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SISSEJUHATUS 

 

Mõistmaks veeökosüsteemide funktsioneerimist ja ennustamaks veekogu lühiajalist käitumist 

on metabolismiuuringud olnud uurimisteemana aktuaalsed juba mitmeid aastakümneid 

(Odum, 1956). Järve metabolism on ökosüsteemi ainevahetuse (orgaanilise aine tootmise ja 

tarbimise) hindamine järves (Hanson et al., 2004). Metabolismi uurimine on oluline, 

mõistmaks mitmete protsesside toimumist veeökosüsteemides nagu näiteks toiduahela 

toimimine või süsiniku ringe veekogudes. 

Viimastel aastatel on huvi siseveekogude metabolismi uurimise vastu veelgi suurenenud, 

kuna magevee ökosüsteemid, vaatamata oma väikesele „jalajäljele“, võivad toimida 

tugipunktidena globaalses süsiniku ringes, olles seotud süsiniku talletuspaigana, süsiniku kiire 

töötlejana ja ka selle allikana (Cole et al., 2007). Lisaks asjaosaliste huvile on oluliselt 

paranenud ka võimalused veekogude metabolismi uurida, kuna viimasel kümnendil on edasi 

arenenud nii keemiliste kui füüsikaliste muutujate registreerimiseks mõeldud sensorite 

tehnoloogia. Tänased automaatsed poijaamad suudavad tänu uudsetele sensoritele ning 

andmekogujatele koguda ja salvestada vajalikke parameetreid isegi minutilise intervalli 

tagant, mõjutamata seeläbi mõõtetulemuse täpsust. Mitmete sensorite ühendamisel 

andmekogujaga saab vajalikke keskkonnaparameetreid mõõta samaaegselt erinevatest 

veekihtidest ja erinevatelt sügavustelt, võimaldades seeläbi uurida veekihtide vahel toimuvaid 

protsesse nii ajas kui ruumis. 

Kui veel umbes üle viis aastat tagasi keskenduti järve metabolismi uurimisel vaid ülemises 

segunenud kihis (Cole et al., 2000; Hanson et al., 2003), siis viimastel aastatel on oluliselt 

suurenenud ka kogu veesammast iseloomustavate metabolismi uuringute hulk (Coloso et al., 

2008; Sadro et al., 2011; Staehr et al., 2012; Van De Bogert et al., 2007). Eestis 

pidevmõõtmiste alusel teostatud uuringud on seni keskendunud vaid Võrtsjärve, kui suure, 

madala ja pidevalt segunenud veekogu metabolismi uurimisele (Laas et al., 2012; Anijalg, 

2013). 

Käesolevas töös: antakse ülevaade kihistunud järvede klassifikatsioonist; pidevmõõtmiste 

alusel tehtud metabolismiuuringutest maailmas; ning analüüsitakse Verevi järve metabolismi 

2013. aasta kevadel teostatud pidevmõõtmiste tulemusena. 



7 

 

Töö põhieesmärk on Verevi järve uuringu näitel võrrelda ainevahetust kihistunud järve 

erinevates veekihtides. Sellist kihistunud järve kogu veesamba metabolismi uuringut pole 

Eesti veekogudel veel eelnevalt teostatud. 

Töös otsitakse kinnitust kahele hüpoteesile: 

1. Kihistunud järves on produktsioon kõige suurem veekogu ülemises segunenud kihis; 

2. Verevi järv on oma metabolismitüübilt heterotroofne veekogu. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Järve primaarproduktsioon ja metabolism 

 

Primaarprodutsendid ehk esmatootjad, on kogu veeökosüsteemi elu aluseks. Valdav osa 

elusloodusest baseerub primaarproduktsioonil (PP) toodetud orgaanilise aine tarbimisest. 

Lisaks orgaanilise aine tootmisele mõjutavad primaarproduktsiooni läbiviivad organismid 

Maa kliimat, süsihappegaasi kontsentratsiooni atmosfääris ja kogu ökosüsteemi 

funktsioneerimist. Järve primaarproduktsiooni hindamine moodustab ühe osa järve 

metabolismitüübi hindamisest (Nõges & Kangro, 2005). 

Primaarproduktsioon on põhiline metaboolne rada, mille järgi toodetakse orgaaniline aine. 

Respiratsioonil ehk hingamisel toimub orgaanilise aine lagundamine. PP on autotroofide poolt 

fotosünteesi käigus toodetud orgaaniline aine, millel põhinevad toiduahelad nii maismaal kui 

veekogudes (Cole et al., 2000). 

Epifüüton mängib olulist rolli väikeste järvede primaarproduktsioonis, nende tootlikkus võib 

ulatuda kuni 1/3 kogu PP (Putz, 1997). Eufootilises kihis elava fütoplanktoni produktsioon 

moodustab kuni 31% (Cattaneo et al., 1998) järve koguproduktsioonist, suurtaimede 

produktsioon võib ulatuda kuni 40%-ni (Szczepanska, 1970). 

Autotroofid ehk orgaanilise aine tootjad (veekogus vetikad ja suurtaimed) saavad oma energia 

päikesest, nad on toiduks zooplanktonile, mis on omakorda toiduks väikestele kaladele ja 

põhjaloomadele, viimaseid söövad röövkalad, linnud ja inimesed. Kõik teised nimetatud 

veeorganismid peale vetikate ja suurtaimede on heterotroofid ehk orgaanilise aine lagundajad, 

nad lagundavad teistes organismides akumuleerunud orgaanilise aine anorgaanilisteks 

aineteks.  

Hingamine (R) ehk respiratsioon on metaboolne protsess, kus orgaanilised süsinikuga 

molekulid oksüdeeritakse hapniku kaasabil süsihappegaasiks. Ökosüsteemi hingamine on 

hingamine kõigi organismide poolt ökosüsteemis. Järve koguproduktsioon (GPP) on 

autotroofsete organismide poolt salvestatud energia koguhulk. Autotroofne 

puhasproduktsioon ehk netoproduktsioon on energia, mis jääb seotuks, kui autotroofide 

koguproduktsioonist maha arvata nende enda hingamine. Ökosüsteemi puhasproduktsioon 

(NEP) on energia, mis jääb seotuks, kui autotroofide koguproduktsioonist arvestada maha 
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kogu ökosüsteemi hingamine, mis toimub nii auto- kui heterotroofide poolt. Seega on 

ökosüsteemi puhasproduktsioon kogu primaarproduktsiooni ja ökosüsteemi hingamise vahe. 

NEP-i saab kasutada järve metabolismitüübi määramiseks. NEP saab olla nii positiivne kui 

negatiivne, vastavalt protsessidele, mis järves domineerivad. Järved saavad 

metabolismitüübilt olla kas valdavalt autotroofsed (NEP on positiivne) või valdavalt 

heterotroofsed (Odum, 1956). 

Järve produktsioon ja hingamine on väga lähedalt seotud süsiniku ringega vees. Süsinik saab 

siseneda järve peamiselt kas atmosfäärist CO2-na või valgalalt erinevate elementide 

koostisosana. Vees lahustunud CO2 kasutavad autotroofid fotosünteesil, selle tulemusel 

toodetakse vette hapniku. Toodetud orgaaniline aine seotakse peamiselt heterotroofsete 

organismide poolt, kelle elutegevuse tulemusena vabaneb veekeskkonda tagasi 

süsihappegaasi. Peale selle satub vette süsinik ka autotroofide ja heterotroofide elutegevuse 

tulemusel (Cole & Caraco, 1998). 

 

1.2. Kihistunud järvede iseloomustus ja klassifikatsioon 

 

Vee kihistumist järvedes defineeritakse, kui suhteliselt stabiilse sooja ning kergema kihi 

tekkimist külmemate kihtide kohale (Sundarm & Rehm, 1972; Lewis, 1983). Aastane 

veetemperatuuri tsükkel parasvöötme järvedes on kirjeldatav järgmiselt (joonis 1): 

Kevadkuudel kasvab tasakaalukihi temperatuur väga kiiresti, isegi kiiremini kui pinnakihi 

oma, tänu päikesekiirguse intensiivsuse kasvule. Pinnakihi temperatuur ei kasva nii kiiresti, 

kuna turbulentne segunemine viib soojuse sügavamatesse kihtidesse (Sundram & Rehm, 

1972).  

  

 

Joonis 1. Parasvöötme dimiktiliste veekogude segunemine. 

 



10 

 

1. Suviti on enamik parasvöötme järvedest kihistunud. Homogeenset pinnakihti, mis 

võib olla 5-20 meetri sügavune, nimetatakse epilimnioniks (joonis 2). Peale 

kihistumise moodustumist hakkab pinnakihi temperatuur kiiresti tõusma ning selle 

tõttu väheneb soojuse jõudmine sügavamatesse kihtidesse (Huttula, 2012).  

 

Joonis 2. Kihistunud järv. 

 

2. Epilimnioni all olevat kihti nimetatakse metalimnioniks. Seal langeb veetemperatuur 

väga järsult. Metalimnioni kihti, kus on temperatuuri kõige järsem langus, nimetatakse 

termokliiniks. Metalimnion on tavaliselt vaid mõne meetri paksune (joonis 2). 

3. Kiht, mis asub metalimnioni all ja ulatub kuni põhjani, on peaaegu ühtlase 

temperatuuriga. Seda kihti nimetatakse hüpolimnioniks (joonis 2). Jääalune kiht on 

nullilähedase temperatuuriga, sügavamad põhjakihid on pisut külmemad, kui 

maksimaalse tihedusega vesi.  

Kihistumise alusel liigitatakse järved vastavalt Hutchinson ja Löffler (1955) järvede 

klassifitseerimise süsteemile järgnevalt: 

1. Monomiktilised järved segunevad ainult kord aastas. Sellised külmad järved asuvad 

arktilises tsoonis, kus vee temperatuur ei tõuse kunagi üle nelja kraadi Celsiuse järgi. 

Soojad monomiktilised järved asuvad subtroopilises kliimas, keskmistel kõrgustel, 

ning nende vee temperatuur ei jahtu kunagi nelja kraadini Celsiuse järgi.  

2. Kevadise jääsulamise ajal toimub tavaliselt järvedes terviklik vertikaalne 

läbisegunemine. Sügiseti toimub teine veekogude läbisegunemine, kui pinnakihid 

jahtuvad sedavõrd, et muutuvad sügavamatest kihtidest raskemaks ja vajuvad põhja. 

See on oluline põhjakihtide hapniku ja toitainetega rikastumiseks. Aastas kaks korda 
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läbi segunevat järve nimetatakse dimiktiliseks järveks. Neid leidub kõige rohkem 

parasvöötme kliimas.  

3. Oligomiktilised järved segunevad läbi väga harva. Tihti põhjustavad seda näiteks 

tormiperioodid. Troopilised oligomiktilised veekogud domineerivad madalatel 

kõrgustel.  

4. Polümiktilised järved segunevad aastas mitu korda. Jahedates polümiktilistes järvedes 

tsirkuleerib pidevalt nelja kraadi lähedane vesi. Soojades polümiktilistes järvedes 

tsirkuleerib vesi, mille temperatuur on üle nelja kraadi. Hutchinson ja Löffler (1955) 

järgi asuvad troopilised polümiktilised järved kõige kõrgemal merepinnast.  

5. Külmad amiktilised järved ei segune kunagi, sest neid katab pidevalt jääkate. 

Selliseid veekogusid on väga vähe, kuna selline olukord saab toimuda ainult 

polaarjoone lähedal või kõrgel mägedes (Hutchinson & Löffler, 1955; Lewis, 1983).  

6. Meromiktilistes järvedes seguneb ainult epilimnion ja metalimnion, kuid 

hüpolimnioni veekiht on amiktiliste omadustega. Tüüpiliselt asuvad meromiktilised 

järved troopikas, need on sügavad järved, nagu näiteks Tanganyika. 

Lisaks aastaajalistele temperatuuri ja kihistumise variatsioonidele toimuvad ka ööpäevased 

või veelgi lühiajalisemad muutused veekihis. Sellised muutused veekihis toimuvad 

tuulevaiksetel, kuumadel, pilvitutel päevadel. Päikesekiirgus soojendab üles pealmise veekihi, 

mis tekitab epilimnioni juurde mõned lisa kihid. Öine õhu jahenemine jahutab ka pindmisi 

veekihte, mis jahtudes vajuvad sügavamale. See protsess viib epilimnioni temperatuuri 

ühtlustumiseni (Huttula, 2012). 

Hutchinson (1957) märkis oma uuringus, et igapäevaselt segunevaid järvi saab nimetada 

polümiktilisteks, kui need asuvad troopikas. Olgugi, et madalad parasvöötme järved võivad 

samuti seguneda igapäevaselt, jäeti need algsest klassifikatsioonist välja. Lewis (1983) jaotas 

külmad ja soojad polümiktilised järved veel omakorda pidevalt või mittepidevalt 

segunevateks (joonis 3):  

1. pidevalt segunevad külmad polümiktilised järved: osa aastast on kaetud jääga, 

jäävabal ajal on veekogu temperatuur üle 4°C ning kihistumine toimub iga päevaselt; 

2. mittepidevalt segunevad külmad polümiktilised järved: osa aastast on kaetud jääga, 

vee temperatuur üle 4°C ning soojal ajal kihistunud mõnest päevast, mitme nädalani, 

kuid toimub ka korrapäratuid läbisegunemisi; 
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3. pidevalt segunevad soojad polümiktilised järved: jääkatet ei esine, kihistumist esineb 

maksimaalselt mõni tund;  

4. mittepidevalt segunenud soojad polümiktilised järved: jääkatet ei esine, kihistumist 

esineb mõnest päevast kuni mitme nädalani, kuid seguneb rohkem, kui üks kord 

aastas. 

 

Joonis 3. Veekogude klassifikatsioon Lewis’ (1983) järgi. 

 

1.3. Pidevmõõtmiste alusel tehtud kihistunud järvede uuringud 

 

Veekogu produktsiooni ja orgaanilise aine tarbimine on veekogude uurimises olnud aktuaalne 

juba üle 80-ne aasta. Viimase sajandi jooksul on arendatud välja mitmeid uusi meetodeid, et 

paremini hinnata veekogu produktsiooni (GPP), hingamist (R) ja puhasproduktsiooni (NEP) 

(Staeher et al., 2012). 

Ökosüsteemi metabolism iseloomustab koguproduktsiooni ja kogu organismide hingamise 

vahelist dünaamilist muutust. Kui GPP ületab kogu hingamist, on tegemist autotroofse 

veekoguga, ehk veekogu seob rohkem orgaanilist ainet, kui ta seda hingamisprotsessides 

kasutab (Sadro et al., 2011). Veekogu on heterotroofne, kui GPP on väikesem kui kogu 

hingamine – veekogu seob rohkem hapniku, kui seda fotosünteesiprotsessides toodetakse.  

Varem hinnati vee-ökosüsteemide metabolismi pudelite inkubatsiooni meetodil. 

Metabolismiuuringute algusaegadel, võeti käsitsi veeproove 1-3 tunniste intervallidega ning 

vees lahustunud hapnik (DO) mõõdeti laboratooriumis kasutades Winkleri tiitrimis 
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metoodikat (Odum 1957). Tulemuste saamine oli aeganõudev ja täpsus sõltus inimeste 

kogemusest. Tänapäeval määratakse lahustunud hapniku kontsentratsioon veekogus kohapeal 

sensorite abil, mis on eelnevalt laboratoorselt kalibreeritud. Olgugi, et mõned uurijad 

kasutavad tänapäevaste sensorite mõõtmistulemuste kontrollimiseks endiselt Winkleri 

meetodit on see meetod peaaegu täielikult asendanud teiste kalibreerimis ja määramis 

meetoditega, mis on teadlaste jaoks oluliselt vähem aega nõudvamad ning võimaldavad mõõta 

kogu järve hapniku muutusi vähendades erinevate laboratoorsel töö leitud „segajate“ mõju 

(Lauster et al., 2006). 

Veekogu primaarproduktsiooni võib määrata mitmel viisil, milledel kõigil on oma piirangud 

ja eeldused. Produktsiooni on mõõdetud nii pudelites kui kambrites inkubeerides muutes vette 

jõudva kiirguse taset (Odum 1956), või kasutades kas lahustunud hapniku või süsiniku 

radioaktiivseid vorme produktsiooni tuvastamiseks (Steeman-Nielsen,1951; Grande et al., 

1982). Ekstrapoleerides pudeli meetodil määratud tulemused 24 tunnisele perioodile, on 

võimalik välja arvutada erinevate sügavuste kui ka integreeritud kihi pelaagilised GPP, NEP 

ja R määrad; ja kui kombineerida need tulemused koos sette kambri inkubatsiooni meetodiga, 

on võimalik hinnata GPP, NEP ja R määrasid laboratoorselt ka tervete ökosüsteemide kohta 

(Kemp et al., 1997; Gazeau et al., 2005). 

Laboratoorsed produktsiooni uuringud on aga tihtipeale häiritud nn "konteineri mõjudest" 

(tegemiste ei ole otse järves teostatud mõõtmistega), mistõttu on nende meetodite puhul 

takistatud täpsed metabolismi hinnanguid ökosüsteemi tasandil (Bender et al., 1987). 

Peamiseks segavaks teguriks metabolismi hinnangute andmisel konteineri lähenemisviisiga 

on Chen et al. (2000) välja toonud ka selle, et põhjustatakse muutusi loomuliku 

heterogeensusega põhjaelustikus ja suurt varieeruvust arvestades loomuliku valguse 

tingimustega. 

Samuti on raskendatud konteineri uuringute omavahelised võrdlused, sest paljudes uuringutes 

unustatakse teatavaks tegemast milliseid konteinerid kasutati (Petersen et al., 1997). Nii-öelda 

„Vaba vee“ tehnikad loodeti juba ammu integreerida (üle kogu põhja littoraali ja pelaagilise 

piirkonna) sarnaselt nagu maapealsetes gaasi-voo tornides integreeritakse gaasi vooge üle 

regiooni (Valentini et al., 1996). Kuid ka vaba vee uuringud kannatavad mitmete 

määramatuste all nagu näiteks veemasside horisontaalsed ja vertikaalsed liikumised, mis 

põhjustavad hapniku muutusi mõõteseadme lähedal. Kuid olenemata mitmetest 

ebamäärasustest, mis on seotud järve metabolismi mõõtmisega kasutades vaba vee tehnikat, 
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on selle eelised võrreldes muude meetoditega suuremad. Uuemad tehnoloogilised arendused 

on teinud seadmed suhteliselt odavaks, kuid samas rohkem usaldusväärsemaks mistõttu on 

neid hakatud kasutama üha rohkematel järvedel kogu maailmas (Staeher et al., 2010). 

Viimasel aastakümnel on metabolismiuuringutes järjest enam ja enam hakatud kasutama just 

lahustunud hapniku pidevmõõtmisi (Cole et al., 2000; Hanson et al., 2003; Van De Bogert et 

al., 2007). Kahjuks on aga paljudes uuringutes kasutatud seda meetodit vaid veekogude 

pinnakihi uurimiseks, mistõttu on sügavates selgeveelistes järvedes aga suur oht alahinnata 

järve produktsiooni sügavamates kihtides (Coloso et al., 2011). 

Sügavates järvedes, kus tekib termiline kihistumine, võib eufootiline kiht ulatuda 

epilimnionist sügavamale. Kui paigutada sensorid vaid epilimnioni, ei mõõdeta 

primaarproduktsiooni ja hingamist sügavamal, seega alahinnatakse kogu järve GPP ja R 

tegelikke määrasid. Segunenud kihis toodetud uppuvad toitaine osakesed võivad põhjustada 

hingamise suurenemist sügavuse suurenedes, mis omakorda võib põhjustada kogu järve 

hingamise alahindamist kui lahustunud gaase mõõdetakse vaid ülemises segunenud kihis 

(Coloso et al., 2008). 

Uurijad on üritanud vältida metabolismi mõõtmist sügavamates kohtades, või on eeldanud, et 

enamik produktsiooni ja hingamist toimub ülemises segunenud kihis (Cole et al., 2000; 

Hanson et al., 2003). Üksiku pinnasensoriga ei ole võimalik mõõta ei kogu järve ega ka ainult 

kogu ülemise segunenud kihi metabolismi. Kasutades mitmeid sensoreid, mis on nii erineva 

horisontaalse kui vertikaalse paigutusega on võimalik täpsemalt arvutada kogu järve 

ainevahetus. Colosso et al. (2011) uuringu andmed näitavad, et kui paigutada sensorid 

epilimnioni pinnakihti ja ka epilimnioni alumisse ossa, saadi erinevad metabolismi 

hinnangud. 

Aastal 2011 uuriti Ameerika Ühendriikides Californias oligotroofset Emeraldi järve kus vees 

lahustunud hapniku (DO) profiilid mõõdeti läbi veesamba üle kahe jäävaba perioodi. Kogutud 

andmete alusel arvutati ja hinnati metabolismi parameetrite muutusi erinevatel sügavustel. 

Lahustunud hapniku maksimum küllastused mõõdeti mõlemal aastal metalimnionis (˃130%). 

Kihistumise perioodil kasvasid nii GPP kui R sügavuse suurenedes samas kui NEP sügavuse 

suurenedes kahanes. Epilimnion püsis keskmiselt autotroofne (NEP > 0) mõlemal aastal, 

olgugi, et periooditi oli ülemine segunenud kiht ka heterotroofne (Sadro et al., 2011). 
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Sand-Jensen ja Staehr uurisid 19 Taani ja Uus-Meremaa väike järve metabolismi 2009. aastal. 

Leiti, et kõik veekogud olid heterotroofsed. Järved, mis asusid metsas, olid toitainete 

vaesemad, neis oli vähem fütoplanktonit ja primaarproduktsioon oli väikesem, samas leidus 

vees rohkem lahustunud orgaanilist ainet ja süsihappegaasi, kui avatud maastikuga järvedes. 

Aastatel 2000 ja 2003 uuriti USA-s Wisconsinis Peter järve (Van de Bogert et al., 2007). 

Selleks paigaldati lahustunud hapniku sensorid järve kaldast kuni järve keskkohani. 

Omavahel võrreldi kogu järve ja üksiku pinnasondi põhjal arvutatud koguproduktsiooni ja 

hingamist. Tulemused näitasid, et koguproduktsioon ja hingamine kalda alal oli keskmiselt 

suurem, kui järve keskel. Kasutatud mudeli põhjal olid koguproduktsioon ja hingamine 

suuremad (vastavalt 18,7-166 mmol O2 m
-2

 d
-1

 ja 17,9-129 mmol O2 m
-2

 d
-1

), kui ühe järve 

keskel asuva sondi põhjal arvutatu (GPP: 8,82-134 mmol O2 m
-2

 d
-1

 ; R: 6,20-92,2 mmol O2 

m
-2

 d
-1

).  

Taanis asuvat väikejärve Hampen uuriti aastal 2007 aprillist novembrini. Lahustunud hapniku 

ja temperatuuri põhjal hinnati GPP, NEP ja R väärtusi. Metabolisminäitajaid hinnati kolmel 

erineval meetodil: 

1. üksiku pinnasondi põhjal arvutatud metabolismi näitajad 

2. kahe integreeritud sondi põhjal arvutatud metabolismi näitajad 

3. metabolismi näitajad kogu veemassi kohta 

Üksiku pinnasondi meetodiga ülehinnati koguproduktsiooni (19%) ja hingamist (14%), 

võrreldes kahe integreeritud sondi meetodiga. Perioodil, mil järv oli kihistunud (69 päeva), oli 

metalimnionis GPP ja R vastavalt 21% ja 26% kogu veekihist. Suurem osa ülejäänud 

hingamisest ja koguproduktsioonist toimus ülemises segunenud kihis. Kogu veemassi kohta 

arvutatult ning üksiku pinnasondi meetodi GPP ja R tulemused ei erinenud suuresti. Siiski 

alahinnati NEP-i üksiku pinnasondi meetodil. Lisaks saadi kogu veemassi meetodiga andmed 

ka metaliomnionis toimuvast R ja GPP-st (Staehr et al., 2012). 
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1.4. Verevi järve produktsiooni uuringud 

 

Verevi järv on üks enim uuritud väikejärv Eestis. Teda on ulatuslikult uuritud üle pika 

perioodi, aastatel: 1929, 1957, 1984, 1986, 1991 ja igal aastal vahemikus 1993-2001 (Ott et 

al., 2005a). 

Aastal 2005 teostati Verevi järvel näiteks uuring, mille eesmärkideks oli: 

 aastase primaarproduktsiooni mõõtmine 
14

C meetodiga 

 uurida primaarproduktsiooni vertikaalset jaotumist, fototroofsete plankterite hulka, 

valgustingimusi  

 uurida aastaajalist primaarproduktsiooni dünaamikat, mitmeaastaseid varieeruvusi ja 

meteoroloogilistest ning füüsikalis-keemilistest näitajatest tulenevat kihistumist 

 hinnata veekogu ökoloogilist seisundit 

Mõõtmiste tihedused on kõikunud suuresti (kahest päevast kuni aastani). Näiteks aastal 2000 

tehti 17 mõõtmist aasta jooksul, aastal 1997 aga ainult üks mõõtmine. Aastal 1998 mõõtmisi 

ei toimunud. 

Eesti veekogudes toimub jää sulamine tavaliselt aprilli keskpaigas ning külmumine novembri 

keskpaigas. Aastal 2000 sulas Verevi jää 15. aprillil ja aastal 2001 13. aprillil. Veekogust 

võeti proove üheksa ning kolm päeva pärast jää sulamist, selle aja peale oli veekogu juba 

kihistunud. Samuti moodustus hapniku kihistumine Verevi järves väga kiiresti ning veekogu 

püsis kihistunud terve vegetatsiooni perioodi jooksul (Nõges & Kangro, 2005). 

Aastate 1991 ja 1993 suvel oli secchi sügavus suhteliselt väike (0,5-2 meetrit) ning 

primaarproduktsioon ja klorofüll a kontsentratsioon (Chl a) olid ülemises segunenud kihis 

kõrged (vastavalt kuni 100 mg C m
-3

 h
-1

 ja 90 mg m
-3

). Aastate 2000 ja 2001 kevadel olid 

segunenud kihi primaarproduktsioon (55 C m
-3

 h
-1

 ) ja Chl a ( 55mg m
-3

) kõige kõrgemad, 

ning secchi sügavus kõige madalam (1 meeter). Kogu suve jooksul oli epilimnioni vesi selge 

ja läbipaistev (2-4 meetrit), ning väheproduktiivne (PP vähem kui 20 mg C m
-3

 h
-1

 ja Chl a 

alla 30 mg m
-3

). Uuritud aastate keskmine primaarproduktsioon oli 220 C m
-3

 h
-1

, mis oli 

kõrgeim aastal 1993 ja madalaim aastal 2000 (Nõges & Kangro, 2005). 

Arvestades aastaajalist primaarproduktsiooni, secchi sügavust ja epilimnioni Chl a ning kogu 

fosfori kontsentratsioone on Verevi järv hinnatud heas seisundis eutroofseks järveks. Teisalt 
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sisaldab hüpolimnion palju toitaineid, ning kui need leviksid üle kogu veesamba, muutuks 

järv hüpertroofseks (Ott et al., 2005b). 

Tugev klorofülli kiht metalimnionis peegeldab suurt fotoautotroofide hulka. See kiht 

stabiliseerib selge epilimnioni sidudes toitained, mis tulevad hüpolimnionist ja piirates sellega 

produktsiooni. Aastane primaarproduktsioon Verevi järves suudaks toita ära kolm korda 

suurema zooplanktoni biomassi. Seda piirab aga suurte vetikate domineerimine, samuti 

ebasobivad elamistingimused hüpolimnionis ning ärasöömine kalade poolt (Nõges & Kangro, 

2005).  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1. Uurimisala 

 

Verevi järv asub Lõuna-Eesti väikelinnas Elvas. Tegemist on 12,6 hektari suuruse 

kalgiveelise ja hüpertroofse järvega. Järve keskmine sügavus on 3,6 meetrit ja suurim sügavus 

11 meetrit. Verevi järv on põhja - lõuna suunas pikliku kujuga. Sügavaim koht on järve 

laiema osa keskosast veidi põhja pool. Järvest põhja ja lääne pool on sooriba, kust saab alguse 

Kavilda ürgorg. Läänekaldal pakub varju männi- ja kuusemets, idas aga pargilaadne männik. 

Järve liivasele kagunurgale on rajatud Elva ujula. Järve idakallas on liivane, teised kaldad 

soostunud. 

Verevi järve valgla on väike, ning läbivool aeglane. Vett saab ta ühest kraavist ja paljudest 

veealustest allikatest, lisaks ka mõnest kaldaallikast. Läänekaldast voolab välja 

magistraalkraav, mis on ka Kavilda ehk Soova jõe alguseks. Verevi järv on väga aeglase 

veevahetusega (Loopmann,1984). Järvel on umber kümme väikest sissevoolu, kuid ainult 

kolm neist on püsivad, nagu näidatud joonisel 4: Sissevoolud: 1, 4, 5 (Ott et al., 2005a). 

Eesti järvede nimestiku alusel on tegemist kolmandat tüüpi liigtoitelise järvega, kuid 

Limnoloogiakeskuses varem väikejärvede seire käigus tehtud hüdroloogilistest mõõtmistest 

lähtuvalt on tegemist esimest tüüpi ehk kalgiveelise järvega. Erinevad morfomeetrilised ja 

limnoloogilised parameetrid on koondatud tabelis 1. Järve iseloomustab terav kihistumine 

aprillist kuni septembrini. Tavapäraselt on järv dimiktiline, kuid vee segunemine kevaditi on 

mõnedel aastatel olnud mittetäielik, mis lisab järvele ka meromiktilisust (Kangro et al., 2005). 

Viimase sajandi jooksul on järv olnud suhteliselt makrofüütide rikas. Makrofüüdid on katnud 

erinevatel aastatel kogu järve pindalast 35-50% (Mäemets & Freiberg 2005). Tugeva 

eutrofeerumise tõttu aastatel 1970-1980 on järv muutunud vastavalt Ozimeki ja 

Kowalczewski (1984) klassifikatsioonile Myriophyllum-Potamogeton-Charophyta järvest, 

Ceratophyllum-Lemna trisulca järveks (Mäemets & Frieberg, 2005) 

 

Verevi järve valgustingimused varieeruvad suuresti (Kõiv & Kangro, 2005). Eesti järvede 

optilise klassifikatsiooni järgi kuulub ülemine segunenud kiht „keskmisesse“ klassi, kuid võib 

muutuda „sogaseks“ hilissuviste vee õitsengute ajal (Reinart et al., 2005). 
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Tabel 1 Verevi järve morfomeetrilised ja Limnoloogilised parameetrid (Kõiv & Kangro, 

2005). 

Morfomeetrilised parameetrid  Limnoloogilised parameetrid 

miinimum...maksimum 

 

Pindala (ha) 12,6 Secchi sügavus (m) 0,7...4.2 

Maht (10
6
 m

3
) 453,6 Tot P (μg l

-1
) 22...153 

Maksimaalne sügavus (m) 11,0 Tot N,(μg l
-1

) 670...2450 

Keskmine sügavus (m) 3,6 Klorofüll a (μg l
-1

) 4...110 

Veevahetus aastas 0,36 Räni (mg l
-1

) 100...8 

 

 

 
Joonis 4. Verevi järve asukoht ja kaart, punase punktiga on näidatud uurimisjaama asukoht 

järvel; Sissevoolud järve: 1, 4, 5.  

 



20 

 

2.2. Projekt Spring Blitz 

 

Kihistunud veekogud on siiani olnud limnoloogiliselt väga huvipakkuvad uurimisobjektid 

paljudele teadlastele. Kuna nende veekiht ei segune, siis tekivad veekihis keemiliste ja 

bioloogiliste parameetrite erinevused. Temperatuuri kihistumist on peetud peamiseks 

keskkonnaparameetriks, millest oleneb planktoni liigirikkus järves. Füüsikalis-keemilised 

struktuurid kihistunud veesambas pakuvad potentsiaalselt rohkem ökonišše kui täielikult 

segunenud veekiht (Nõges & Nõges, 1998). 

Verevi järve uuringud 2013. aastal leidsid aset rahvusvahelise projekti GLEON (Global Lake 

Ecological Observatory Network) alamprojekti Spring Blitz raames. Projekti peamine 

eesmärk oli uurida veekihi stabiilsuse rolli planktoni liigirikkuse määramisel. Projekti käigus 

testiti, kas järvedes, mis on kevadeti tugevalt kihistunud, areneb välja kõrge planktoni 

liigirikkus. Erinevatest maailmajagudes proovide saamiseks kasutati GLEON võrgustiku. 

Kõik projektis osalejad pidid kinni pidama kindlatest mõõtmisreeglitest, et tulemused oleks 

hiljem omavahel võrreldavad. Liigirikkuse määramiseks koguti mikroobse planktoni, 

fütaplanktoni ja zooplanktoni proove kuueteistkümnes järves üle kogu maakera. Lisaks 

biootilistele parameetritele mõõdeti ka abiootilisi ja meteoroloogilisi andmeid. Igal uuritaval 

veekogul oli ka olemas või paigaldati projekti raames automaatne uurimisjaam. Verevile 

paigaldatud jaama andmete alusel ongi koostatud käesoleva töö praktiline osa. 

 

2.3. Uurimisjaam 

 

Verevi järve uurimisjaam oli vineerist ja penoplastist valmistatud parv, mille peal oli 

lukustatav kast tehnika jaoks (joonis 5). Uurimisjaam Verevi järvel oli varustatud YSI 6600 

V2-4 multisondiga. Sond registreeris iga 10-ne minutilise intervalli tagant lahustunud hapniku 

hulka, vee temperatuuri, elektrijuhtivust, pH-d, klorofülli ja fükotsüaniini fluoresentsi, ühe 

meetri sügavusel vees. Lisaks kasutati teistes veekihtides parameetrite mõõtmiseks veel 

erinevatele sügavustele paigaldatud viite temperatuuri logerit (HOBO Pendant
®
 

Temperature/Alarm Data Logger 8K - UA-001-08), mis mõõtsid ja salvestasid Verevi järve 

veetemperatuuri iga 10-ne minutilise intervalli tagant. Lisaks eelpool nimetatule kasutati 

uurimisjaamas veel nelja Neotek-Ponsel digisens digitaalset lahustunud hapniku sensorit, 

http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/ua-001-08
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/ua-001-08
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millede abil üritati koguda lahustunud hapniku määrasid teistel sügavustel. Verevi järve 

uurimisjaam oli paigutatud järve kitsaskaela lähedale (joonis 4). Mõõdetud veesügavus 

uurimiskohas oli seitse meetrit.  

 

Joonis 5. Verevi järve automaatseirejaam. 

 

Ainevahetuse määrade iseloomustamiseks mõõdeti uurimisjaamas pidevseire alusel lahustunud 

hapniku (DO) kontsentratsiooni, hapniku küllastustaset ja vee temperatuuri. Kogu veekihi DO ja 

temperatuuri mõõtmistulemused saadi kahjuks vaid kümne ööpäeva kohta kogu uurimisperioodil, 

kuna pidevalt esines rikkeid Neotek-Ponsel digisens sensoritega. Tootjapoolse vea tõttu 

lõpetasid need hapnikusensorid mõõtmise, kui hapniku küllastus vees oli suurem kui 120%, 

seetõttu saab sügavamates kihtides hapniku hulga osas järeldusi teha vaid väga lünkliku 

andmebaasi põhjal. Metabolismiarvutusteks koguti uuritava perioodi kohta igatunnised 

keskmised tuulekiiruse väärtused Keskkonnaagentuuri kodulehelt (www.emhi.ee) Tõrvavere 

vaatlusjaama andmetest. 
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2.4. Metabolismi arvutamine 

 

Järve metabolismi on võimalik arvutada pidevmõõtmiste alusel kogutud DO või lahustunud 

süsihappegaasi sensorite abil kogutud andmetest. DO andurid on täna veel oluliselt 

odavamad, ja ka vastupidavamad ning nõuavad ka mõõtmiseksvähem energiat, mistõttu on 

need laialdasemalt kasutusel kui lahustunud CO2 andurid (Hanson et al., 2003). 

Verevi järve metabolismiparameetrite – koguproduktsiooni (GPP), hingamise (R) ja 

puhasproduktsiooni (NEP) määramiseks ülemises segunenud kihis kasutati Odumi (1956) 

kirjeldatud mudelit, mis põhineb vees lahustunud hapniku (DO) kontsentratsiooni ööpäevase 

muutuse käigu analüüsil. 

   

  
       

 

    
 (1) 

kus      ⁄         
       on DO muutus ajaühikus,   on difusiooniline hapnikuvahetus 

atmosfääriga (vesi-atmosfäär piirpinnal) vaadeldaval ajal ja      on vee läbi-

segunemissügavus. Kuna Verevi järve puhul on tegemist kihistunud veekoguga, siis 

sügavamate kihtide metabolismi ei mõjuta niivõrd vee ja õhu piirpinnalt tulenev gaasi 

difusioon vaid difusioon, mis toimub kihtide vahel. Verevi metabolismi näitajad arvutati 

käesolevas töös kolmele erinevale sügavuskihile. Kihid valiti vastavalt mõõdetud 

temperatuuri- ja hapnikuprofiilidele. Esimeseks kihiks (1. kiht) võeti kiht, mis ulatus pinnast 

kuni kahe meetri sügavuseni (sensorid mõõtsid 1 meetri sügavusel) ja seda sai terve 

uurimisperioodi vältel iseloomustada kui pealmist segunenud kihti (suurem osa 

epilimnionist); teise kihina (2. kiht) arvestati veekihti mis oli vaid ühe meetri paksune 

(sügavusvahemik 2-3 meetrit), sellesse kihti jäi peaaegu kogu uurimisaja vältel ka nn. 

hüppekiht (väike osa epilimnionist ja kogu metalimnion, sensorid mõõtsid kolme meetri 

sügavusel); kolmas (3. kiht) ja viimane kiht asetses vahemikus 3-10 meetrit ja iseloomustas 

Verevi järve kogu hüpolimnionit uuritaval perioodil (sensorid mõõtsid nelja meetri 

sügavusel).  

Verevi järve puhasproduktsioon (NEP) arvutati Staehr et al. (2012) toodud arvutuskäigule iga 

kihi kohta vastavalt järgmisele valemile: 

NEPi= ΔO2(i)/Δt – Dz(i) + Dv(i) + Ds(i)     (2) 
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kus, ΔO2(i)/Δt on hapniku kontsentratsiooni muutus ajas kihis i; Dz(i) on veekihi sisene hapniku 

difusioon, tulenevalt segunenud kihi sügavnemisest, (antud parameetri väärtus asendati 

käesolevas töö nulliga, kuna segunenud kihi sügavuse muutust täpsemalt ei uuritud); Dv(i) on 

hapniku difusioon erinevate veekihtide vahel; Ds(i) on hapniku difusioon vee pealmise 

segunenud kihi ja atmosfääri vahel. Diffusiooni arvutamiseks segunenud kihis kasutati 

valemit: 

Ds(i) = Ks(O2(i) – O2sat(i))/ Zmix     (3) 

kus, Ks on nn. Pistoni kiirus, mis on gaasi ülekandekiirus vesi-atmosfäär piirkihil, O2sat(i) on 

DO küllastuskontsentratsioon mõõdetud kihis, ja O2(i) on tegelik DO kontsentratsioon 

mõõdetud kihis. Difusiooni arvutamine ülemises segunenud kihis teostati vastavalt 

valemitele, mis on kirjeldatud Staehr et al. (2010). 

Pinnakihi gaaside liikumisi saab hinnata tuule kiiruse järgi, kuid sügavamates kihtides toimub 

see turbulentsi tõttu. Hapnikuvahetus sügavamate kihtide vahel on põhjustatud turbulentsest 

difusioonist (Dv), mis arvutatakse vertikaalse difusiooni koefitsiendist (Kv, m
2
h

-1
).  

Kv(i) = 2,9441 ×10
-3

 (Ai × 10
-6

)
0,56

 (Ni
2
)
-0,43

    (4) 

kus, Ai on veekihi pindala kihis i; Ni on Brunt-Väisälä ujuvus kihis i. Brunt-Väisala ujuvus 

arvutatakse järgmise valemi järgi: 

Ni
2 

=  
 

  

          

  
      (5) 

kus g on vabalangemise kiirendus, pi on vee tihedus kihis i ja ∆z on vaadeldava kihi sügavus. 

Veetiheduse arvutamiseks uuritavas kihis kasutatakse järgmist valemit: 

pi = 1- 6.63 * 10
-6

 (ti-4)
2
      (6) 

kus ti on veetemperatuur uuritava kihis. 

Negatiivsed Dv väärtused on hapniku liikumised kihti sisse ja positiivsed tulemused on 

hapniku liikumine antud kihist välja.  

Kuna otse ei saa mõõta R väärtust päevasel ajal, siis eeldati, et päevane hingamine on võrdne 

öise hingamisega nagu on välja toodud ka kirjanduses (Cole et al., 2000; Hanson et al., 2003; 

Lauster et al., 2006). 
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Arvestades, et öine hingamine on võrdne päevasega (Röö = Rpäev), saame arvutada ööpäevase 

hingamise veekihis vastavalt valemile: 

R= R × 24h= keskmineNEPöö × 24h     (7) 

Teades NEP ja R väärtuseid mõõmisperioodi tagant saame arvutada ööpäevase GPP, vastavalt 

valemile: 

GPPpäev(i) = NEPvalges (i) + Rvalges (i)     (8) 

Ööpäevase NEP arvutamiseks vaadeldavas veekihis korrutame ööpäeva keskmise NEP 

väärtuse 24:  

NEP päev(i) = keskmineNEP(i) x 24h     (9) 
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3. TULEMUSED 
 

Verevi järve 2013. aasta pidevmõõtmised vältasid veidi alla pooleteise kuu pikkuse perioodi 

(29.04.2013 – 11.06.2013). Iga 10-ne minutilise mõõtmisintervalli tagant kogusid sensorid 

kokku ca kuustuhat kakssada andmerida (täpne arv 6192).  

Verevi järve veetemperatuur kõikus uuritud perioodil 2,9°C ja 21,6°C vahel. Keskmised 

veetemperatuurid uurimisperioodil erinevates kihtides olid: 15,2°C (1. kiht), 15,3°C (2 

meetrit), 6,4°C (2. kiht) ja 3,7°C (3. kiht; tabel 2). Järve sügaval põhjas (6-7 meetri sügavusel) 

registreeriti 3,4°C veetemperatuur. Keskmine DO küllastus uuritaval perioodil oli nii ühe, kui 

kahe meetri sügavusel üle saja protsendi (vastavalt 130,9% ja 112,0% ), sügavamates kihtides 

oli sama näitaja koguaeg alla küllastus taseme. Keskmine tuule kiirus mõõtmis perioodil oli 

2,09 m/s, ning maksimum 7,9 m/s, esines ka täiesti tuulevaikseid päevi. 

Tabel 2. Verevi järves mõõdetud keskkonnaparameetrite keskmised, miinimum ja 

maksimumväärtused. Veetemperatuur t (°C); lahustunud hapniku kontsentratsioon O2 (mgl
-1

); 

lahustunud hapniku küllastus O2 (%). 

 1. kiht  2. kiht  3. kiht  

 Kesk. Min Max Kesk. Min Max Kesk. Min Max 

t 15,3 5,7 21,6 4,4 1,4 8,3 0,4 0,3 1,2 

O2 13,1 9,3 19,2 4,4 10,5 71,1 3,2 2,2 9,1 

O2% 131,0 76,3 193,3 35,9 0,0 8,9 3,8 3,0 4,5 

 

Aastal 2013 vabanes Verevi järv jääkattest täielikult 28. aprillil. Alates 29. aprillist alustati ka 

seetõttu kohe järves mõõtmistega, et mitte „maha magada“ ajahetke, kui järv jääminekust 

tulenevalt seguneb ning seejärel taas kihistuma hakkab. Joonis 6 annab ülevaate Verevi järve 

temperatuurikihistumisest uuritaval perioodil. Nagu jooniselt näeme oli järv juba alates 4-5 

maist taas tugevasti kihistunud. Arvestades, et esimesel uurimispäeval registreeritud pinna ja 

põhjakihtide temperatuuri erinevus oli koheselt üsna suur, siis võib isegi öelda, et 2013. aastal 

Verevi järv ei segunenudki. 12. maiks oli suurema temperatuuri erisusega kiht vajunud juba 

ca. kahe meetri sügavusele ning uurimisperioodi lõpuks ulatus soojema (>15 kraadi) 

veemassiga kiht juba üle 2,5 meetri (joonis 6). 
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Järve hapniku küllastus uuritava perioodi jooksul erinevates kihtides on esitatud joonisel 7. 

Peaaegu kogu mõõtmisperioodi jooksul oli Verevi järv sügavamal kui kolm meetrit ilma 

hapnikuta. Kõige kõrgem hapniku küllastuse protsent oli kogu maikuu jooksul 1-2 meetri 

sügavusel (joonis 7). Juuli alguseks oli hapnikurikkam veekiht tõusnud 0,5 ja 1 meetri vahele. 

Kolmest meetrist sügavamal tavaliselt hapnik puudus või esines seda väga väikestes 

kontsentratsioonides.  

 

Joonis 6. Verevi veetemperatuur, erinevates kihtides uurimisperioodi jooksul.  

 

Joonis 7. Verevi hapniku küllastus, erinevates kihtides uurimisperioodi jooksul. 
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Verevi järve metabolismi näitajad 1. kihi kohta sai uurimistulemuste alusel arvutada 

kolmekümne päevase perioodi jaoks. 2. kihis ja 3. kihis teostatud mõõtmiste alusel sai nende 

kihtide metabolismi arvutada kümne päeva jaoks uurimisperioodi jooksul. Suurimad GPP ja R 

väärtused (tabel 3) Verevi järves leiti 2. kihis (vastavalt 445,4 ja 307,6 μmol O2 m
-3

 d
-1

). 

Kihtide vahelises võrdlused oli keskmine GPP ja R uurimise perioodi vältel samuti kõrgeim 2. 

kihis (vastavalt 124,8 ja 184 μmol O2 m
-3

 d
-1

). Samas ületas 2. kihis R pidevalt GPP, mille 

tulemusena oli kiht pidevalt heterotroofne (joonis 8b). 1. kihi GPP ületas suurema osa ajast R, 

mistõttu uurimisperioodi keskmisena oli Verevi järve läbisegunenud osas autotroofne,kuigi 

iganädalaselt esines ka heterotroofseid päevi (joonis 8a) 3. kihis GPP puudus, mistõttu kogu 

selle kihi puhasproduktsioon oli kogu uurimisperioodi vältel negatiivne – heterotroofne 

(joonis 8c). 

 

Tabel 3. Arvutatud metabolisminäitajate keskmised-, miinimum- ja maksimumvääärtused 

Verevi järves. R – hingamine (μmol O2 m
-3

 d
-1

); GPP – koguproduktsioon (μmol O2 m
-3

 d
-1

); 

NEP – puhasproduktsioon (μmol O2 m
-3

 d
-1

).  

 1. veekiht  2. veekiht  3. veekiht  Kogu    

veemass 

 

 Kesk. Min Max Kesk. Min Max Kesk. Min Max Kesk. Min Max 

R 75,1 21,1 185,7 184,0 106,6 307,6 18,6 1,9 35,6 73,0 30,6 143,5 

GPP 122,2 34,4 309,5 124,8 3,0 445,4 0,0 0,0 0,0 56,1 20,3 92,6 

NEP 47,0 -38,9 221,2 -59,2 -

257,7 

137,8 -18,6 -35,6 -1,9 39,5 -5,2 146,8 

 

Jooniselt 8 näeme veel ka graafiliselt, et uuritaval perioodil GPP sügavamal kui neli meetirt ei 

esine. 2. kiht (hüppekiht) oli autotroofne ainult neljal päeval kümnest. 1. kiht (epilimnion) oli 

heterotroofne kaheteistkümnel päeval kahekümne seitsmest. Hüpolimnionis GPP puudus, 

mistõttu on joonisel 8c R väärtused varjutatud NEP omadega.  
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Joonis 8. Verevi järve metabolisminäitajad; A- epilimnionis; B- metalimnionis; C- 

hüpolimnionis. Hingamine (R) on näidatud negatiivse väärtusena, et neid oleks parem koos 

GPP ühel joonisel vaadelda. 
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4. ARUTELU 

 

2013. aasta kevadel pärast jää minekut Verevi järv täielikult ei segunenudki. Talvine 

kihistumine läks peaaegu mõne päevase vahega üle suviseseks kihistumiseks (joonis 6). 

Sealjuures epilimnioni ja hüpolimnioni temperatuuride erinevus oli pidevalt vähemalt viis 

kraadi. 2013. aasta kevad-suvi oli Eestis erakordselt soe. Kui Verevi järve pinnavee 

temperatuur oli peale jää minekut (29.04.2013) vaid veidi enam kui viis kraadi Celsiuse järgi, 

siis juba 11. septembriks lähenesid pinnavee temperatuurid 20 kraadile Celsiuse järgi (joonis 

6). Kuigi käesoleva uuringu raames vaadeldi Verevi järve vaid veidi enam kui ühe kuulise 

perioodi jooksul (mai ja 11 päeva juunit), võib järeldada, et 2013. aastal esindas järv taaskord 

meromiktilisi järvi, mida on täheldatud ka varasemates uuringutes (Kangro et al., 2005). 

Pidevseire alusel mõõdetud lahustunud hapniku (DO) kogused Verevi järves varieeruvad 

kihiti väga suurtes kogustes (joonis7). 2013. aastal paiknes hapniku vaene tsoon allpool 2,5 

meetri sügavust veekihti, ning kolmandast meetrist kuni põhjani ei leidunud hapniku enam 

üldse. Soojad ilmad ja kõrged päikesekiirguse näitajad kasvatasid pinnakihtide produktsiooni 

väga kõrgeks, mistõttu esines seal kuni 200% DO küllastuskoguseid. Kõrgeimad DO kogused 

mõõdeti maikuus 1-2 meetri sügavusel veel ning juuni 0,5-1 meetri sügavusel vees, mis 

näitab, et suurim produktsioon ei toimu Verevis vahetult veepinna all vaid veidi sügavamates 

kihtides. Tihti võis täheldada kõrgemaid hapniku koguseid hoopis metalimnionis, vahetult 

hüppekihi peal või isegi hüppekihis. Eelnevat on leitud ka mitmetes teistes sügavate järvede 

pidevmõõtmiste uuringutes (Coloso et al., 2008; Sadro et al., 2011; Staehr et al., 2012). 

Saadud andmetele toetudes võime öelda, et hinnates Verevi järve NEP väärtusi vaid 1. kihis 

teostatud mõõtmiste alusel ülehindaksime me tugevalt järve koguproduktsiooni (joonis 9), 

sest kuigi alumised kaks kihti käituvad kogu vaadeldava perioodi keskmisena heterotroofselt, 

toimub kõrgeim GPP enamasti siiski 2. kihis. 

1. kihi (epilimnioni) põhjal NEP hinnates oleks eksimus kogu veemassiga võrreldes 19,1%. 

Ülemise veekihi põhjal arvutatuna ülehindaksime me puhasproduktsiooni kuuel, ning 

alahindaks neljal uuritud päeval (joonis 9). 
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Kahel päeval (25.05 ja 29.05.2013) oli NEP kogu veemassi kohta negatiivne, ehk veekogu 

käitus heterotroofsena, selle põhjustas väike koguproduktsioon, mis tulenes tõenäoliselt liiga 

madalast päikese kiirguse väärtustest. Keskkonnaagentuuri andmetel oli nendel päevadel ilm 

tugevalt pilves. Mõõdetud andmete kohaselt oli keskmine fotosünteetiliselt aktiivse 

valguskiirguse hulk nendel päevadel 118,1 ja 209,7 PAR μmol m
-2

 d
-1 , mida on oluliselt 

vähem, võrreldes 15.05.2013 mõõdetuga, mil esines kõige suurem puhasproduktsioon (146,8 

μmol O2 m
-3

 d
-1

); sellel päeval oli keskmise valguse kiirguse hulk koguni 603,9 PAR  

μmol m
-2

 d
-1

. 
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Joonis 9. Verevi järve NEP võrdlus 1. kihis ja kogu veemassis. NEP>1= autotroofne; 

NEP<1=heterotroofne. 

Uuritud perioodil oli Verevi järve kahe pealmise kihi GPP väga kõrge ületades pidevalt kogu 

antud ökosüsteemi hingamise. Eelnevast tulenevalt käitus järv 2013 aasta maikuus valdavalt 

autotroofse veekoguna, kuigi esines ka päevi kui kogu veemassi R ületas GPP (joonis 9). 

Elustiku rikkuse tõusuga muutub järve veeläbipaistvus suve poole väiksemaks, hakates 

seetõttu pärssima valguse jõudmist sügavamatesse kihtidesse. Valguse vähenedes 

sügavamates kihtides, liiguvad primaarprodutsendid rohkem pindmiste kihtide poole. 

Vaadeldes jooniste 8 ja 9 metabolisminäitajate trende, võime eeldada et juba juuni lõpuks võis 

Verevi järv käituda valdavalt heterotroofsena. Kuigi vaadeldava perioodi puhul ei saa teha 

üldistusi Verevi järve metabolismitüübi kohta kogu aasta ulatuses, saime me teada, et ka 

Verevi järves esineb autotroofseid perioode kogu veemassi ulatuses pikema aja jooksul kui 

vaid mõni üksik päev.  
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KOKKUVÕTE 
 

Töö põhieesmärk oli Verevi järve uuringu näitel võrrelda ainevahetust kihistunud järve 

erinevates veekihtides ning anda hinnang sellele, kui palju mõjutavad erinevates veekihtides 

teostatud vaatlused kogu järve metabolismi. Käesolevas bakalaureusetöös kasutatud andmed 

koguti Verevi järvest 2013. aastal, mil leidis aset ülemaailmne uuring rahvusvahelise projekti 

GLEON alamprojekti Spring Blitz raames. Mõõdetud andmete põhjal leiti, et ülemises 

segunenud kihis olid GPP ja R keskmisteks väärtusteks vastavalt madalamad kui järve 

hüppekihis või vahetult selle peal. Kogu veemassi kohta arvutatuna oli vaadeldava perioodi 

keskmine GPP 56,1 ja R 73,0 μmol O2 m
-3

 d
-1

. Ülemise segunenud kihi NEP 

mõõtmisperioodil oli keskmiselt 47,0 μmol O2 m
-3

 d
-1

, ning kogu veemassi kohta oli sama 

näitaja 39,5 μmol O2 m
-3

 d
-1

. Eelneva põhjal saame järeldada, et vaid ülemise segunenud kihi 

metabolismi uuringute põhjal kogu järve iseloomustades ülehindaksime me kogu järve 

puhasproduktsiooni. Verevi järves olid nii GPP kui R keskmiselt kõrgemad just 2. kihis. 3. 

veekiht (hüpolimnion) oli kogu mõõtmisperioodi jooksul heterotroofne. Verevi järv käitus 

2013. aasta mai ja juuni kuus peamiselt heterotroofsena ainult kahel päeval kümnest, mil 

kõikide kihtide metabolisminäitajaid oli võimalik arvutada. 

Aastal 2013 pärast jää minekut ei segunenud Verevi järv täies ulatuses. Vaid esimesel kolmel 

päeval peale jääminekut esines pindmiste ja põhjakihtide vahel temperatuuri erinevus, mis oli 

väiksem kui viis kraadi Celsiuse järgi. Kõige kõrgemad lahustunud hapniku kogused 

registreeriti 1-2 meetri sügavusel. Nimetatud veesambas ulatus mõnedel uurimispäevadel DO 

küllastus kui 200%. 

Käesoleva töö sissejuhatuses püstitati kaks hüpoteesi, milledele töö kinnitust otsiti. Käesoleva 

tööga lükati ümber järgnev hüpotees:  

1. Kihistunud järves on produktsioon kõige suurem veekogu ülemises segunenud kihis; 

Käesoleva uuringu andmetele toetudes oli küll kõige suurem puhasproduktsioon (NEP)  

1. kihis, ent suurimad produktsiooniväärtused (GPP) mõõdeti 2. kihis. Seega võib öelda, et 

kihistunud järvede metabolismiuurimisel ei piisa kindlasti vaid ülemise segunenud kihi 

uurimisest. 
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Töös lükati osaliselt ümber järgnev hüpotees: 

2. Verevi järv on oma metabolismitüübilt heterotroofne veekogu. 

Kogu veemassi põhjal arvutatuna oli Verevi järv mõõtmisperioodil enamiku ajast autotroofne - 

kaheksal päeval kümnest, mil sai arvutada kogu veemassi metabolismi. Eelnevast tulenevalt 

esineb Verevi järves ka perioode, kus järv käitub valdavalt autotroofse veekoguna. Samas aga ei 

saa käesoleva uuringu tulemuste põhjal ümber lükata, et aasta keskmisena käitub järv siiski 

heterotroofse veekoguna, ehk siis järvest emiteerub ümbritsevasse keskkonda rohkem 

süsihappegaasi kui järv seda siduda suudab. 
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SUMMARY 

„Early spring lake metabolism in a stratified lake“. 

 

In order to understand a wide range of processes, like food webs or global carbon cycle in 

aquatic ecosystems, it is important to measure or calculate gross primary production (GPP) 

and respiration (R). Metabolic balance is determined by the amount of organic matter 

produced and consumed within a lake. If the GPP exceeds R the lake is autotrophic (net 

ecosystem production (NEP) ˃ 0), while if R exceeds GPP the lake acts as a heterothophic 

system (NEP < 0). High frequency automated monitoring can be used to measure changes of 

dissolved oxygen (DO) in waterbodies. The change of DO can be used to determine metabolic 

rates. Usually lake buoys have only one DO sensor, placed in the upper mixed layer of the 

lake. Therefore calcualtion of whole lake metabolism only with that single sensor is not 

recommended. Still, researchers usually rely on a single sensor which can lead to inaccuracies 

in metabolic rate measurements in deeper lake layers. 

The aim of this research was to compare lake metabolic rates within three depth layers in 

stratified Lake Verevi. This study was the first experiment to get knowledge about whole lake 

metabolism in stratified lakes in Estonia. 

The mean GPP in upper layer (mostly epilimnion) was 122,2 μmol O2 m
-3

 d
-1

 while it was 56,1 

μmol O2 m
-3

 d
-1

 in the whole lake water column. The highest GPP was found in second layer 

(metalimnion), with a value of 124,8 μmol O2 m
-3

 d
-1

. During sampling time there was no 

GPP in hypolimnion of the lake. R was highest also in the second layer of the lake, and varied 

between 1,9 to 307,6 μmol O2 m
-3

 d
-1

 in whole water column. The mean rates of NEP were 

47,0 μmol O2 m
-3

 d
-1

 in the first layer and 39,5 μmol O2 m
-3

 d
-1

 in the whole water column. 

Therefore the mean NEP in the first layer was 13,7 μmol O2 m
-3

 d
-1

 higher than in the whole 

water column. Whole lake metabolism type was autotrophic eight days out of the ten days that 

we managed to investigate whole water column. 

There were two hypotheses in this study: 

Firstly it was suggested that GPP is the highest in the upper mixed layer. The research did not 

confirm the first hypothesis. NEP was highest in first layer, but highest GPP values were 

found in second layer (metalimnion) of lake. 
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Secondly it was suggested that metabolic type of lake Verevi is heterotrophic. During most of 

the measuring period, lake Verevi was clearly autotrophic, but this does not confirm that on a 

yearly basis lake is acting more like an autotrophic waterbody. 
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