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Hironomiidid ehk surusääsklased (Diptera: Chironomidae) on Võrtsjärve põhjaloomastikus 

domineeriv rühm ja tähtis kalatoit, kuid nende hulga aastajalisi ja pikaajalisi muutusi on 

viimastel aastatel vähe uuritud. Töö eesmärk on selgitada surusääsevatsete arvukuse ja 

biomassi aastaajalisi ja pikaajalisi muutusi, teha kindlaks seoseid teiste makrozoobentoste 

rühmadega ja analüüsida ilmastikuga seotud faktorite mõju nende ohtrusele Võrtsjärves. 

Uuring põhineb järve kahest  proovipunkist (profundaali mudapõhjalt alates alates 1964. 

aastast ja litoraalist alates 1970. aastast) kogutud igakuiste  makrozoobentose proovide 

andmetel.  Kasutatud aegread on saadud Eesti Maaülikooli limnoloogiakeskuse arhiivist, 

andmete statistiliseks analüüsiks kasutati statistikaprogrammi R. Analüüs näitas 

hironomiidivastsete igakuise keskmise arvukuse ja biomassi suvist langust litoraalis (ilmselt 

seoses vee kiirema soojenemisega ja valmikute väljalennuga) varem (miinimum juunis) kui 

profundaalis (miinimum augustis). Hironomiidide keskmine arvukus ja biomass oktoobrist 

aprillini varieerus aastati märkimisväärselt. Litoraalis täheldati hironomiidide keskmise 

arvukuse (kuid mitte biomassi) statistiliselt olulist pikaajalist tõusutrendi; profundaalis 

mõlema näitaja olulisi trende ei ilmnenud. Korrelatsioonid hironomiidide ja teiste 

makrozoobentose rühmade arvukuste ja biomasside vahel olid enamasti positiivsed ja 

statistiliselt olulised; seejuures korrelatsioon ühe hironomiidiliigi - Chironomus plumosus - 

ja kogu makrozoobentose biomassi vahel profundaalis oli väga tugev (0,99; p=10-16).    

Hironomiidide biomassi profundaalis mõjutasid positiivselt kevadine õhutemperatuur ja 

suvine veetemperatuur. Litoraalis ilmnes hironomiidide arvukuse positiivne seos aprilli, 

kevadise ja sügisese vee- ja õhutemperatuuriga ning aprilli ja kevadise veetasemega. 

Surusääsevastsete seoseid keskkonnaga väga on üsna keeruline uurida, kuna neid ühekorraga 

mõjutavaid tegureid nii veekogus kui ka väljaspool on väga palju. Paremaks hironomiidide 

arvukuste ja biomasside muutuste selgitamiseks tuleks uurida hironomiidide suviseid 

noorjärkke, kes on praeguse metoodikaga määramata 

 

Chironomidae, Võrtsjärv, arvukus ja biomass, sesoonsed muutused, pikaajalised muutused 
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Chironomids (Diptera: Chironomidae) are dominant benthic invertebrates in Lake Võrtsjärv 

and important fish food, but their seasonal and long term changes have been studied little in 

previous years. Thesis goal is to identify chironomid larvae abundance and biomass seasonal 

and long term changes, connection to other macrozoobenthos groups and analyse weather 

related factors. Study is based on two monitoring stations (mud bottomed profundal from 

1964. and inshore littoral from 1970.). Used data series was obtained from Estonian 

University of Life Sciences Centre of Limnology; data was analysed with statistics program 

R. Analysis showed chironomids larvae monthly average abundance and biomass summer 

decrease in littoral (probably faster water temperature rise means faster chironomids growth) 

was 2 months earlier (minimum in June) than in profundal (minimum in August). 

Chironomids average abundance and biomass October to April averages had great variability 

between the years. Littoral showed long term increase in abundance (but not biomass), which 

was statistically significant, but profundaal failed to show any long term changes. 

Correlations between chironomids and other macrozoobenthos groups abundance and 

biomass showed mostly positive correlations, which were statistically significant, notably C. 

plumosus correlation with macrozoobenthos showed very strong correlation (0,99; p=10-16). 

Chironomids biomass in profundal was positively influenced by autumn air temperature and 

summer water temperature. Littoral chironomids abundance was positively affected by April, 

autumn and spring air and water temperatures and April and autumn water level. Studying 

chironomids controlling environmental factors is very difficult due to large number of factors 

inside the lake and outside the lake. For better understanding of chironomids abundance 

summer young chironomids should be studied as current methodology cannot catch them. 

Chironomidae, Lake Võrtsjärv, abundance and biomass, seasonal changes, long term 

changes,  
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Sissejuhatus 

 

 Surusääsklased ehk hironomiidid (Chironomidae) on kahetiivaliste (Diptera) seltsi 

kuuluv putukarühm, kelle vastsed elavad niisketes keskkondades (Armitage jt. 1995). 

Välimuselt meenutavad hironomiidivastsed kumerat tõuku, enamik neist on erkpunased suure 

hemoglobiinisisalduse tõttu (Armitage jt. 1995). Surusääsklased veedavad suurema osa oma 

elust vastsena veekogu põhjas või mõnes muus niiskes keskkonnas. Kevadel hironomiidivastne 

nukkub ning seejärel lendab valmikuna veekogust välja. Valmikud elavad vaid mõne tunni või 

päeva õhus. Hironomiidivalmikud meenutavad välimuselt pistesääski, kuid erinevalt viimastest 

nad ei ime verd ja üldjuhul ei toitu.  Hironomiidivalmiku ainuke ülesanne on sigida ja järglasi 

levitada. Kevadõhtutel võib jälgida nende paarumistantsu – „surumist“ (Kangur jt. 2004). 

Parvlevad isasloomad tekitavad iseloomulikku heli; emasloomad lendavad parve sisse paaruma 

ja varsti seejärel järvele munema. Munadest koorunud vastsed koguvad toiduvarusid järgmise 

kevade väljalennuks (Armitage jt. 1995). Järve põhjas hironomiidivastsed söövad detriiti või ka 

elusaid taimi ja loomi. Hironomiidid muudavad laguained biomassiks ja on omakorda toiduks 

teistele loomadele (Jónasson 2004). 

 Makrozoobentos on palja silmaga nähtav põhjaloomastik, mida Võrtsjärves vaadeldi 

esimest korda 1912. aastal, kuid igakuiselt hakati uurima 1964. aastast (Kangur jt. 2004). 

Hironomiidid on Võrtsjärve põhjaloomastikus liigirikkaim, kõige laiemalt levinud ja arvukaim 

rühm, mis moodustab üle 60% makrozoobentose arvukusest ja biomassist (Kangur jt. 2004; 

Kangur jt. 2015). Mõnel aastal võib hironomiidide osakaal makrozoobentose biomassis olla üle 

90% (Kangur 1989). Suure biomassi osakaalu põhjuseks on tavaliselt üks liik -  Chironomus 

plumosus, kes üksinda võib moodustada üle 90% kogu makrozoobentose biomassist (Kangur 

1989). C. plumosus´e vastne on Võrtsjärves kuni 33 mm pikkune (Kangur 2002). Selle liigi 

vastsed asustavad peamiselt hästi läbisegunenud toitesoolade rikkaid järvi (Welshe 1947; 

Jonasson 2004), nagu näiteks Võrtsjärv. Bentostoiduliste kalade tüsedust on seostatud C. 

plumosus´e vastsete arvukusega veekogus (Kangur jt. 1999), mistõttu see  hironomiidiliik on 

kaudselt majanduslikult oluline. Lisaks on C. plumosus´e vastsete rohkust seostatud veekogu 

eutrofeerumisega (Dévai ja Moldovan 1983; Meriläinen ja Hamina 1993). 

 Teema valiti, kuna viimane põhjalikum analüüs Võrtsjärve hironomiidide arvukuse ja 

biomassi dünaamika kohta oli esitatud 2004. aasta Võrtsjärve monograafias (Kangur jt. 2004), 
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kuid andmeridade täiendamine on jätkunud seniajani. Autor on ise osalenud Võrtsjärve 

põhjaloomastiku seires alates 2013. aastast. 

 Magistritöö koosneb kirjanduse ülevaatest, tulemustest ning arutelust. Töös kasutatud 

aegread on saadud Eesti Maaülikooli limnoloogiakeskuse arhiivist, mis  sisaldab katkematuid 

andmeid Võrtsjärve profundaali makrozoobentose kohta alates aastast 1964. aastast ja litoraali 

kohta alates 1970. aastast. Aegread ja on nende andmete põhjal koostatud. Aegridu töödeldi 

peamiselt statistikaprogrammi R. abil (programmi versioonid 2.12.2 ja 3.3.1). Töös 

analüüsitakse kahe proovipunkti andmeid. Neist üks asub sügavamal profundaali mudapõhjal 

ning teine kaldavööndis (litoraalis). Ainult nendest kahest punktist on võetud proove igakuiselt 

ja pikaajaliselt, võimaldades täpsemaid analüüse. 

 Töö eesmärgid on: 

1) teha kindlaks hironomiidide arvukuse ja biomassi aastaajaline varieeruvus Võrtsjärves; 

2) selgitada hironomiidide arvukuse ja biomassi pikaajalisi muutusi; 

3) teha kindlaks korrelatsioonid hironomiidide ja teiste makrozoobentose rühmade 

arvukuste ja biomasside vahel; 

4) analüüsida õhu- ja veetemperatuuri ning  jääperioodi kestuse ja veetaseme mõju 

hironomiididele. 

Töö kontrollib järgmist hüpoteesi:  

1) Varajasem jääperioodi lõpp ning hironomiidide väljalennuks vajaliku vee temperatuuri 

saavutamine (~10oC) tähendab suuremat hironomiidide arvukust ja biomassi järgneval 

sügisel, talvel ja kevadel. 

Autor tänab töö juhendajat Dr. Külli Kangurit, kelle suunavad märkused ja asjatundlikud 

soovitused aitasid kaasa töö valmimisele ning Marina Haldnat statistikaalaste nõuannete eest. 
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1. Kirjanduse ülevaade 

 

1.1 Põhjaloomastiku mõiste ja levik järvepõhja sügavusvööndites 

 

 Põhjaloomastikuks ehk  zoobentoseks (vanakreeka zoo „loom“ ja bénthos „sügavus, 

põhi“) nimetatakse veekogu põhjas paiknevaid selgrootuid, kes elavad sette sees või pinnal ja 

veekogu põhjas leiduvatel esemetel ja veetaimedel. Makrozoobentos on põhjaloomastiku 

suurusjaotus, kus isendid on vähemalt 1-2 mm pikad ehk palja silmaga nähtavad. 

Makrozoobentosest väiksem põhjaloomastik ehk meiobentos on Võrtsjärves praktiliselt 

uurimata (Kangur jt 2004). Makrozoobentosel on tähtis osa järve sekundaarses produktsioonis. 

Põhjaselgrootud muudavad põhja sadenenud laguained taas biomassiks, mida tarbivad kiskjad 

ja omnivoorid (Jónasson 2004). 

 Makrozoobentos on erinevatel sügavustel ja substraatidel erinev. Sügavates järvedes 

eristuvad sügav, tavaliselt hapnikuvaene, külm ja valguseta järvepõhi (profundaal), 

hapnikurikas ja valgusrikas taimedega kaldavöönd (litoraal) ning profundaali ja litoraali 

ülemineku vöönd  - sublitoraal. Litoraalis kasvab palju taimi ja vesi on hapnikurikas, mistõttu 

liigirikkus on kõrge. Litoraalis elavad peamiselt herbivoorid (nt Gammarus, Valvata, 

Micronecta, Chironomidae, Hydracarina jne), detrivoorid (nt Asellus, Chironomidae, 

Oligchaeta jne) ja neile jahti pidavad kiskjad (nt Hirudinea, Trichoptera jne.) (Jónasson 2004). 

Sublitoraali kantakse litoraalist ja avaveest palju partikulaarset orgaanilist ainet (Jónasson 

2004), mida filtreerijad (nt rändkarp, Dreissena polymorpha) ja detrivoorid (nt vesikakand, 

Asellus aquaticus) kasutavad elutegevuseks (Jónasson 2004). Sügavas profundaalis pole valgust 

primaarproduktsiooniks, mistõttu ainuke saadaval toit on sisse kantud, lagunenud taimestik, 

loomad ning plankton. Lagunemisprotsessideks kulub profundaalis palju hapnikku. 

Profundaalis on ka kõige raskem vesi, see tähendab jäävabal ajal kõige jahedam vesi. Profundaal 

on nagu külmik, kust on parem toit ära söödud ja kus on raske hingata, seetõttu jäävad seal ellu 

ainult üksikud spetsialistid (Jónasson 2004). Spetsialistideks on enamasti mõni üksik liik, kes 

on kohastunud karmide tingimustega: tavaliselt üks suur domineeriv surusääsklane (nt 

Chironomus sp.) koos üksikute väiksemate selle rühma esindajatega ning üks või kaks 

väheharjasusside (Oligochaeta) esindajat (Jónasson 2004). 
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 Makrozoobentose liigiline koosseis ja arvukus sõltub ka järve troofsusest ja 

morfoloogiast. Vähetoitelistes (oligotroofsetes) järvedes jõuab valgus tihti põhjani ning seal 

kasvav fütobentos loob rikkama zoobentose koosluse, kui eutrofeerunud järvedes, kus 

profundaal muutub sageli hapnikuvaeseks (Jónasson 2004). Profundaali käsitletakse enamasti 

hapnikuvaesena, kuna inimpopulatsiooni kasvuga maailmas on pidevalt tõusnud 

mageveekogude reostus (Vallentyne 1972). 

 Suurselgrootute eluiga ulatub nädalatest mõne aastani (mõned limused üle kümne aasta) 

ja reageerib muutustele aeglaselt (Jackson ja Füreder 2006). Sellest hoolimata peegeldavad 

makrozoobentose kooslused veekogu seisundit, mistõttu see elustikurühm on oluline veekogu 

seisundi hindamisel (Poikane jt. 2016).  

 Suurselgrootud on olulised detriidi ja planktoni tarbijad, olles ise toiduks teistele 

veeorganismidele (Palmer jt. 2000; Al-Shami jt. 2010). Samuti võivad suurselgrootud muuta 

setete füüsilist ja keemilist koostist (Covich jt. 1999; Vaughn ja Hakenkamp 2001; Longhi jt. 

2013) ning mängivad olulist rolli järve energiaringluses (Covich jt. 1999; Vanni 2002). 

  

1.2 Võrtsjärve põhjaloomastiku üldiseloomustus 

 

 Võrtsjärve makrozoobentose keskmine arvukus (suuri limuseid arvestamata) oli aastatel 

1964-2013. 1223±303 is. m-2 (± standardviga) ja biomass 7,1±0,2 g m-2 (tabel 1, Kangur jt 2016). 

Tabelis esitatakse keskmised näitajad loomarühmade kaupa. Võrreldes teise suure madala 

kihistumata järvega Eestis, Peipsi järvega, on Võrtsjärv makrozoobentose poolest vaene 

(Kangur jt. 2004). Kui Peipsis olid 1964-2001 mai-juuni põhjaloomastiku arvukuse ja biomassi 

näitajad vastavalt 2577±133 is. m-2  ja 12,6±0,7 g m-2 (Kangur jt. 2004), siis Võrtsjärves olid 

sama perioodi (mai-juuni) põhjaloomastiku näitajad üle kahe korra madalamad 948±47 is. m-2 

ja 5,4±0,3 g m-2 (Kangur jt. 2002). Võrtsjärve põhjaloomastik on arvukate bentosetoiduliste 

kalade tugeva surve all (Kangur jt. 1999). Kui Võrtsjärves oli 2011. aastal 70% uuritud 

kalavarudest bentosetoidulised kalad (Järvalt jt. 2011), siis Eesti poole Peipsis 2014. aastal oli 

bentosetoiduliste kalade osakaal alla 40% (Kalavarude uuring Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves 

2015: 9). 

 Võrtsjärve põhjaloomastikust moodustavad enamiku kaks loomarühma: surusääsklased 

ehk hironomiidid (Chironomidae) ja väheharjasussid ehk oligoheedid (Oligochaeta). 
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Hironomiidid moodustavad Võrtsjärves suurema osa põhjaloomastiku biomassist ja arvukusest 

(tabel 1).  Üks liik, Chironomus plumosus,  moodustab põhiosa, mõnel aastal isegi 90%, 

surusääsevastsete biomassist (Kangur 1989). C. plumosus on tavaline eutroofse järve 

mudapõhja liik, kes eelistab segunenud hapnikurikkamat vett kui tema laialt levinud 

lähisugulane -- C. anthracinus (Welshe 1947; Jónasson 2004). 

 Oligoheedid on nii arvukuselt kui ka biomassilt Võrtsjärves vähem esindatud kui 

hironomiidid (tabel 1). Oligoheedid, kes kuuluvad rõngusside (Annelida) hõimkonda, on 

peamiselt detriiditoidulised substraadis elavad pehmed vihmaussitaolised loomad (Bernes 1982) 

Väheharjasussi liikidest on profundaalis peaaegu ainuvalitsev peamiselt mudapõhjal elav harilik 

pehmetupp Potamothrix hammoniensis (Kangur jt. 2004). Väheharjasussid on Võrtsjärves 

liigivaesemad kui hironomiidid (Kangur jt. 2016). 

 Väikesi limuseid (Mollusca) käsitletakse suurtest limustest eraldi, kuna suured limused 

(rändkarp, jõekarbid Unio spp. ja järvekarbid Anodonta spp.) satuvad proovidesse juhuslikult 

ning olles palju kordi raskemad kui kõik muud põhjaloomad kokku varjutaks nad ülejäänud 

loomade biomassi (Kangur jt. 2016). Väikeste limuste hulka arvestatakse väiksemaid tigude 

(Gastropoda) ja karpide (Bivalvia) esindajaid. Herbivoorid ja filtreerijad olid 1960. aastail veel 

tavalised kogu Võrtsjärve profundaalis, kuid seoses järve eutrofeerumisega on nad muutunud 

selles sügavusvööndis haruldasemaks. Kuigi väikeste limuste osakaal põhjaloomastiku 

arvukusest ja biomassist on väike, on nad siiski olulised indikaatorid järve seisundi hindamisel. 

 Ülejäänud loomarühmi (Varia) satub proovidesse vähe, kuna neid leidub järve põhjas 

hõredalt. Pealegi on nende osatähtsus aastatega vähenenud järve eutrofeerumise tõttu (Kangur 

jt. 2004). 
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Tabel 1. Põhjaloomade keskmine arvukus (± standardviga) ja biomass (± standardviga) 

Võrtsjärves aastatel 1964–2013 (Kangur jt. 2016). 1% viga koguarvukuses tuleneb 

mitmekordsetest ümardamistest andmetöötlusel. C. plumosus´e isendeid hakati teistest 

hironomiididest eraldi mõõtma 1973. aastal. 

Loomarühm 1964–2013 

  is. m-2 % g m-2 % 

Chironomus plumosus 81±32 7 3,25±2,12 46 

Chironomidae (kokku) 818±251 67 4,80±1,16 68 

Oligochaeta 249±61 20 0,74±0,25 10 

Mollusca (väikesed) 29±20 2 0,92±0,05 13 

Varia 124±81 10 0,60±0,06 8 

Kokku (ilma suurte 

limusteta) 
1223±303 99 7,06±0,18 100 

Suured limused 5±4   32,84±3,41   

 

1.3 Surusääsklaste üldiseloomustus 

1.3.1 Taksonoomia 

 

 Surusääsklased (Chironomidae) kuuluvad putukate klassi (Insecta) ja kahetiivaliste 

seltsi (Diptera).Surusääsklased on kosmopoliitse levikuga sugukond; nende liike arvatakse 

maailmas olevat üle 10 000 (Armitage jt. 1994). Sugukond Chironomidae jagatakse enamasti 

11 alamsugukonda, kuid see jaotus pole veel selge (Ferrington 2008). Magevees domineerivad 

alamsugukonnad Chironominae, Orthocladiinae, Prodiamesinae ja Tanypodinae, kes kõik on 

esindatud ka Võrtsjärves (Kangur jt. 2004; 2016). Erilist tähtsust omab liik C. plumosus (tabel 

1). 
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1.3.2 Elutsükkel 

 

 Hironomiidid on kõikjal elav putukarühm, märgades või niisketes elupaikades, milleks 

võivad olla puukoored, taimed, pinnas, reovesi ja inimeste ehitatud mahutid (Armitage jt. 1995). 

Hironomiidide elutsükkel jaguneb muna-, vastse- ja nukustaadiumiks ning valmikuks (Armitage 

jt. 1995). Muna-, vastse-, ja nukustaadium möödub vees. Pärast nelja vastsejärgu läbimist 

hironomiid nukkub ja lendab peagi veekogust valmikuna välja sigima. Parasvöötmes elavad 

hironomiidivastsed tavaliselt ühe aasta (kevadest kevadeni) veekogus, kuid tundras võivad nad 

elada isegi 7 aastat veekogu põhjas enne nukkumist (Butler 1982). Pärast paarumist elavad 

valmikud lühiajaliselt, mõnest tunnist mõne päevani ning enamasti ei toitu. Siiski arvatakse, et 

mõne liigi emased tõenäoliselt toituvad, kuna näiteks metsalompides elavate hironomiidide 

emasloomad peavad lendama pika maa, et leida sobiv munemispaik (McLachilan 1986). 

 Võrtsjärve hironomiidid elavad erinevatel substraatidel: muda, liiv, kivid ja 

makrofüüdid. Hironomiidide väljalend sõltub peamiselt temperatuurist (Kangur jt. 2004). 

Parasvöötme järvedes lendavad hironomiidid välja peamiselt aprilli-maikuus, et tagada 

noorjärkudele rikkalik toit kevadise ränivetikate õitsengu ajal (Jónasson 1972). Lisaks 

temperatuurile määravad väljalendu ka valgustingimused. Kaheksatunnine valgusperiood piiras 

oluliselt neljanda vastsejärgu hironomiidide nukkumist ja väljalendu võrreldes 16-tunnise 

valgusperioodiga (Dansk 1978). Erakordselt suure vastsete asustustiheduste korral võib 

liigisisene konkurents viia toidupuuduseni, mistõttu kevadel ei ole mõnel hironomiidiisendil 

piisavalt varusid väljalennuks (Hooper 2003). 

 

1.3.3. Surusääsevastsete olulisus 

 

 Kuigi zoobentose (sealhulgas hironomiidide) osakaaluks Võrtsjärve metabolismis 

hinnatakse ainult 3% (Cremona jt. 2014), siiski on hironomiididel ja ka teistel põhjaloomadel 

oluline roll partikulaarse orgaanilise aine muundamisel biomassiks, mis on teistele loomadele 

toiduks (Lindegaard 1994). Võrtsjärv on madal, mistõttu hapnikurikkas vesi jõuab põhjani ja 

hapnikupuudus ei takista profundaalis bentostoiduliste kalade toitumist. Madalates järvedes on 

bentostoiduliste kalade toitumissurve põhjaloomastikule tugevam kui kihistunud eutroofsetes 

järvedes (Jeppensen 1998). Seetõttu on hironomiidid Võrtsjärve bentostoidulistele kaladele 
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oluliseks toiduks (Kngur jt 1999). Kõige olulisema püügikala (angerja, Anguilla anguilla, 

Kangur jt. 2002) heaolu sõltus otseselt C. plumosus´e arvukusest, kuna 70% angerja dieedist 

moodustas just see hironomiidiliik (Kangur ja Kangur 1998). 

 Hironomiidivalmikute suured parved võivad põhjustada majanduslikku kahju (Johnson 

ja Munger 1930; Ali 1995). Näiteks võivad hironomiidivalmikud sattuda kariloomade 

hingamisteedesse, põhjustades haigusi ja isegi surma. Suured hironomiidiparved võivad 

vähendada ala atraktiivsust turistidele, tekitada allergiat ning kanda edasi haigusi (Steinman). 

Samuti on täheldatud lennujaamade seadmete rikkumist ja isegi sõiduteede libedaks muutmist, 

kui autod puhkavatest isenditest üle sõidavad. Seetõttu on arendatud hironomiidivastsete 

populatsioonide kontrollimeetodeid, näiteks on pakutud insektsiidide kasutamist (Ali 1991) või 

bioloogilise kontrolli meetodeid (Poinar 1979). 

 

1.3.3.1 Hironomiidide roll resuspensioonil 

 

 Võrtsjärv on madal ja selle setted tuultele avatud, mistõttu resuspensiooni uurimine on 

selle veekogu puhul oluline. 85-96% põhja langevast settest leiti tulevat resuspensioonist 

(Nõges jt. 1999). Samuti tuhnivad setteid üles hironomiide söövad bentostoidulised kalad 

põhjustades resuspensiooni (Søndergaard jt. 2001; Tarvainen jt. 2005).  

 Hironomiidide enda osakaal setete resuspensioonis ja seega fosfori vabanemisel setetest 

ei ole veel selge.  Ühest küljest on leitud, et hironomiidid ainult põhjustavad hägusust, kuid 

mitte fosfori resuspensiooni (Tarvainen jt. 2005). Lisaks „suurendab“ hironomiidide urgude 

kaevamine efektiivselt setete pindala, kuhu hapnik pääseb ligi ja raua olemasolul seob rohkem 

fosforit (Hansen 1997; Chen jt. 2015). Seda näitab setete respiratsiooni kuni kolmekordne 

suurenemine kõrge C. plumosus´e populatsiooni arvukusega aladel (Hansen 1997). Talvel on 

kalade metabolism aeglane, mis võib anda hironomiididele võimaluse tugevdada oma käike ja 

kodasid, mis omakorda võib jääperioodi lõpus resuspensiooni aeglustada (Lindegaard jt. 1997). 

 Teisest küljest on mitmeid töid, mis demonstreerivad fosfori resuspensiooni 

hironomiidide elutegevuse tõttu põhjamudas (Gallepp 1979; Fukuhara ja Sakamoto 1987; 

Gardner  1981; Matisoff 1985). 
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1.4 Chironomus plumosus´e autökoloogia 

 

 Kuna C. plumosus on Võrtsjärve põhjaloomastikus olulisel kohal, moodustades kuni 

90% makrozoobentose biomassist (Kangur 1989), siis tuleb selle liigi autökoloogiat täpsemalt 

käsitleda. C. plumosus´e tuntud lähisugulased on C. anthracinus, kes on kohastunud eluks 

sügavates kihistunud järvedes (Jónasson 2004), ja C. riparius (ka C. thummi), keda on palju 

uuritud, kui erinevate toksiliste ainete indikaatorliiki, kelle suised deformeeruvad erinevate 

toksiliste ainete mõjul (Langer-Jaesrich jt. 2010). 

 C. plumosus´e vastsed asustavad peamiselt madalaid hästi läbisegunenud eutroofseid 

veekogusid (Welshe 1947; Jonasson 2004). Vastsed asutavad alasid, kus on vähemalt 3 mm 

pehmeid setteid, millesse nad kaevavad endale käigu. Käik ei ole alati U-kujuline, sõltuvalt 

setete paksusest, setete kaldest ja kättesaadavast toidust võib käik olla ka J-kujuline. Setete 

paksus peaks olema üle 11 mm, et U-kujulised käigud muutuksid domineerivaks (McLachlan 

1976; 1977).  

 Ennast U-kujulises käigus koduselt tundvad C. plumosus´e vastsed kindlustavad selle 

seinu süljenäärmete eritisega. Vajaduse korral unduleerivad vastsed, et juhtida hingamiseks 

vajalikku hapnikurikast vett U-kujulisse käiku (Walshe 1947a). Vastsed söövad käigu suudme 

ümbrusest sette pinnale langevat bioloogilist materjali ja detriiti või koovad süljenäärme eritisest 

võrgu, mille asetavad uru suudmele  (Walshe 1947; Leuch 1990). Hiljem sööb vastne oma võrgu 

koos püütud detriidiga ära. C. plumosus võib uru seinalt koguda baktereid toiduks, kellest osa 

on metaanbakterid (Welshe 1947; Jones ja Gray 2011). Tõenäoliselt on urgu ehitavad 

hironomiidivastsed kohanenud seedima metaanbaktereid (Yasuno jt. 2013) ja ka Võrtsjärve C. 

plumosus´e dieedis on leitud metaanbakterid (Cremona jt. 2014). 

 C. plumosus`e vastsetele meeldivad värsked ränivetikad, mistõttu selle liigi valmikute 

väljalend on ajastatud kevadisele ränivetika õitsengu ajale, et tagada järglastele parima 

kvaliteediga toit (Jónasson 1972; Jónasson ja Peiler 1987). Ränivetikas Melorisa võib 

moodustada isegi 49% kogu C. plumosus´e süsinikuvajadusest (Norra Vallentunasjön järves; 

Johnson jt. 1989). 

 C. plumosus´e vastsed on väga hästi kohastunud hapnikupuudusega. C. plumosus siirdub 

anaeroobsesse metabolismi 8% hapnikuküllastuse juures (Welshe 1950; Berg jt. 1962; Jónasson 

2004). Läbisegunenud Võrtsjärves ei ole juhuslik lühiajaline hüpoksia C. plumosus`ele oluline. 
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Nagell jt. (2006) demonstreerisid laboritingimustes, et 50% C. plumosus`e populatsioonist 

hukkus 205 päeva jooksul kuni 1,2 mg/l divesiniksulfiidi (H2S) juuresolekul. Hukkumise 

põhjuseks oli toiduvarude lõppemine, mitte isendite lämbumine. 

 Kui emasisendid saavutavad kaalu vähemalt 60 mg, isased 48-56 mg ning on kuni 30 

mm pikad, siis on C. plumosus valmis väljalennuks pärast 4 küpsusjärgu läbimist (Hilsenhoff 

1966). Võrtsjärves on mõõdetud IV järgu vastseid, kelle pikkus oli isegi 33 mm (tabel 2). 

Nukkumine algab Võrtsjärves 8oC veetemperatuuri juures ning väljalend 10oC juures, tavaliselt 

aprilli viimastel päevadel või maikuus (Kangur 1989). Pärast mõnepäevast eluiga ja parvlemist, 

muneb viljastatud emane kuni 1500 muna vette (Hilsenhoff 1966). Munadest kooruvad 3-14 

päeva jooksul esimese küpsusejärgu vastsed, kes on alla 2 mm pikad (Hilsenhoff 1966; Tabel 

2). Esimene vastsjärk on vees vabalt ujuv ja positiivselt fototaksiline. II-IV järgu vastsed 

kaevavad endale uru. 

 Võrtsjärves võib C. plumosus anda 2 põlvkonda aastas. Teine massiline väljalend toimub 

vastavalt ilmastikutingimustele juulist kuni septembrini (Kangur jt. 2004). 

  

Tabel 2. C. plumosus´e vastsejärkude mõõtmed Võrtsjärves. Kangur K. 2002 järgi 

 

Vastsejärk Peakapsli laius, μm Kehapikkus, mm 

 n keskm.  min. maks. n vahemik 

I 50 132 116 150 50 < 2 

II 57 245 221 289 40 2-4 

III 308 504 400 592 592 3-12 

IV 888 924 800 1104 1704 9-33 
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1.5 Hironomiidide kasutamine veekogu seisundi hindamisel 

1.5.1 Euroopa veepoliitika raamdirektiiv 

 

 Euroopa veepoliitika raamdirektiiv (VR) on Euroopa Liidu liikmesriikidele suunatud 

õigusakt, mille eesmärk on luua ühtne tegevusraamistik vete kaitseks ja korraldamiseks Euroopa 

Liidus (Veepoliitika Raamdirektiiv 2002). VR üheks eesmärgiks on mageveekogude seisundi 

määramine ja parandamine. Veekogu seisund on jaotatud viieks seisundiklassiks: väga hea, hea, 

keskmine, mitterahuldav ja halb. Kõige tähtsam on vahet teha hea ja keskmise veekogu seisundi 

vahel, kuna Euroopa veepoliitika raamdirektiiv nõuab, et kõik mageveekogud saavutaksid hea 

seisundi staatuse (Birk jt. 2012). 

 Mageveekogude seisundi määramiseks kasutab VR fütoplanktonit, fütobentost,  

suurtaimestikku, zoobentost ja kalu (Veepoliitika Raamdirektiiv 2002). Veekogude elustikust 

on makrozoobentos üks tähtsamaid rühmi biomonitooringul (Johnson jt. 1993; Resh ja Jackson 

1993; Birk jt. 2012). 

1.5.2 Põhjaloomastiku kasutamine biomonitooringus suures madalas järves 

 

 Veekogu eutrofeerumist mõõdetakse erinevate troofsust näitavate parameetritega, 

näiteks üldfosfori (TP) ja klorofülli kontsentratsioon või vee läbipaistvus Secchi ketta järgi. Seal 

hulgas ka litoraali suurselgrootute taksonispetsiifilisi optimume TP gradiendi suhtes on 

kasutatud järve toitelisuse hindamiseks (Donohue jt. 2009). Sellist järve toitelisuse hindamist 

on kritiseeritud, et suurselgrootute indeksid ainult kirjeldavad toitesoolade kontsentratsioone, 

mille suhtes indeksid on kalibreeritud (Moss 2007). 

 Suurselgrootute kvantitatiivne hindamine litoraalis toitesoolade rikastumise 

määramiseks on jäänud tagasihoidlikuks (Donohue jt. 2009). Litoraali struktuurse 

mitmekesisuse tõttu on litoraaliliikide levik varieeruv ning erinevatel kooslustel on erinev 

tundlikus eutrofeerumise suhtes. Teisest küljest on varieeruva edukusega suudetud erinevates 

litoraali elupaigatüüpides näidata toitesooladega rikastumist, kõige tugevam efekt leiti kivisel 

substraadil (Donohue jt. 2009). 
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 Pärast toitesoolade  sisalduse vähenemist toimub bioloogiliste koosluste taastumine 

oligotroofse seisundi suunas ajalise nihkega või ei reageeri bioloogiline kooslus üldse fosfori 

taseme alanemisele (Nõges jt. 2009).  

 Suurtes järvedes on keskkonna heterogeensuse tõttu risk, et ühe või mõne proovi põhjal 

seisundi määramine ei peegelda tegelikku seisundit (Kelly jt. 2009). Seetõttu peaksid 

väikejärvede hindamissüsteemid erinema suurjärvede hindamissüsteemidest (Solimini jt. 2008). 

 

1.5.3 Hironomiidide kasutamine biomonitooringus 

 

 Tavaliselt ei määrata hironomiide liigini veekogu seisundi määramisel. Näiteks ASPT 

indeks (Average score per takson), mida kasutatakse ka Võrtsjärve litoraali seirel seisundi 

määramisel, näitab hironomiidide võimet reostust hästi taluda (Armitage jt. 1983; Walley ja 

Hawkes 1997) . Hironomiidid on väga mitmekesine putukarühm, kus on nii reostusi taluvaid 

kui ka puhtaveelisi liike (Saether 1979). Hironomiide on keeruline liigini määrata ning tavaliselt 

jäetakse rühm sugukonna tasemele ning tähelepanu pööratakse teistele loomarühmadele 

(näiteks ühepäevikulised, Ephemeroptera; kevikulised, Plecoptera; ehmestiivalised, 

Trichoptera ja teised puhtaveelised loomarühmad). Nendel põhjustel ei ole veekogude 

määramisel hironomiididele palju tähelepanu pööratud võrreldes teiste loomarühmadega. 

 Hironomiidide kasutamine veekogu seisundi määramisel sõltub peamiselt veekogu 

sügavusest ja substraadist (Jyväsjärvi jt. 2012; Jenderedjian 2011; Brauns 2007; Langdon jt. 

2006). Eristada tuleks arvukuse ja biomassi ning liigilise koosseisu kasutamist veekogu seisundi 

muutuste määramisel. 

 Eutrofeerumisega tõuseb fütoplanktoni produktsioon (Schindler ja Vallentyne 2004). 

Mida suurem on fütoplanktoni produktsioon, seda rohkem fütoplanktonit langeb 

hironomiididele profundaali toiduks. Seetõttu on seostatud peamiselt profundaali hironomiidide 

biomassi ja arvukust veekogu põhja langeva fütoplanktoni biomassiga (Dermott 1977; Specziár 

2001). Suurenev primaarproduktsioon kihistunud järvedes tähendab ka suuremat 

hapnikutarbimist lagundavate bakterite poolt. Seni kuni leidub hapnikku sügavamates 

järvekihtides, toimub ka hironomiidide elutegevus (Jónasson 2004). Eutrofeerumise jätkudes 

hapnikuvaene hüpolimnioni ala laieneb ning liigid, kes ei ole kohastunud eluks 

hapnikuvaeguses, on sunnitud elama madalamates põhjakihtides (Jónasson 2004; Fu jt. 2012). 
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Hapnikusisalduse vähenemisel alla hironomiidide taluvuspiiri hakkavad bentoses domineerima 

oligoheedid, täielikul hapnikupuudusel lõpetavad ka nemad elutegevuse (Koszałka 2009; 

Jónasson 2004). Seetõttu on kihistunud järvede profoundaalis näha seoses eutrofeerumisega 

esialgu hironomiidide arvukuse ja biomassi tõusu tänu suuremale toiduvarule, kuid 

eutrofeerumise jätkumisel nende arvukuse ja biomassi kahanemist kuni isendite täieliku 

kadumiseni hapnikupuuduses (Kitagawa 1973; Hirabayashi jt. 2003; Jónasson 2004; Fu jt. 

2012). Oligoheetide parem hapnikupuuduse taluvus võimaldab kasutada hironomiidide ja 

oligoheetide biomasside suhet hapnikutingimuste hindamiseks, mida suurem on oligoheetide 

osakaal, seda kehvem on hapnikuseis hüpolimnionis (Jónasson 2004; Saether 2006). Madalate 

kihistumata järvede profundaalis ei teki pikaajalist hapnikupuudust, mistõttu kalade surve 

mõjutab nendes järvedes tugevalt hironomiidide populatsioone (Jeppensen 1998). Eelpool 

nimetatud põhjustel on hironomiidkooslused kihistunud järvedes paremad veekogu seisundi 

näitajad kui madalates järvedes (Jyväsjärvi jt. 2012). Litoraali hironomiidi kooslused sõltuvad 

peamiselt substraadist ja ei pruugi alati näidata eutrofeerumist (Langdon jt. 2006; Brauns jt 

2007). 

 Lunbeck (1926; 1936) oli üks esimesi teadlasi, kes üritas seostada hironomiidikoosluse 

liigilist koosseisu ja veekogu troofsust. Lunbeck leidis järgmised seosed järvede troofsuse ja 

hironomiidide dominantliikide ja –rühmade vahel: 

 Oligotroofne järv: Orthocladius ja Tanytarsus 

 Mesotroofne järv: Stictochironomus ja Sergentia 

 Eutroofne järv: Chironomus plumosus ja C. anthracinus 

 C. plumosus ja C. anthracinus on spetsialistid, kes on kohastunud elama mudakihis, kus 

hapnik ei pääse mõnest millimeetrist sügavamale ja on seega hästi kohanenud eluks eutroofsetes 

järvedes (Jónasson 2004). Kuid madal veekogu ei pruugi alati olla fütoplanktoni poolt 

domineeritud ja paksu mudakihiga, vaid makrofüütide poolt domineeritud veekogu. Taolises 

veekogus on domineerivateks hironomiidiliikideks tavaliselt fütobentost ja perifüütonit 

kraapivad litoraali liigid Cricotopus, Endochironomus ja Glyptotendipes (Brodersen 2001). 

Tavaliselt on järvedes, eriti suurtes järvedes nagu Võrtsjärv, mõlemad kooslused esindatud 

litoraalis ja profundaalis.  

 Litoraalis sõltub hironomiidide liigiline koosseis peamiselt substraadist (Langdon jt. 

2006; Brauns jt. 2007), mistõttu keskendutakse rohkem profundaalile, mis peegeldab veekogu 
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eutrofeerumist paremini (Jyväsjärvi jt. 2012). Näiteks võib Võrtsjärvest leida arvukalt liike, kes 

on omased eutroofsetele järvedele (C. plumosus, Glyptotendipes paripes), aga ka 

oligotroofsetele või mesotroofsetele järvedele (Tanytarsus sp, Monodiamesa bathyphila, 

Stictochironomus sp.) (Kangur jt. 2015). 

 Kihistunud järvedes on selge eutrofeerumise märk, kui profundaali hironomiidide 

liigiline mitmekesisus kahaneb üle kahekümnelt liigilt mõnele üksikule liigile (Koszałka 2009; 

Jenderedjian 2011). Vastupidi, mõnes järves võib järve taastudes profundaali liikide arv tõusta 

mõnest liigist üle 20 liigini (Koszałka 2009). Kuid madalas hüpertroofses järves tekib paks 

mudakiht ning isegi järve seisundi paranemisel ei pruugi profundaali elustiku liigiline koosseis 

taastuda (Nõges jt. 2009). Endiselt võib jääda domineerima C. plumosus koos mõne üksiku 

väikese hironomiidiliigiga, kes on hästi kohanenud eluks mudakihis, kuid hironomiidide 

arvukus võib väheneda isegi paari suurusjärgu võrra tänu fütoplanktoni väiksemale 

produktsioonile (Hirabayashi jt. 2003). 

 Ruse (2010) lõi meetodi Suurbritannia väikejärvede seisundi määramiseks 

hironomiidide nukukestade korjamise teel veepinnalt. Nukukestad võivad anda parema 

tulemuse võrreldes ammutiga muda tõstmisega veekogu põhjast, kui eesmärgiks on leida 

hironomiidide liigiline mitmekesisus (Raunio jt. 2011). 

 

1.6 Hironomiide mõjutavad tegurid. 

 

1.6.1 Parasiidid ja viirused 

 

 Viiruste ja parasiitide mõju hironomiidivastsete populatsioonile on vähe uuritud, kuid 

mõned tööd sellel teemal demonstreerivad, et parasiidid ja viirused võivad olla üks olulisemaid 

populatsiooni kahandajaid. 

 Iridoviridae sugukonna viirused on selgrootute üks tavalisemad nakatajad (Williams  

2008). Erandiks ei ole ka C. plumosus, kellelt leiti täpsemalt määramata Iridoviridae viirus. 

Viiruse letaalsust ei määratud, kuid 40% populatsioonist oli selle viirusega nakatunud Põhja-

Ameerika Pepini järves (Stoltz jt. 1968). 
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 Seentest on hironomiidide parasiitidena esindatud väikeeosloomade (Microsporidia) 

perekond Thelohania. Seen nakatas kuni 97% C. plumosus´e esimese vastsejärgu isendeid, 

nakatuvus ja suremus varieerus suuresti erinevate aastate vahel. Seen hukutab 

peremeesorganismi kui hironomiid nukkub või jõuab valmikustaadiumini. 29 päeva jooksul oli 

61% nukkudest ja valmikutest seene poolt surmatud. (Hilsenhoff ja Lovett 1966) 

 Mitmed autorid on uurinud mermitiide (Nematoda: Mermithidae) hironomiidide 

parasiitidena, kuid peamine huvi oli leida uusi liike (Jonhson 1963, 1971; Poinar 1964; 

McCauley 1973; Douchet 1984). Kuid mermitiidide otsest mõju hironomiidide arvukuse ja 

biomassi dünaamikale on vähem uuritud. 

 Mermitiidide valmikud paaruvad ning seejärel munevad settetesse. Munast koorunud 

mermitiidid tungivad läbi hironomiidide kehakatete ning pärast 6-8 päevast arengut tapavad 

peremeesorganismi, misjärel täiskasvanud mermitiid otsib taas partnerit paaritumiseks (Becnel 

ja Johnson 1998). Mermitiidide parasiteerimise mõju erinevatele putukarühmadele on erinev. 

Hironomiididel on 50-75% isenditest nakatunud ning 25-50% nakatunud isenditest sureb. Isegi 

kui mermitiid ei surma peremeesorganismi, võib ta põhjustada jäädavaid muutusi peremehele, 

mis takistavad viimase paarumist (Bhattacharya 2014; Titmus 1981). Näiteks võivad arenevad 

mermitiidid muuta isase valmiku käitumist: isane võib käituda nagu emasloom lennates 

veekogule munema, andes mermitiididele otsetee sattumiseks veesambasse (Bhattacharya 

2014).   

 

1.6.2 Ilmastikutingimuste mõju parvlemisele 

 

 Hironomiidide parvlemist on peamiselt uuritud paarumiskäitumise raames (Syrjämäki J. 

1966; Kon 1984; McLachlan 1986; McLachlan 1986, 1995; Tokeshi 1996; Neems 1997). 

 Mõnes uuringus on mainitud, et jaheda ja vihmase ilma korral või tugevate tuultega 

hironomiidid ei parvle (Syrjämäki 1966; Kon 1984). Kon (1984) leidis, et parvlemise pärssimise 

temperatuuri piir on 10-12oC, madalamal temperatuuril isendid puhkavad ja ootavad sobivamat 

ilma. Kangur (2004) täheldas samuti, et vihmasel, tuulisel ja jaheda ilmaga kevadel ei ole näha 

suuri C. plumosus´e parvesid. Kui ilmastikutingimused takistavad parvlemist, siis ei teki ka 

järglasi. Seega ilmastiktingimused hironomiidide väljalennu ajal võivad oluliselt mõjutada 

põlvkonna suurust ja edukust. 
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1.6.3 Hapnikutingimused 

 

 Sõltuvalt järve toitelisusest ja sügavusest varieerub hapnikusisaldus profundaalis. 

Võrtsjärv on eutroofne ja polümiktiline (pidevalt läbisegunenud) järv. Küll aga võib eutroofse 

järve mudasetetes tekkida hüpoksia juba mõne millimeetri sügavusel tänu intensiivsele 

orgaanilise aine lagunemisele (Jensen ja Andersen 1992). Seetõttu elavad mudas spetsialistid, 

kes on võimelised kaasa aitama hapniku transportimisele oma mudasse ehitatud elupaika. 

Näiteks tekitab C. plumosus oma käigus unduleerides veevoolu. 

 Isegi hüpoksia ja kihistumise tekkimisel on C. plumosus võimeline ellu jääma pikka 

aega. Nagell jt. (2006) demonstreerisid, et C. plumosus´e isendid elasid hüpoksia tingimustes 

üle 200 päeva. 205 päevaga 50% popluatsioonist hukkus, kuid surma põhjuseks oli toiduvarude 

otsasaamine.  

 

1.6.4 Primaarproduktsiooni mõju 

  

 Hironomiidide arvukust on tihti seostatud primaarproduktsiooni suurusega (Dermott 

1977; Specziár 2001). Mida suurem on primaarproduktsioon, seda rohkem surevaid ja värskeid 

planktoniosakesi, mida hironomiidid saavad toiduks tarbida, langeb profundaali. Litoraali 

hironomiidiliikide elutegevuseks selles sügavusvööndis on tihedam fütobentos ja rohkem 

makrofüüte (Welch 1988; Tarkowska 2013). Kihistunud järvedes on oluline kevadine ja 

sügisene vee tsirkulatsioon, kui hapniku- ja toiteaineterikas vesi jõuab profundaalis elavate 

hironomiidideni. Kevadel on vee segunemine oluline hironomiidide noorjärkude arenguks ning 

valmikute väljalennuks aga sügisel talvitumisvarude kogumiseks (Jonasson 2004; Specziár 

2001). 

 C. plumosus´e vastsetel täheldati, et nad seedivad ränivetikaid tunduvalt paremini kui 

sinivetikaid (Johnson jt. 1989). Suures madalas Vallentunasjön järves (keskmine sügavus 2,7 

m, suurim sügavus 5 m, Norra) sõid C. plumosus´e vastsed peamiselt ränivetikat Melorisa ja 

sinivetikat Microsystis. Melorisa moodustas 49% hironomiidi süsinikuvajadusest, samas 

Microsystis ainult 10% (Johnson jt. 1989).  

http://www.cabdirect.org/search.html?q=Speczi%C3%A1r,
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1.6.5 Konkurents ja kisklus 

 

 Liigisisene konkurents väljendub kannibalismis ja toiduvarude kattumises. Kõrge 

surusääsevastsete arvukus põhjasetetes tähendab väiksemat settepinda ühe isendi kohta, kust 

hironomiidid toitu hangivad, mistõttu nende kasv võib olla pärsitud (Jónassen 2004). Näiteks C. 

plumosus´e ja tema väiksem lähisugulane C. anthracinus´e piiravad asustustiheduse 7000-7500 

is. m2 juures teineteise kasvu ning võivad jääda toidupuuduse tõttu veekogusse kauemaks 

(Jónassen 2004). Tihe C. anthracinus´e  populatsioon takistab ka uue põlvkonna kasvamist, 

kuna isendid söövad sette pinnale langenud liigikaaslaste ja ka teiste loomade mune, näiteks 

väheharjasusside kookoneid (Jónassen 2004). 

 Kisklus mängib olulist rolli surusääsevastsete populatsiooni reguleerijana. Hironomiide 

jahtivatest kiskjatest järvedes on olulisemad kalad (Armitage jt. 1995). Kui kihistunud 

eutroofses järves on hironomiidid suurema osa aastast kaitstud kalade toitumissurve eest tänu 

hapnikuvaesele hüpolimnionile, siis kihistumata järves on kalade surve hironomiididele eriti 

tugev (Jeppensen 1998). Kangur jt. (1999) leidsid, et Võrtsjärves võivad bentostoidulised kalad 

mõnel aastal ära süüa suurema osa C. plumosus´e  populatsioonist. 
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2. Materjal ja metoodid 

2.1 Võrtsjärve iseloomustus 

 

 Võrtsjärv on suur madal parasvöötme seisuveekogu (270 km2, keskmine sügavus 2,8 m, 

suurim 6 m), looduslikult eutroofne Kesk-Eesti järv. Võrtsjärv on mineraalmaal paiknev 

heledaveeline keskmise karedusega kihistumata järv (Ott ja Kõiv 1999).  

 3374 km2 suuruselt valglalt voolab Võrtsjärve 18 jõge ja oja ; ainus   väljavool on Suur 

Emajõgi. Novembrist aprillini (keskmiselt 130 päeva) on Võrtsjärv tavaliselt jääkaane  all 

(Järvet 2004). Võrtsjärve vesi on tugeva puhverdamisvõimega, mistõttu pH on stabiilselt 8 

lähedane (Tuvikene jt. 2004). Muda moodustab ⅔ järve põhjasetetest, mudane põhi on kuhjunud 

peamiselt Lõuna-Võrtsjärve (Raukas 2004). Võrtsjärv on suuresti tuultest läbisegatud, 

fütoplanktoni domineeritud veekogu. Ainult Tondisaarset lõuna pool (Väike-Emajõe 

suudmealal) on järv kaitstud tuulte eest, mis annab võimaluse makrofüütidel domineerida 

(Feldmann ja Mäemets 2004). 

 Suur Emajõgi väljavooluna ei suuda suurvett tõhusalt läbi lasta, mis põhjustab suuri 

veetaseme kõikumisi aastaaegade vahel: keskmine amplituud 1,4 m, suurim amplituud 3,4 m. 

Veetaseme kõikumisi on seostatud Põhja-Atlandi ostsillatsiooniga (NAO), kus klimaatilised 

õhurõhu võnkumised Euroopas määravad läänetuulte mõju Eestile (Nõges jt. 2003). Suured 

veetaseme kõikumised on peamine elustiku seisundi määraja Võrtsjärves. Vee maht järves võib 

muutuda kuni 3 korda, määrates mitmeid elustikku mõjutavaid faktoreid. Äärmuslikud 

veetasemed põhjustavad Võrtsjärves elustiku seisundi muutust. 1978.-1979. veetõusu ajal 

hakkas domineerima uus fütoplanktoni liik Limnothrix. Ka 1995.-96. a. veetaseme madalseisu 

ajal tekkisid muutused fütoplanktoni liigilises koosseisus, kuid need ei jäänud püsima (Nõges 

ja Nõges 1999). 

 

2.1.1 Võrtsjärve eutrofeerumise lugu 

 

 Järve nõgu täitub sisse kantud või kohapeal moodustunud setetega. Selline järve 

vananemine on suuresti looduslik ja pöördumatu protsess, osaliselt tänu setete ja veesamba 

tugevale vastastikusele mõjule (Scheffer 1998). Sellega kaasneb tavaliselt eutrofeerumine, kuna 
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järve sattunud toiteelemendid jäävad sinna pikaks ajaks ringlema (Nõges 1998). Eurofeerumine 

on üldine probleem peaaegu kõikide tasandikujärvedega (Moss 2007; Watt jt. 2007). 

Inimtegevus kipub looduslikku eutrofeerumist kiirendama, mõningatel juhtudel drastiliselt 

(Wetzel 1992). 

 Toiteelementide andmeid Võrtsjärves kohta hakati pisteliselt koguma 1953. (Simm 

1975), regulaarselt 1983. aastal. 1968-1982. aasta toitelementide väärtused olid väga väikesed 

Võrtsjärves. 1950. aastatel olid Võrtsjärve fosfaatse fosfori ja nitraatide kontsentratsioonid 0 

µgP l-1 ja 0,2 mgN l-1 (Starast 1982). Ainult 1958. aastal leiti järve lõunaosas määratavates 

kogustes fosfaate ning nitriteid ja nitraate (Starast ja Simm 1973). Fosfaatioonide 

kontsentratsiooni järgi on eristatud Võrtsjärve troofsuse kõrgperioodi (1970-1974) ja järve 

toitelisuse vähenemist aastatel 1975-1982 (Starast jt. 1984). Järgnevatel aastatel on täheldatud 

fosfaatide ja mineraalse lämmastiku kontsentratsiooni hüppelist suurenemist järve vees 

(Tuvikene jt. 2004), mida nähtavasti põhjustas intensiivne väetiste kasutamine valglal olevatel 

põllumajandusmaadel. Alates 1993. aastast on fosfaatide kontsentratsioon järvevees üldjoontes 

vähenenud (joonis 1) tänu põllumajanduse vähenemisele ja heitvee puhastamisele, kuid mitte 

1970. ja 1980. aastate tasemele (Järvet 1997). 

 Hoolimata väliskoormuse vähenemisest on Võrtsjärve üldfosfori kontsentratsioonid 

püsinud endiselt kõrgel tasemel võrreldes 1970. ja 1980. aastatega, mida põhjustab tugev 

sisekoormus fosforibilansis (Nõges jt. 1998).  
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2.2 Proovivõtu ja analüüsi metoodika 

 

 Proovivõtu meetodite ja vahendite aluseks on võetud EL standardi „EN ISO 10870:2012 

Water quality – Guidance for the selection of sampling methods and devices for benthic 

macroinvertebrates in fresh waters”. 

 Makrozoobentose kvantitatiivsete proovide kogumiseks kasutatakse Ekman-Birge tüüpi 

põhjaammuteid (joonis 2), mille haardepindala on 225 cm2. Proovide võtmisel kasutatakse kahte 

Ekman-Birge tüüpi põhjaammuti varianti vastavalt substraadile. Üks on tõstetrossi otsas, sellega 

võetakse proove pehmelt põhjalt (muda, mudane liiv, järvelubi, turbane muda jne.). Teine on 

mõeldud proovi võtmiseks kõval põhjal ning see põhjaammuti on kinnitatud puust varre otsa, et 

võimaldada jõu kasutamist põhjaammuti pinnasesse surumisel. Proov valatakse pange 

hindamiseks, seejärel sõela pesemiseks. Proove võetakse vähemalt 3 kordust ning siidsõela 

Joonis 1. Üldfosfori kontsentratsioon Võrtsjärve Limnoloogiakeskuse 

proovipunktis aastatel 1994-2015. Joonis  on võetud 2015. a. Võrtsjärve 

hüdrobioloogilise seire ja uuringute aruandest. 
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silma suurus on 0,3 mm. Mõõtemääramatus tuleneb põhjaloomade ebaühtlasest levikust, 

mistõttu võetakse vähemalt 3 proovikordust (Kangur  2015). 

 Laboris nopitakse proovist 

makrozoobentose isendid 

elusalt välja. Nopitud loomad 

fikseeritakse 70% etanoolis 

ning jagatakse viide suurde 

rühma: surusääsklased 

(Chironomidae), 

väheharjasussid (Oligochaeta), 

väikesed limused (Mollusca), 

suured limused ja ülejäänud 

nn. varia rühm. Suurte karpide 

rühma kuuluvad jõekarbid 

(Unio), järvekarbid (Anodonta) 

ja rändkarp (Dreissena) ning 

samasse suurusklassi kuuluv ematigu (Viviparus). Suuri karpe käsitletakse kvantitatiivsetes 

proovides eraldi, kuna nende sattumine proovidesse on juhuslik ja haruldane, kuid varjutaks 

kõigi teiste makrozoobentose rühmade  biomassid (Kangur 2015). 

 Etanoolis fikseeritud isendid loendatakse ning kaalutakse niiskelt (pärast lahtise 

vedeliku eemaldamist filterpaberiga) torsoonkaalul 1 mg täpsusega. Isendid asetatakse 

mikroskoobi (viimastel aastatel Nikon Seeria nr. 6040044) alla ning määratakse liigini, kus 

võimalik. Hironomiidide puhul uuritakse pea alakülge, submentumit, tundlaid, submentumi 

plaate ja teisi peastruktuure erinevatel mikroskoobi suurendustel. 

 Leitud arvukused ja biomassid arvutatakse 1 m2 kohta. Kuna 1 m2=10000 cm2 ja 3 

kvantitatiivset proovi on haardepindalaga 225 cm2 ja 3x225=675 cm, siis 10000 : 675=14,8148. 

Seega kolme proovikorduse arvukuste ja biomasside summa tuleb korrutada 14,8148, et saada 

arvukust ühe ruutmeetri kohta. Kuna biomassi tulemus on milligrammides, siis tuleb see läbi 

korrutada 1000ga, et saada grammi ruutmeetri kohta. 

 Tulemused esitatakse rühmade kaupa (surusääsklased (Chironomidae), väheharjasussid 

(Oligochaeta), väikesed limused (Mollusca), suured limused ning ülejäänud loomarühmad 

Joonis 2. Ekman-Birge tüüpi põhjaammuti pehmel põhjal proovide 

võtmiseks. Külli Kanguri foto. 
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(varia). Arvukuste ühik on is. m-2 ja biomassil g m-2, mis summeeritakse üldarvukusteks ning 

üldbiomassideks. Alates 1973. aastast lisatakse eraldi andmerida C. plumosus´ele.   

 Igakuised proovipunkte oli kaks: 1) sügav mudapõhjaga profundaalis (proovipunkt 7) ning 

2) kaldalähedane litoraalis (proovipunkt 22, joonis 3). Punktist 7 hakati regulaarselt proove võtma 

alates aastast 1964 ja punktist 22 aastast 1970. Alatest 2004. aastast vähemalt korra aastas 

võetakse 7 lisapunkti üle järve (joonis 3).  Varasematel aastatel on proovivõtupunktid korduvalt 

muutunud (Kangur jt. 2004). 
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Joonis 3. Makrozoobentose seirepunktid Võrtsjärvel. Proovipunktide leidmiseks kasutati 

GPSmap 60CSx (Garmin).  Andmed ja joonis võetud 2015. a. Võrtsjärve hüdrobioloogilise seire 

ja uuringute aruandest. 
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2.3 Statistiline analüüs  

 

 Andmete statistiliseks analüüsiks ja jooniste tegemiseks kasutati statistika programmi R 

(versioonid 2.12.2 ja 3.3.1). Andmed on saadud Eesti Maaülikooli limnoloogiakeskuse arhiivist, 

mis  sisaldab katkematuid andmeid Võrtsjärve makrozoobentose kohta alates aastast 1964. 

 Jooniste tegemisel kasutati käsku plotmeans(x,y) (gplots pakkett), et saada 

usaldusintervalli. Usaldusintervall näitab vahemikku, kuhu sattub 95% keskmistatud väärtustest 

(joonised 4-8 ja 10). Mõnel joonisel puuduvad usaldusintervallid, sest joonis tuletati üksikutest 

näitajate väärtustest, mitte keskmistest. Joonis 9 on tehtud excelis. Joonis 1 on võetud 2015. a. 

Võrtsjärve hüdrobioloogilise seire ja uuringute aruandest. 

 P-väärtus on statistilist olulisust väljendav väärtus, mis on 0 ja 1 vahel (tõenäosus). 

Antud töös kasutatakse 95% usalduspiiri ehk p-väärtus alla 0,05 tähendab statistiliselt olulist 

tulemust. 

 Pikaajalisi trende testiti regresioonimudeliga (käsk lm(x,y)), kus saadi p-väärtus ja 

määratlustegur (R2). R2 jääb 0 ja 1 vahemikku, kus 0-lähedane väärtus näitab suurt varieeruvust 

ning 1-lähedane väärtus näitab väikest varieeruvust.  

 

2.3.1 Korrelatsioonimaatriks 

  

 Tulemustest kokkuvõtliku ülevaate saamiseks kasutati korrelatsioonimaatriksit, mille 

loomiseks võeti R-i paketist corrplot samanimeline käsk corrplot (joonised 11 ja 12). Tööks 

ebaoluline osa korrelatsioonimaatriksist lõigati välja ning faktorite nimed muudeti 

arusaadavamaks kasutades joonestusprogrammi Paint. 

 Corrploti eesmärk on visualiseerida käsku cor(na.omit()), mis loob kõikide andmetabelis 

olevate faktorite vahel korrelatsioonid. Korrelatsioon varieerub vahemikkus 0-1, kus 0 näitab 

korrelatsiooni puudumist ning 1 näitab täielikku korrelatsiooni (r-väärtus). Antud töös võeti 

miinimumiks nõrk korrelatsioon - 0,3, mille puhul kontrolliti, kas korrelatsioon on statistiliselt 

usaldusväärne käsuga cor.test(x,y). Test näitab ka p-väärtust, mis võimaldab väita, kas 

korrelatsioon on juhuslik või statistiliselt oluline.  

 Korrelatsioonimaatrikseid tehti kaks, kus mõlemal on x-teljel järgmised väärtused: 

1) Iga-aastane hironomiidide oktoobri kuni aprilli keskmine arvukus proovipunktis 7. 



30 

 

2) Iga-aastane hironomiidide oktoobri kuni aprilli keskmine biomass proovipunktis 7. 

3) Iga-aastane hironomiidide oktoobri kuni aprilli keskmine arvukus proovipunktis 22. 

4) Iga-aastane hironomiidide oktoobri kuni aprilli keskmine biomass proovipunktis 22. 

Kuna andmeread punkti 7 ja 22 kohta on erineva pikkusega (punkti 7 kohta alates 1964. aastast 

ja punkti 22 kohta alatest 1970. aastast), siis tekib statistikaprogrammis konflikt, kuna tühjade 

väljadega ei ole võimalik teha arvutusi. Seetõttu kasutati käsku na.omit, et statistikaprogramm 

ignoreeriks tühje välje ja arvutused annaks tulemusi. 

 Esimese korrelatsioonimaatriksi y-telg on tuletatud igapäevaste veetemperatuuride ning 

jääkatte andmete järgi. Õhu- ja veetemperatuuri ning veetaseme andmeid on saadud Eesti 

Keskkonnaagentuurist KAUR. 

Kasutati järgmiste näitajate andmeridu: 

1) Aasta 

2) Jääperioodi summaarne päevade arv kogu talve jooksul. 

3) Jääperioodi summaarne päevade arv alates aasta algusest. 

4) Jääperioodi summaarne päevade arv, millal veetemperatuur oli üle 0oC, et mõõta 

kaudselt talve pehmust. 

5) Talvine periood, kus temperatuur oli alla 4 oC. Selleks võeti sügise viimane päev, kus 

pinnavee temperatuur oli üle 4 oC ning kevade esimene päev, kus veetemperatuur oli 4 

oC. 

6) 4 oC periood alates aasta algusest. Võeti päevade arv aasta algusest kuni esimese päevani, 

mil pinnavee temperatuur oli 4 oC. 

7) Talvine periood, kus temperatuur oli alla 10 oC. Selleks võeti sügise viimane päev, kus 

veetemperatuur oli üle 10 oC ning kevade esimene päev, kus veetemperatuur oli 10 oC. 

8) 10 oC periood alates aasta algusest. Võeti päevade arv aasta algusest kuni esimese 

päevani, mil pinnavee temperatuur oli 10 oC.  

9) Periood päevades jää kadumisest kuni esimese 4 oC veetemperatuuri päevani. 

10) Periood päevades jää kadumisest kuni esimese 10 oC veetemperatuuri päevani. 

11) Periood päevades, mil veetemperatuur tõusis 4 oC-st 10 oC-ni. Selleks lahutati päevade 

arvust aasta algusest, mil veetemperatuuri ületas esimest korda 10 oC, päevade arv aasta 

algusest, mil vee temperatuur ületas esimest korda 4 oC. 
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 Teise korrelatsioonimaatriksi y-telje näitajad tuletati kuu keskmistest igapäevastest 

veetasemetest (merepinna suhtes) ning õhu- ja veetemperatuurist. Näitajad on järgmised: 

1) Aprilli keskmine veetemperatuur; 

2) Aprilli keskmine õhutemperatuur; 

3) Aprilli keskmine veetase; 

4) Mai keskmine veetemperatuur; 

5) Mai keskmine õhutemperatuur; 

6) Mai keskmine veetase; 

7) Juuni keskmine veetemperatuur; 

8) Juuni keskmine õhutemperatuur; 

9) Juuni keskmine veetase; 

10) Kevadine (märtsi, aprilli ja mai) keskmine veetemperatuur; 

11) Kevadine (märtsi, aprilli ja mai) keskmine õhutemperatuur; 

12) Kevadine (märtsi, aprilli ja mai) keskmine veetase; 

13) Suvine (juuni, juuli ja augusti) keskmine veetemperatuur; 

14) Suvine (juuni, juuli ja augusti) keskmine õhutemperatuur; 

15) Suvine (juuni, juuli ja augusti) keskmine veetase; 

16) Sügisene (septembri, oktoobri ja novembri) keskmine veetemperatuur; 

17) Sügisene (septembri, oktoobri ja novembri) keskmine õhutemperatuur; 

18) Sügisene (septembri, oktoobri ja novembri) keskmine veetase. 

 X-telje hironomiidide näitajad ja y-telje näitajate väärtused moodustavad 

korrelatsioonimaatriksi, kus ruutudes on ringidega visualiseeritud korrelatsioonid. Mida suurem 

ja kontrastsem on ring, seda tugevam on positiivne (sinine) või negatiivne (punane) 

korrelatsioon.   
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3. Tulemused 

3.1 Hironomiidide arvukuse ja biomassi sesoonne varieeruvus 

3.1.1 Hironomiidide igakuine keskmine arvukus aastatel 1964-2015 

 

 Hironomiidide arvukuse ja biomassi igakuistes keskmistes väärtustes täheldati 

suvekuudel miinimumi (joonis 4 ja 5). Profundaali igakuise proovipunkti (7) andmed näitasid 

hironomiidide  arvukuse järsku langust alates juulikuust ja miinimumväärtust augustis (joonis 

4). Sügisest kevadeni oli arvukuse muutus väike. Biomassi sujuv langus algas juba varem (alates 

maist) ja saavutas samuti miinimumi augustis (joonis 4). Biomassid olid väikesed ka 

septembrikuus, kuid oktoobrist aprillini püsisid biomassid üsna muutumatutena (joonis 4). 

 Litoraali igakuises seirepunktis (22) oli võrreldes profundaali punktiga hironomiidide 

arvukuse ja biomassi aastaajaline muutus veidi erinev.  Hironomiidide arvukuse ja biomassi 

miinimum saabus võrreldes profundaali punktiga litoraali proovipunktis varem, juunikuus 

(joonis 5). Andmed näitasid hironomiidide arvukuse maksimumi selles punktis juulikuus. 

Augustist kuni aasta lõpuni toimus hironomiidide arvukuse pidev kasv. Hironomiidide 

keskmine biomass vähenes litoraali proovipunktis esmalt mais ning saavutas miinimumi juunis 

(joonis 5). Pärast seda kasvasid biomassid aasta lõpuni. Punktis 22 oli juulis üks arvukuse 

väärtus 21778 is/m2, kuid biomass ainult 14,8 g/m2. Biomass 14-15 g/m2 kajastab andmereas 

arvukusi ~2500-6000 is/m2. Tõenäoliselt oli tegemist sisestusveaga, kuid isegi selle 

andmetöötlusest väljajätmisel ei muutunud joonisel juulikuu maksimum. Seetõttu väärtust ei 

eemaldatud andmetöötlusest. 
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Joonis 4. Hironomiidide igakuine keskmine arvukus (ülal, punaselt) ja biomass (all, siniselt) 

proovipunktis 7. Vuntsid tähistavad usaldusintervalli, kuhu jääb 95% näitaja väärtustest. 
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Joonis 5. Hironomiidide igakuine keskmine arvukus (ülal, punaselt) ja biomass (all, siniselt) 

proovipunktis 22. Vuntsid tähistavad usaldusintervalli, kuhu jääb 95% näitaja väärtustest. 
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3.1.2 Näiteid hironomiidide arvukuse ja boimassi sesoonnse varieeruvuse kohta eri 

aastatel. 

 

 Hironomiidide arvukuse ja biomassi järsku kasvu sügisel täheldati 1989. aastal 

profundaali proovipunktis 7 (joonis 6, A ja B). Aasta algusest kuni augustini oli hironomiidide 

arvukus madal (väiksem kui 100 is. m-2, vaid juulis ligi 300 is. m-2  jooni 6, A). Pärast augustit 

kasvas hironomiidide arvukus üle 1000 is. m-2.  Nende biomass oli aasta algusest kuni augustini 

alla 3 g/m2. Pärast augustit kasvas biomass üle 20 g/m2. Seega hironomiidide arvukus kasvas 

sügisel ligi 3 korda ning biomass aga üle 6 korra. 

 Hoopis erinev oli  hironomiidide arvukuse ja biomassi aastaajaline muutus samas 

punktis 1996. aastal, mil täheldati hironomiidide ohtruse  äkilist vähenemist suvel (joonis 6, C 

ja D). Hironomiide arvukus kahanes ~300 is. m-2 alla ~200 is. m-2 (joonis 6, C). Talvine 

hironomiidide biomass oli üle 15 g/m2 kahanedes suvel ligi 5 korda, alla 3 g/m2 (joonis 6, D).  
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3.2 Hironomiidide arvukuse ja biomassi pikaajalised muutused 

3.2.1 Hironomiidide keskmine arvukus ja biomass oktoobrist aprillini 

 

 Põhjaloomade keskmise hulga arvukuse ja biomassi muutused Võrtsjärves on aastati 

märkimisväärsed. Proovipunktist 7 võetud proovide andmetel varieerus aastatel 1964-2014. 

hironomiidide keskmine arvukus (oktoobrist aprillini) jäi vahemikus 46 is. m-2 ja --1428 is. m-

2 vahele ja biomass vahemikus 0,1 g m-2 ja-- 33,93 g m-2 vahele (joonis 7). 1960 aastatel olid 

Joonis 6. Näiteid hironomiidide arvukuse ja biomassi sesoonsetest muutustest punktis 7 eri aastatel: A - arvukus 

ja B  - biomass aastal 1989; C - arvukus ja D - biomass aastal 1996. 
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keskmised biomassid märkimisväärselt madalad, samas arvukused olid suhteliselt suured. 

Pärast 1986. aastat on toimunud hironomiidide arvukuse kasv või kahanemine enamasti 

paralleelselt biomassi kasvu või kahanemiga. Profundaali hironomiidide poolest rikkad aastad 

on kordunud pikema või lühema ajavahemiku järel, kuid seni kindlaks tehtust suurim oli nende 

arvukus ja biomass 1987. aastal (joonis 7). 

 Litoraalis (proovipunkt 22) olid hironomiidide keskmise arvukuse ja biomassi muutused 

aastati väiksemad kui profundaalis (proovipunkt 7)  (joonised 7 ja 8). Teisest küljest oli 

hironomiidide keskmine arvukus punktis 22 enamasti palju suurem kui punktis 7. Seevastu 

keskmise biomassi väärtused olid litoraalis enamasti madalamad kui profundaalis. 

Hironomiidide keskmised arvukused jäid  uurimisaastatel litoraalis vahemikku 258 - 5036 is. m-

2 ja biomassid vahemikku 1,31 - 18,33 g m-2. 

 

 

3.2.2 Hironomiidide ja teiste makrozoobentose rühmade seosed. 

 

 Korrelatsioonid hironomiidide ja teiste makrozoobentose rühmade arvukuste ja 

biomasside vahel olid enamasti positiivsed  ja statistiliselt olulised (p<0,05, tabel 3). Ainult 

kahel juhul oli p väärtus üle 0,05 (statistiliselt ebaoluline seos). Korrelatsioonid hironomiidide 

ja oligoheetide arvukuste ja biomasside vahel punktis 7 olid positiivsed, kuid nõrgad, vastavalt 

0,37 ja 0,42. Ka varia ja väikeste limuste arvukuse korrelatsioonid hironomiidide vastavate 

näitajatega olid positiivsed (vastavalt 0,33 ja 0,27), seevastu  hironomiidide biomass ei 

korreleerunud väikeste limuste ja varia  rühma biomassiga punktis 7, korrelatsioonid vastavalt 

-0,03 ja 0,09. Punktis 7 väikeste limuste ja hironomiidide biomasside korrelatsioon punkti 7  

andmetel andis ainukesena p-väärtuse üle 0,05 (mitte oluline). 

 

 

 

 

 

  



38 

 

 

 

 

Joonis 7. Hironomiidide arvukuse (A) ja biomassi (B) pikaajalised muutused oktoobri kuni aprilli kuus 

proovipunktis 7. 
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Joonis 8. Hironomiidide arvukuse (A) ja biomassi (B) pikaajalised muutused oktoobri kuni aprilli kuus 

proovipunktis 22. 
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Tabel 3. Korrelatsioonid (r-väärtus) hironomiidide ja teiste makrozoobentose rühmade arvukuste 

ja biomasside vahel. 

Punkt 7 Arvukus  Biomass 

Näitaja r-väärtus P-väärtus Näitaja r-väärtus P-väärtus 

Oligochaeta 0,37 <0,05 Oligochaeta 0,42 <0,05 

Väikesed limused 0,33 <0,05 Väikesed limused -0,03 >0,05 

Varia 0,27 <0,05 Varia 0,09 <0,05 

Punikt 22 Arvukus   Biomass  

Näitaja r-väärtus P-väärtus Näitaja r-väärtus P-väärtus 

Oligochaeta 0,22 <0,05 Oligochaeta 0,31 <0,05 

Väikesed limused 0,29 <0,05 Väikesed limused 0,25 <0,05 

Varia 0,31 <0,05 Varia 0,06 >0,05 

 

 Hironomiidide ja oligoheetide arvukuste ja biomasside korrelatsioonid olid punkti 22 

andmetel nõrgemad   kui profundaali punktis 7 (tabel 3). Samuti korreleerusid hironomiidide 

näitajatega punktis 22 nõrgalt väikeste limuste arvukused ja biomassid ning varia arvukused 

Hironomiidide ja väikeste limuste biomasside korrelatsioon oli 0,25 ning hironomiidide ja varia 

korrelatsioon 0,06.  Kuid  varia ja hironomiidide biomasside korrelatsioon oli samas ebaoluline 

(p-väärtus üle 0,05). 

 

3.2.2.1 C. plumosus´e osakaal kogu makrozoobentose arvukuses ja biomassis profundaalis 

 

 C. plumosus´e ja kogu makrozoobentose arvukused muutusid enamasti paralleelselt 

(joonis 9, A).  Nende näitajate vaheline korrelatsioon oli tugev (0,74) ja statistiliselt oluline (p-

väärtus 10-16). Korrelatsioon C. plumosus´e ja kogu põhjaloomastiku biomasside vahel oli veelgi 

tugevam- 0,99 (p-väärtus 10-16). See tähendab, et kogu makrozoobentose biomass Võrtsjärve 

profundaalis (punktis 7) sõltus C. plumosus´e biomassist (joonis 9, B).  

3.2.3 Pikaajalised trendid 
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 Lineaarse regressioonimudeli abil kontrolliti, kas hironomiidide arvukuse või biomassi 

muutustes profundaalis või litoraalis ilmnes trende.  Hironomiidide arvukuse lineaarne 

regressioonimudel näitas profundaali punkti 7 andmetel p-väärtust 0,20 ja R2=0,034, biomassi 

puhul oli p-väärtus 0,12 ja R2=0,048. Seega  puudus profundaalis (punkti 7 andmetel) nii 

hironomiidide arvukustes kui ka biomassides kasvu- või kahanemistrend. 

 Seevastu Võrtsjärve litoraalis leiti punkti 22  andmetel hironomiidide arvukuse 

statistiliselt oluline tõusutrend (p-väärtus oli 0,001 ja R2=0,21), kuid biomassitõusutrendi ei 

täheldatud (p-väärtus oli 0,051 ja R2=0,17). 

 Tähelepanuväärne on väikeste limuste kadumine Võrtsjärve profundaalist. 1960. aastatel 

oli neid proovipunktist 7 ligi 50-60 is. m-2 misjärel on neid leitud profundaali proovidest harva 

(joonis 10). 
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Joonis 9. C. plumosus´e ja kogu makrozoobentose (ilma suurte limusteta) arvukuse (A) ja boimassi (B) muutused aastail 1973-2013. 

1993. aasta kohta puuduvad C. plumosus´e andmed. 
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3.3 Hironomiidide ohtrust mõjutavad tegurid 

3.3.1 Jääperioodi pikkus ja kevadine temperatuuritõus. 

 

 Hironmiidide arvukused ja biomassid nii profundaali (punkt 7) kui ka litoraali 

proovipunktis (22) näitasid nõrkku korrelatsioone mitmesuguste jääperioodi pikkust ja kevadist 

temperatuuritõusu iseloomustavate näitajatega (joonis 11) ja kõik need seosed olid statistiliselt 

ebaolulised (p-väärtused üle 0,05). 

 

3.3.2 Veetaseme ning kuu keskmise vee-- ja õhutemperatuuri mõju hironomiidide 

ohtrusele 

 

 Hironomiide biomassi profundaalis (punkt 7) mõjutas positiivselt kevadine 

õhutemperatuur (korrelatsioon 0,33, p-väärtus 0,01) ja suvine veetemperatuur (korrelatsioon oli 

Joonis 10. Väikeste limuste arvukus 1964-2012 usaldusintervallidega punktis 7. 
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0,35, p-väärtus oli 0,01) (joonis 12) ning punkti 7 biomasside ja suviste veetemperatuuride vahel 

oli korrelatsioon 0,35 (p-väärtus 0,01). 

 Hironomiidide arvukust litoraali proovipunktis 22 mõjutasid positiivselt kevadised, 

aprilli ja sügisesed vee- või õhutemperatuurid ning veetasemed (joonis 12). Aprilli vee- ja 

õhutemperatuurid ning veetasemed korreleerusid positiivselt hironomiidide arvukusega punktis 

22 (joonis 12), korrelatsioon vee- ja õhutemperatuuridega oli 0,32 (p-väärtus <0,05) ning 

veetasemetega 0,34 (p-väärtus <0,05). Hironomiidide arvukus andis sarnase korrelatsiooni 

kevadiste veetasemetega (korrelatsioon 0,34, p-väärtus 0,02) ja kevadise õhutemperatuuriga 

(korrelatsioon 0,33; p-väärtus 0,03). Ka sügisene hironomiidide arvukus korreleerus õhu- ja 

veetemperatuuridega, näitajad olid vastavalt korrelatsioon 0,33 (p-väärtus 0,03) ja 0,35 (p-

väärtus 0,02). 

 

 

 

 

. 
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Joonis 11. Hironomiidide oktoobri kuni aprilli biomassi ja arvukuse (proovipunktide 7 ja 22 andmetel) 

korrelatsioonid erinevate jääolude ja kevadiste ning talviste veetemperatuuride vahel. Suurem ja kontrastsem ring 

tähendab tugevamat korrelatsiooni. 
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Joonis 12. Hironomiidide oktoobri kuni aprilli 

biomassi ja arvukuse (proovipunktide 7 ja 22 

andmetel) korrelatsioonid aprilli, mai ning 

juuni kuude ja aastaaegade keskmiste 

veetemperatuuride, õhutemperatuuride ning 

veetasemete vahel. Suurem ja kontrastsem 

ring tähendab tugevamat korrelatsiooni. 
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4. Arutelu 

 

4.1 Hironomiidide arvukuse ja biomassi sesoonne varieeruvus 

 

 Hironomiididel on neli vastsejärku, millest esimesed kaks on enamasti liiga tillukesed 

makrozoobentosesse hulka kuulumiseks. Võrtsjärves on uuritud ainult makrozoobentost, mis 

hõlmab palja silmaga hästi nähtavaid  (1-2 mm pikkusi ja suuremaid) isendeid (Kangur jt 2004). 

Kanguri (2002) järgi oli C. plumosus´e I järgu vastsete kehapikkus Võrtsjärves  alla 2 mm ning 

I ja II vastsete peakapsli laiuseks mõõdeti keskmiselt vastavalt 132 ja 245 μm (tabel 2), , mis 

tähendab, et need isendid mahuvad läbi makrozoobentose uurimiseks kasutatava 0,3 mm silma 

suurusega siidisõela. Võrtsjärve suurima hironomiidiliigi (C. plumosus´e) valmik  laseb eduka 

sigimise korral veekokku ühekorraga  ligi 1500 muna (Hilsenhoff 1966). Jónasson (2004) leidis 

sügava kihistunud Esromi järve meiobentose uurimisel suvise hironomiidide arvukuste 

maksimumi, samal ajal kui makroszoobentose arvukus näitas miinimumi (ehkki seal puudus 

suvel kalade surve). Eelpool toodut arvestades võiks ka Võrtsjärve meiobentose uurimisel leida 

ilmselt hironomiidide arvukuse maksimumi just suvel.püsitada hüpoteesi, et Võrtsjärve 

makrozoobentose uurimisel leiab ilmselt profundaali hironomiidide arvukuse miinimumi just 

suvel. 

 Võrtsjärve makrozoobentose uurimisel leiti profundaalis hironomiidide arvukuse kõige 

madalamaid väärtusi just suvel.Võrtsjärv on madal ja pidevalt segunenud ning kalade surve on 

bentosele pidev (Jeppensen 1998). Kangur jt. (1999) kirjeldasid kalade tugevat survet Võrtsjärve 

hironomiididele.  Mõnel suvel võivad bentostoidulised kalad süüa suurema osa C. plumosus´e 

populatsioonist. 

 Makrozoobentose uurimisel leiti litoraalipunktis (22) hironomiidide biomassi miinimum 

ligi 2 kuud varem kui profundaalipunktis (7). Litoraalis täheldati hironomiidide arvukuse ja 

biomassi miinimumväärtusi juunis, profundaalis aga augustis.  Põhjuseks võib olla sügavuse 

erinevus neis punktides, kuna madalamas litoraalis soojeneb vesi hironomiidide väljalennuks 

sobiva temperatuurini kevadel kiiremini. Juulis täheldati litoraalis (erinevalt profundaalist) 

hironomiidide arvukuse maksimumi, mille põhjused vajaks täpsemat uurimist. Siiski võib 

hironomiidide arvukuse ja biomassi sesoonne käik eri aastatel märgatavalt erineda. 
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 Hironomiidide arvukused ja biomassid võivad suvel ja sügisel drastiliselt muutuda. Seda 

demonstreeris  ilmekalt hironomiidide arvukuse ja biomassi aastaajaline käik 

profundaalipunktis 7 näiteaastatel 1989 ja 1996. Võrtsjärve profundaalis  määrab hironomiidide 

arvukuse ja biomassi muutuse peamiselt üks hironomiidiliik: C. plumosus (Kangur jt 2004). 

Seda kinnitasid ka käesoleva töö tulemused 

  

4.2 Hironomiidide arvukuse ja biomassi pikaajalised muutused 

 

 Kuna suvekuudel on teadmata I ja II järgu vastsete (meiobentose) osa hironomiidide 

arvukuses ja biomassis, kasutati käesolevas uurimistöös nende pikaajaliste muutuste 

selgitamiseks keskmisi arvukuse ja biomassi väärtusi oktoobri kuni aprillikuu kohta, sest siis 

olid näitajate väärtused stabiilsemad. Hironomiidide arvukuse ja biomassi muutustes võib näha 

teatud perioodilisust, mis viitab nende hulka  piiravale tegurile  

 Viirused ja parasiidid võivad tappa suure osa C. plumosus´e populatsioonist (Hilsenhoff 

ja Lovett 1966; Titmus 1981; Bhattacharya 2014). Mida suurem on peremeesorganismide 

arvukus, seda suurem on tavaliselt ka nakatavate parasiitide arvukus (Arneberg jt. 1998; Haag 

ja Stoeckel 2015). Hironomiidide arvukuse järsk suurenemine võib tähendada ka nende 

parasiitide ja viiruste arvukuse kasvu, mis võib piirata hironomiidide paljunemist järgmisel 

paaril aastal. Kahjuks on viiruste ja parasiitide mõju Võrtsjärve hironomiididele siiani uurimata. 

 Võrtsjärves on kalade toitumissurve on hironomiididele tugev (Kangur jt. 2004). Madala 

järve profundaali mudapõhjal  on  C. plumosus kaladele kergesti kättesaadav, sest seal ei takista 

hapnikupuudus nende toitumist (Jeppensen 1998; Kangur jt. 1999). Latikad ja kiisad söövad III 

ja IV vastsejärgu C. plumosus´t (Kangur ja Kangur 1995). Kiisa, latika ja angerja toitumist on 

Võrtsjärves otseselt mõõdetud ja leitud, et just see hironomiidiliik  on nende bentostoiduliste 

kalade tähtsaim toiduobjekt (Kangur ja Kangur 1995; Kangur ja Kangur 1998; Kangur 1989; 

Kangur jt. 1999). Ka angerja tüsedus sõltus otseselt C. plumosus´e vastsete arvukusest järves 

(Kangur ja Kangur 1998). 

 Jónasson (2004) kirjeldas liigisisest konkurentsi toidu pärast tiheda hironomiidide 

asustustiheduse korral, samuti võidakse põhja langevad hironomiidide munad liigikaaslaste 

poolt ära süüa. Kuid Jónasson kirjeldas seda kihistunud sügavas Esromi järves, kus kalade surve 

puudus suuremal osal aastast. Teiseks oli tegemist väga kõrge hironomiidide asustustihedusega 
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(ligi 10 000 is. m-2); Võrtsjärve profundaalis ei ületa see tavaliselt 1400 is. m-2. Seetõttu Ilmselt 

võib liigisisese konkurentsi Võrtsjärves tõenäoliselt peaaegu välistada. Tõenäoliselt ei võimalda 

arvukate bentostoiduliste kalade surve Võrtsjärves saavutada  C. plumosus´e populatsiooni 

kõrget arvukust 

 Litoraalis on hironomiididel võimalus end peita taimejuurte ja muu detriidi vahele ning 

kalade surve neile on seal nõrgem. Teisest küljest on hironomiide arvukus küll litoraalis 

tavaliselt kõrgem kui profundaalis, kuid biomass madalam, kuna puuduvad suured hironomiidid 

nagu näiteks C. plumosus. 

   Võrtsjärve profundaalis (punkt 7) ei täheldatud hironomiidide arvukuses ja biomassis 

pikaajalisi tõusu ja languse trende. Seevastu litoraali proovipunktis (22) oli hironomiidide 

arvukuse tõusutrend statistiliselt oluline. Selle põhjuseks võib olla makrofüütide vööndi 

laienemine (Feldman ja Mäemets 2004), mis annab hironomiididele rohkem võimalusi kiskjate 

eest varjata. 

 Võrtsjärves tuleks edaspidi uurida ka meiobentst, mis annaks täpsema ülevaate 

hironomiidide arvukuse pikaajalistest muutustest.  

  

4.3 Hironomiidide ja teiste makrozoobentose rühmade seosed 

 

 Korrelatsioonid hironomiidide ja teiste makrozoobentose rühmade arvukuste ja 

biomasside vahel olid enamasti positiivsed ja statistiliselt olulised. Seejuures korrelatsioon 

üheainsa hironomiidiliigi – C. plumosus - ja kogu makrozoobentose biomassi vahel profundaalis 

oli väga kõrge (0,99) ja statistiliselt oluline (p=10-16).  Soodsad  tingimused hironomiidide 

paljunemiseks on tõenäoliselt head ka ülejäänud makrozoobentose rühmadele. Samas tuleb 

arvestada, et molluskid võivad elada mitu aastat, oligoheedid tavaliselt 2-4 aastat ning 

hironomiidivastsed enamasi 1 aasta (Jónasson 2004). 
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4.4 Hironomiidide ohtrust mõjutavad faktorid 

 

 Varasel jää kadumisel ja veetemperatuuri tõusul 4oC ja 10oC-ni kevadel ei olnud olulist 

mõju hironomiidide arvukusele ja biomassile. Talvised veetemperatuurid, jääperioodi kestus 

ning varajane kevad ei korreleerunud statistiliselt oluliselt hironomiidide arvukuse ja biomassi 

muutustega nii profundaali kui ka litoraali proovipunktis. Tõenäoliselt pole oluline kevade 

varajasus, vaid kevadised temperatuurid. 

    Hironomiidide biomassil profundaalis (punktis 7) ilmnes nõrk positiivne seos 

kevadiste õhutemperatuuridega.  See võib tähendada ilusamat ilma, mis võimaldab 

hironomiididel edukamalt parvelda ja muneda. Madal temperatuur, tugev tuul ja vihm võivad 

hironomiidide valmikud passiivseks muuta kuni isendite surmani (Syrjämäki 1966; Kon 1984; 

Kangur jt. 2004). Ka suvised veetemperatuurid mõjusid nõrgalt positiivselt hironomiidide 

arvukusele profundaalis. See võib viidata kahele põlvkonnale (Kangur jt. 2004), kuna kõrgem 

suvine temperatuur tähendab, et rohkem C. plumosus´e isendeid jõuab suvel IV vastsejärgu ja 

nukkumiseni. 

 Kõrgem veetaseme, vee- ja õhutemperatuur aprillis mõjusid positiivselt hironomiidide 

arvukusele litoraalis.  Kõrgema vee- ja õhutemperatuuri korral võib hironomiidide kasv 

kiireneda ning ilusama ilma korral on nende parvlemine on edukam. Kõrgem veetase tähendab 

ka keskmisest kõrgemat märtsi-aprilli ränivetikate hulka (Nõges jt. 2004), mis on paljude 

hironomiidide lemmiktoit. Ka kevadine (märtsi, aprilli ja mai) keskmine õhutemperatuur ja 

veetase mõjutasid nõrgalt positiivselt hironomiidide arvukust. Märtsi ja aprilli veetase on oluline 

ränivetikatele, kelle arvukust mõjutas veetase ning see tõenäoliselt kajastub ka kevadistes 

veetasemete keskmistes. Huvitav on ka sügisese õhu- ja veetemperatuuri olulisus  hironomiidide 

arvukusele litoraalis (punkt 22). Kuna hironomiidide arvukus jätkas seal kasvu aasta lõpuni, siis 

kõrged sügisesed õhu- ja veetemperatuurid mõjutavad tõenäoliselt seda kasvu positiivselt. 

 Mõnede autorite arvates näitab C. plumosus´e biomassi tõus veekogu eutrofeerumist 

(Dévai ja Moldovan 1983; Meriläinen ja Hamina 1993).   Käesolev uuring kinnitas varasemaid 

tähelepanekuid (nt Kangur jt.2004), et Võrtsjärve profundaali põhjaloomastikus on C. plumosus 

biomassilt praktiliselt ainuvalitsev. Kuid hironomiidikoosluste muutuste seoseid järve 

toitelisuse muutustega tuleks täpsemalt uurida.   
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5. Kokkuvõtte 

 Hironomiidid ehk surusääsklased (Diptera: Chironomidae) on Võrtsjärve 

põhjaloomastikus domineeriv rühm ja tähtis kalatoit, kuid nende hulga aastaajalisi ja pikaajalisi 

muutusi on viimastel aastatel vähe uuritud. 

 Töö eesmärgiks oli: 

1) selgitada surusääsevatsete arvukuse ja biomassi aastaajalisi ja pikaajalisi muutusi; 

2) teha kindlaks nende seoseid teiste makrozoobentoste rühmadega;  

3) analüüsida ilmastikuga seotud faktorite mõju hironomiidide arvukusele ja biomassile 

Võrtsjärves. 

 Töös analüüsiti kahest  proovipunktist (profundaalist alates 1964. aastast ja litoraalist 

alates 1970. aastast) kogutud igakuiste  makrozoobentose proovide andmeid. Kasutatud aegread 

on saadud Eesti Maaülikooli limnoloogiakeskuse arhiivist.  Andmete statistiliseks analüüsiks 

kasutati statistikaprogrammi R (programmi versioonid 2.12.2 ja 3.3.1). Pikaajalisi trende testiti 

lineaarse regressioonimudeliga ning tulemuste ülevaatlikuks esitamiseks kasutati 

korrelatsioonimaatriksit. 

 Uuringu põhitulemused on järgmised: 

1) Hironomiidivastsete igakuise keskmise arvukuse ja biomassi suvist langust täheldati 

litoraalis (ilmselt seoses vee kiirema soojenemisega ja valmikute väljalennuga) varem 

(miinimumväärtused juunis) kui profundaalis (miinimum augustis). Juulis täheldati 

litoraalis (erinevalt profundaalist) hironomiidide arvukuse maksimumi, mille põhjused 

vajaks täpsemat uurimist. 

2) Hironomiidide arvukuse ja biomassi sesoonne käik võib eri aastatel märgatavalt erineda.  

3) Hironomiidide arvukuse ja biomassi pikaajaliste muutuste selgitamiseks kasutati 

näitajate väärtuste keskmisi oktoobri kuni aprillikuu kohta, sest siis olid näitajad 

usaldusväärsemad.  

4) Põhjaloomade keskmise arvukuse ja biomassi muutused aastati olid Võrtsjärves 

drastilised. Profundaalis varieerusid aastatel 1964-2014 hironomiidide keskmine 

arvukus (oktoobrist aprillini) vahemikus 46 -1428 is. m-2 ja biomass vahemikus 0,1 - 

33,93 g m-2,  litoraalis olid vastavad muutused vahemikus 258 -- 5036 is. m-2 ja 1,31 -- 

18,33 g m-2.  
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5) Litoraalis täheldati hironomiidide keskmise arvukuse (kuid mitte biomassi) statistiliselt 

olulist pikaajalist tõusutrendi; profundaalis mõlema näitaja olulisi trende ei ilmnenud.  

6) Korrelatsioonid hironomiidide ja teiste makrozoobentose rühmade arvukuste ja 

biomasside vahel olid enamasti positiivsed ja statistiliselt olulised. Soodsad  tingimused 

hironomiidide paljunemiseks on tõenäoliselt head ka ülejäänud makrozoobentose 

rühmadele. 

7) Uuring kinnitas varasemaid tähelepanekuid, et ainult üks hironomiidiliik, Chironomus 

plumosus, määrab põhjaloomastiku ohtruse Võrtsjärve profundaalis. Korrelatsioon C. 

plumosus´e  ja kogu makrozoobentose biomassi vahel profundaalis oli väga tugev (0,99; 

p=10-16).   

8) Hironomiidide biomassi profundaalis mõjutasid positiivselt kevadine õhutemperatuur ja 

suvine veetemperatuur. Litoraalis ilmnes hironomiidide arvukuse positiivne seos aprilli, 

kevadise ja sügisese vee- ja õhutemperatuuriga ning aprilli ja kevadise veetasemega. 

Töö hüpotees, et  varajasem jääperioodi lõpp ning hironomiidide väljalennuks vajaliku vee 

temperatuuri saavutamine näitab seost hironomiidide suurema arvukuse ja biomassiga, ei 

leidnud kinnitust. 

 Surusääsevastsete seoseid keskkonnaga on üsna keeruline uurida, kuna neid ühekorraga 

mõjutavaid tegureid nii veekogus kui ka väljaspool on väga palju. Täiendavate uuringutega 

tuleks selgitada 1) I ja II järgu vastsete (meiobentose) osa hironomiidide suvises arvukuses; 2) 

parasiitide ja viiruste rolli hironomiidide arvukuste piirajatena ning 3) täpsemalt uurida 

hironomiidikoosluste muutusi seoses Võrtsjärve toitelisuse ja vee kvaliteedi muutustega. 
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Summary 

Chironomids (Chironomidae) abundance and biomass annual and long-term changes in 

Lake Võrtsjärv in 1964-2015 

 Chironomids (Diptera: Chironomidae) are dominating macrozoobenthos group and 

important fish food in Lake Võrtsjärv. However, there is lack of knowledge on the seasonal and 

long-term variations in their abundance. 

 The goals of the thesis are: 

1) to identify annual and long-term changes in chironomid abundance and biomass; 

2) to identify chironomids relationships with other macrozoobenthos groups; 

3) to analyze weather related factors influence on chironomids abundance and biomass in 

Lake Võrtsjärv. 

 In the thesis, monthly analyzes data from two monthly macrozoobenthos sampling 

monitoring stations in Lake Võrtsjärv (profundal zone starting from 1964. and littoral zone 

starting from 1970.) were used. These data series are obtained from Estonian University of Life 

Sciences Centre of Limnology archive; data were as analyzed with statistics program R 

(program versions 2.12.2 and 3.3.1). Confidence levels were used on plots wherever possible. 

Long-term trends were tested with regression model and correlation matrix was used to describe 

some results. 

 Thesis main results are: 

1) Chironomid larvae monthly average abundance and biomass decrease was 2 months 

earlier in littoral (minimum in June, probably faster warming water allows earlier 

emergence) then in profundaal (minimum in August). In littoral July showed July 

maximum in abundance, which requires more investigating. 

2) Chironomids abundance and biomassi seasonal changes can be extremely varying 

depending on the year. 

3) Chironomids averages from April to October were used for long term studies for 

reliability. 

4) Macrozoobenthos changes in abundance and biomass were drastic in Lake Võrtsjärv. In 

profundaal variation in years 1964-2014. Average abundance (April to October) were 

between 46 -1428 is. m-2 and biomass between 0,1 - 33,93 g m-2,  littoral accordingly 

258 - 5036 is. m-2 and 1,31 - 18,33 g m-2. 
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5) Littoral chironomids abundance (but not biomassi) showed long term increase, but 

profundaal failed to show any long term changing trends. 

6) Chironomids and other macrozoobenthos group’s abundance and biomass showed 

positive correlation, which were statistically significant. Favorable conditions for 

chironomids reproduction is probably favorable to rest of the macrozoobenthos. 

7) Study confirmed earlier observations, that C. plumosus is the dominant spieces in Lake 

Võrtsjärv profundal. Correlation between C. plumosus and total macrozoobenthos 

biomass was very strong (0,99; p=10-16) 

8) Chironomids biomass in profundal was positively influenced by autumn air temperature 

and summer water temperature. Littoral was positively influenced by April, autumn and 

spring air and water temperature and April and autumn water level. 

Studies hypothesis did not find confirmation: 

1) Earlier end of ice period and achieving earlier temperature for chironomid 

emergence did not show connection to chironomids abundance and biomass. 

Chironomids larvae relationship to environmental factors are many, in lake and outside lake, 

and difficult to study. Further study should be done in following categories: 1) I and II larvae 

stage should be investigated (meiobenthos) in summer chironomid abundance; 2) parasites and 

viruses role as chironomid abundance limitators; 3) study chironomid changes according to 

Lake Võrtsjärve changes in nutrient concentrations and in water quality. 
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