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Väikejärvede seisundi dünaamika jälgib ilma ning laiemas plaanis ka kliimamuutusi, ometi on 

atmosfääri kaudu transporditavatele biogeenidele toiteainebilanssides kahetsusväärselt vähe 

tähelepanu pööratud. Vaid meie suurjärvede Peipsi ja Võrtsjärve ainebilansis on atmosfääri 

kaudu saabuvad lämmastiku ja fosfori vood oma koha leidnud.  

Antud bakalaureusetöö peamine eesmärk on välja selgitada, kas atmosfäärireostusena saabuvate 

toiteainete roll võib suletud valgalaga järvede puhul olla  toiteainetebilansis tähtsamal kohal kui 

valgala kaudu saabuvatel. 

Töös on kasutatud Eesti riikliku keskkonnaseire andmeid, täpsemalt Saarejärve kompleksseire 

ning Eesti väikejärvede seire andmeid aastatel 2010-2013. Valgala toiteainetekoormuse 

hindamisel on kasutusel Keskkonnaseire maakattetüüpide andmed ning arvutusel kasutatud 

Arvo Iitali toiteainetekoormuse koefitsente.  

Töö tulemustest ilmneb selgesti, et suure veepeegli pindalaga järved või suletud ning väikese 

valgalaga järvede puhul võivad atmosfääri kaudu transporditavad ainekogused ületada 

sissevoolude kaudu saabuvaid mitmekordselt. Vaadelses uuritud aastate keskmist atmosfäärse 

päritoluga lämmastiku sissekande tulemusti on suurim sissekanne Suurlahel 27295,6 kg/a, 

ülejäänute, väiksema peegelpinnaga järvede seast suurima sissekandega on aga Tõhela järv 

1791,2 kg/a ja Pühajärv 1639,4 kg/a. Vaadeldes Fosfori atmosfäärse sissekande uuritud aastate 

keskmist tulemust on samuti Suurlaht suurima koormusega 1565,4 kg/a. Väiksemate veepeegli 
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pindaladega järvesest aga on suurte sissekannetega Kooru järv 247 kg/a, ning Tõhela järv 117,8 

kg/a. Väikseima atmosfäärse fosfori sissekandega järv on aga Nohipalo Valgõjärv, vaid 2,3 kg/a. 

Nagu ka eelpool mainitud, ei panda suurt rõhku väikejärvede puhul atmosfäärse päritoluga 

toiteainete leviku uurimisele, ometi on see mitme järve puhul oluline. 

Märksõnad: toiteained, bilanss, toiteainetekoormus, valgala, atmosfäär 
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The status dynamics of the small lakes depend on weather and climate change, however, the 

atmospheric  biogenes input in the lake nutrient budget have got woefully little attention. Only in  

our great lakes, in lake Peipsi and lake Võrtsjärv, the atmospheric nitrogen and phosphorus flows 

have found their place. 

The main aim of the thesis is to find out if atmospheric nutrient input could be dominant in some 

of the Estonian small lakes nutrient budget. In this study there were examined 11 of the Estonian 

continuously monitored small lakes and their nurtiend budgets in 2010 - 2013. The atmospheric 
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input to the lake were compared to the catchment area inflow. Arvo Iital´s coeficents were used 

for the evaluation of the drainage area land covers.  

It appears clearly in the results, that, in the lakes with large surface area, or with closed, and a 

small drainage area, the atmospheric input may exceed many times the quantities of the drainage 

area inflow.  

The greatest atmospheric phosphorus and nitrogen input average result is in Suurlaht 27295,6 

kg/a. Other examinated lakes with smaller surface area had also great atmospheric nitrogen 

inputs, like in lake Tõhela 179,1 kg/a and Pühajärv 1639,4 kg/a.  In addition to Surlaht 1565,4 

kg/a the atmospheric phosphorus input numbers were high in lake Kooru 247 kg/a aga lake 

Tõhela 117,8 kg/a. The smallest atmospheric phosphorus input were in Nohipalo Valgõjärv 2,3 

kg/a. 

As also mentioned above, there are not a great emphasis on the surveys of the small lake 

atmospheric nutrient input, however, it is important in some of the lakes nutrient budget. 

Keywords: nutrients, nutrient budget, drainage area, atmospheric input, nutrient input 
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SISSEJUHATUS 

 

Järved on inimkonnale tähtsad nii oma ökosüsteemiteenuste kui ka puhtalt esteetilise 

väärtuse poolest. Järvede vesi on alati olnud joogivee allikaks,  kalastuspaigaks ning 

olulisel kohal ka tööstuses, hüdroenergia tootmises ning andnud teisigi tarvilikke hüvesid. 

Sellise mastaapse kasutuse ning üldise inimtegevusega on kaasnenud paraku suur mõju 

järvede ökosüsteemidele. Tulemuseks on see, et järved on ohustatud erinevat tüüpi 

reostuse poolt ning aina sagedasemad on ökoloogilised häiringud (Likens, 2010). 

Veekogude intensiivse kasutuse tõttu on toiteainete kontsentratsioon järvedes 

märkimisväärselt tõusnud. Biokeemilised ringed on veekogudes kiirenenud, lisajõgedest 

sissekantava ainete ning veekogus akumuleeritud ainete koguste suurenemise tõttu (Welch 

& Jacoby, 2005). Industrialiseerimine, inimpopulatsiooni plahvatuslik kasv, 

liiklusvahendite hulga suurenemine ja ohjeldamatu fossiilsete kütuste kasutamine on 

muutnud kõiki peamisi aineringeid Maal (Falkowski et al 2000). Näiteks on seeläbi 

suurenenud biosfääris ringleva reaktiivse lämmastiku hulk 100 % (Galloway et al 2008). 

Looduslike veekogude keemiline koostis ja füüsikalised omadused on mõjutatud veeringe 

erinevates osades toimuvatest mitmekülgsetest ja keerukatest protsessides ning valdavaks 

mõjutajaks on valgala ning seal toimuv, millele omakorda sekundeerivad põhjavesi ja 

atmosfäär. Piirkonniti märkimisväärselt  varieeruva koostisega atmosfäär on üheks järvede 

energia- ja ainevoogude allikaks. Atmosfääri poolt otseselt mõjutatud vihmavee koostis 

varieerub samuti piirkonniti ja maapinnale jõudes mõjutab see nii veekogude pinnakihtide 

keemilist koostist kui ka vee koostist maismaapinnases. Näiteks tööstuspiirkondades võib 

atmosfääris leiduda suures koguses väävli- ja lämmastikuühendeid, tolmu ja raskmetalle 

ning sealt veekogudesse jõudvad sademed olla ohtlikult happelised ja toksilised (Tundisi, 

2011). 

Võrreldes teiste veeökosüsteemi komponentidega, on järvede toitelisust käsitlevad 

uuringud pälvinud ilmselt enim tähelepanu. Järve toitelisuse ja troofsusseisundi 

modelleerimise praktika ning analüüsimine on rakenduslimnoloogias pidevas tõusujoones, 

sooviga ennetada muutusi järve toitelisuses või parandada juba halvenenud 

troofsusseisundit. See aga eeldab veeökosüsteemi enda ning eriti detailselt toiteainebilansi 

tundmist (Likens,2010). 
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Enamikel mageveejärvedest esineb püsiv või episoodiline väljavool, mis aitab reguleerida 

vee ning toiteainete taset. Ometi leidub ka järvi, millel väljavool puudub ja valgala 

võrreldes järve enda pindalaga on väike. Need umbjärved on väga tundlikud klimaatilistele 

variatsioonidele ning inimtegevusega kaasnevale saastumisele ning iga väikseimgi muutus 

järve jõudva vee keemilises koostises või hulgas mängib suurt rolli  (Likens, 1985). 

Rakendusuuringutes on selgunud, et halva või halveneva seisundiga umbjärvede valgala ei 

saa alati otseselt „süüdistada“ veekogu halvas ökoloogilises seisundis, kuna järve valgala 

ise on väike ning seal puuduvad  punktreostusallikad ning arvestatav hajuskoormus. Küll 

aga võivad olulist rolli mängida atmosfäärist lähtuvad aine- ja energiavood. 

Bakalaureusetöös kirjeldatakse peamisi atmosfäärse päritoluga toiteaineid, nende 

levimisviise- ja vorme ning mõju järve ökosüsteemi seisundile. Analüüsitakse erinevate 

hüdroloogiliste ja morfomeetriliste iseärasustega Eesti väikejärvede toiteainebilanssi ja 

atmosfäärireostusena saabuvate toiteainete osatähtust selles. Bakalaureusetöö eesmärgiks 

on välja selgitada atmosfääri kaudu saabuvate toiteainete rolli suurus ainebilansis suletud 

valgalaga järvede puhul võrrelduna valgalalt saabuvaga. Töö hüpotees väidab, et 

atmosfääri kaudu levivatel toiteainetel võib Eesti väikejärvede toiteainebilansis olla kandev 

osa. 

Töö autor tänab nõuannete, kirjandusallikatega varustamise ning meeldiva koostöö eest 

oma juhendajat Toomas Kõivu, kes aitas töö valmimisele igati kaasa.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Toiteained siseveekogudes 

 

Kõik organismid vajavad oma rakkude ülesehitamiseks ja elutegevuseks väliskeskkonnast 

kindlaid keemilisi elemente või nende ühendeid. Inglise keeles pruugitakse nende puhul 

ühte konkreetset terminit – nutrients.  Eesti keeles on vastete hulk märksa laiem – 

taimtoiteained, toitesoolad, biogeenid ning toitained ja toiteained (Ökoloogialeksikon, 

1992). Neist kaks viimast on äärmiselt sarnased, kuid omavad erinevat tähendust. 

Toiteained on keemilised elemendid või nende lihtsamad anorgaanilised ühendid, mis on 

vajalikud primaarprodutsentide (vetikad ja suurtaimed) kasvuks ning arenguks. Toiteained 

ei saa reeglina mõne teise elemendiga asendada. Toitained seevastu aga on eelkõige 

orgaanilised ühendid, mis on sünteesitud primaarprodutsentide poolt ning mida vajavad 

eelkõige heterotroofsed organismid (Shen, 2013). 

Rakkudes leiduvaid ning nende struktuuri ja funktsioneerimiseks vajalikke keemilisi 

elemente on võrdlemisi palju – üle 20 (Moss, 2010). Sõltuvalt nende vajadusest ja hulgast 

rakkudes jaotatakse toiteained makrotoiteaineteks (N, P, C, H, O, S, K, Mg, Ca, Cl, Na) 

ning mikrotoiteaineteks (Si, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, V, Co) (Tundisi, 2011). Toiteainetele 

on rakkudes omane kindel stöhhiomeetriline vahekord. Näiteks C:N:P puhul atomaarne 

suhe kujul 106C:16N:1P, mida tuntakse ka Redfieldi suhtena (Redfield, 1958). Toiteainete 

ringlus siseveekogudes on tihedalt seotud veeökosüsteemides toimuvate bioloogiliste 

protsessidega ja stöhhiomeetrilised suhted peegeldavad toiteainete leidumist veekogus 

(Tundisi, 2011; Wetzel, 2001). Kui vees leiduvate toiteainete vahekord on vajalikust 

stöhhiomeetrilisest suhtest erinev, siis Liebigi miinimumiseaduse põhjal hakkab 

primaarproduktsiooni limiteerima see toiteaine, mille suhteline hulk on kõige madalam. 

Limiteeriv toiteaine on selline keemiline element, mis mõjutab esmastootjate populatsiooni 

arvukust ja produktsiooni antud ajahetkel kõige enam. 

Vaatamata toiteainete suurele arvule on siseveekogudes neist olulisemateks fosfor (P), 

lämmastik (N), süsinik (C) ja räni (Si). Nende toiteainete leidumine, kontsentratsioon ja 

omavaheline suhe paneb aluse veekogu toitelisusele ehk troofsusele.  
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1.1.1. Fosfor 

 

Fosfori roll rakkude biokeemilistes reaktsioonides on äärmiselt mitmekülgne. 

Makroergiliste sidemete moodustumisel (ATP molekulid) on tal täita oluline roll raku 

energiavahetuses  osaleb makroergiliste sidemete moodustamises (näit. ATP). Fosforit on 

kesksel kohal ka paljudes biomolekulides nagu  nukleiinhapped, fosfolipiidid, süsivesikute 

fosfoderivaatid ja koensüümid (Wetzel 2001). Biokeemiline taust on üheks peamiseks 

põhjuseks, miks fosfor on valdavalt limiteerivaks toiteaineks siseveekogudes 

(Vollenweider & Kerekes, 1982) ja järvede primaarproduktsioon on tihti seotud just selle 

elemendi, mitte teiste toiteainete või keskkonnafaktoritega (Welch & Jacoby, 2005). 

Fosfor eksisteerib keskkonnas erinevate orgaaniliste ja anorgaaniliste ühenditena (Martin, 

2014), kusjuures mõlemad võivad eksisteerida lahustunud vormidena,  kolloididena või siis 

osakestena. Vee analüüsil on keerukas või isegi mõeldamatu eristada kõik võimalikke 

fosfori vorme. Seepärast eristatakse enamasti nelja fraktsiooni, millel on vee ökosüsteemi 

jaoks kõige suurem tähtsus: lahustund anorgaaniline fosfor (ka lahustunud reaktiivne 

fosfor), lahustunud orgaaniline fosfor, partikulaarne fosfor ja kõigi eelnevate summana 

üldfosfor (Moss, 2010).  Lahustunud anorgaaniline fosfor (PO4
3-

, HPO4
2-

, H2PO4
−
 ioonid) 

on peamiseks vormiks, mida planktonvetikad ja suurtaimed on võimelised otse kasutama 

(Martin, 2014). Lahustunud orgaanilise fosfori fraktsiooni kuuluvad nukleiinhapped, 

fosfolipiidid ja fosforit sisaldavad madalmolekulaarsed ainevahetuse jäägid. Partikulaarse 

fosfori puhul saame omakorda rääkida orgaanilisest ja anorgaanilisest osast. Orgaanilise 

osa alla kuuluvad näiteks üksikud rakud (bakterid, vetikad), terved organismid või pude. 

Anorgaaniline pool kujutab aga endast pinnaseosakesi või neile adsorbeerunud 

fosfaatioone (Wetzel, 2001).  Järve ökoloogilise seisundi hindamisel kasutatakse tihtipeale 

vaid üldfosforit.   

Fosfori päritolu ja esinemisvorm mängivad suurt rolli selle edasises saatuses aineringetes 

ja järve ökoloogilise seisundi hindamisel (Martin, 2014). Peamiseks fosfori allikaks 

veekogudes on fosfaatsed kivimid, kust fosfor eraldub keskkonda kas erosiooni teel või 

intensiivse maakasutusega aladelt järve sisse voolava veega (Joonis 1). 
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Joonis 1. Fosforiringe vee ökosüsteemis (Welch & Jacoby, 2005). 

 

Järvede üldfosforist moodustab tavaliselt suurema osa orgaaniline fosfor (kuni 95%), 

sellest umbes 70% on sestoni koostises ja ülejäänu lahustunud kolloidsel kujul. Lahustunud 

anorgaanilise fosfori osakaal on tavaliselt alla 5%, ja selle ringluskiirus on väga suur 

(Welch & Jacoby, 2005). 

 

1.1.2. Lämmastik 

Sarnaselt fosforile, kuulub ka lämmastik paljude biomolekulide koosseisu ning on rakkude 

ainevahetuses asendamatu keemiline element. Näiteks aminohappeid, valke ja 

nukleiinhappeid poleks võimalik ilma lämmastiku osalusta moodustada, kuna sel on 

biomolekulides eelkõige „süsinikuskeletti“ täiendav ja üldist reaktiivsust tõstev roll 

(Wetzel 2001). Sellest hoolimata on lämmastik siseveekogudes harva limiteerivaks 

toiteaineks. Eranditena võivad käituda vaid väga reostunud või toiteainetevaesed 

veekogud, kus toiteainete tasakaal on rikutud ning merega otseses ühenduses olevad 

veekogud (Tundisi, 2011; Wetzel 2001).  

Lämmastiku ringe on väga keeruline (Joonis 2), mitmed protsessid sõltuvad veekogu 

suurusest ning pole olulised vaid vee ökosüsteemi produktiivsusele vaid keskkonnale 

terviklikult.  Mõlemad, nii lämmastiku fikseerimise kui akumuleerimise protsessid, 



11 

 

mõjutavad suuresti produktiivsust ning reostust veekogus. Need protsessid hõlmavad 

lämmastiku ringes toimuvaid tsükleid, kus algselt atmosfääris olev N2 fikseeritakse 

mikroorganismide poolt ning hiljem toimub lämmastiku atmosfääri tagasi lendumine N2O 

või N2 kujul denitrifikatsiooni protsesside läbi.  Kumbki protsess, ei nitrifikatsioon ega 

denitrifikatsioon, ei vaja otseselt  bioloogilist vahendust, ehk mikroorganismide abi, kuid 

ilma selleta toimuksid need protsessid väga aeglaselt. Mikrooorganismid kiirendavad 

nimetatud reaktsioonide kiirust samal ajal ise kogudes vajalikku energiat reaktsioonide 

käigus vabanevast keemilisest energiast. Seetõttu on nad  ka kemotroofsed organismid 

(Martin, 2014). 

 

 

Joonis 2: Lämmastiku ringe vee ökosüsteemis (Welch & Jacoby, 2005). 

 

Nitraadid (NO3
-
) on veetaimedele kõige paremini omastatav lämmastikuvorm, selle 

kogused vees varieeruvad tugevalt, seda seepärast, et kui produktiivsus on kõrge, siis 

seotakse kogu vaba lämmastik taimsesse biomassi. Lämmastiku kontsentratsioonid üle 1 

mg / l  võivad küll veekogus esineda, kuid on väga harvaks nähtuseks. Tavaliselt on selline 

konsentratsioon indikaatoriks, et tegemist on antropogeensete lämmastiku allikatega. 
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Ammoniaak  (NH3)  või ammoonium (NH4
+
), mis on peamine vees leiduv vorm, hakkavad 

veekogus domineerima vaba hapniku puudumise korral või kui tegemist on väga 

toiteainetega rikastunud veega. Sellegi poolest on need lämmastiku vormid siiski vähem 

domineerivad võrreldes nitraatide osakaaluga veekogus. Seepärast, et  NH4
+
  on rohkem 

redutseeritud vorm  ning seetõttu ka taimede eelistatuim vorm, võrreldes nitraatidega.  

NO2
-
  aga ei kasutata elutegevuseks, sest see lämmastiku ühend võib osutuda 

organismidele toksiliseks. NO2
- 

 ei ole ka kuigi märkimisväärsetes kogustes kättesaadav, 

kuna ta on üsna ebapüsiv ühend, mis oksüdeerub kiiresti nitraatideks (Welch & Jacoby, 

2005). 

N2 on lämmastikuvorm, mida enamik organisme pole suutlised kasutama lämmastiku 

allikana. Lämastiku fikseerimiseks on vaja ensüümi nitrogenaas, mis on omane vaid 

prokarüootidele. Kindlad prokarüoodid on võimelised kasutama N2 ning suudavad 

muundada selle ammoniaagiks, mida on võimalik kasutada orgaanilse aine sünteesil, 

eeldades, et vajaminev energia on olemas. N2 molekuli on väga keeruline organismidel 

omastada kuna selle molekuli kovalentse kolmiksideme lõhkumiseks kulub suur hulk 

energiat. Seetõttu eelistavad organismid lämmastiku omastada kombineeritud ühenditest 

(Dodds & Whelts, 2010). Lämmastiku fikseerimine on hooajaline vee ökosüsteemis 

toimuvas lämmastikuringes. Autotroofsetele organimidele, kes toodavad nitrogenaasi on 

lahustunud nitraadid, nitritid ja ammoonium kõige olulisemateks anorgaanilisteks 

lämmastiku vormideks. Eelnimetatud lämmastiku vormid jõuavad veekeskkonda läbi 

sademete, pinnavee ning põhjavee (Lambert & Sommer, 1997). 

 

1.1.3. Süsinik 

Süsinik on element, mida kasutatakse kõige enam produktiivsuse kirjeldamisel, kuna  ligi 

50 % orgaanilise aine kuivmassist on süsiniku kanda. Tema kontsentratsioon kuivaine 

ühiku kohta on võrreldes lämmastiku ja fosforiga pigem stabiilne ning seepärast pole 

süsinik enamasti limiteerivaks toiteaineks (Welch & Jacoby, 2005). Süsiniku allikad ning 

liikumine eri tasemetel on toodud Joonisel 3 (Welch & Jacoby, 2005).  
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Joonis 3: Süsiniku ringe ning ringes toimuvad olulised protsessid: aeroobne hingamine, lagundamise käigus 

toimuv mikroorganismide aeroobne hingamine, bakteriaalse lagundamise käigus toimuv anaeroobne 

hingamine, vaba CO2, mis on pärit lahustunud anorgaanilisest süsinikust (sõltub pH-st ja kogu anorgaanilise 

süsiniku kogusest),organismide elutegevuse jääkained, CO2 assimileeritakse fotosünteesi abil partikulaarse 

orgaanilise süsiniku vormi (Welch & Jacoby, 2005). 

 

Atmosfäärist pärineva CO2 kogused, mis veekokku jõuavad sõltuvad vaid füüsikalistest 

protsessidest: atmosfääri ja vee piirpinna vahelise difusiooni tulemus, mida kirjledatakse 

Henri seaduse abil. Süsiniku ringe erineb N ja P ringest selle poolest, et vaba CO2 

kontsentratsioon on kontrollitud veekogu elustiku, pH, temperatuuri, difundeerumise 

kiirusest ja kogu süsiniku sisalduse poolt ning kuna CO2 on gaas, siis sõltub selle sisaldus 

veekeskkonnas ka atmosfäärist , kus CO2 moodustab 0.03% (Lambert&Sommer, 2007). 

Fotosüntees ja hingamine on kaks olulist faktorit, mis hoiavad süsteemi tasakaalus, sest 

fotosunteesil ära kasutatud CO2 asendatakse (Welch & Jacoby, 2005). Partikulaarset ning 

lahustunud orgaanilist  süsinikku (POC, DOC) ja ka lahustunud anorgaanilist süsinikku 

(DIC) transporditakse veekokku sisse voolava veega (Wetzel 2001). Lahustunud 
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anorgaaniline süsinik, lahustunud orgaaniline süsinik ja partikularne orgaaniline süsinik on 

kõige olulisemad süsiniku allikad veeökosüsteemis. Veekokku võib partikulaarne 

orgaaniline süsinik lisaks valgala veele jõuda veekokku ka atmosfäärsist, kus partikulaarne 

süsinik esineb mullatolmuna. Partikulaarse orgaanilise süsiniku peamiseks allikaks on 

primaarproduktsioon, kus tavaliselt enamik partikulaarsest orgaanilisest süsinikust on 

seotud detriidis ning elusorganismides. Partikulaarne orgaaniline süsinik võib muutuda 

lahustunud anorgaaniliseks süsinikuks respiratsiooni käigus ning lahustunud orgaaniliseks 

süsinikuks organismide eritiste ja autolüüsi kaudu. Partikulaarne orgaaniline süsinik liigub 

veekogu pelagiaalist bentilisse tsooni ning seotakse setetesse. Settest võib see aga 

vabaneda veesambasse tagasi tuule mõjul vee segunemise käigus või bentostoiduliste 

organismide tegevuse tagajärjel. Lahustunud anorgaanilise süsiniku varu  sisaldab 

peamiselt CO2, HCO3
-
 ning CO3

2-
.  Struktuurimuutused nende kolme vormi vahel 

toimuvad mõjutatult pH-st ja vee organismide fotosünteetilisest ning respiratoorsest 

aktiivsusest. Kõige olulisem lahustunud anorgaanilise süsiniku allikaks on atmosfäärne 

CO2, domineeriv lahustunud anorgaanilise süsiniku allikaks on kaltsiidist atmosfääri 

jõudevad ning veeauruga seonduvad osakesed. Lahustunud orgaanilise süsiniku varu 

kooneb mitmetest ainetest. Bioloogiliselt reaktiivsed, madala molaarmassiga ühendid on 

vähem esinevad kui suure molaarmassiga humiinained. Lisaks allohtoonsele sisendile on 

lahustunud orgaanilise süsiniku oluliseks allikaks on organismide eritised ning väljaheited 

kõigilt troofilistelt tasemetelt ning autolüüs detriidist. (Lambert & Sommer, 1997).  

 

 

1.1.4. Räni 

Räni on looduslikes vetes  püsikomponendiks, kuid silikaatsete mineraalide väga madala 

lahustuvuse tõttu on räni sisaldus pinnavetes  üpris väike. Loodusvetes esineb  räni H4SiO4  

ja SiO2xH2O kujul. Nende kahe vormi (H4SiO4 ja H3SiO4
-
) sisaldus veekogus  sõltub vee 

pH-st (Welch & Jacoby, 2005). 

Kuna räni esineb veekogus mõõdukas koguses ning on üsna vähe reageeriv, siis omab  see 

suurt tähtsust ränivetikatele, mõnedele suutele veetaimedele ning käsnadele. Ränivetikad 

omastavad suurtes kogustes räni oma pantsri sünteesimise käigus. Räni on peamiseks 
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teguriks mõjutades vetikate produktsiooni mitmetes järvedes ning ränivetikate poolt 

omastatud räni kogused modifitseerivad üldist räni koguste voogu järvedes (Wetzel 2001).    

 

1.2. Järve toiteainebilanss ja selle komponendid 

Järved on avatud ökosüsteemid, seega nende ainevahetus ja kemism on mõjutatud  tugevalt 

ümbritsevast keskkonnast sisse kanduvatest keemilistest ühenditest ning veest. Vesi 

siseneb ning väljub järvest läbi erinevate teede, mis on seotud üldise veeringega.  Joonisel 

4 on kirjeldatud järves toimuvad protsessid nagu toiteainete taaskasutus, settimine ja sette-

vee piirpinnal toimuvad ainevahetusprotsessid, ainevahetus vee ja atmosfääri vahel, 

sissekanne sademetega, sisse- ja väljavool pinnavetega, lahustunud toiteainete adsorptsioon 

ja desorptsioon, suurtes veekogudes ka horisontaalne transport, millest on tingitud veekogu 

hüdroloogilised ning keemilised muutused (Likens, 1985). 

 

Joonis 4: Järve toiteainetebilansi komponendid : 1 - toiteainete taaskasutus, 2 – settimine, 

resuspensioon ja sette-vee piirpinnal toimuvad ainevahtusprotsessid, 3 - ainevahetus vee ja 

atmosfääri vahel, 4 -  sissekanne sademetega, 5 - lahustunud toiteainete adsorptsioon ja 

desorptsioon 6 - sisse- ja väljavool, 7 - Horisontaalne transport (Tundisi, 2011 järgi). 

 

Järv toimib maastiku aineringes akumulaatorina, kuigi lühematel perioodidel võivad ainete 

juurdetulek ja väljavool olla enam-vähem  tasakaalus ning muutused nende omavahelistes 

suhetes ebaselged. Järve toiteainetebilansi arvutamine on universaalne meetod järvede 
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ainevahetuse uurimisel. Bilansi meetodil on võimalik selgitada järve mõju valglalt 

pärinevate ainete transpordile ning muundumisele ja ainevahetust veekogu piirpindadel, so. 

vee ja õhu ning vee ja setete vahel (Tundisi, 2011). 

Toiteainete sisse- ja väljavoolu järve kui tervikut võib jaotada kolmeks: 

meteoroloogiliseks, geoloogiliseks ning bioloogiliseks sissekandeks. Toiteained, millel 

puudub gaasiline faas, satuvad veekokku peamiselt sademete ning valgala sissekande 

kaudu, need ühendid peetakse kinni peamiselt akumulatsiooni teel sügavatesse 

settekihtidesse all pool organismide ning väljavoolu aktiivset tsooni. Gaasilises faasis 

olevad toiteained aga liiguvad ökosüsteemis vabalt sisse- ning väljavoogudega. 

Pragmaatilisest vaatepunktist on oluline uurida ka vee liikumisi pinnases, et ennustada 

võimalikke toiteainete sisssevoolu koguseid järve (Likens, 1985).  

Toiteainete allikaks veekogus on peamiselt atmosfäärist sademetega veekokku sadenevad 

toitained, veekokku sissevoolavad toiteained ning autohtoonsed toiteained. Kuna järved 

toimivad akumulaatoritena siis on ka oluline roll setetest tagasi ringulsesse paisatavatel 

toitainetel. Kõige olulisemaks setetest pärit toiteaineks on fosfor. Fosfori vahetus järve 

põjasetete ja vee vahel sõltub mitmest faktorist ning nende mõjul kas eraldi või 

komplekselt. Kõige olulisemad faktorid neist on: redokspotensiaal, mis sõltub hapniku 

konsentratsioonist vees; pH ; veevahetus, mis mõjutab difusiooni ja transporti; 

temperatuur, mis mõjutab mikroobide aktiivsust ning lagunemist; fosfori ühendid, mis on 

seoutud raua, alumiiniumi, kaltsiumi ja orgaaniliste ainetega.  Eelnimetatud faktorite 

mõjutus järvedes on väga erinev (Likens, 1985).  

Järve setetele on iseloomulik, et toiteained säilivad suures ulatuses. Juhul, kui järves 

toimuv settimine ületab setetest vabanevate toiteainete kogused, siis kirjeltatud nähtust 

käsitletakse kui  järve sisemist toiteainete koormust. Sette ja vee piirpinnal toimuvad 

protsessid on tihedalt seotud vees lahustunud hapnikuga. Järves toimuva termilise 

kihistumise korral lahustunud hapniku hulk hüpolimnionis väheneb veesambas ja setete 

pinnal toimuvate lagundamise protsesside tõttu, mida viivad läbi mikroobid. Lahustunud 

hapniku kontsentratsioon väheneb kiiremini setete pinna lähedal, kuna setete pinnal on 

hapnikutarve suurem kui veesambas. Kui sette pinnal lahustunud hapniku kontsentratsioon 

läheneb nullile, siis sette pinnal olev Fe
3+ 

  oksüdeerub Fe
2+

. Fosfor, mis oli eelnevalt settes 

seotud Fe
3+ 

 ühenditega, vabaneb ning liigub sette poorivette, kust difundeerub tagasi 

veesambasse (Likens, 1985). 
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Oluline tähtsus järvede toitebilansis on ainevahetusel vee ja atmosfääri vahel. 

Ökoloogiliselt erilist tähtsust omavad järve sadenev lämmastiku, fosfori, orgaanilise 

süsiniku ja tugevate hapete kogused. Viimase poole sajandi jooksul on eelnevalt mainitud 

ainete kontsentratsioonid tõusnud rahvastiku kasvu ning fossiilkütuste põletamisest pärit 

gaaside laia leviku tõttu atmosfääris. Atmösfäärse päritoluga lämmastiku kontsentratsiooi 

tõus veekogus tõstab oluliselt veekogu produktiivsust, seda eriti juhul kui ka fosfori 

kogused on tõusujoones. Kuiv- ning märgdepositsiooni kaudu vee pinnale sadenevad 

pestitsiidid, raskemetallid ning tugevad happed mõjutavad tugevalt järve seisundit. 

Eelnimetatud ainete toksiline mõju järve ainevahetusele on küll vähe teada, kuid on siiski 

suureks mureks (Likens, 1985) 

Atmosfäärist pärit vesi on kõige dünaamilisem komponent hüdroloogilises süsteemis. 

Ilmastiku olud on piirkonniti väga erinevad, mille tulemusena sademete jaotus maapinnale 

varieerub ajas ning regiooniti. Enamikes suurtes parasvöötme järvedes moodustavad 

veekogu pinale langevad sademed vaid mõne protsendi kogu veebilansist (O’Sullivan &  

Reynolds, 2004) 

Mõnes  kliimaregioonis on ilmastiku tingimused väga ühtlased ning sellisel  juhul saab 

sademete koguseid väga täpselt määrata. Kuid kui piirkonnas esineb ulatuslikke torme võib 

sademete hindamisel tulla sisse suuri vigu.  Juhul kui arvestada järve kui üksust, siis vee 

bilansi arvutamisel arvestatakse sademete hulgana vaid järve pinnale langevate sademete 

hulka. Seega, otse järve pinnale langevaid sademeid mida määratakse tuleb koguda 

maismaa jaamades. Isegi kui on võimalik koguda andmed otse järvelt, siis ala, millele 

sademed langeksid oleks liiga väike et olulisi järeldusi teha saaks (O’Sullivan &  

Reynolds, 2005).  

Resuspendeerunud rauarikkad setteosakesed võivad siduda lahustuvat fosforit aeroobsest 

veekihist raud (III) kompleksühenditena, ning seeläbi suurendada fosfori tagastust setetest. 

Põhja kinnitunud makrofüüdis võivad samuti otseselt mõjutada fosfori säiluvust settes. 

Hapniku vabanemine juurtest võib viia raua ning mangaani oksüdeerumiseni ja see viib 

fosfaatide sidumiseni settesse. 

Fosfaatide liikumine ning vabanemine aeroobsest settest sõltub lahustunud fosfori 

desorptsioonist anorgaanilistest ühenditest ning orgaanilise materjali mineralisatsioonist 

(O’Sullivan &  Reynolds, 2005) 
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1.3. Depositsiooni roll järve toiteainebilansis 

Depositsioon on üks toiteainete transpordiviise Maa erinevate sfääride vahel, olles 

toiteainete kontrollimatuks allikaks, mida on keerukas hinnata ja mõõta ning mis 

inimtegevuse lisandumisel üha suuremat tähtsust omandab (Boehme, et al 2016). 

Atmosfäärist lähtuvad toiteainetevood pakuvad tõsist täiendust mageveeökosüsteemidele 

(Anderson & Downing, 2006), kuigi taolist toiteainete levikumehhanismi on kõige vähem 

uuritud ja tuntakse kõige halvemini. 

 

 

1.3.1. Lämmastik  

Kõige levinum lämmastikuvorm atmosfääris on gaasiline N2, mis hõlmab mahult ligi 78% 

kõigi atmosfäärigaaside hulgast. Järvede vesi gaasilist N2 lahustunud vormis ja 

vesikeskkonda tungib see difusiooni teel õhu ja vee piirpinna kaudu. Kuigi N2 on väiksema 

lahustuvusega  kui  O2, siis atmosfääri märkimisväärselt kõrge N2 kontsentratsioon tingib 

vees ligikaudu võrdse kontsentratsiooni (Wetzel 2001). Kuna N2 on tänu kolmiksidemele 

keemiliselt üsna inertne molekul ja selle gaasi otseseid tarbijaid on vähe, siis on enamikus 

järvedes kontsentratsioon küllastusele lähedane. Toiteainebilansis saab gaasiline lämmastik 

kajastuda vaid läbi lämmastiku fikseerimise ja denitrifitseerimise. Teoreetilises plaanis 

võib lämmastiku fikseerimine sinivetikate poolt leevendada lämmastikulimitatsiooni, kuid 

mitmed uuringud on näidanud, et fütoplankton ei suuda lühiajalises plaanis kompenseerida 

lämmastikudefitsiiti (Lewis & Wurtsbaugh 2008), kuna seda kontrollivad paljud erinevad 

füüsikalis-keemilised tegurid. 

Lisaks ohtralt esinevale gaasilisele lämmastikule võib atmosfäärist leida ka arvukalt 

reaktiivse lämmastiku erinevaid vorme. Ioonsetest vormidest on levinuimad HNO3, NH4
+
 

ja NO3
-
. Lämmastik võib olla ka anorgaaniliste osakestena ning orgaaniliste ühendite 

koosseisus lahustunult ja osakeste kujul. Reostuseta piirkondade atmosfääris on kõige 

sagedamini esinevaks lämmastikuvormiks NH4
+
, mis pärineb lagunenud orgaanilisest 

materjalist. Atmosfääris tolmuosakestega seotud, võib oksüdeeruda nitraatideks (Wetzel, 

2001). Lämmastikuühendite transportijaks võivad olla vihm ja lumi või toimub jõudmine 
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maapinnale kuivdepositsiooni teel (Schlesinger 2009). Sademetega järve kanduvate 

lämmastiku kogused on väga varieeruvad sõltuvalt kohalikest meteoroloogilistest 

tingimustest, tuulest, järve paiknemisest tööstus ning põllumajanduspiirkondade suhtes. 

Otsest suhet lume- või vihmasaju intensiivsuse ning sademetega veekogu pinnale langeva 

lämmastiku koguste vahel pole leitud. Siiski on lumi võrreldes vihmaveega tunduvalt 

lämmastikurikkam. Need kogused võivad moodustada ligi poole kogu aastasest 

sademetega järve sadeneva lämmastiku kogustest, ometi moodustab lumi vaid väikese osa 

aastasest sademete hulgast. Kuivdepositsiooniga sadenevate toiteainete kogused võivad 

ületada 10 kordselt vihmavees esinevate toiteainete kogused (Wetzel, 2001). 

Tähelepanuväärne on, et enamasti on reaktiivse lämmastiku transpordil atmosfäärist 

pööratud tähelepanu maismaaökosüsteemidele ning nendega seotud biogeokeemilistele 

aineringetele.  Atmosfäärist pärineva lämmastiku mõju veeökosüsteemidele leiab aga 

kajastamist võrdlemisi vähestes töödes ning seda peetakse võrreldes valgalalt saabuvate 

kogustega võrdlemisi väikeseks (Wetzel 2001). Ilmselt on peamiseks põhjuseks asjaolu, et 

siseveekogudes on limiteerivaks toiteaineks üldjuhul fosfor, mitte aga lämmastik 

(Schindler 1977). Teisalt ei tasuks atmosfäärist pärineva lämmastiku rolli järve terviklikus 

toiteainebilansis alahinnata. Kõrge lämmastikukoormuse juures kasvav N:P suhe võib 

näiteks vähendada fütoplanktoni liigilist mitmekesisust, kuna vaid vähesed liigid suudavad 

olla edukad terava fosforilimitatsiooni tingimustes (Grover 1997). Teravnev 

fosforilimitatsioon võib viia ka järve toiduahelate põhjalikule muutumisele, sest P-

limitatsiooni all kannatavad vetikad on kehva kvaliteediga toit kõrgematele toiduahela 

osadele nagu zooplankton (Sterner & Elser 2002). Põhjapoolkeral, eriti Skandinaavias 

tehtud uurimused näitavad omakorda, et vähetoitelised järveökosüsteemid on väga 

tundlikud atmosfäärist saabuva lämmastiku suhtes ning nende eutrofeerumine on just 

seotud üha laieneva globaalse lämmastiku depositsiooniga (Bergström et al 2005). 

Ohustatud on ka inimasustusest kaugel asuvad veekogud, sest troposfääri jõudes võivad 

lämmastikuühendid läbida väga pikki vahemaid (Rodhe 1985). 

Atmosfäärist pärineva lämmastiku kogused on regiooniti väga ebaühtlased. Põhja-

Ameerikas näiteks hinnati kuiv- ja märgdepositsiooni teel sadeneva lämmastiku aastaseks 

koguseks 0,55 kuni 1,2 g N m
-2

 (Wetzel 2001). Põhjaparasvöötme järvedes on summaarne 

depositsioon alla 0,5 kg ha
-1

 a
-1

 (Dentner et al 2006). 
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1.3.2. Fosfor 

Fosfori depositsiooni on bilansiarvutustes tihtipeale peetud ebaoluliseks võrreldes teiste 

allikatega nagu näiteks ärakanne põllumajandusaladelt, kuid kasvav uurimuste arv 

kinnitab, et atmosfäärse fosfori depositsioon võib väga oluline olla (Guerzoni et al 

1999,Winter et al 2002). Camarero & Catalan (2012) on tõestanud, et kasvav fosfori 

depositsioon võib järves tekitada isegi lämmastikulimitatsiooni. Sademete P sisaldus on 

inimasustuseta piirkondades reeglina madal (< 30 g P l
-1

), kuid võib tõusta üle 100 g P l
-

1
 linnades ja tööstuspiirkondades (Wetzel, 2001). 

Fosforil puudub looduslik gaasiline vorm, mis sarnaselt gaasilisele lämmastikule osaleks 

globaalses geokeemilises ringes. Atmosfääri satub fosfor peamiselt maismaa tolmuna ja 

võib sõltuvalt osakeste suurusest läbida pikki vahemaid ning sadeneda lõpuks 

pinnaveekogudes. Lisaks tuule kaasabil transporditavatele fosfaatsete kivimite osakestele 

võivad fosfori kuivdepositsioonis osaleda paljud looduslikud ja antropogeensed allikad. 

Looduslikeks on näiteks ookeaniaerosoolid, lagunev või põlenud taimne biomass, 

vulkaaniline aktiivsus, õietolm, pinnase erosioon jms. Inimtegevusest tingituna jõuab 

fosfor atmosfääri söe ja biomassi põletamisel, põllumaadelt tuuleerosiooniga, 

väetisetööstustest jne (Boehme, et al 2016). Tolmuna sadeneva fosfori puhul tuleb silmas 

pidada ka aerosoolide algallikat – see võib olla järv ise, tema valgala või siis mingi kaugem 

ökosüsteem. Tõelisest depositsioonist rääkides on oluline vaid viimane. Järve või temaga 

piirnevate alade puhul saab aga rääkida vaid fosforireostusest või lihtsalt ringlusest, mitte 

aga atmosfäärist tulenevast depositsioonist (Ahn & James 2001), kuigi „kohalikel“ 

fosforiallikatel võib järve ökosüsteemile olla märgatavalt suurem mõju (Dolislager et al 

2012) ning järve majandamise mõttes on nad olulisemad. 

Märgsadenemine vihma kaasabil on fosfori puhul üldjuhul väiksema tähtsusega (Migon & 

Sandroni, 1999). Kuivsadenemisel on P kontsentratsioon 4-10 korda kõrgem võrreldes 

märgsadenemisega, mille põhjuseks on päritolu (pinnas) ja halb seostumine vihmaveega. 

Siiski tuleb üldise fosforikoormuse leidmisel hinnata, kas tähtsam on kuiv- või 

märgdepositsioon, sest tegu on võrdlemisi sõltumatute näitajatega, mis korreleeruvad 

vähesel määral (Ahn & James, 2001). Üldises fosforikoormuses järvele võib aga 

märgdepositsioon ootamatult suurema tähtsusega olla (Izquierdo et al., 2012). Põhjus on 

selles, et vihmavees on fosfor peamiselt lahustunud kujul või primaarprodutsentidele 
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kasutamiseks sobivas vormis (Ridame & Guieu, 2002), kuivdepositsiooni käigus 

lisandunud fosfor tuleb aga enne tarvitamiskõlblikku vormi viia. 

 

 1.3.3 Süsinik 

Järved on globaalses mõõtmes maismaalt saabuva süsiniku talletajateks. Lahustunud 

anorgaaniline ja orgaaniline süsinik ning süsiniku partikulaarsed vormid on peamised 

talletuvad vormid, mille omavaheline tähtsus sõltub järve asukohast ja valgala 

hüdroloogiast (Tranvik et al 2009). 

Atmosfäärist pärineva gaasilises vormis süsiniku (CO2 kujul) kogused, mis veekogusse 

jõuavad, sõltuvad eelkõige füüsikalistest protsessidest - atmosfääri ja vee piirpinna 

vahelisest difusioonist. Vees on vaba CO2 kontsentratsioon kontrollitud veekogu elustiku, 

pH, temperatuuri ja üldise süsiniku sisalduse poolt (Lampert & Sommer, 1997). Reeglina 

on järved CO2 poolest üleküllastunud ning gaasivahetus on suunatud veest atmosfääri 

(Tranvik et al 2009). Siseveekogudest lähtuv aastane CO2 emissioon kompenseerib näiteks 

täielikult ookeanides fikseeritava (Raymond et al 2013; Wanninkhof et al 2013). 
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2. MATERJAL JA MEETOD 

2.1. Uuritud järvede iseloomustus 

Bakalaureuse töö aluseks oli 11 Eesti väikejärve, mis erinesid üksteisest morfomeetriliste 

näitajate ja limnoloogilise tüübi poolest. Uuritud järved paiknesid Eesti eri paigus, Lõuna-

Eestist uuriti viit järve, Põhja-Eestis kaht järve, Lääne-Eestis ning saartel kokku nelja järve 

(Joonis5). Enamik neist järvedest on üsna väikese veevahetusega kuid leidus ka järvi mille 

veevahetus toimub isegi 5 korda aastas (Tabel 1).  

  

Joonis 5: Uuritud Eesti väikejärvede paiknemine kaardil. A-Kooru järv, B– Suurlaht, C – Tõhela järv, D– 

Viitna Pikkjärv, E – Uljaste järv, F- Pühajärv, G– Tänavjärv, H – Ähijärv,  I- Rõuge Suurjärv , J-Nohipalo 

Valgjärv, K- Nohipalo Mustjärv ( Eesti väikejärvede seire, 2015) 
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Tabel 1.  Töös kasutatud järvede peamised morfomeetrilised näitajad ja limnoloogiline tüüp (EELIS, 2016). 

Järv 

 

Veepeegli 

pindala (ha) 

Keskmine 

sügavu (m) 

Suurim 

sügavus 

(m) 

Kaldajoone 

pikkus         

(m) 

Veevahetus 

(mitu korda 

aastas) 

Valgala 

pindala 

(km
2
) 

Limnoloogiline 

tüüp 

Tänavjärv 138,8 1,8 2,5 5 980 <1 4,7 semidüstroofne 

Nohipalo 

Mustjärv 

22,2 3,9 8,9 2 324 3 9,72 atsidotroofne 

Nohipalo 

Valgõjärv 

7 6,2 12,5 1 096 <1 0,9 oligotroofne 

Pühajärv 290,7 4,3 8,5 16 332 1 44 eutroofne 

Rõuge 

Suurjärv 

15 11,9 38 1 566 4 25,8 eutroofne 

Tõhela järv 317,6 1,3 1,5 16 440 1 21,7 makrofüüdijärv 

Uljaste järv 63,2 2,2 6,4 3 687 <1 1,1 semidüstroofne 

Viitna 

Pikkjärv 

16,1 3 6,2 2 701 <1 1,1 oligotroofne 

Ähijärv 181,2 3,8 5,5 9 849 <1 14,7 eutroofne 

Kooru järv 83,8 0,3 1,2 11 572 0.5-2 38,7 halotroofne 

Suurlaht 531 1,2 2,1 16 173 5 11,47 halotroofne 

 

2.1.1 Tänavjärv 

Tänavjärv paikneb Eesti loodeosas Läänemaal, Padise vallas, Hatu külas laialdasel 

soostunud tasandikul. Järv asub 7 km kaugusel merest ning järve  ümbritsevad enamasti 

madalsood ning  läänest ja edelast ka raba. Tänavjärv on madal järv, enamasti tasase 

liivase põhjaga. Järve sissevool puudub kuid leidub ometi üksikuid põhjaallikaid, väljavool 

on järvest nõrga vooluga. Tänavjärv on pehme- ja heledaveeline järv. Järve vesi on 

rohekaskollane kuni pruunikaskollane. Tänavjärvele on iseloomulik madal mineraalainete 

ning orgaaniliste ainete sisaldus. Ioonkoostises esineb rabajärvele iseloomulik 

magneesium-, sulfaat- ja kloriidioonide kõrgenenud suhteline sisaldus. Mineraalainete 



24 

 

vähesuse vees põhjustab järve rabane ja liivane valgala, orgaaniliste ainete vähesuse põhjus 

pole aga päris selge (Mäemets, 1968).  

2.1.2Nohipalo Mustjärv 

Nohipalo Mustjärv paikneb Palumaa põhjaosas, Veriora Nohipalus. Kaldad on kohati 

lausad, enamasti aga soised, sageli õõtsikuga ümbritsetud. Järve põhjareljeef on lainjas, 

sügavaim koht on järve keskel. Põhjasetteks on pruun turbamuda, mis järve keskosas 

sisaldab rohkelt väävelvesinikku. Järv on üsna suure läbivooluga ning järve kandub rohkelt 

rabavett (Mäemets, 1968).Nohipalo Mustjärv on pehme- ja tumedaveeline järv (EELIS, 

2016). Vesi  on punakaspruun ning vähese läbipaistvusega. Suvel esineb temperatuuri 

hüppekiht. Nohipalo Mustjärve vesi on äärmiselt madala mineraalainete sidalgusega ja 

kõrge orgaaniliste ainete sisaldusega. Huumushapete esinemise tõttu  vee pH = 4,4 - 4,9. 

Ioonkoostises puuduvad vesinikkarbonaatioonid (Mäemets, 1968).  

2.1.3 Nohipalo valgjärv 

Nohipalo Valgjärv paikneb Haanja kõrgustiku kirdejalamil asuvas metsarikkas 

sandurmaastikus. Kaldad on lausad, enamasti liivased. Järv on võrdlemisi sügav, suuremalt 

osalt liivase põhjaga. Põhjasetteks on sügavamas keskosas muda. Järv on läbivooluta; vett 

valgub sisse ainult lähimast ümbrusest suurveeperioodil. Nohipalo Valgõjärv on pehme- ja 

heledaveeline järv. Vesi on heleroheline ning väga läbipaistev. Nohipalu Valgjärves on nii 

mineraalainete kui ka orgaaniliste ainete sisaldus väga madal. Valgjärve kui sademetest 

toituva umbjärve vee hüdrokeemiline koostis on lähedane sademete koostisele, sest 

metsastunud liivaselt valgalalt sisseuhutavate ainete hulk on minimaalne (Mäemets, 1968).  

2.1.4 Pühajärv 

Pühajärv asub Valgamaal Otepää linnast 3 km edela pool. Järv asub Otepää kõrgustikul, 

künklikus moreenimaastikus. Pinnakate on järve läheduses väga vahelduv, koosnedes 

peamiselt moreenidest ning fluvioglatsiaalsetest liivadest ja kruusadest; lohkudes ja 

nõgudes on pinnakatteks turvas. Pühajärv on keskmise sügavusega. Põhjareljeef on lainjas; 

esineb nii sügavamaid kui ka madalamaid kohti. Põhi on enamasti kruusane ja liivane, 

sügavamates kohtades kaetud hallikasmusta mudaga. Pühajärv on läbivoolujärv, mille 

valgala järve pindalagavõrreldes on keskmise suuurusega. Pühajärve  valgala asub tihedalt 

asustatud alal. Järv asub Otepää linna jalamil, kus elab ca 2230 inimest, ning järve valgala 
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territooriumil veel ca 500 inimest. Otepää piirkonnale on iseloomulik turistide rohkus nii 

suve- kui talveperioodil. Otepää piirkonnale on iseloomulik suur turistide arv nii talvisel 

kui suvisel perioodil. Varem reostas Pühajärve läbi Neitsijärve Otepää linna reoveepuhasti 

väljavool, praeguseks on Otepääle ehitatud nõuetekohane biopuhasti, seega otsene 

punktreostusallikas on likvideeritud (Mäemets, 1968). Pühajärv on keskmise karedusega 

kihistunud järv (EELIS, 2016). Järve vesi on suvel rohekaskollane või kollakasroheline ja 

vähese läbipaistvusega. Pühajärve iseloomustav vee keskmine mineraalainete sisaldus. Vee 

orgaanilised ained pärinevad peamiselt veetaimestikust ja põhjamudast. Vee reaktsioon on 

nõrgalt aluseline. Vee „ õitsemise „ tõttu on pinnavesi hapnikuga ülekükülastunud. 

Põhjalähedases kihis on hapniku sisaldus väiksem kui pinnakihis, samuti sisaldab see 

vähesel hulgal rauaühendeid (Mäemets, 1968).  

2.1.5 Rõuge Suurjärv 

Rõuge Suurjärv asub Haanja kõrgustiku loodeserval, algavas Rõuse ürgorus, kuuludes 

Rõuge aheljärvestikku. Kadad on külgedelt lausad, kagus ja loodes aga madalad. Järv on 

ühtlaselt süvenev, sügavaim koht asub järve keskkohast pisut kagupool. Suurjärv on 

läbivoolu järv. Rõuge Suurjärve ümbrusesse on koondunud arvukalt põllumaid, kuid 

sealsetel maadel ei tegeleta intensiivse põllumajandusega.  Järve valglal asuvad 

loomafarmid on väiksed, peamiselt 1-3 veisega väikelaudad. Alal on ka kaks suuremat 

lambafarmi (60 ja 21 lambaga), mis mõlemad asuvad järvest kaugemal ja järve 

veekvaliteedile otsest mõju ei avalda. Järve vahetus ümbruses asub Rõuge alevik, kus elab 

ca 470 inimest, sellegi poolest aleviku reovett ei juhita Rõuge järvedesse. Sellest tulenevalt 

ei ole järvel muret tekitavat punktreostusallikat.  Rõuge Suurjärv on keskmise karedusega 

kihistunud järv. Suvel varieerub vee värvus oranžist rohekaskollaseni ja isegi 

heleroheliseni; läbipaistvus on keskmine kuni väga suur (2,3m- 12m). Rõuge Suurjärve 

iseloomustab mineraalainete kõrgenenud ja orgaaniliste ainete keskmine sisaldus vees. 

Mineraalainete kõrgenenud sisalduse vees põhjustavad valgala ja läbivooluvete lubjarikkus 

ning rohked allikad. Vee orgaanilised ained on peamiselt autohtoonsed (Mäemets, 1968). 

2.1.6 Tõhela järv 

Tõhela järv paikneb Lääne-Eestis, vagumuses Tammistu-Koeri suurvoore ja Tõstamaa 

kõrgustiku vahel. Järve põhi on idas liivane või savine, kohati ka kivine. Järv on nõrga 

läbivooluga. (Mäemets, 1968). Tõhela järv on kalgiveeline kihistumata järv. Järve vesi on 
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rohekaskollane ning põhjani läbipaistev (EELIS, 2016). Tõhela järve vett iseloomustab 

keskmine mineraalainete sisaldus ja orgaaniliste ainete sisaldus. Ioonkoostises on esikohal 

vesinikkarbonaat- ja kaltsiumioonid. Orgaanilisteks aineteks on vees nii autohtoonsed kui 

allohtoonsed ained (Mäemets, 1968). 

2.1.7 Uljaste järv 

Uljaste järv paikneb Alutaguse loodeosas, ulatuslikus Uljaste rabas. Järve lõunakallas on 

madal ning liivane, läänes ja loodes esineb madal urbaperv. Järve nõgu on üldiselt tasase, 

kohati aukliku põjaga. Põhi on enamasti liivane, põhjasopis rohtunud, raba ääres aga 

mudane. Järv on väga nõrga läbivooluga. Uljaste järv on pehme- ja heledaveeline järv. 

Järve vesi on suvel kollane ning vähe läbipaistev. Uljaste järve vett iseloomustab äärmiselt 

madal mineraalainete ning madal orgaaniliste ainete sisaldus. Ioonkoostises on 

vesinikkarbonaat- ja kaltsiumioonide sisaldus rabajärvedele iseloomulikult madal, mistõttu 

magneerium- ja sulfaat- ja kloriidioonide suhteline sisaldus on kõrgenenud (Mäemets, 

1968). 

2.1.8 Viitna Pikkjärv 

Viitna Pikkjärv paikneb Põhja-Eesti platoo ja Kõrvemaa piirialal, mandrijää 

servakuhjatiste piirkonnas. Kaldad on enamasti kõrged, liivased või kruusased, ainult idas 

asuvas lahekeses leidub vähesel määral õõtsikut. Järve põhjareljeef on võrdlemisi 

vahelduv. Põhi on kalda lähedal kaetud õhukese mudakihiga. Nähtav sisse- ja väljavool 

järve.Viitna Pikkjärv on pehme- ja heledaveeline järv. Järve vesi on suvel heleroheline ja 

väga läbipaistev. Viitna Pikkjärve vesi on äärmiselt madala mineraalainete kui ka 

orgaaniliste ainete sisaldusega. Tema hüdrokeemiline iseloom on tüüpiline liivase 

valgalaga umbjärvele (Mäemets, 1968). 

2.1.9 Ähijärv 

Ähijärv paineb Karula kõrgustiku ja Hargla nõu iirialal, matsarikkas sandurimaastikus. 

Enamasti on järv madal, kuid väga vahelduva põhjareljeefiga. Nõrga läbivooluga järv. 

Ähijärv on keskmise karedusega kihistumata järv. Suvel on vesi rohekaskollane ja vähese 

läbipaistvusega. Ähijärve iseloomustab kekskmine mineraalainete sisaldus. Järve 

orgaanilised ained pärinevad peamiselt järve veetaimestikust ja põhjamudast. Võimalikule 
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reostusele viitab orgaaniliste ainete erakordselt kõrge hapendatavusprotsent (76%) 

süsihappegaasi esinemine ja hapniku defitsiit pinnavees. (Mäemets, 1968) 

2.1.10 Suurlaht 

Suurlaht asub Saaremaa lõunarannikul Laheküla külas 2 km kaugusel merest. Laht on 

merest eraldunud lähedses geoloogilises minevikus, seetõttu on lahe lõunaosas 

domineerivaks pinnakatteks mereliiv. Suurlaht on väga madal, eriti lahe edela osa kus 

sügavus on enamasti alla 0.5 m. Tugevate lõunatuulte ajal ning kõrge veeseisu korral võib 

täheldada soolase merevee voolu ka järvedesse. Suvel on Suurlahe vesi rohekaskollane 

kuni kollakasroheline. Rannikujärvele omaselt mereliste mõjutuste tõttu on ka Suurlahe 

ioonkoostis sarnane merevee ioonkoostisele. Järv on ajuti mageveeline, ajuti riimveeline. 

Orgaaniliste ainete sisaldus on keskmine ning rauaühendeid sisaldab vesi vähe (Mäemets, 

1968) 

2.1.11 Kooru järv 

Kooru järv asub Saare maakonnas Mustjala vallas Merise külas. Kooru järv on  rannajärv, 

ning asub üsna kuiva pinnakattega alal (EELIS, 2016). Kooru järv asudes Ninase 

poolsaarel paikneb merest vaid 1 km kaugusel. Järve läbivool on üpris nõrk ning järve 

veetase on aastati väga muutuv. Sademetevaesel suvel kuivab järv oluliselt kokku, vahel 

pea täielikult. Järve kaldad ning põhi on paeklibused ning põhja katab lubjarikas muda       

( Eesti Entsüklopeedia, 2016). 

 

2.2. Andmekogude päritolu  

Käsoleva töö materjaliks on kasutatud Eesti Keskkonnaseire vabavarana kättesaadavad 

2010 – 2013 aastate seireandmed. Kasutusel on Siseveekogude seireprogrammi Eesti 

väikejärvede seireandmed, mille abil on teostatud atmosfäärse päritoluga toiteainete, 

peamiselt lämmastiku ja fosfori koguste arvutused üheteistkümne Eesti pidevseirega 

väikejärve kohta. Sademete koostise arvutustel on ka kasutatud Saarejärve kompleksseire 

andmeid ning üksikute järvede puhul, nagu Kooru järv ja Suurlaht, oli võimalik kasutada 

ka kohalikku seirejaama, antud juhul Vilsandi seirejaama andmeid. Atmosfäärse koormuse 

arvutustel on kasutatud Vilsandi seirejaana andmeid, mille lämmastiku sissekande 
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koefitsent on 0,51 kg/ha , ning fosfori sissekande koefitsent on 0,03 kg/ha Saarejärve 

armosfäärse koormuse andmete kasutamisel on kasutatud lämmastiku koefitenti 0,06 kg/ha 

ning fosfori koefitsenti 0,004 kg/ha. 

 

2.3. Valgala maakattetüübid 

Valgalakaudu saabuva toitainekoormuse arvutusetel on kasutatud valgala maakattetüüpide 

andmeid ning tulemused saadud A. Iitali koefitsente kasutades (Tabel 2)  

 

Tabel 2 : Töös kasutatud A. Iitali koefitsendid  eri maakattetüüpide toitainekoormuste arvutamiseks (Iital jt 

2010). 

Maakatte tüüp N 

ühikkoormus 

kg/ha/a 

P 

ühikkoormus 

kg/ha/a 

Looduslik rohumaa 3 0,12 

Madalsoo 5,2 0,11 

Raba segatoiteline 1,9 0,07 

Raba sademetoiteline 3,9-5,1 0,04-0,17 

Kuiva mineraalmaaga mets 1,5 0,06 

Niiske (soine) mets 2,9 0,1 

Kuivendatud metsamaa 4,5 0,2 

Lageraie ala 3-5,6 0,1-0,2 

Valdavalt põllumajandusmaa 12 0,24 

 

Enamike uuritud jävede puhul on antud koefitsentidest kasutatud loodusliku rohumaa ja 

valdavalt põllumajandusmaa koefitsente. Erandiks, kus eelnevaid koefitsente arvutustel 

vaja ei läind antud maakattetüübi pudumise tõttu olid Nohipalo Valgõjärv, Tänavjärv ja 

Viitna Pikkjärv. Põllumajanduslikel aladel on mitmeid erinevad koefitsente vastavalt 

intensiivsusele. Valisin antud töösse „valdavalt põllumajanuslik maa„ koefitsendi, kuna 

ükski uuritud järvedest ei asu intensiivse põllumajandusega alal. Järvede valgaala, kus oli 
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üheks maakattetüübiks raba, on enamasti kasutatud segatoitelise raba koefitseti. Enamike 

uuritud järvede valgalal leidus vähemal või suuremal määral raba või madalsood. Sellest 

lähtuvalt on metsaala toiteainekoormuse arvutamisel kasutatud niiske (soine) metsa 

koefitsenti. Erandiks on vaid Kooru järv, Rõuge Suurjärv, Viitna Pikkjärv ja Suurlaht, kus 

on kasutatud kuiva mineraalmaaga metsa koefitsenti. 
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3. TULEMUSED 

3.1. Valgalalt lähtuv toitainete koormus  

Uuritud järvede valgala suurus oli võrdlemisi varieeruv. Suurima valgala Kooru järve ning 

kõige väiksema Viitna Pikkjärve valgala pindala erinevus oli 75 kordne (Tabel 3). Valgala 

iseloom maakattetüüpide alusel oli kõigi järvedel teatava omapäraga, kuid läbivaks 

jooneks oli metsa suur osakaal (Joonis 6; Joonis 7). Eranditeks olid vaid Uljaste ja 

Tänavajärv, kus valgalal andis tooni raba.  Enamike uuritud järvede valgala oli siiski 

mingil määral soostunud. 

 

Tabel 3. Erinevate maakattetüüpide osakaal uuritud järvede valgalal.  

Järv 
Raba 

(ha) 

Madalsoo 

(ha) 

Mets 

(ha) 

Noor 

mets (ha) 

Looduslik 

rohumaa 

(ha) 

Põllumaa 

(ha) 

Valgla 

pindala (ha) 

Kooru 0 296,5 2649,9 69,5 105,9 233,9 3655 

Nohipalo 

Mustjärv 

413,8 4,7 500,3 15 4,7 0 940,5 

Nohipalo 

Valgjärv 

0 2 87,8 0,015 0 0 91,4 

Pühajärv 3,5 226,9 1864,8 145,3 255,2 666,5 3545,4 

Rõuge 

Suurjärv 

5,2 88,2 1484,3 64,8 267,2 454,1 2595,1 

Suurlaht 0 0 660,7 11,4 87,1 89,4 1147,1 

Tõhela 413,2 85,4 995,4 51,6 119,2 254,3 1987 

Tänavjärv 352,4 4,9 51,4 0 0 0 411,7 

Uljaste 184,6 1,575 116,1 2,362 0,3 71,6 393,7 

Viitna 

Pikkjärv 

0 0,2 46,9 0 0 0 48,6 

Ähijärv 15,4 52,8 948,7 10,3 58 170,1 1289,1 
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 Joonis 6: Suurte valgaladega uuritud järvede maakattetüüpide jaotus valgala pinnal. Märkus: Pühajärve 

metsa ala suurus on 2506,6 ha  ja Kooru järve metsa ala suurus on 2060,6 ha ning Rõuge Suurjärve raba ala 

on 1217,1 ha. 

 

Joonis 7: Väikeste valgaladega uuritud järvede maakattetüüpide jaotus valgala pinnal. Märkus: Suurlahe 

metsa ala suurus on 656,1 ha  ja põllumaa suurus on 200,7 ha, ning Uljaste järve metsa ala on 380,7 ha. 

 

Sõltuvalt maakattetüüpide esinemise osakaalust valgalal arvutati aastased summarsed 

lämmastiku ja fosfori koormused (Tabel 4).  
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Tabel 4: Maakattetüüpidelt järve jõudvate lämmastiku ja fosfori aastaste sissekannete üldkoormused ning 

koormus pindala (ha) ühiku kohta. 

Järv N kg/a N kg/ha/a P  kg/a P kg/ha/a 

Kooru 8743,4 2,9 264,5 0,07 

Tänavjärv 844,5 2,1 30,3 0,07 

Nohipalo Mustjärv 2319,4 2,4 81,5 0,08 

Nohipalo Valgjärv 265,2 2,9 9 0,09 

Pühajärv 14605,8 4,1 416,8 0,1 

Tõhela 7675,9 3,8 218,3 0,1 

Rõuge Suurjärv 9044,1 3,4 135,1 0,05 

Suurlaht 960,1 0,8 38,4 0,03 

Uljaste 1563,6 3,9 42,1 0,1 

Viitna Pikkjärv 71,5 1,4 2,8 0,05 

Ähijärv 5301,5 4,1 150,6 0,1 

 

Vaadeldes tulemusi on näha, et suurima valgalalt pärit nii fosfori kui lämmastiku 

koormusega  on Pühajärv 14605,8 kg/a ning väikseima koormusega on Viitna Pikkjärv 

71,5 kg/a. Kui vaadelda aga lämmastiku koormuste sissekannet valgala pindala ühiku 

kohta aastas ( kg/ ha/a), siis on näha, et suurim sissekanne on Pühajärvel ning Ähijärvel 4,1 

kg/ha/a, väikseim aga Suurlahel 0,8 kg/ha/a. Forfori puhul on suurim sissekanne nii 

pindala ühiku kohta kui ka üldine aastane sissekanne samuti Pühajärvel 416,8 kg/a. 

Väikseim aastane sissekanne on aga Viitna Pikkjärvel 2,8 kg/a  kuid pindalaühiku kohta 

Suurjärvel 0,03 kg/ha/a. 

 

3.2. Sademetega järvedesse jõudvad toiteained 

Nagu töös eelnevalt mainitud, sõltub sademete koostis suuresti piirkonnast.  Selleks on 

kasutatud antud töös erinevate seirejaamade andmeid sademetega veekokku jõudvate 

toiteainete koguste hindamisel. Sademetega veekokku jõudvate toitainete hulk sõltub 

veekogu peegelpinna suurusest, mille järgi on ka arvutused töös tehtud.  Tabel 5. ja Tabel 
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6. iseloomustavad töös uuritud järvede puhul sademetega veekokku jõudvate lämmastiku 

ning fosfori koguseid aastatel 2010- 2013. 

Tabel 5: Sademetega veekokku jõudvad lämmastiku kogused aastatel 2010-2013 ning antud aastate 

keskmine sissekande kogus. 

Järv N tot kg/a 

2010 

N tot kg/a  

2011 

N tot kg/a 

2012 

N tot kg/a 

2013 

N kg/a 

keskmine 

Kooru 4140,8 4169,9 5309,1 3610,7 4307,6 

Tänavjärv 1032,1 766,9 639,2 692,8 782,7 

Nohipalo 

Mustjärv 

165,0 122,6 102,2 110,8 125,2 

Nohipalo 

Valgjärv 

46,8 34,8 29,01 31,4 35,5 

Pühajärv 2161,6 1606,1 1338,8 1451,1 1639,4 

Rõuge Suurjärv 111,5 82,8 69,0 74,8 84,6 

Suurlaht 26238,7 26422,9 33641,7 22879,2 27295,6 

Tõhela 2361,6 1754,8 1462,6 1585,4 1791,2 

Uljaste 469,9 349,1 291,0 315,4 356,4 

Viitna Pikkjärv 119,7 88,9 74,1 80,3 90,8 

Ähijärv 1347,4 1001,1 834,5 904,5 1021,9 

 

Vaadelses uuritud aastate keskmist atmosfäärse päritoluga lämmastiku sissekande tulemusi 

on suurim sissekanne Suurlahel 27295,6 kg/a, seda oma suure vee peegelpinna tõttu. 

Ülejäänute, väiksema peegelpinnaga, uuritud järvede seast on samuti suure atmosfäärse 

lämmastiku sissekandega Tõhela järv 1791,2 kg/a ja Pühajärv 1639,4 kg/a. 
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Tabel 6: Sademetega veekokku jõudvad fosfori kogused aastatel 2010-2013 

Järv P tot kg/a 

2010 

P tot kg/a  

2011 

P tot kg/a 

2012 

P tot kg/a 

2013 

P kg/a 

keskmine 

Kooru 300,9 241,6 222,6 222,7 247,0 

Tänavjärv 63,5 44,0 51,7 46,6 51,5 

Nohipalo 

Mustjärv 

10,1 7,0 8,2 7,4 8,2 

Nohipalo Valgjärv 2,8 1,9 2,3 2,1 2,3 

Pühajärv 133,1 92,1 108,2 97,6 107,8 

Rõuge Suurjärv 6,8 4,7 5,5 5,0 5,6 

Suurlaht 1906,7 1531,4 1410,9 1411,2 1565,1 

Tõhela 145,4 100,6 118,3 106,6 117,8 

Uljaste 28,9 20,0 23,5 21,2 23,4 

Viitna Pikkjärv 7,3 5,1 5,9 5,4 6,0 

Ähijärv 82,9 57,4 67,4 60,8 67,2 

 

Vaadeldes Fosfori atmosfäärse sissekande uuritud aastate keskmist tulemust on samuti 

Suurlaht suurima koormusega 1565,4 kg/a. Väiksemate veepeegli pindaladega järvesest 

aga on suurte sissekannetega Kooru järv 247 kg/a, ning Tõhela järv 117,8 kg/a. Väikseima 

atmosfäärse fosfori sissekandega järv on aga Nohipalo Valgõjärv, vaid 2,3 kg/a. 

 

3.3 Valdavad sissekandeallikad uuritud järvedes 

Uurides nii valgala toiteainekoormuseid ning sademetega veekokku kanduvate toiteainete 

koguseid on näha, et vaid üksikute uuritud järvede puhul on domineerivaks atmosfäärse 

päritoluga toiteained. Järved, kus on domineerivaks atmosfäärse päritoluga toiteained on 

Suurlaht, Tänavjärv, Viitna Pikkjärv, ülejäänud uuritud järvede puhul ületas valgala 

toiteainete sissekanne atmosfäärse (Joonis 8). 
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Kooru järve puhul on näha, et lämmastiku koormuse korral on domineerivaks päritoluks 

valgala. Fosfori koormuse puhul aga  atmosfäärne sissekanne ja  valgala koormus on üsna 

võrdsed (Joonis 9). Tänavjärve ning Viitna Pikkjärve puhul aga võime väita, et järvedes 

domineerivaks toiteainete allikaks on atmosfäär. Nii lämmastiku kui fosfori puhul on 

märgatavalt suurem sissekande osakaal sademetel. Mõlema järve puhul ületab atmosfäärse 

fosfori kogus ligi 2 korda  valgalalt järve kanduva fosfori koguse.   

 

 

Joonis 8:  Uuritud järvede valgala lämmastiku ning sademete 2010-2013 aastate keskmise lämmastiku 

koguste võrdlus. Märkus: Suurlahe lämmastiku sissekanne sademetega on 27295,7 kg/a ning Pühajärve 

valgala lämmastiku sissekanne on 14605,8 kg/a. 
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Joonis 9:  Uuritud järvede valgala fosfori ning sademete 2010-2013 aastate keskmise fosfori koguste võrdlus. 

Märkus: Suurlahe fosfori sissekanne sademetega on 1565,1 kg/a. 

 

4. ARUTELU 

 

Eesti väikejärvi peetakse üldiselt heas seisundiks olevateks ning aastatevahelisi erinevusi 

tingivad peamiselt ilmaolud ja osadel juhtudel ka reostus (Ott, 2010). Väikejärvi 

ohustavatest teguritest peetakse esikohal olevaks suurest toiteainekoormusest tingitud 

eutrofeerumist. Toiteainete peamiseks allikas on seejuures hajukoormus põllumajandusest, 

ning punktkoormus loomakasvatusest ja asulate heitvetest (Nõges, 2012). Ja kuigi 

väikejärvede seisundi dünaamika jälgib ilma ning laiemas plaanis ka kliimamuutusi, on 

atmosfääri kaudu transporditavatele biogeenidele toiteainebilanssides kahetsusväärselt 

vähe tähelepanu pööratud. Vaid meie suurjärvede Peipsi ja Võrtsjärve ainebilansis on 

atmosfääri kaudu saabuvad lämmastiku ja fosfori vood oma koha leidnud (Nõges et al, 

1998; Tammeorg et al, 2014).  

Töö tulemustest ilmneb selgesti, et toiteainetekoormuse arvutamisel või hindamisel ei tohi 

unustada kuiv- või märgdepositsiooni abil järve jõudvaid ainekoguseid. Suure veepeegli 

pindalaga järved või suletud ning väikese valgala järvede puhul võivad atmosfääri kaudu 

transporditavad ainekogused ületada sissevoolude kaudu saabuvaid mitmekordselt. Nii 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

P
 k

g/
a 

P kg/a valgala

P kg/a sademed

1565,1 



37 

 

polegi üllatav, et Suurlaht tänu oma hiiglaslikule pindalale saavutab atmosfäärse koormuse 

kõrge osakaalu. Ka kirjanduses võib leida arvukalt analoogseid näited nagu Victoria järv 

(Tamatamah et al, 2005).  

Vaadeldes uuritud järvede tulemusi, on näha, et mida suurem on järve valgala seda 

suuremat rolli see ka järve toiteainebilansis mängib. Roll on suur sõltumata 

maakattetüübist ning pinnakattest. Muidugi on väga oluliseks valgala maakate ning pinnas. 

Olenevalt järve tüübist, leidub järvi, milles polegi peamine roll ei valgalal ega atmosfääril 

toiteaine allikana vaid primaarseteks on autohtoonsed protsessid. Väga oluline roll on 

veekogus setetel ja settest veesambasse tagasipaisatavatel ainetel. Ka need toiteained 

mõjutavad veekogu toiteainetebilanssi kas suuremal või väiksemal määral (Welch & 

Jacoby, 2005).  

Tulemustest võib järeldada, et valgala toiteainetekoormuse oluliseks kujundajaks on 

valgala maakattetüüpide ning pinnakatte jaotus. Mida toitaineterikkam on pinnas seda 

rohkem uhtub toitaineid ka veekokku. Suurt rolli mängib raba ning soise ala esinemine 

valgalal, kuna sealt kandub enamasti suurtes kogustes toiteainetega rikastunud vett järve, 

mõjutades selle toiteainebilanssi. Nagu ka tulemustest võib välja lugeda, on just nendes 

järvedes domineerivaks valgalalt pärit toiteained, mille valgala on suur ning soostunud alad 

on valdavateks maakattetüüpideks järve valgalal. Kuna soos on väga eriline veerežiim, kus 

pinnasest aurab vähem vett kui juurde tuleb, siis raba ning soo aladelt toimub järve pidev 

vee sissevool. 

Lisaks soo- ning rabaaladele on ka metsa osakaal suureks määrajaks valgalalt veekokku 

jõudvate toiteainete koormuses. Tulemustest on näha, et järvede puhul, mille valgalal on 

rohkelt metsaala, on ka toiteainete sissekande peamiseks allikaks valgala. Siinkohal aga 

tuleb ka silmas pidada pinnakattetüüpi – kas tegemist on niiskel alal või kuival 

mineraalmaal kasvava metsaga. Niiskel alal kasvava metsa puhul on toiteainete sissekanne 

mõnevõrra suurem. 

Antud järvede puhul, kus domineeris atmosfäärne toiteainete allikas, on oluliseks, et 

järvede valgaalad olid võrdlemisi väikesed. Lisaks sellele ei esinenud valgalal ei raba ega 

soostunud alasid või oli nende osakal ning mõju toiteainete kandes minimaalne. Antud 

järvede puhul on oluline silmas pidada, et piirkond, kus järved paiknevad on kuiva 
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pinnasega ning valdavalt mineraalmaa. Võrreldes niiske alaga on toiteainetekoormus 

kuivalt alalt väiksem.  

Atmosfäärsete toiteainete koguste sissekanne on samuti seda suurem, mida suurem on 

järve vee peegelpind. Mida suurem on pind, seda rohkem sademeid veekokku jõuab. Ka 

tulemustest tuleb see hästi välja. Suurte vee peegelpindadega järvede puhul nagu Suurlaht 

501 ha , Pühajärv 290,7 ha  ja Tõhela järv 317,6 ha on ka nii fosfori kui lämmastiku 

aastased atmosfäärsed sissekanded suuremad võrreldes teiste, väiksema pindalaga 

järvedega. 

Vaadeldes tulemusi, torkab ka silma, et nii atmosfäärse lämmastiku kui fosfori koormuste 

puhul järves mängib ka osaliselt rolli järve geograafiline paiknemine. Viitna Pikkjärv ja 

Uljaste järv, mis asuvad Eesti kirde osas, on kõige väiksema atmosfäärsete koormusete 

kogused. Vaadeldes aga Lääne-Eesti järvi, siis on näha, et koormused on tunduvalt 

suuremad. Lõuna-Eesti järvede puhul aga on atmosfäärsete toiteainete  koguste suurused 

järviti väga varieeruvad. Nohipalo järved on võrdlemisi väikese sissekandega kuid 

Pühajärvel on jällegi väga suur atmosfäärne  sissekanne.  
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KOKKUVÕTE 

Järved mageveekogudena on olnud alati väga tähtsal kohal ökosüsteemiteenuste ning ka 

oma esteetilise väärtuse poolest. Aina enam kasutatakse järvi ressursi allikana, ning 

seetõttu on oluline järve hea ökoloogiline seisund. Üheks oluliseks komponendiks on 

looduslike vete keemiline koostis, mis on mõjutatud keerulistest keemilistest protsessidest 

veeringe erinevates osades. Järvevee keemilise koostise valdavaks mõjutajaks on valgala 

ning seal toimuvad protsessid. Lisaks valgalale on oluliseks vee kemismi mõjutajaks 

atmosfäär, millele antud töös on eriline rõhk. Atmosfääri koostises leiduvate aerosoolide 

ning veeauru hulk varieerub märkimisväärselt piirkonniti. Sellest tulenevalt varieerub ka  

vihmavee koostis, maapinnale sadades mõjutab see nii veekogude pinnakihtide keemilist 

koostist kui ka vee koostist pinnases. 

Töös uuriti üheteistkümne Eesti pidevseirega väikejärve toitebilanssi võrreldes valgala 

ning atmosfäärset toiteainetekoormust. Valgala koormuste hindamiseks kasutati Arvo Iitali 

valgala maakattetüüpide koefitsente ning sademetega veekokku jõudvate toiteainete 

koormusi hinnati seirejaamade andmete põhjal. Töös kasutatud andmed pärinesid Eesti 

väikejärvede riikliku seire andmetest aastatel 2010-2013.  

Enamike uuritud järvede puhul oli domineerivaks valgala toiteainetekoormus. 

Atmosfäärsete toiteainete ülekaal oli aga Viitna Pikkjärves, Suurlahes ja Tänavjärves, seda 

nii fosfori kui lämmastiku koormuse korral. Kooru järve puhul aga domineeris valgala 

lämmastiku sissekandel, kuid atmosfäärne fosfori sissekanne ning valgala fosfori sissevool 

olid pea võrdsed. 

Töö hüpotees, et mõnede Eesti väikejärvede puhul võib olla domineerivaks atmosfäärne 

toiteainetekoormus, leidis ka kinnitust üksikute uuritud järvede puhul. Selgus, et olulist 

rolli veekogu toiteainetebilansis mängib valgala suurus ning maakattetüüpide osakaal 

valgalal, eriti soo-, raba-, ning metsaala esinemise rohkus.  
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SUMMARY  

Lakes as freshwater has always been a very important for their ecosystem services, and 

also for its aesthetic value. Lakes are  more and more used as a resource, and therefore the 

good  ecological status of lake is important. One of the essential components is the 

chemical composition of natural waters, which is affected by complex chemical processes 

in the global hydrological cycle. The dominant factor in chemical composition of lake 

water is the drainage area and its processes. In addition to the drainae area atmosphere is 

also an important factor of the water chemical composition. The composition of the 

atmosphere varies considerably by region. Consequently, the composition of rainwater 

varies, it affects both the chemical composition of the water layers and the water in the soil 

(Tundisi, 2011). 

In this study there were examined 11 of the Estonian continuously monitored small lakes 

and their nurtiend budgets. The atmospheric input to the lake were compared to the 

catchment area inflow. Arvo Iital´s coeficents were used for the evaluation of the drainage 

area land covers. Data of the local montitoring stations were used for evaluation of the 

nutrient input from precipitation. The used data is from the Estonian national monitoring of 

the small lakes from the years 2010-2013. 

Drainage area nutrient load was dominant in most of the lakes nutrient budget. In Viitna 

Pikkjärv, Suurlaht and Tänavjärv the atmospheric phosphorus and nitrogen input exceeded 

nutrient inflow from drainage area. In the lake Kooru the main inpunt of nitrogen came 

from drainage area. The atmospheric phosphorus and the phosphorus inflow from the 

catchment area were almost equal. 

The hypoyhesis of this study that the atmospheric nutrient load could be dominant in some 

Estonian small lakes was proved by the results of some examinated lakes. It turned out, 

that the scale of the drainage area and its land cover composition, especially forest and 

wetland area abundance, plays significant role in the lake nutrient budget.  
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