humiinainetest tulenevalt on ka vee värvus väga tume, kõige 

tumedama veega veekogud Euroopas. Värvuselt on vesi tumepruun või ka punakaspruun. 

Atsidotroofsed järved on Eestis pehmeveelised, vähetoitelised ning teravalt kihistunud. Viimasel 

ajal aga liiguvad need järved rohkem segatoitelisuse poole. Põhjaloomastik on väga liigivaene. 

Tihti peale on ainsaks rühmaks ainult klaasiksääsklased (Timm et al., 1982). Teiste 

järvetüüpidega võrreldes on atsidotroofsed järved kõige liigivaesemad (Ott & Kõiv, 1999) . 

 

Makrofüütsed järved on sellised järved, milles suurtaimede katvus on rohkem kui kolmveerand 

järve pindalast. Nende järvede hulgas on nii eutroofseid kui ma miksotroofseid järvi ning rangelt 

võttes ei olegi see eraldi järve tüüp (Pokrovskaja, 1983). Neid järvi iseloomustab väike keskmine 

sügavus. Vesi on suhteliselt hea läbipaistvusega, kuna fütoplanktoni arengut takistab asjaolu, et 

suurtaimed kasutavad ära enamus biogeenidest. Hea läbipaistvus on aga omakorda hea tingimus 

suurtaimede arenguks. Põhjaloomastiku ja kalastiku liigirikkuse määrab ära see, kui sügav on 

järv ja milline on järve veevahetus. Madalad järved kipuvad ummuksile jääma ja need on 

kujunenud kogre-linaski järvedeks. Sügavamad ja kiirema veevahetusega järvedes on kalastik 

oluliselt rikkalikum (Ott & Kõiv, 1999). 

 

1.3.4. Järvede ökoloogilined seisundiklass 

 

Eesti väikejärvede seirel kogutud andmete põhjal määratakse erinevate kvaliteedinäitajate 

ökoloogiliste seisundiklasside alusel järve VRD (Veepoliitika Raamdirektiiv) tüübist lähtuvalt 

järvede ökoloogiline seisundiklass ehk järve koondhinnang. Vastavalt Veepoliitika 

Raamdirektiivi nõudlustele on Eesti veekogud jagatud järgmisteks tüüpideks: 

1) Tüüp I – kalgiveelised järved (üldaluselisus >240 HCO3 mg/l, >400 µS/cm); 

2) Tüüp II - madalad, keskmise karedusega järved (kihistumata, üldaluselisus 80 – 240 HCO3 

mg/l, 165-400 µS/cm); 

3) Tüüp III - sügavad, keskmise karedusega järved (kihistunud, üldaluselisus 80 – 240 HCO3 

mg/l, 165-400 µS/cm); 
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4) Tüüp IV – pehmeveelised järved (üldaluselisus <80 HCO3 mg/l, <165 µS/cm), 

tumedaveelised (kollast ainet ≥ 7 mg/l); 

5) Tüüp V – pehmeveelised järved (üldaluselisus <80 HCO3 mg/l, <165 µS/cm), heledaveelised  

(kollast ainet < 7 mg/l); 

6) Tüüp VI– Võrtsjärv – madal, keskmise karedusega (kihistumata), heledaveeline (kollast ainet 

< 7 mg/l).  

7) Tüüp VII – Peipsi - Pihkva järv - madal, keskmise karedusega (kihistumata), heledaveeline 

(kollast ainet < 7 mg/l); 

8) Tüüp VIII – 

(kollast ainet <8 mg/l, kloriidide sisaldus >25 mg/l.  

 

Kvaliteediklassidel on kindlad väärtusvahemikud, mis vastavad mingile kindlale seisundi 

hinnangule. Hinnang antakse viie palli süsteemis, kus 1=väga halb, 2=halb, 3=kesine, 4=hea ja 

5=väga hea seisund (Ott, 2013). Peale nende antakse järvedele ka koondseisundi hinnang, mis 

kujuneb hüdrokeemiliste ja -füüsikaliste näitajate, hüdromorfoloogiliste näitajate ning 

elustikunäitajate põhjal. Neist kõige tähtsam on elustikunäitajad ja teised kaks on seda toetavat ja 

sellega seoses olevad näitajad. Järvede ökoloogilise seisundiklassi määramise bioloogilised 

kvaliteedielemendid on fütoplankton, suurtaimestik ja suurselgrootud; füüsikalis-keemilised 

kvaliteedinäitajad on vee läbipaistvus, metalimnioni paksus või selle algussügavus, pH, 

üldfosforisisaldus ja üldlämmastikusisaldus; hüdromorfoloogilised kvaliteedinäitajad on 

veerežiim ehk veetaseme muutused ning morfoloogilised tingimused ehk veekaitsevööndi 

seisund, järvekalda struktuur, järve sügavuse vaheldumine ning põhjasetted (Seireveeb, 

Pinnaveekogumite..., 2010). 
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2. MATERJAL JA MEETODID 

2.1. Materjal 

2.1.1. Jõevähi andmed 

 

Jõevähi leviku ja arvukuse andmed on saadud Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja 

loomakasvatuse instituudi vesiviljeluse osakonnas peetavast vähipüükide andmebaasist. 

Andmebaasi on kantud viimase 20 aasta vähi katsepüükide ja harrastuspüükide andmed. 

Katsepüüke on teostatud erinevate uuringute ja seirete raames.  

 

Vähi katsepüük kestab õhtust hommikuni, sest siis on jõevähk kõige aktiivsem. Püügiks 

kasutatakse söödaga varustatud vähimõrdasid, söödaks tavaliselt värske kala (särg, latikas vms). 

Mõrrad on püügil liinidena, ühes liinis tavaliselt 10-20 püügivahendit ning mõrdade vahe liinis 

10 m. Püütud isendid mõõdetakse, kaalutakse, määratakse sugu, tuvastatakse sõra puudumine, 

taastuva sõra esinemine, vigastuste esinemine, haiguste ja parasiitide esinemine. Vähi suhtelise 

arvukuse näitaja on katsepüügi saagikus – CPUE (catch per unit effort), mis näitab, mitu vähki 

on saadud katsepüügil keskmiselt ühe püügivahendi kohta ühe öö kestnud püügil (Hurt, 2011).  

 

Antud töös on kasutatud vähi arvukuse väljendamiseks 3-palli süsteemi: 

0= vähk puudub 

1= vähi arvukus madal, CPUE<1 

2= vähi arvukus keskmine, CPUE 1-4 

3= vähi arvukus kõrge või väga kõrge, CPUE>4 

Sarnast meetodit kasutavad Soome vähiuurijad ning seda on kasutatud ka Eestis tehtud jõevähi 

varude hindamistel (Tulonen et al., 1998). 

 

2.1.2. Järvede andmed 

 

Andmed järvede tüpoloogia kohta on võetud Ruta Tamre koostatud teatmikust „Eesti järvede 

nimestik“ (Tamre, 2006). Andmete analüüsis on kasutatud vastavalt Mäemetsa (1977) koostatud 

ning Oti ja Kõivu (1999) poolt korrigeeritud tüpoloogiat kui ka EL Veepoliitika Raamdirektiivi 

jaotust. 
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2.1.3. Järvede kvaliteedinäitajate seisundiklassid 

 

Järvede erinevad kvaliteedinäitajad on võetud väikejärvede riikliku seireprogrammi aruannetest. 

Oma töös kasutasin 2004-2012. a aruandeid. Seire käigus määrati iga kvaliteedinäitaja 

ökoloogiline seisundiklass ning selle alusel omakorda järve ökoloogiline seisundiklass. Hinnang 

anti 5-palli süsteemis, kus 1=väga halb, 2=halb, 3=kesine, 4=hea ja 5=väga hea seisund. Selleks 

kasutati järgmisi kvaliteedielemente: suurselgrootud, suurtaimed, fütoplankton, üldfosfori, ja -

lämmastiku sisaldus, pH, läbipaistvus, ja metalimnioni paksus. Alljärgnevalt on lähemalt 

kirjeldatud metoodikat erinevate näitajate lõikes. 

 

Vee läbipaistvust mõõdeti 30 cm läbimõõduga valget värvi Secchi kettaga ning tulemus antakse 

0,1 m täpsusega. pH määramiseks kasutati multisensorit YSI-6600. Vee proovide 

üldlämmastikku ja üldfosforit määrati OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Tartu filiaalis. 

Kvaliteedinäitajate ökoloogilised seisundiklassid koostati füüsikalis-keemiliste näitajate 

aritmeetiliste keskmiste väärtuste põhjal, arvestades EL Veepoliitika Raamdirektiivi nõudeid 

(Veepoliitika…, 2002) ja keskkonnaministri 28. juuli 2009. a. määruse nr. 44 lisa 5 

(Pinnaveekogumite …, 2009; Ott, 2012). 

 

Fütoplanktoni kvantitatiivsed proovid võeti järve keskosast. Proovid fikseeriti Lugoli lahusega. 

Seisundi hinnanguks kasutati Chla sisaldust (Chla), fütoplanktoni koondindeksit (FKI), 

ühetaolisuse indeksit (J) ja koosluse kirjeldust. Halotroofsete järvede puhul arvestati 

eelnimetatutest seisundi indikaatorina ainult Chla.  

 

Järvede suurtaimestiku seiramisel läbiti paadiga kogu järve kaldajoon ning iga 150-200 m tagant 

tehti profiile. Igal profiilil vaadeldi taimede liigilist koosseisu, liikide ohtrust ning nende 

maksimaalseid levikusügavusi. Lisaks hinnati eraldi ka niitvetikate ohtrust. Vastavalt 

Veepoliitika Raamdirektiivi nõuetele (Pinnaveekogumite..., 2009) kasutati järvede ökoloogilise 

seisundiklassi hindamisel konkreetsele järvetüübile iseloomulikke veetaimestiku kriteeriume 

(Ott, 2012). Näiteks I tüübi (kalgiveeliste) järvede heas seisundi klassis domineerivad 
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mändvetikad ja/või vesiherned, koos sammaltaimede ja männas-vesikuusega 

(Pinnaveekogumite..., 2009, lisa 5). 

 

Suurselgrootute proovid võeti järve litoraalist nelinurkse standardkahvaga, mille sõelaava 

läbimõõt on 0,5 mm. Igast järvest võeti üks liitproov, mis koosneb viiest jala- või tõmbeproovist 

ning ühest kvalitatiivsest proovist, mis võeti järve erinevatest elupaikadest, et tuleks võimalikult 

mitmekesine elustik. Püütud materjal fikseeriti kohapeal 96% piirituses ning loomad loendati ja 

määrati hiljem laboris. Seisundi iseloomustamiseks hinnatakse taksonite üldarv koos kvalitatiivse 

prooviga (taksonirikkus), Shannoni erisusindeks H´ (Johnson, 1999), ASPT indeks (Armitage et. 

al., 1983), EPT indeks ehk Ephemeroptera, Plecoptera ja Trichoptera (ühepäevikuliste, 

kevikuliste ja ehmestiivaliste) taksonite arv proovis (Lenat, 1988) ning Rootsi happelisusindeks 

(Johnson, 1999) (Ott, 2012).  

 

Järvedel koondseisundi hinnang kujuneb hüdrokeemiliste ja -füüsikaliste näitajate, 

hüdromorfoloogiliste näitajate ning elustikunäitajate põhjal. Neist kõige tähtsamad on 

elustikunäitajad ja teised kaks on seda toetavat ja sellega seoses olevad näitajad. Järvede 

ökoloogilise seisundiklassi määramise bioloogilised kvaliteedielemendid on fütoplankton, 

suurtaimestik ja suurselgrootud; füüsikalis-keemilised kvaliteedinäitajad on vee läbipaistvus, 

metalimnioni paksus või selle algussügavus, pH, üldfosforisisaldus ja üldlämmastikusisaldus; 

hüdromorfoloogilised kvaliteedinäitajad on veerežiim ehk veetaseme muutused ning 

morfoloogilised tingimused ehk veekaitsevööndi seisund, järvekalda struktuur, järve sügavuse 

vaheldumine ning põhjasetted (Pinnaveekogumite..., 2010). 

 

2.2. Meetodid 

2.2.1. Vähi arvukuse ja ökoloogiliste seisundiklassi vaheline seos 

 

Töö üks eesmärkidest oli selgitada välja, kas vähi arvukuse ja järve ökoloogilise seisundiklassi 

vahel esineb seos. Seose olemasolu ja tugevuse kontrollimiseks kasutati Spearmani 

astakkorrelatsiooni. Andmetöötlus teostati statistika programmiga STATISTICA 10. 

Andmetöötluses kasutati järvi, mille kohta oli olemas andmed nii vähi arvukuse kui ka seisundi 

hinnangu kohta. Algandmed vähi arvukuse ja kvaliteedi näitajate kohta on koondatud lisasse 1. 
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2.2.2. Jõevähi levik erinevat tüüpi järvedes 

 

Töö teine eesmärk oli uurida jõevähi levikut erinevat tüüpi väikejärvedes. Selleks kasutati järvi, 

millel on määratud limnoloogiline tüüp, kokku 754 järve. Iga tüübi kohta esitati eraldi, kui 

mitmes järves on vähki uuritud, kui mitmes järves vähki esineb protsentuaalselt ning millisel 

arvukusel vähki esineb. Vähi osas uuritud järvi, millel oli määratud ka limnoloogiline tüüp, oli 

kokku 108. 
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3. TULEMUSED 

3.1. Vähi arvukuse seos erinevate kvaliteedielementide seisundiklasside vahel 

 

Jõevähi arvukuse seos erinevate järve kvaliteedielementide vahel on varieeruv (tabel 1). Kolm 

parameetrit kaheksast näitavad nõrka positiivset seost vähi arvukusega – läbipaistvuse, 

suurtaimede ja koondseisundi hinnang. Kõige tugevam seos oli vähi arvukuse ja vee 

läbipaistvuse vahel. Üldfosfori, üldlämmastiku, zooplanktoni, pH, suurselgrootute ja 

fütoplanktoni põhjal antud hinnangud ei olnud statistilises seoses vähi arvukusega, ri<0,3 ning 

p>0,05.  

 

Tabel 1. Jõevähi arvukuse seos ökoloogiliste kvaliteedinäitajatega 

Parameeter Valim ri p 

Läbipaistvus 49 0,35 0,013 

Koondhinnang 63 0,30 0,015 

Suurtaimed 50 0,31 0,028 

Üld-P 58 0,12 0,359 

pH 56 0,08 0,548 

Üld-N 57 -0,04 0,748 

Suurselgrootud 54 -0,03 0,841 

Fütoplankton 57 -0,01 0,959 

 

 

3.2. Jõevähi levik erinevat tüüpi järvedes 

 

Järvi, millel on määratud limnoloogiline tüüp, on kokku 754 (tabel 2). Nende seast esines vähki 

104 järves, mis moodustab 14%. Pooltes järvedes oli vähi arvukus madal, 36 järves keskmine ja 

kõrge arvukusega järvi oli 16. Kõige rohkem on vähiveekogusid protsentuaalselt kalgiveelistes 

eutroofsetes järvedes – 32%, seejärel hüpertroofsetes – 30% ning seejärel semidüstroofsetes ja 
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oligotroofsetes järvedes kummaski 29%. Düstroofsete ja halotroofsete järvede seas 

vähiveekogusid ei esine. 

 

Tabel 2. Jõevähi levik erinevat tüüpi järvedes 

Järve limnoloogiline 

tüüp Järvi 

Vähi 

osas 

uuritud 

Vähk 

esineb % 

Arvukus 

kõrge 

Arvukus 

keskmine 

Arvukus 

madal 

Vähk 

puudub 

Alkalitroofne (AL) 20 2 2 10% 1 0 1 0 

Atsidotroofne (AT) 19 1 1 5% 0 1 0 0 

Düstroofne (DY) 186 0 0 0% 0 0 0 0 

Halotroofne (HA) 38 0 0 0% 0 0 0 0 

Hüpertroofne (HY) 30 10 9 30% 3 1 5 1 

Kalgiveeline 

eutroofne (KE) 154 52 50 32% 8 13 29 2 

Kalgiveeline 

miksotroofne (KM) 93 13 12 13% 4 4 4 1 

Makrofüüdijärv 

(MF) 68 2 2 3% 0 1 1 0 

Oligotroofne (OL) 28 8 8 29% 0 6 2 0 

Pehmeveeline 

eutroofne (PE) 26 3 3 12% 0 1 2 0 

Pehmeveeline 

miksotroofne (PM) 58 7 7 12% 0 3 4 0 

Semidüstroofne (SD) 34 10 10 29% 0 6 4 0 

Kokku 754 108 104 14% 16 36 52 4 

 

Limnoloogilise tüübi põhjal jaotuvad vähiveekogud erinevalt (joonis 3). Ligi pooled, 48% 

vähiveekogudest on kalgiveelised eutroofsed järved. Kalgiveeliseid miksotroofseid on 11%, 

hüpertroofseid ja semidüstroofseid võrdselt 9%, oligotroofseid 8%, pehmeveelisi miksotroofseid 

7%, pehmeveelisi eutroofseid 3%, makrofüüdi järvi ja alkalitroofseid järvi 2% ja atsidotroofseid 

1% järvedest. Düstroofseid ja halotroofseid vähiveekogusid ei ole. 
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Joonis 3. Vähiveekogude jaotumus järvetüüpide lõikes 

 

VRD tüpoloogia alusel esineb kõige enam vähiveekogusid III tüübi järvede hulgas ehk sügavad 

ja kihistunud keskmiselt karedad veekogud (joonis 4). Märkimisväärse osana on vähiveekogud 

ka II tüüpi (madalad, kihistumata, keskmise karedusega) järvede seas - 23% ning 18% V tüüpi 

(pehme- ja heledaveelised) järvede seast. IV tüübi (pehme- ja tumedaveelised) järved 

moodustavad kõigest 10% ja I tüübi (kalgiveelised) järved 5%. Rannajärvedes ehk VIII tüübi 

järvede hulgas vähiveekogusid ei ole. 

 

 

Joonis 4. Vähiveekogude jaotumus VRD tüüpide lõikes   
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4. ARUTELU 

4.1. Vähi arvukuse ja järve seisundit iseloomustavate näitajate vaheline seos 

4.1.1. Vähi arvukus ja järve läbipaistvus 

 

Vee läbipaistvus mõjutab valgustingimusi veekogus. Jõevähk ei ole valguslembene ning hoiab 

päeval varju (Järvekülg, 1958). Kaudselt on aga valgusel oluline roll, sest sellest oleneb veekogu 

primaarproduktsioon ja veetaimede areng, mis on tähtsaks toiduks jõevähile. Vee läbipaistvust 

mõjutavad mitmed tegurid – humiinainete hulk, fütoplanktoni hulk ja detriidi hulk vees (Arst & 

Nõges, 1998; Ott & Maileht, 2012). Kõrge humiinainete hulk on iseloomulik rabaveekogudele, 

mis on tihti happelised ja hapnikuvaesed ja seetõttu vähile sobimatud (Ott & Kõiv, 1999; 

Järvekülg, 1958). Suur hõljumi hulk vees ei ole aga vähile sobilik, sest see ummistab lõpuseid ja 

takistab hingamist. Nimetatud tegurid võivad olla üheks põhjuseks, miks vee läbipaistvuse ja 

jõevähi arvukuse vahel esineb nõrk positiivne seos, spearmani astakkorrelatsioonikordaja on 

ri=0,35 (p=0,013).  

 

Zooplankton on oluline fütoplanktoni tarbija, tänu millele vee läbipaistvus suureneb. Selle töö 

andmete põhjal järeldub, et hea läbipaistvusega vees esineb vähki kõrgemal arvukusel, kui 

vähema läbipaistvusega veekogudes. Näitena saab välja tuua neli järve kaheksast, kus 

läbipaistvuse põhjal oli järve seisundi hinnang väga hea ja vähi arvukus kõrge – Karujärv, Konsu 

järv, Saadjärv ning Männiku karjäär. Kariste ja Pabra järves, kus läbipaistvus oli väga halb, 

kummaski vähi ei esinenud. Läbipaistvuseja jõevähi arvukuse vahelist seost vaadeldi kokku 49 

järves. 

 

4.1.2. Vähi arvukus ja suurtaimed 

 

Suurtaimede põhjal antud järve koondhinnang näitab seda, kas veekogus domineerisid 

konkreetsele järvetüübile iseloomulikud taimekooslused. Mida suuremad on erinevused 

iseloomulikest kooslustest, seda halvem on hinnang seisundile. Vähi arvukuse ja suurtaimede 

koondhinnangu vahel oli nõrk positiivne seos (ri=0,31 ja p=0,028). Ei saa välistada, et 50 järve 

põhjal tehtud analüüsi tulemus pole tingitud juhuslikkusest, kuid selleks, et kindel olla tuleks 
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seost edasi uurida. Võimalik, et järvede tüübispetsiifiliste taimede esinemine on seoses mõne 

kolmanda mõjuriga, mis mõjutab ka veekogu sobivust jõevähile. 

 

4.1.3. Vähi arvukus ja järve koondhinnang 

 

Jõevähi arvukuse ja järve koondhinnangu vahelist seost vaadeldi 63 järve põhjal. Korrelatsiooni 

kordaja näitab nõrka positiivset seost ri=0,30 ja see tulemus on statistiliselt oluline (p=0,015). 

Seos on seletatav asjaoluga, et suurtaimede ja läbipaistvuse põhjal antud hinnanguga juba esines 

nõrk seos ning järve koondhinnang neid mõlemaid kvaliteedinäitajaid endas ka sisaldab. Kui 

fütoplanktoni ja suurselgrootute koondhinnangutel oleks ka olnud seoses vähi arvukusega, siis 

tõenäoliselt oleks järve koondhinnang veel tugevamas seoses vähi arvukusega. 

 

Lisaks neile sisaldab järve koondhinnang ka sellist kvaliteedinäitajat nagu järvekalda struktuur, 

mis on oluline jõevähi elupaigana, sest sinna saab urge kaevata ja peituda vaenlaste eest. 

Põhjasetete iseloom on üks osa järve koondhinnangu kujunemisest, ning on teada, et jõevähile ei 

sobi lendmudase põhjaga veekogud (Järvekülg, 1958). 

 

4.1.4. Vähi arvukus ja teised kvaliteedinäitajad 

 

Fosfor ja lämmastik on peamised kaks ainet, mis määravad järvede toitelisust ja 

primaarproduktsiooni. Järvedes on tavaliselt produktsiooni limiteerivaks ühendiks fosfaadid (Ott 

& Kõiv, 1999). Üldfosfori ja üldlämmastiku sisalduse koondhinnanguid vaadeldi vastavalt 58 ja 

57 järve andmete põhjal ning seost vähi arvukusega ei esinenud (p>0,05). 

 

Järve pH koondhinnangu ja vähi arvukuse vahel statistilist seost ei leitud. Andmeid vaadeldi 56 

järve põhjal. Koondhinnangu andmisel pH piirväärtused järvetüüpide vahel olid erinevad, kuid 

jõevähi taluvuspiirid igas järvetüübis samad. Võib oletada, et seos võib esineda, kui vaadelda 

koondhinnangu ja vähi arvukuse vahelist seost järvetüüpide kaupa eraldi. Teine põhjus, miks 

seos ei ilmnenud, võib olla selles, et ei olnud ühtegi vähi osas uuritud veekogu, kus pH hinnang 

oli halb või väga halb.  
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Jõevähk on üks suurselgrootutest Eesti järvedes, kuid seire käigus tema tõenäosus sattuda 

kahvaproovidesse on väike, sest päevasel ajal ta ei liigu. Suurselgrootute põhjal antud järve 

ökoloogilise seisundi hinnang väljendab suurselgrootute liigirikkust, arvukust ning puhta ja 

hapnikurikka vee indikaatorliikide olemasolu (näiteks EPT indeks). Teadaolevalt on jõevähk 

puhta vee lembene selgrootu ja sellepärast oleks loogiline järeldada, et mida parem on vastava 

elemendi seisundi hinnang, seda arvukamalt leidub ka jõevähki. Antud töös tehtud statistiline 

analüüs, milles vaadeldi 54 järve andmeid, seda ei näita (ri= -0,028 ja p=0,84). 

 

Fütoplanktoni koondhinnangu ja vähi arvukuse vahelist seost vaadeldi 57 järve andmete põhjal 

ning seos nende vahel puudus (ri=-0,01 ja p=0,96). Igas fütoplanktoni seisundi klassis esines 

veekogusid, kus vähk puudus ja veekogusid, kus vähk oli olemas. Näiteks halvas seisundi klassis 

oli kaks vähi osas uuritud järve, neist Väimela Alajärves oli arvukus keskmine ja Kaiavere järves 

vähk puudus. Väga heas seisundi klassis puudus vähk 5 veekogus ja kõrgel arvukusel oli vaid 

ühes veekogus. 

 

Tõenäoliselt mõjutavad oluliselt jõevähi levikut, lisaks veekogu ökoloogilisele kvaliteedile, ka 

muud tegurid, eeskätt vähikatk. Seejuures on Eestis palju looduslikus seisundis veekogusid, kus 

praegu vähki ei esine, kuid elupaiga kvaliteedilt on hinnatud liigile sobivaks (Hurt, 2010). Vähi 

arvukuse languses võib olla suur osa ka vähivaenlastel ja röövpüügil. 

 

4.2. Jõevähi levik erinevat tüüpi järvedes 

 

Alkalitroofseid järvi oli vaatluse all kokku 20, kuid vähki esines ainult kahes järves - Äntu 

Sinijärves ja Äntu Valgejärves. Äntu Sinijärves esineb vähki madalal arvukusel ning Valgejärves 

kõrgel arvukusel. Sellest tulenevalt saab väita, et vähesed alkalitroofsed järved on sobilikud 

vähile. Alkalitroofsetele järvedele on omane selge vesi, mis omakorda on soodne suurtaimestiku 

kasvule, mis on siiski üsna kidur tänu fosfori vähesusele (Ott & Kõiv, 1999). Vee läbipaistvuse 

ja suurtaimede põhjal antud järvede seisundihinnangud aga olid mõlemad nõrgas positiivses 

seoses jõevähi arvukusega. Et täpsemalt teada saada alkalitroofsete järvede sobilikkust jõevähile, 

tuleks rohkem veekogusid uurida. 
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Atsidotroofseid järvi oli 19 ning üllatuslikul kombel esineb vähki ühes järves – Kõvera järves, 

keskmisel arvukusel. Tegemist oli nähtavasti erandiga, mis vajab põhjalikkumat uurimist, et 

teada saada mille poolest erineb see veekogu teistest atsidotroofsetest järvedest. Kirjanduse 

andmetel esineb Eestis vähki veekogudes, mille pH on vahemikus 7-8 (Järvekülg, 1958), 

atsidotroofsete järvede pH tase peaks olema <4 (Ott & Kõiv, 1999).  

 

Düstroofseid järvi oli kõige rohkem - 186, millest suure osa moodustavad rabalaukad. Neis 

järvedes on iseloomulik kõrge humiinainete sisaldus ja seetõttu ka vähene läbipaistvus ja vähe 

makrofüüte. Vähile ei ole eluks sobilikud selliste järvede tingimused (Järvekülg, 1958) ning 

seetõttu on ka perspektiivitu neid vähi osas uurida. 

 

Halotroofseid järvi oli kokku 38, kuid vähi osas neid uuritud ei ole. Vähki võib leida ka 

rannikuvetes, kuid püsivat asurkonda seal ei esine (Järvekülg, 1958). Halotroofsed veekogud 

Eestis on vähile sobimatud ka seetõttu, et nad on enamasti madalad (<1m) ning suvel võib 

temperatuur liiga kõrgeks minna ja vee hapniku sisaldus väheneda kriitiliselt. Suvel võivad 

paljud madalad veekogud ka kokku kuivada. Talvel aga ohustab ummuksile jäämine. 

 

Hüpertroofseid järvi oli 30 ja neist vähi osas uuriti 10. Teadaolevalt 9 järves esineb vähki, mis 

moodustab lausa 30% selle tüübi veekogudest. Liigtoitelistele järvedele on iseloomulik 

ebastabiilne ökosüsteem. Tihti esinevad veeõitsengud ja kalade suremised (Ott & Kõiv). 

Vaatamata sellele on üks kolmandik neist veekogudest vähile sobilikud. Kolmes järves esineb 

vähki kõrgel arvukusel – Alatskivi järves, Juusa järves ja Kaarna järves. Päidla Mõisajärves on 

vähki keskmisel arvukusel ning viies veekogus on vähki madalal arvukusel. 

 

Kalgiveeliseid eutroofseid järvi oli kokku 154. Neid järvi on vähi osas kõige enam uuritud ja 

neis on ka kõige enam vähiveekogusid nii arvukuselt (50 tk) kui ka suhtarvuna (32%). Enamik 

neist on madala vähi arvukusega järved, 29 tk. Keskmisel arvukusel on 13 järve ning kõrgel 

arvukusel 8 järve. Seda tüüpi järvedesse kuuluvad Eesti parimad vähiveekogud – Karujärv, 

Aheru järv, Saadjärv. Potentsiaalselt võib vähki leida veel teistestki veekogudest, mida pole veel 

uuritud. Igal juhul on kalgiveeline eutroofne vähimajanduslikus mõttes kõige tähtsam järvetüüp. 
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Kalgiveelisi miksotroofseid järvi oli 93 ning vähki esines 12 järves, mis moodustab 13%. 

Arvuliselt leidub võrdselt 4 madala, 4 keskmise ja 4 kõrge vähi arvukusega veekogu. Kõrgel 

arvukusel esineb jõevähk Konsu järves, Kurtna Suurjärves, Väinjärves ja Nõuni järves. Seejuures 

Nõuni järves hävines arvukas vähipopulatsioon 2001/2002 aastal katkulaadse suremuse läbi, 

kuid nüüd on populatsioon taastunud tänu vähi taasasustamisele (Hurt & Kivistik, 2014).  

 

Makrofüüdijärvi oli 68 ning nendest on uuritud kahte veekogu, kus mõlemas esineb vähki. Üks 

neist on Väimela Alajärv, kus vähki esines keskmisel arvukusel ja teine Suur Kirjakjärv, kus vähi 

arvukus oli madal. Potentsiaalselt sobivaid vähiveekogusid, mida tasub kontrollida, on rohkemgi. 

Eriti suuremates ja sügavamates järvedes, sest madalamad kipuvad talvel ummuksile jääma. 

 

Oligotroofseid järvi oli 28 ja vähki esines 8 uuritud veekogus. Mitte üheski neist ei leidunud 

arvukat vähipopulatsiooni, kuid keskmisel arvukusel esines vähk 6 järves. Kahes järves oli 

populatsioon vähearvukas. Oligotroofsete järvede puhverdusvõime on madal ja seetõttu on nad 

eutrofeerumise suhtes tundlikud. Siinkohal võib püstitada hüpoteesi, et oligotroofsete järvede 

toitelisuse tõustes vähi arvukus kasvab. Kui see nii oleks, siis võib järeldada, et vähi arvukust 

nendes veekogudes pidurdab järve vähene toitelisus. 

 

Pehmeveelisi eutroofseid järvi oli 26. Teadaolevalt leidub vähki 3 järves ja need olid Aknajärv, 

Erastvere järv ning Väike-Palkna järv. Esimeses kahes on vähk esindatud vähearvukalt ja 

viimases keskmisel arvukusel. Arvukust piiravaks teguriks võib olla näiteks vähene ja liigivaene 

taimestik ning põhjaloomastik, mis on iseloomulik nendele järvedele. 

 

Pehmeveelisi miksotroofseid järvi oli 58 ja vähki esineb 7 järves, enamasti vähearvukalt. 

Kolmes järves oli vähki keskmisel arvukusel. Need järved olid Pülme järv, Rummu järv ja Ödri 

järv. Enamik selle tüübi järvi on nn. kogrejärved, mis kipuvad ka talvel ummuksile jääma (Ott & 

Kõiv, 1999). See seletab ka vähest jõevähi esinemist neis järvedes. 

 

Semidüstroofseid järvi oli 34 ja vähki esines neis tervelt kümnes, mis moodusta laias laastus 

kolmandiku. Ka seda tüüpi järvedes ei ole kõrge arvukusega vähipopulatsioone. 6 järves esines 

vähki keskmisel arvukusel ja 4 järves madalal arvukusel. Oma hüdrokeemiliste tingimuste ja 
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elustiku koosseisu poolest sarnanevad nad oligotroofsete järvedega, kuid neis on parem 

hapnikurežiim liigirikkam suurtaimestik (Ott & Kõiv, 1999). Ka vähki leidub nendes üsna 

võrdselt – mõlemas on vähiveekogusid 29%. 

 

Jõevähile sobivad mineraalainete sisalduse poolest, nii kalgi- kui pehmeveelised järved. 

Toitelisus ei ole piirav tegur, vaid pigem soodustav. Suhteliselt palju liigtoitelistest järvedest 

sobivad vähile eluks. Vähimajanduslikult kõige tähtsamateks ja sobilikemaks järvetüüpideks 

võib pidada hüpertroofseid, kalgiveelisi eutroofseid, oligotroofseid ja semidüstroofseid järvi. 

Arvuliselt kõige enam vähiveekogudest on kalgiveelised eutroofsed, mis moodustab 48% 

kõikidest vähijärvedest ning kalgiveelised miksotroofsed järved, mis moodustavad 11% 

kõikidest järvedest. Nendesse tüüpidesse kuuluvad ka enamus VRD II ja III tüübi järved, mis 

moodustavad vastavalt 44% ja 23% vähiveekogudest. Vähile mittesobilikeks tüüpideks võib 

pidada mõne üksiku erandiga atsidotroofseid, düstroofseid ja halotroofseid järvi. Alkalitroofsed 

järved vajavad rohkem uurimist, et midagi põhjapanevat väita nende sobivusest. 

Makrofüüdijärvede potensiaal oleneb suuresti järve sügavusest ja veevahetusest. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesolevas töös vaadeldi jõevähi arvukuse seost 8 erineva ökoloogilise kvaliteedielemendiga, 

mida kasutatakse väikejärvede seirel järve seisundi hindamiseks. Selgus, et kolme näitajaga 

esineb positiivne seos ja need olid läbipaistvus, suurtaimestik ja järve koondseisundi hinnang. 

Siiski oli tegemist suhteliselt nõrkade seostega ning midagi konkreetset nendest järeldada ei saa, 

sest tulemused võisid olla tingitud ka juhuslikkusest. Tugevamaid seoseid võib aga esineda, kui 

teha sama analüüs iga järve tüübi lõikes eraldi. Ülejäänud viie kvaliteedielemendiga vähi 

arvukusel seos puudus. 

 

Töö teine eesmärk oli selgitada välja, millist tüüpi järved on vähimajanduslikult kõige 

perspektiivsemad. Selleks analüüsiti järvi tüüpide kaupa ning vaadeldi, kui suurel osal neis 

tüüpides esines vähiveekogusid. Kalgiveelistes eutroofsetes järvedes oli vähiveekogude suhtarv 

suurim – 32%, seejärel hüpertroofsetes 30%, oligotroofsetes ja semidüstroofsetes kummaski 

29%. Koguarvult oli samuti kõige enam vähiveekogusid kalgiveelistes eutroofsetes järvedes, 50 

järve, mis moodustab ligi poole (48%) kõikidest vähiveekogudest, millel on määratud 

limnoloogiline tüüp. Vähile sobimatuteks tüüpideks võib pidada düstroofseid, halotroofseid ning 

atsidotroofseid järvi. 

 

Käesoleva uuringu tulemused oleksid paremad, kui kõikide veekogude, kus vähk võiks esineda 

või on esinenud, oleks saadaval värsked andmed liigi olemasolu kohta. Teiseks puuduvad 

paljude vähiveekogude kohta ökoloogilise seisundiklassi andmed ning tüüp on määramata. 

Käesoleva töö tulemused on oluliselt mõjutatud sellest, et vähi puudumine võib olla tingitud 

muudest teguritest kui järve ökoloogiline kvaliteet. Eelnevat arvestades ongi vaja uuringuid 

jõevähi elupaiga nõudluste ning levikut piiravate faktorite selgitamiseks. 
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SUMMARY 

 

The distribution and abundance of noble crayfish (Astacus astacus) in different small lakes 

of Estonia 

 

Noble crayfish stocks in Estonia have decreased tremendously during the last century. One of 

many reasons was water quality change due to pollution, mainly from agriculture. Water quality 

is assessed annualy during the lake monitoring by using different ecological qualityelements.  

 

The aim of this paper was to find out if crayfish abundance correlates with any ecological 

qualityelement. Results showed that three parameters out of eight had a weak positive 

correlations which were significant. The three parameters were transparency, macrophytes and 

total lake quality assessment. Other five parameters did not correlate and also were non-

significant. 

 

The second aim of this paper was to find out which type of lakes have more perspective for 

crayfish management. For this purpous lakes were analyzed by type and shown how many lakes 

by percentage had a crayfish stocks in it. The percentage was highest in hard-water eutrophic 

lakes – 32%, followed by hypertrophic (30%) and then by oligotrophic (29%) and 

semidystrophic (29%) lakes. Almost half of lakes with crayfish population belong to hard-water 

eutrophic lake type. To sum up, we can confidently say that hard-water eutrophic lakes are most 

suitable for noble crayfish. 

 

The occurrance and abundance of crayfish depend on many factors, besides ecological quality 

and lake type, that were not used in this study. For example crayfish plague and illegal fishing 

should be taken into account when further studies are carried out. 
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LISA 1. Järvede ökoloogilise seisundi näitajate ja vähi arvukuse andmestik 

Järv Aasta Tüüp 

Tüüp 

VRD 

Pindala 

(ha) 

Koond-

hinnang 

Suur-

selgrootud 

Füto-

plankton Taimestik pH 

Üld-

P 

Üld-

N SD 

Jõevähi 

viimane 

seisund aasta 

Jõevähi 

varasem 

seisund aasta 

Aheru järv 2010 KE II 232,5 3 

 

4 4 4 4 3 2 2 2012 3 2009 

Hindaste 2008 MF II 56,6 4 5 5 3 4 5 3 

 

0 2002 

  Hino 2008 O III 206,8 4 3 4 4 4 5 4 4 2 2012 2 2005 

Jõksi 2007 KE III 64,6 4 

 

5 

 

5 5 3 4 2 2013 3 2009 

Jänukjärv 2005 KM III 11,4 3 5 3 3 4 5 2 3 1 2007 

  Järise 2008 KM II 92,2 4 3 5 2 3 5 4 

 

1 2002 

  Kaarepere 

Pikkjärv 2011 MF II 57,5 3 4 4 3 4 4 3 

 

0 2007 

  Kahrila 2007 KE III 40,1 4 4 5 4 5 5 4 4 0 2012 1 2008 

Kaiavere 2007 KE II 246,5 3 3 2 4 3 4 3 3 0 2006 

  Kaisma 2012 KM II 135,2 4 5 5 4 4 5 4 

 

0 2012 

  Kaiu 2009 KM II 134,4 3 

 

4 

 

3 4 4 3 0 2006 

  Karijärv 2012 KE III 82,1 4 5 3 4 5 4 4 5 2 2008 1 2004 

Kariste 2008 KE III 61,5 3 4 4 3 5 2 5 1 0 2008 

  Karujärv 2009 KE II 345,6 5 

 

4 5 3 5 4 5 3 2013 3 2011 

Keeri 2012 KE II 127,2 3 3 4 3 3 4 4 3 0 2007 1 2002 

Kodijärv 2007 H III 3,4 4 4 4 2 5 5 4 4 0 2006 

  Konsu 2006 KM III 138,6 4 3 5 4 3 5 3 5 3 2010 2 2002 

Kooraste 

Kõverjärv 2006 KE III 12,2 4 4 4 3,5 4 3 2 4 1 2010 

  Kooraste 

Suurjärv 2008 KM III 42,1 5 5 5 3 5 5 4 4 1 2007 1 2000 

Kuremaa 

järv 2011 KE III 399,7 4 4 5 4 4 2 4 4 0 2010 0 2006 

Kurtna 

Nõmmejärv 2006 KE II 12,9 4 4 5 4 5 4 3 5 2 2011 2 2002 

Käsmu 2012 PM IV 48,5 4 5 4 3 3 3 3 

 

0 2004 0 1995 

Lasva 2007 H III 12,7 2 3 1 3 5 1 3 2 1 2008 0 2005 
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Järv Aasta Tüüp 

Tüüp 

VRD 

Pindala 

(ha) 

Koond-

hinnang 

Suur-

selgrootud 

Füto-

plankton Taimestik pH 

Üld-

P 

Üld-

N SD 

Jõevähi 

viimane 

seisund aasta 

Jõevähi 

varasem 

seisund aasta 

Lõõdla 2008 KE III 98,7 3 3 4 3 4 4 4 4 1 2012 0 2004 

Murati 2004 KE III 65,8 4 4 

      

1 2012 1 2005 

Mõrtsuka 2004 KE III 23,4 4 4 

      

3 2012 2 2005 

Mäeküla 2007 KE II 63,6 3 4 4 3 4 4 4 3 1 2012 1 2007 

Männiku 2009 KE II 118,5 4 3 5 4 3 5 5 5 3 2011 

  Noodasjärv 2007 H II 29,4 4 4 4 3 5 4 4 3 1 2011 1 2005 

Nõuni 2008 KM III 82,1 3 3 5 4 4 3 4 3 3 2013 3 1999 

Nõva 

Veskijärv 2008 PM IV 185,2 4 2 4 3 3 5 4 2 1 2013 1 2008 

Otepää 

Valgjärv 2011 KE II 65,8 4 5 3 4 4 4 4 4 1 2011 1 2008 

Pabra 2008 SD V 

 

4 4 4 3 3 5 4 1 0 2004 

  Pangodi 2007 KE III 92,8 4 5 4 3 5 5 4 4 3 2012 2 2006 

Pappjärv 2005 H III 4,8 3 3 1 3,5 

 

2 2 2 1 2000 1 1997 

Paukjärv 2004 O V 8,7 5 5 

      

2 2007 2 2000 

Paunküla 2009 MF III 415,9 4 

 

5 4 4 5 4 4 0 2007 

  Pulli järv 2008 O V 63,1 3 2 4 4 1 4 3 3 0 2004 

  Pühajärv 2012 KE III 290,7 4 5 4 

 

5 5 4 4 1 2011 1 2008 

Raigastvere 2007 KE II 111,2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2006 2 2006 

Raku 2009 

 

III 229,8 4 3 5 4 4 4 4 3 2 2013 

  Ruhijärv 2008 KM III 87,5 4 5 5 4 4 5 4 3 1 2011 1 2006 

Rõika 2004 KE III 2,1 4 5 

      

1 1999 

  Rõuge 

Suurjärv 2012 KE III 15 4 5 4 

 

5 5 4 5 0 2003 

  Saadjärv 2009 KE III 723,2 5 

 

5 

 

4 5 4 5 3 2013 3 2007 

Saare 2006 KE III 27,4 4 3 

 

4 4 4 3 3 2 2006 

  Soodla 2009 KE III 261,7 4 

 

5 4 4 5 4 4 0 2002 3 1999 

Sutlepa 2012 H VIII 185,5 4 4 5 3,5 

 

4 

  

0 2002 

  Tamula 2008 KE II 211 3 3 3 2 3 3 4 3 0 2013 1 2004 
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Järv Aasta Tüüp 

Tüüp 

VRD 

Pindala 

(ha) 

Koond-

hinnang 

Suur-

selgrootud 

Füto-

plankton Taimestik pH 

Üld-

P 

Üld-

N SD 

Jõevähi 

viimane 

seisund aasta 

Jõevähi 

varasem 

seisund aasta 

Tänavjärv 2012 SD V 138,8 4 3 5 

 

1 4 3 

 

1 2013 3 2009 

Tündre 2009 KE III 71,6 4 

 

4 4 3 4 4 

 

2 2012 3 2006 

Uiakatsi 2007 KE III 19,3 4 3 4 3,5 5 5 5 5 2 2012 

  Uljaste 2012 SD V 63,2 4 5 4 3 4 3 4 2 0 2012 2 2004 

Vagula 2009 KE III 602,8 4 

 

4 4 4 5 4 4 1 2003 

  Vaskna 2005 SD V 37,1 4 5 5 

 

3 3 3 3 2 2012 1 2003 

Viisjaagu 

järv 2010 KE I 25,6 4 3 3 4 5 4 5 3 1 2010 

  Väike 

Palkna 2006 PE V 4,7 4 5 5 4 3 3 3 4 2 2006 3 2000 

Väimela 

Alajärv 2007 MF II 7,4 3 5 2 2 5 3 3 3 2 2004 

  Väimela 

Mäejärv 2007 H II 13,3 3 3 3 3,5 5 3 3 3 0 2004 1 2005 

Õisu 2007 KE II 193,7 3 3 4 4 3 4 3 3 0 2002 

  Ähijärv 2012 KE II 181,2 4 5 4 

 

4 5 3 3 1 2013 2 2004 

Äntu 

Sinijärv 2011 Al I 2,1 4 4 5 5 5 5 4 

 

1 2008 

   

 


