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Fütoplanktoni pigmentidel põhineva kemotaksonoomia puhul on tegemist hea 

alternatiiviga, mis võimaldab analüüsida fütoplanktoni koosseisu, kaasaarvatud 

pikofraktsiooni. Kuigi meetodit kasutatakse laialt merelistes tingimustes on selle 

rakendamine erinevat tüüpi mageveekogudes arengujärgus. Töö eesmärkideks oli uurida 

kemotaksonoomia võimekust tuvastada erinevate troofsustasemetega järvedes 

fütoplanktoni koosseisu ning uurida kui suure osa kogu fütoplanktoni kooslusest 

moodustab pikoplankton ning milline on nende taksonoomiline koosseis. Töös kasutati viie 

erineva troofsustasemega järve fütoplanktoni näitajaid. Nende uurimiseks kasutati 

järgnevaid meetodeid: mikroskoopia, spektrofotomeetria, HPLC ja CHEMTAX.  

Töö peamiseks tulemuseks oli mikroskoopia ja kemotaksonoomia sarnasus tsüanobakterite 

ja klorofüütide määramisel hüper- ja eutroofsetes järvedes. Seevastu oli sarnasus nõrk 

enamikes järvedes diatomeede, krüsofüütide, krüptofüütide ja dinoflagellaatide puhul. 

Kemotaksonoomiline meetod näitas, et oligotroofsetes järvedes moodustas pikoplankton 

üle poole kogu fütoplanktoni kooslusest ning mõningates eutroofsetes järvedes ligi 

veerandi. Pikoplanktoni osakaal kogu fütoplanktoni koosluses oli kõige väiksem 

hüpertroofses järves. Kogu pikofraktsioonis olid enamikes järvedes domineerivad 

autotroofsed pikotsüanobakterid ja pikoklorofüüdid. Kemotaksonoomia rakendamine 

mageveekogudes nõuab veel lisauuringuid. Hetkel seab antud meetodi kasutusele 

piiranguid markerpigmendi:Chl a suhete vähesus ja mitte sobivus magevee keskkonda.  

Märksõnad: fütoplankton, pigmendid, kemotaksonoomia, CHEMTAX, pikoplankton 
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Phytoplankton pigment based chemotaxonomy is a good alternative for analysing phyto-

plankton, including pico-fraction. Though, this method is used successfully in marine envi-

ronment, it is poorly applied in freshwater. The aim of this study was to investigate chemo-

taxonomy capability to ascertain phytoplankton community in five trophically different 

lakes and discover how much does picoplankton add to the entire phytoplankton communi-

ty biomass and what the taxonomical composition of picoplankton is. In this paper five 

trophically different lakes of phytoplankton data was used. To analyse and compare phyto-

plankton data, following methods were used: microscopy, spectrophotometry, HPLC and 

CHEMTAX. 

The main result was the similarity of microscopy and chemotaxonomy for determining 

cyanobacteria and chlorophytes in hyper- and eutrophic lakes. On the other hand, the simi-

larity was rather weak for determining diatoms, chrysophytes, cryptophytes and dinoflagel-

lates in most of the lakes. Chemotaxonomic method revealed that picoplankton formed 

over 50 % of the entire phytoplankton community in oligotrophic lake, but in other lakes 

near 25 %. Picoplankton fraction of the entire phytoplankton community was the smallest 

in hypertrophic lake. The taxonomical composition of picoplankton in all investigated 

lakes were dominated by autotrophic picocyanobacteria and picochlorophytes. Applying 

chemotaxonomy method in freshwater still demands further research. The use of this 

method is limited by the lack of markerpigments:Chl a ratios and their unsuitability for 

freshwater environment. 

Keywords: phytoplankton, pigments, chemotaxonomy, CHEMTAX, picoplankton 
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SISSEJUHATUS 

 

Fütoplankton on üks neljast bioloogilisest vee kvaliteedi hindamiselemendist, mida 

kasutatakse veepoliitika raamdirektiivis (VRD) veekogu ökoloogilise staatuse 

kirjeldamiseks. 

Kuna fütoplanktonil on võtmeroll veekogu toiduahelas on äärmiselt oluline selle täpne 

monitooring. Klassikaliselt kasutatakse mikrovetikate seireks mikroskoopiat, mis nõuab 

asjatundlikke spetsialiste ja palju aega, samas on tulemustel subjektiivne maik (Tamm et 

al. 2015). Kuna muutused fütoplanktoni kooslustes toimuvad tihtipeale kiirelt on vajalik 

kasutada meetodeid, mis võimaldaksid selliseid protsesse kirjeldada.  

Mikroskoopia ei anna informatsiooni koosluse kõige väiksemate mikrovetikate ehk 

autotroofse pikoplanktoni (0,2-2 μm) (Higgins et al. 2011) kohta, mis võib moodustada 

väga suure osa kogu fütoplantkoni biomassist (Lauridsen et al. 2011). Näiteks Eesti 

järvedes on pikoplanktoni suhteline osakaal ning selle taksonoomiline koosseis suuresti 

saladuseks jäänud. 

Fütoplanktoni pigmentidel põhineva kemotaksonoomia puhul on tegemist hea 

alternatiiviga, mis võimaldab kiiremini ja odavamalt suuremat hulka veeproove analüüsida 

ning kaasata analüüsi ka fütoplanktoni pikofraktsioon. Ehkki meetod on laialt kasutusel 

merelistes tingimustes on selle kasutus erinevat tüüpi mageveekogudes praegusel hetkel 

puudulik ning vajab hädasti paralleelset valideerimist mikroskoopiaga (Mackey et al. 

1996). 

Sellest tulenevalt on käesoleva magistritöö eesmärkideks: 1) testida kemotaksonoomilist 

meetodit erineva troofsustasemega järvede fütoplanktoni koosluse kirjeldamisel ning 

võrrelda tulemusi mikroskoopiaga; 2) uurida, kui suure osa kogu fütoplanktoni kooslusest 

moodustab pikoplankton; 3) uurida, milline on pikoplanktoni taksonoomiline koosseis 

erineva troofsustasemega järvedes. 
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Sõltuvalt eelpool püstitatud eesmärkidest püstitati järgnevad hüpoteesid: 1) fütoplanktoni 

pigmendid võimaldavad efektiivselt kirjeldada nende rühmalist koosseisu erineva 

troofsustasemega järvedes; 2) pikoplanktoni osakaal on suurem väiksema troofsustasemega 

järvedes. 

 

Tänuavaldused 

 

Autor tänab oma suurepärast juhendajat Marju Tamme ning limnoloogiakeskuse teadurit 

Rene Freibergi. Lisaks tänab autor Birgot Paavelit ja Tiit Kutserit välitöödel kogutud 

proovide ning Kersti Kangrot mikroskoopiliste vaatluste eest. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Fütoplankterid ja neis esinevad pigmendid 

 

Fütoplanktoni hulka kuulub terve hulk erinevas suurusvahemikus (0,2 μm-2 mm) olevaid 

fotosünteesivaid vetikarühmi, mis kasutavad eluks vajaliku energia saamiseks pigmentide 

bioloogilist funktsiooni püüda ning hajutada valgusenergiat (Richardson, 1996). 

Fütoplankterites on ligikaudu 100 erinevat pigmenti, mis jagunevad klorofüllideks, 

karotenoidideks ning fükobiliproteiinideks (Rowan, 1989). 

Kõik fotosünteesivad fütoplankterid sisaldavad klorofüll a-d (Chl a) (Richardson, 1996). 

Chl a asub vetikarakkudes tülakoidi membraanis fotosünteesi reaktsioonitsentris (Paolo et 

al. 1990). Tegemist on kõige olulisema valgust püüdva pigmendiga, mille lai 

neeldumisvahemik jääb 433-686 nm vahele. Kogu fotosüsteem saab alguse 

reaktsioonitsentri ümber paiknevate antennpigmentide püütud valguskiirgusest. Nende 

püütud valgusenergia kantakse üle kahele Chl a molekulile reaktsioonitsentrisse. 

Valgustpüüdvaid antennpigmendi kogumeid on sõltuvalt vetikarühmast erinevaid, näiteks 

tsüanobakterid kasutavad fükobilisoome ja diatomeed fukoksantiini klorofüll a/c kogumeid 

valguskiirguse neelamiseks (Lee, 2008). Peale Chl a leidub rakkudes veel teisigi valgust 

püüdvaid klorofülle nagu Chl b,c (1,2,3) ja d (Richardson, 1996). 

Sarnaselt klorofüllidele püüavad tülakoidi membraanis valgust rasvlahustuvate omadustega 

mitmekesine pigmendirühm karotenoidid, mis neelavad lühikesi lainepikkuseid (500 nm 

või madalamalt) (Takaichi, 2011; Ben-Amotz et al. 1989). Karotenoidid funktsioneerivad 

lisaks valguse püüdjatena ka valguse hajutajatena. Üleliigne valgus, mida rakk 

fotokeemilistes reaktsioonides kasutada ei saa võib kahjustada rakku või häirida selle 

talitlust. Seetõttu on karotenoidid olulised raku kaitse seisukohalt (Uhrmacher et al. 1995). 

Fükobiliproteiine on ainult teatud fütoplanktoni rühmades (e.g tsüanobakterid ja 

krüptofüüdid) (Lohr, 2011) ning nad jagunevad kolme rühma: fükotsüaniin, fükoerütriin, 

allofükotsüaniin (Johnsen et al. 2011). Erinevalt eelpool nimetatud pigmentidest paiknevad 
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fükobiliproteiinid üldiselt tülakoidi membraani peal (v.a krüptofüüdid) kuuludes seetõttu 

vees lahustuvate pigmentide hulka. Fükobiliproteiinid neelavad valgust spektri osas, mis 

jääb klorofüllide ja karotenoidide vahele (490-665 nm). Nende püütud valgusenergia 

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

Pigmentide erinevad neeldumisvahemikud, otstarve ja paiknemine rakus muudab 

fütoplanktoni äärmiselt kompleksseks ning maksimaalse võimaliku valguse püüdmise ja 

kasutuse seisukohalt efektiivselt toimivaks elustikurühmaks. Fütoplanktoni pigmente võib 

laia varieteedi tõttu kasutada ka markeritena, mis võimaldavad määrata veekogus oleva 

fütoplanktoni koosseisu. Teatud rühmadel ja liikidel on olemas unikaalsed pigmendid, 

mida teistel ei esine. Näiteks klorofüütidel on ainult sellele rühmale iseloomulik 

markerpigment luteiin, mille alusel on neid võimalik proovis tuvastada (Roy et al. 2011). 

Fütoplanktoni pigmendid leiavad järjest enam kasutust fütoplanktoniga seotud uuringutes, 

kuna võimaldavad määrata paljusid erinevates ökosüsteemides elavaid vetikarühmi.  

Järgnevalt on kirjeldatud erinevaid fütoplanktoni rühmi, nende pigmentatsiooni ja 

olulisemaid markerpigmente. 

 

1.2 Prokarüoodid 

 

1.2.1 Tsüanobakterid (Cyanobacteria) ehk sinivetikad 

 

Tsüanobakterid on prokarüootsed ehk eeltuumsed filamentsed, kokkoidsed, kolooniali 

sed või üherakulised gram(-) eubakterid (Jeffrey et al. 2011). Vaatamata nende 

fülogeneetilisele kuuluvusele peetakse neid siiski vetikateks, seda peamiselt fotosünteesi 

võimekuse tõttu (Lee, 2008). Tsüanobakterid võivad esineda pikoplanktoniaalsete 

(fütoplanktoni väikseima mõõtmetega fraktsioon) vormidena 1-2 μm ning filamentsete 

vormidena, mis võivad moodustada kuni 2 mm suuruseid kolooniaid (Jeffrey et al. 2011). 

Tsüanobaktereid on teada üle 3000 erineva liigi (Guiry, 2012). 
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Enamus tsüanobaktereid elab mageveekogudes, kuid paljusid liike leidub ka meres. 

Mageveekogudes eelistavad tsüanobakterid rohketoitelisi ehk eutroofseid veekogusid (Lee, 

2008), kuid väiksemamõõtmelisi isendeid nagu piko-tsüanoplanktonit leidub ka 

toitainevaeses ehk oligotroofses keskkonnas (Tamm et al. 2015). Magevees ja meres 

moodustavad tsüanobakterid soodsates oludes sageli mürgiseid vetikaõitsenguid (Lee, 

2008). 

Pigmentidest leidub tsüanobakterite rakkudes klorofülle ja karotenoide ning tülakoidi 

membraanil paiknevaid fükobiliproteiine. Peamiselt on klorofüllidest esindatud Chl a ja 

Chl c tüüpi pigmendi jäägid (Mg-DVP, vahelüli klorofüllide biosünteesis) (Jeffrey et al. 

2011). Fükobiliproteiinidest esineb tsüanobakterites fükoerütriini, fükotsüaniini ja 

allofükotsüaniini ning karotenoididest zeaksantiini, β,β-karoteeni ja müksoksantofülli 

(Richardson, 1996). Müksoksantofülli leidub ainult sinivetikate rakkudes, mida võib 

ühtlasi pidada ka nende markerpigmendiks. Tsüanobakterid on üldiselt sinakas-rohelised, 

hallikas-rohelised või punast (sõltuvalt fükobiliproteiinide kogusest rakus) värvi (Jeffrey et 

al. 2011; Burnett et al. 1982). 

 

1.3 Eukarüoodid 

 

1.3.1 Diatomeed (Bacillariophyceae) ehk ränivetikad 

 

Diatomeesid on teada üle 200 000 liigi (Guiry, 2012), mis jagunevad pantsri kuju põhjal 

sulg- ja ketasränivetikateks. Üherakulised või koloonialised vormid jäävad 

suurusvahemikku 2-200 μm (Jeffrey et al. 2011). Diatomeed on enamasti vabalt elavad 

fototroofid ning on oma nime saanud välisskeletti moodustava panstri järgi, mis koosneb 

peamiselt ränidioksiidist (Hoek et al. 1995). Diatomeed on laialt levinud nii mage- kui ka 

merevee keskkonnas, kus nad tihtipeale moodustavad toitainete külluses mastaapseid 

kevadisi õitsenguid (Jeffrey et al. 2011). 

Diatomeed sisaldavad klorofülle a, c (1, 2, 3) ja Mg-DVP jääke. Standartseteks 

karotenoidideks diatomeedel on fukoksantiin, diadinoksantiin, diatoksantiin ja β,β-
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karoteen. Väiksemas koguses leidub nende rakkudes ka violaksantiini, antheraksantiini ja 

zeaksantiini (Jeffrey et al. 2011). Värvuselt on diatomeed kloroplastides paikneva 

antennpigmendi fukoksantiini tõttu oranžikas-pruunid (Hoek et al. 1995; Roy et al. 2011). 

 

1.3.2 Dinoflagellaadid (Dinoflagellata) ehk vaguviburvetikad 

 

Dinoflagellaate on üle 2000 liigi (Guiry, 2012) ning nendest umbes pooled on 

heterotroofid ning pooled autotroofid (Taylor et al. 2008). Dinoflagellaadid on peamiselt 

üherakulised monaadid jäädes suurusvahemikku 5-2000 μm (Spector, 1984; Jeffrey et al. 

2011). Oma elukoha valikul eelistavad nad soojemaid veekogusid ning on esindatud nii 

ookeanis kui ka magevees (Jeffrey et  al. 2011). 

Dinoflagellaatides leidub klorofülle a ja c2, Mg-DVP ning karotenoide peridiniini, 

diadinoksantiini, diatoksantiini, dinoksantiini, β,β-karoteeni ja pürrhoksantiini. Värvuselt 

on peridiniini sisaldavad dinoflagellaadid punakas-pruunid (Spector, 1984; Roy et al. 

2011), kuid võivad võtta endosümbiontide esinemisel nende värvi (kuldsed 

haptofüütide/diatomeede esinemisel; rohelised prasinofüütide tõttu; punased 

krüptomonaatide esinemisel) (Jeffrey et al. 2011). 

 

1.3.3 Klorofüüdid (Chlorophyceae) ehk rohevetikad 

 

Klorofüütide rühma moodustavad kokkoidsed, ovoidsed või flagellaatsed isendid 

läbimõõduga 10-40 μm. Kõige arvukamalt leidub klorofüüte magevees, kuid nad on 

üherakuliste vormidena esindatud ka meres (Guiry, 2012). 

Klorofüllidest on klorofüütidel esindatud Chl a, b ja Mg-DVP ning karotenoididest luteiin, 

violaksantiin, neoksantiin, antheraksantiin, β,β-karoteen ja zeaksantiin. Ekstreemsetes 

keskkonnatingimustes võivad moodustuda teiseseid karotenoide fotosünteesiks vajaliku 

valguse püüdmiseks, näiteks astaksantiini Haematococcus ja β,β-karoteeni Dunaliella 

moodustumine nende perekonda kuuluvatel liikidel. Markerpigmentideks, mis võimaldab 
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klorofüüte määrata on sellele rühmale iseloomulikud luteiin ning Chl b. Viimase esinemine 

rakkudes muudabki klorofüütide värvuse roheliseks või oliivroheliseks (Jeffrey et al. 

2011). 

 

1.3.4 Krüptofüüdid (Chryptophyceae) ehk neelvetikad 

 

Krüptofüüdid on ovoidsed flagellaadid suurusvahemikus 3-30 μm. Neid on teada umbes 

200 liiki (Guiry, 2012). Krüptofüüdid on laialt levinud magevees, samuti riim- ning 

merevees. Toitumuselt jagunevad nad foto- ja heterotroofseteks. Tihti kasutavad 

krüptofüüdid toitumiseks miksotroofsust, mille käigus kasutavad nad nii foto- kui ka 

heterotroofse toitumise kombineerimist. Miksotroofsus on oluline argument nende 

elupaiga eelistuses, kuna selle abil suudavad nad elutseda ka vähetoitelistes veekogudes 

(Lee, 2008). 

Krüptofüütidel nagu ka sinivetikatel on pigmentidest olemas fükobiliproteiinid 

(fükotsüaniin ning fükoerütriin), kuid nende kahe rühma erinevuseks on fükobiliproteiinide 

paiknemine. Nimelt ei paikne krüptofüütide fükobiliproteiinid fükobilisoomides (sootuks 

puuduvad), vaid lahustunult tülakoidide stroomas. Klorofüllidest on esindatud Chl a, Chl 

c2, Mg-DVP jäägid ning karotenoididest alloksantiin, krokoksantiin, monatoksantiin ja b,b-

karoteen. Karotenoididest on krüptofüütide määramisel tihti kasutatud makerpigmendina 

alloksantiini. Krüptofüüdid on värvuselt punased või sinakas-rohelised sõltuvalt 

fükotüsaniini või fükoerütriini kogusest rakus (Jeffrey et al. 2011). 

 

1.3.4 Krüsofüüdid (Chrysophyceae) ehk koldvetikad 

 

Krüsofüüte on teada ligi 1000 erinevat liiki (Guiry, 2012). Krüsofüüdid on koloonialised 

või üherakulised, kokkoidsed, flagellaatsed või ovoidsed. Enamik meres elavaid liike 

kasvavad 8-15 μm ning mõned magevees elutsevad koloonialised liigid isegi 100 μm 

pikkuseks. Enamasti leidub neid magevees, harvemini riim- ja merevees (Jeffrey et al. 

2011). Magevees eelistavad nad pehmeveelisi veekogusid, kus on vähe kaltsiumi. Tihti 
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suudavad krüsofüüdid edukalt hakkama saada ka toitainetevaestes veekogudes 

(oligotroofsetes ja mesotroofsetes), seda peamiselt paindliku toitumisviisi tõttu. 

Krüsofüütidele nagu ka krüptofüütidele on tüüpiline mikrotroofne toitumisviis, mille 

käigus kasutatakse paralleelselt või üksikult fototroofsust ning heterotroofsust raku kasvu 

tagamiseks (Lee, 2008). 

Klorofüllidest esinevad krüsofüütide rakkudes Chl a, c1 ning varieeruvalt ka c2. 

Karotenoididest leidub fukoksantiini, violaksantiini, antheraksantiini, zeaksantiini ning 

b,b-karoteeni (Jeffrey et al. 2011). Kuldse värvuse annab fukoksantiin, mis pole selgelt 

ainult sellele rühmale unikaalseks tunnuseks (esineb näiteks ka diatomeedes). Veelgi enam, 

enamus krüsofüütides leiduvaid pigmente sisaldavad ka  paljud teised fütoplanktoni 

rühmad. Selge markerpigmendi puudumise tõttu on krüsofüüte veeproovis raskem määrata, 

mistõttu on mõningates uurimustes markerpigmendiks valitud diatoksantiin (Jeffrey et al. 

2011; Lewitus et al. 2005; Sarmento & Descy, 2008). 

 

1.3.5 Pikoplankton 

 

Pikoplanktoniks nimetatakse mikrovetikaid, mis jäävad suurusvahemikku 0,2-2 μm 

(Agawin et al. 2000; Stockner, 1988). Pikoplanktoni fraktsioon jaguneb omakorda 

autotroofideks ja heterotroofideks. Autotroofse pikoplanktoni hulka kuuluvad nii 

eukarüootsed kui ka prokarüootsed rühmad (Stockner, 1988). Autotroofsed pikoplanktoni 

rühmad on laialt levinud mageveekogudes, riimvees ning maailmamere 

toitainetevaesemates osades (Higgins et al. 2011).  

Nad moodustavad märkimisväärse osa veekogu primaarproduktsioonist ning on olulised 

lülid toiduahelas. Teatud oligotroofsetes maailmamere osades võivad piko- ja 

nanosuuruses (< 3 μm) vetikad domineerida ligi 80 % ulatuses, põhjustades tihti ka 

vetikaõitsenguid ning suuremaid koosluseüleseid muutuseid (Higgins et al. 2011). Seetõttu 

on äärmiselt oluline nende pidev monitooring meetoditega (e.g HPLC), mis annaksid 

usaldusväärseid tulemusi biomassi ning domineerivate rühmade seisukohast. 

Oligotroofsetes järvedes ning mere osades on autotroofse pikoplanktoni suhe kogu 

fütoplanktoni biomassi suhtes kõige suurem ning hakkab üldjuhul vähenema eutroofsete 
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tingimuste kasvades (Goericke & Montoya, 1998). Pikoplanktoni domineerimine 

magevees tuleneb nende füsioloogiast ja tõelisest planktilisest eluviisist. Nende väikesed 

mõõtmed võimaldavad kõige efektiivsemalt elada toitainetevaeses keskkonnas. Esiteks on 

keha väikese läbimõõdu tõttu nende vajumine veekogus peaaegu olematu. Teine oluline 

kohastumus on seotud toitainete omastamise efektiivsusega – mida väiksem rakk, seda 

suurem on pindala/ruumala suhe, mis tagab parema toitainete omastatavuse oligotroofsetes 

tingimustes. Enamus mõõtmetelt suuremad fütoplanktoni rühmad ei ole võimelised 

efektiivselt elama toitainetevaestes tingimustes, mistõttu võib pikoplanktoni osakaal ja 

arvukus olla oligotroofsetes tinigmustes maksimaalsel tasemel (Agawin et al. 2000). 

Autotroofse pikoplanktoni olulisust veekogu primaarproduktsioonis alahinnati veel mõned 

aastakümned tagasi. Väiksete mõõtmete tõttu ei võimalda klassikaline mikroskoopiline 

loendamine pikoplanktereid määrata (Reid, 1983). Alternatiiviks olnud 

fluorestsentmikroskoopia annab aga väga vähe informatsiooni selle suurusfraktsiooni 

vetikarühmade kohta – eristada on võimalik vaid pro- ja eukarüoote. Viimasel ajal on 

pikoplanktoni uurimismetoodikas võidukäiku teinud just molekulaarsed tehnikad - 

kemotaksonoomia ja läbivoolutsütomeetria. Kui molekulaarsed meetodid võimaldavad 

koosluse liigilisele koosseisule anda väga täpseid hinnaguid, siis viimased kaks nõuavad 

kordades vähem raha ja spetsiifilisi oskuseid. Kemotaksonoomia eelis 

läbivoolutsütomeetria ees on põhiliselt võimekus eristada suuremat hulka vetikarühmi 

(Lauridsen et al. 2011; Havskum et al. 2004). 

 

1.4  Kemotaksonoomia rakendamine fütoplanktoni uuringutes 

 

Fütoplanktoni rühmade koosseisu ning nende pigmentide tuvastamisel on kasutusel 

mitmeid erineva efektiivsuse, ajakulu ning usaldusväärsusega meetodeid. Fütoplanktoni 

rühmade uurimisel on üheks heaks, kuid küllaltki ajamahukaks meetodiks mikroskoopiline 

vaatlemine. Peale ajakulu on mikroskoopiliste analüüside puhul puuduseks vajadus väga 

spetsiifiliste oskuste järgi, mis võimaldavad fütoplanktonit määrata. Tulemused kipuvad 

sellest hoolimata olema üsna subjektiivsed (Tamm et al. 2015). 
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Peale mikroskoopia kasutatakse laialt ka spektrofotomeetrilist pigmentide analüüsi, mis 

põhineb valguse neeldumisel proovis ning seeläbi värvuse intensiivsuse mõõtmisel (Kirk, 

1980; Sellner et al. 2003). Selle meetodi eeliseks on kiirus ja madal hind, kuid puuduseks 

on pigmentide neeldumisvahemikud, mis tihtipeale jäävad sarnasele lainepikkusele ning 

segavad täpse tulemuse saamist. Peale selle pole spektrofotomeetri abil võimalik 

kvantifitseerida fütoplanktoni rühmi ega liike vaid anda hinnang kogu fütoplanktoni 

biomassi kohta (Santos et al. 2003). Hoolimata eelpool nimetatud meetodite puudustest, on 

siiski otstarbekas kasutada nii mikroskoopiat kui ka spektrofotomeetriat paralleelselt 

kemotaksonoomilistes analüüsides, kuna need võimaldavad kontrollida saadud tulemuste 

õigsust. 

Fütoplanktoni pigmentide kemotaksonoomiline analüüs antud töö kontekstis koosneb 

HPLC ehk kõrgefektiivse vedelikkromatograafi (high-performance liquid 

chromatography) ning CHEMTAX programmi kombinatsioonist. Kemotaksonoomia on 

äärmiselt efektiivne meetod uurimaks meres ning magevees toimuvaid fütoplanktoni 

koosluste muutuseid. Viimasel ajal on  hakatud eelnimetatud meetodit kasutama üha enam 

ka mageveekogudes (Mackey et al. 1996). CHEMTAX vajab arvutuste aluseks 

markerpigmendi:Chl a suhteid, mis võivad ajas ja ruumis väga muutlikud olla. 

Mageveekogude suure varieteedi tõttu ongi siiani üheks oluliseks takistuseks just 

fütoplanktoni rühmadele iseloomulike markerpigmentide ning markerpigmendi:Chl a 

suhete puudumine (Tamm et al. 2015; Mackey et al. 1996). Veekogule sobiliku 

markerpigmendi ning markerpigmendi:Chl a suhte olemasolul on võimalik küllaltki 

usaldusväärselt määrata fütoplanktoni rühmi. 

Järgnevalt on lähemalt kirjeldatud kemotaksonoomilise analüüsi meetodit ja selle 

rakendamist fütoplanktoni koosluste ning nende pigmentide uurimisel. 

 

1.4.1 HPLC 

 

Kõrgefektiivne vedelikkromatograaf (ing. k. HPLC- high-performance liquid 

chromatography) on aparaat, mida on võimalik kasutada erinevates valdkondades. Näiteks 

kasutatakse HPLC-d meditsiinis vereseerumite uuringutes, farmaatsias tootmisprotsessides 
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ning teaduses bioloogilistes proovides erinevate komponentide eraldamises ja 

kvantifitseerimises (e.g taimsed pigmendid) (Bidigare et al. 2002). 

HPLC vajab töötamiseks kõrgsurvet, mis suruks vedelikud läbi kolonni. Kolonnis toimub 

mobiilse ja statsionaarse faasi interakteerumine, millele järgneb proovis olevate pigmentide 

eraldumine üksteisest. Tulemuse annab detektor, kus määratakse millise pigmendiga on 

tegu. Hiljem võrreldakse saadud tulemusi standarditega ning veendutakse nende sarnasuses 

analüüsitavate pigmentidega (Schmid et al. 1998; Bidigare et al. 2002). 

HPLC-ga on võimalik kvantifitseerida mitmeid pigmente. Enim kasutatakse antud 

meetodit klorofüllide ning karotenoidide sisalduse kindlaks tegemisel proovis. HPLC-d 

peetakse ka kõige usaldusväärsemaks meetodiks Chl a hulga määramisel (Bidigare et al. 

2002). Lisaks Chl a-le saab määrata ka klorofüllide laguproduktide (klorofülliid a, 

faeoforbiid a, faeofütiin) hulka (Santos et al. 2003) ning fükobiliproteiine. 

Fükobiliproteiine saab kindlaks teha eraldi tehtava analüüsi käigus, kuna tegu on vees 

lahustuvate pigmentidega (klorofüllid ja karotenoidid on rasvlahustuvad), mille analüüsiks 

kasutatakse teisi lahusteid (Johnsen et al. 2011).  

HPLC analüüsi puhul tuleb arvestada suurema ajakuluga, nimelt kulub ühe proovi 

töötlemiseks ligi üks tund. Kuid võrreldes mikroskoopiaga, kus ühe proovi vaatlemiseks 

võib kuluda mitmeid tunde on HPLC ühe proovi analüüs siiski oluliselt kiirem. Pealegi 

kompenseerib ajakulu fakt, et proovide analüüsi ning kalibreerimist on võimalik 

automatiseerida (Santos et al. 2003).  

Hoolimata neist aspektidest on siiski saadavad fütoplanktoni pigmentide tulemused teiste 

laialt kasutavate meetoditega (spektrofotomeetria, fluoromeetria) võrreldes tunduvalt 

täpsemad. HPLC veaprotsent on umbes 1, kuid analüüsile eelnevad filtreerimised ja 

ekstraheerimised võivad laborite lõikes meetodi täpsust vähendada. Võttes arvesse enne 

HPLC analüüsi tehtavate toimingute erisust laboriti, peetakse keskmiseks varieerumise 

koefitsiendiks 7,4% (Higgins et al. 2011). 
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1.4.2 CHEMTAX 

 

Selleks, et HPLC-ga mõõdetud pigmendiandmete põhjal teha järeldusi veeproovis 

esinevate fütoplanktoni rühmade koosseisu ning hulga kohta on vaja andmeid 

konverteerida. Pigmendiandmete sidumiseks konkreetsete vetikarühmadega on võimalik 

kasutada lineaarset regressioonanalüüsi või maatriksite faktoriseerimise meetodit. Kõige 

usaldusväärsem ning paremini väljatöötatud programm on CHEMTAX, mis põhineb 

maatriksite faktoriseerimise tarkvaral (Llewellyn et al. 2005). 

Arvutuste läbiviimiseks CHEMTAX-is läheb vaja lisaks HPLC-ga saadud 

pigmendiandmetele kirjandusest sobivaid markerpigmendi:Chl a suhteid (Mackey et al. 

1996). Markerpigmendid ja Chl a on kindlas kvantitatiivses suhtes kõikides 

vetikarühmades. Vajalike andmete olemasolul arvutab CHEMTAX välja iga vetikarühma 

kohta proovist mõõdetud markerpigmendi koguse põhjal kui palju Chl a-d neile kuulub. 

Probleemiks võib osutuda Chl a sisalduse varieerumine erinevates rühmades ning isegi 

rühma siseselt. Seda põhjustavad erinevad faktorid sõltuvalt keskkonnast, kuid peamiselt 

on nendeks valgusintensiivsuse, toitainete kontsentratsiooni ja kasvukiiruse erinevused 

(Latasa, 2007). 

CHEMTAX-ga on hea markerpigmendi:Chl a suhte olemasolul võimalik eristada paljusid 

laialdaselt levinud rühmi: tsüanobakterid, diatomeed, klorofüüdid, krüptofüüdid, 

krüsofüüdid, dinofüüdid, euglenofüüdid jne. Kuid näiteks diatomeede ja krüsofüütide või 

klorofüütide ja euglenofüütide esinemisel proovis on nende eristamine komplitseeritud, 

sest mõlemal puhul jagavad rühmad ühte ja sama markerpigmenti (Schmid et al. 1998). Nii 

HPLC kui ka CHEMTAX-i efektiivseks töötamiseks ning autentsete andmete saamiseks on 

vaja tulemusi valideerida mikrokoopilistel vaatlustel saadud fütoplanktoni koosluste 

andmetega (Mackey et al. 1996; Latasa, 2007; Llewellyn et al. 2005). 

Hoolimata mõningatest puudujääkidest fütoplanktoni koosluste uuringutes on CHEMTAX 

küllaltki võimekas ning järjest rohkem kasutust leidev erinevates keskkondades (Latasa, 

2007). CHEMTAX-i üheks eeliseks on väiksemate vetikarühmade nagu pikoplanktoni 

kindlaks tegemise võimalus, mida näiteks mikroskoopia ei suuda nende isendite väiksuse 

või vähese arvukuse tõttu teatud veekogudes (Tamm et al. 2015). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1 Uuritavad järved 

 

Uuritavad järved valiti antud töösse võimalikult erineva troofsustaseme ja optiliste 

omadustega, et testida CHEMTAX maatriksite toimimist võimalikult erinevates magevee 

tingimustes. Uuringusse kuulunud järvede troofsustaseme, hüdrokeemia, veepoliitika 

raamdirektiivi (VRD) tüpoloogia ja fütoplanktoni koosseisu kirjeldamiseks kasutati sama 

aasta või varasemalt tehtud seire aruandeid.  

Kuna käesolevas magistritöös on järvedest võetud veeproovid 2013. aasta oktoobris, siis 

kasutati vastavalt Harku järve kirjeldamiseks 2012. aasta ning Meelva järve ja Äntu 

Sinijärve iseloomustamiseks 2013. aasta väikejärvede seire aruandeid. Lisaks eelpool 

nimetatud järvedele võeti proovid kahest püsiseire järvest – Võrtsjärvest (üks proovipunkt) 

ja Peipsi järvest (kolm proovipunkti) (joonis 1). Kuna nende järvede pindala on suur (tabel 

1) võivad tulemused proovipunktide põhiselt järve osade lõikes oluliselt varieeruda. 

Seetõttu valiti järve kirjeldamiseks aruannetes kajastuvad proovipunktid võimalikult 

lähedal asetsevatena käesolevas töös kasutatud proovipunktidega. Võrtsjärve 

iseloomustamiseks kasutati 2013. aasta Võrtsjärve hüdrobioloogilise seire aruannet ning 

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse hüdrokeemilist aruannet. Peipsi järve kirjeldamiseks 

kasutati 2013. aasta piiriveekogude (Peipsi järv ja Narva veehoidla) hüdrobioloogilise seire 

aruannet. Töös uuritavate järvede proovipunktide koordinaadid on väljatoodud lisades (lisa 

1). 
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Joonis 1. Uurimisaluste järvede paiknemine ja proovivõtupunktid 

 

2.1.1 Peipsi järv 

 

Peipsi järv paikneb Eesti ja Venemaa piiril ning liigendub põhjas Peipsi ehk Suurjärveks ja 

lõunas Pihkva järveks ning neid ühendavaks osaks – Lämmijärveks (joonis 1) 

(Keskkonnainfo; Peipsi järve hüdrokeemiline seire, 2013). Uuritavatest järvedest on see 

pindala poolest suurim ning keskmise sügavuse ja läbipaistvuse näitajate osas samuti 

esirinnas (tabel 1). VRD järgi kuulub Peipsi järv tüüp III alla ehk sügavad keskmise 

karedusega järved (Piiriveekogude hüdrobioloogiline seire..., 2013). Peipsi Suurjärve pH 

väärtuse geomeetriline keskmine (>8,6) paigutab ta väga halva ökoloogilise seisundiklassi 

hulka. Kogu järve üldlämmastiku ja üldfosfori kontsentratsiooni geomeetrilised keskmised 

on kesises ökoloogilises seisundiklassis (vastavalt 0,81 mg/l ja 0,031 mg/l) (Peipsi järve 

hüdrokeemiline seire, 2013). 

Fütoplanktoni biomass sügisel jääb pisut alla 10 g/m3 ja Chl a (tabelist Jeffrey Humprey 

valemi järgi) alla 40 mg/m3. Fütoplanktoni koosluses domineerivad peamiselt diatomeed 

(e.g. külmalembene Aulacoseira islandica) ja tsüanobakterid. Vähemal hulgal leidub 

klorofüüte, krüptofüüte ja krüsofüüte. Fütoplanktoni alusel on Peipsi järve troofsustase 

tervikuna eutroofne (Piiriveekogude hüdrobioloogiline seire..., 2013). 
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2.1.2 Võrtsjärv 

 

Võrtsjärv asub Lõuna-Eestis kolmes maakonnas (Viljandi, Tartu ja Valga) (joonis 1) 

(Keskkonnainfo; Võrtsjärve hüdrokeemiline seire, 2013) ning on uuritavatest järvedest 

pindala poolest teisel kohal (tabel 1). Morfomeetriliste näitajate poolest on 

pindala/keskmise sügavuse suhe küllaltki ebatavaline. Vaatamata suurele pindalale on järv 

madalaveeline ning läbipaistvus on keskmine (tabel 1). Võrtsjärv (VRD tüüp VI) on madal 

keskmise karedusega heledaveeline veekogu (Võrtsjärve hüdrobioloogiline…, 2013). 

Võrtsjärve vee pH väärtus (8,3) näitab heasse ökoloogilisse seisundiklassi kuuluvust. 

Üldfosfori ja üldlämmastiku sisaldused (vastvalt 0,043 mg/l ja 1 mg/l) jäävad samuti 

heasse ökoloogilisse seisundiklassi (Võrtsjärve hüdrokeemiline seire, 2013). 

Kogu fütoplanktoni sügisene biomass jääb 25 g/m3 ligidusse, sealhulgas kõrgeima 

biomassiga on niitjad tsüanobakterid (Limnothrix planctonica) ja diatomeed. Lisaks on 

oluliselt väiksema biomassiga esindatud klorofüüdid, krüptofüüdid ning krüsofüüdid. Chl a 

hulk sügisel võib ulatuda 50 mg/m3 lähedusse. Fütoplanktoni näitajate järgi on järv selgelt 

eutroofsel tasemel (Võrtsjärve hüdrobioloogiline…, 2013). 

 

2.1.3 Harku järv 

 

Harku järv paikneb Lääne-Harjumaal Harju maakonnas Harku vallas (joonis 1) 

(Keskkonnainfo). Järv on pindala poolest uuritavatest järvedest kolmas, kuid vee 

läbipaistvuse madalate näitajate ja keskmise sügavuse poolest viimane (tabel 1). Harku järv 

kuulub VRD tüüp II alla olles madal, keskmiselt kareda ja heleda veega. Järve vee värvus 

võib varieeruda tumekollasest kollakasroheliseni. Tugevalt aluselise (pH 9,2-9,6) vee 

üldfosfori ja -lämmastiku sisaldused on kõrged (tabel 1) ning veeseisund vastavalt sellele 

halb või kesine (Eesti väikejärvede seire, 2012). 

Mikroskoopia loendusproovid näitavad, et fütoplanktoni liikide arv Harku järves on 

keskmine kuni kõrge ning biomass keskmine kuni ülikõrge. Chl a sisaldus (tabel 1) ja FKI 

(fütoplanktoni koondindeks) on ülikõrge. Liikidest domineerivad kevadel niitjas 
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tsüanobakter Planktothrix aghardii ja algrohevetikate hulka kuuluv Scenedesmus sp. Kesk- 

ja hilissuvel on arvukad tsüanobakterid Anabaena planctonica, Aphanizomenon gracile ja 

Microcystis flos-aquae, millele augustis-septembris lisanduvad Scenedesmus sp. ja 

diatomee Aulacoseira ambigua. Seega domineerivad liikide osas ülekaalukalt 

tsüanobakterid ja algrohevetikad. Fütoplanktoni näitajate poolest on Harku järv selgelt 

hüpertroofne ning väga halvas seisundis (Eesti väikejärvede seire, 2012). 

 

2.1.4 Meelva järv 

 

Meelva järv asub Lõuna-Eestis Põlva maakonnas Räpina vallas ning on nii läänest kui 

lõunast rabadega ümbritsetud (joonis 1) (Keskkonnainfo). Järv on pindala poolest suurem 

kui Äntu Sinijärv, kuid teistest uuritavatest järvedest väiksem (tabel 1). Meelva järv kuulub 

VRD tüüp IV järvede sekka ehk madal pehme- ning tumedaveeline järv. Vesi on üldiselt 

punakaspruuni värvusega kuna sisaldab palju humiinaineid. Järve vee läbipaistvus on 

ligikaudu 0,5 m (tabel 1) ning vesi on nõrgalt happeline (pH 5,4-5,9). Fosfori sisaldus on 

üldiselt kõrge, lämmastiku sisaldus jääb keskmiseks (Eesti väikejärvede seire, 2013). 

Fütoplanktoni liikide arv järves on madal kuni keskmine ning biomass madal kuni kõrge. 

Chl a sisaldus ja FKI on maist septembrini keskmine kuni ülikõrge. Biomassis 

domineerivad suve hakul klorofüüt Chlamydomonas sp. ja tativetikas Gonyostomum 

semen. Kesksuvel seevastu diatomee Aulacoseira distans ja eriviburvetikas Centritractus 

belenophorus. Hilissuvel ja sügisel on valdavaks tativetikas G. Semen ning dinoflagellaat 

Gymnodinium sp. Fütoplanktoni parameetrite poolest on järv eutroofsel tasemel ning 

kesises seisus (Eesti väikejärvede seire, 2013). 

 

2.1.5 Äntu Sinijärv 

 

Äntu Sinijärv paikneb Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas Pandivere kõrgustikul (joonis 

1) (Keskkonnainfo). Järv on pindala poolest uuritavate järvede seas kõige väiksem, kuid 

keskmise sügavuse alusel pärast Peipsi järve teisel kohal (tabel 1). Tegemist on Eesti kõige 
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selgemaveelise (vesi põhjani läbipaistev) ja peaegu täies mahus alkalitroofse 

(allikatoitelise) vähetoitelise järvega. Järve vesi on valdavalt rohelist värvi ning VRD 

alusel kuulub Äntu Sinijärv I tüüpi ehk kalgiveeliste järvede hulka. Järve vesi on nõrgalt 

aluseline (pH 7,4-8,2) ning väga väikese orgaanilise aine sisaldusega. Fosforit leidub vees 

äärmiselt vähe (järve seisund hea), kuid lämmastiku sisaldus on seevastu kõrge (järve 

seisund kesine) (tabel 1)  (Eesti väikejärvede seire, 2013). 

Fütoplanktoni biomass ja Chl a hulk on madal, liikide arv ja FKI on madal kuni keskmine. 

Veeproovides annavad suurima biomassi krüptofüüdid ja diatomeed, hilissuvel lisanduvad 

krüsofüüdid. Krüptofüütidest on arvukas perekond Rhodomonas, ränivetikatest 

perekondade Cyclotella, Navicula ja Nitzschia, krüsofüütidest Mallomonas esindajad. 

Järve seisundi hinnang fütoplanktoni näitajate põhjal on üldiselt hea (Eesti väikejärvede 

seire, 2013). 

 

Tabel 1. Uuritavate järvede taustandmed (Keskkonnainfo; Eesti väikejärvede seire, 2012 

& 2013; Peipsi järve hüdrokeemiline seire, 2013; Piiriveekogude hüdrobioloogiline…, 

2013; Võrtsjärve hüdrokeemiline seire, 2013; Võrtsjärve hüdrobioloogiline…, 2013)  

Näitajad
Pindala 

(ha)

Pikkus 

(km)

Laius 

(km)

Kesk. 

sügavus 

(m)

Suurim 

sügavus 

(m)

Läbipaistvus 

mõõtmisjaamas 

(m)

Chl a 

hulk 

(mg/m
3
)

Fosfori 

(üld-P) 

sisaldus 

(mg/l)

Lämmastiku 

(üld-N) 

sisaldus 

(mg/l)

Pepsi 

järv
351 052 143 48 8 17,6 1,5* 37,35 0,031 0,81

Võrtsjärv 26 901 34,8 14,8 2,8 6 0,95 48,91 0,043 1

Harku 

järv
163 2 1,6 1,6 2,5 0,25-0,6

min-max 

96-156
0,1-0,15 0,99-1,8

Meelva 

järv
78,7 2,65 0,5 2 3,2 0,45-0,65

min-max 

6.5-115
0,052-0,068 0,75-0,99

Äntu 

Sinijärv
2,1 0,43 0,12 6 8 5,5 <2 0,008-0,017 2,2-3,0

*avaveeperioodi keskmine tulemus proovipunkti nr. 38 kohta 
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2.2 Proovide kogumine ja töötlemine analüüsiks 

 

Proovid (n=7) koguti 2013. a oktoobris järgnevate veekogude pinnalt: Peipsi järv (kolm 

punkti), Võrtsjärv, Harku järv, Meelva järv ja Äntu Sinijärv. Kuni edasise töötlemiseni 

kaldal (mitte rohkem kui paari tunni pärast) hoiti neid jahedas ja pimedas. Kõikides 

mõõtmispunktides registreeriti Secchi sügavus. Alamproovid spektrofotomeetria, HPLC ja 

mikroskoopia tarbeks eraldati üldproovist laboris nii kiiresti kui võimalik peale nende 

esialgset kogumist. 

 

2.3 Mikroskoopilised proovivaatlused 

 

Mikroskoopiliste vaatluste tarbeks fikseeriti 100 ml veeproov 0,5 %-lise hapestatud 

Lugol´i lahusega. Fütoplanktoni arvukuse, biomassi ja koosseisu kindlaks tegemiseks 

kasutati Utermöhli meetodit (uuriti kogu kambri sisu). Fütoplanktoni loendamisel kasutati 

400x suurendusega invertmikroskoopi. Iga veeproovi loendus kestis vähemalt 400 

lugemisüksuseni (rakud, kolooniad etc.). Selline loendusmeetod annab loendusveaks ±10 

% kogu biomassi kohta (Agasild et al. 2013). Antud uurimuses kasutatavad 

mikroskoopilised fütoplanktoni loendused võeti kokku põhirühmadena: diatomeed, 

krüptofüüdid, tsüanobakterid, klorofüüdid, dinoflagellaadid ja krüsofüüdid. 

 

2.4 Pigmentide eraldamine ja mõõtmine 

 

Kogu fütoplanktoni koosluse pigmentide analüüsiks HPLC-ga filtreeriti veeproovid (50-

200 ml) läbi 47 mm Whatman GF/F klaaskiud filtrite (poorsus 0,7 μm). Vältimaks rakkude 

purunemist kasutati filtreerimiseks õrna vaakumit. Pikofraktsiooni uurimiseks filtreeriti 

vesi järjestikku läbi järgneva poorsusega filtrite (kõik 47 mm): 12 μm, 2 μm (mõlemad 

Whatman  Nuclepore polükarbonaat filtrid) ning 0,2 μm (Whatman nailon filter). 
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Kõik filtrid asetati 5 ml plastiktuubidesse ja külmutati koheselt. Enne edasist analüüsi ei 

hoiustatud proove kauem kui 12 kuud -70 ̊ C juures. Fotosünteetilised pigmendid 

ekstraheeriti filtritelt 2 ml atsetooni ja sise-standardi seguga ning sonikeeriti (Branson 

1210) viie minuti vältel. Proove hoiti 24 h -20 ̊ C juures ning seejärel filtreeriti ekstraktid 

läbi 0,45 μm süstalfiltri ja hoiustati pimedas ja jahedas kuni HPLC analüüsini. 

Fütoplanktoni pigmentide eraldamiseks kasutati pöördfaas kõrgefektiivset 

vedelikkromatograafi (Shimadzu Prominence, Jaapan) varustatuna dioodrivi ja 

fluorestsents detektoritega. Viimane on oluline Chl a madalate sisalduste korrektseks 

määramiseks. Vahetult enne kromatograafilist analüüsi lisati proovidele 0,5 M 

ammooniumatsetaati mahusuhtes 2:3, et vähendada pigmendimolekulide polaarsust. 

Vältimaks pigmentide keemilist lagunemist jahutati proovide automaatne sisestaja 

(autosampler) +5 ̊ C kraadini. Kolonni sisestatava proovi  maht oli 100 μl. Analüüs viidi 

läbi pöördfaasmeetodiga kasutatades järjestikku kahte Waters Spherisorb ODS2 3μm 

kolonni (150 mm pikkus× 4,6 mm sisediameeter) ning enne seda sama faasi sisaldavat 

eelkolonni (10 mm pikkus× 5 mm sisediameeter). Kandjavedelike liikumiskiirus jäi kogu 

analüüsi vältel konstantseks (0,8 ml/min) ning ühe proovi analüüs kestis 50 min. 

Pigmentide neeldumise lainepikkused mõõdeti vahemikus 350-700 nm. Andmete 

kogumiseks ning analüüsiks kasutati arvuti tarkvara „LC solution ver. 1,22“ (Shimadzu). 

Pigmendisisalduse leidmiseks kasutati pigmendi neeldumismaksimumi andnud 

lainepikkusel mõõdetud kromatogrammi piigi pindala, mis kalibreeriti 3 punktilise 

kalibreerimisgraafiku alusel välisstandarditega (toodetud DHI Water and Environment, 

Taani). 

Ekstraheeritud pigmente kasutati lisaks HPLC mõõtmistele ka spektrofotomeetrilises Chl a 

mõõtmises (skaneeriv spektrofotomeeter HITACHI U-3010). Tulemused arvutati Jeffrey ja 

Humprey soovitatud meetodi/valemite järgi (Jeffrey & Humprey, 1975). 

Spektrofotomeetriliselt mõõdetud Chl a väärtuseid kasutati HPLC tulemuste õigsuse 

kontrollimiseks. 
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2.5 CHEMTAX analüüs 

 

Fütoplanktoni pigmentide kvantitatiivseks sidumiseks rühmadega kasutati maatriksite 

faktoriseerimisele toetuvat programmi CHEMTAX (1.95 versioon). CHEMTAX arvutab 

välja fütoplanktoni rühmade suhtelise hulga kogu Chl a sisalduse järgi veeproovis (Latasa, 

2007). Arvutuste aluseks tarvilikud markerpigmendi:Chl a suhted leiti kirjandusest ning 

nende valimisel toetuti eelnevatele teadmistele veekogu fütoplanktoni koosluste kohta. 

Kõikide järvede fütoplanktoni rühmade puhul katsetati ja konstrueeriti mitmeid esialgseid 

pigmendi suhete maatrikseid, et välja selgitada parimad markerpigmendid ning 

markerpigmendi:Chl a suhted (tabel 2 ja 3). 

Fütoplanktoni koosseisu uurimiseks kasutati järgnevaid markerpigmente: diatomeedel 

fukoksantiini; tsüanobakteritel zeaksantiini; klorofüütidel Chl b-d ja luteiini; krüptofüütidel 

alloksantiini; dinoflagellaatidel peridiniini (Sarmento & Descy, 2008); krüsofüütidel 

fukoksantiini, diatoksantiini ja diadinoksantiini (Lewitus et al. 2005; Mackey et al. 1996) 

(tabel 2 ja 3). CHEMTAX tarkvaraga saadud fütoplanktoni koosluste tulemuste õigsuses 

veendumiseks kasutati võrdluseks mikrokoopilistel vaatlustel saadud andmeid. 

Sama esialgset pigmendi suhete maatriksit kasutati kõikides järvedes nii GF/F filtrite kui 

ka pikofraktsiooni filtrite analüüsimiseks. Programmi töötamiseks vajalikud seadistused 

tehti vastavalt Mackey et al. (1997) soovitustele. Täpsem CHEMTAX programmi 

konfiguratsioon on välja toodud Tamm et al. (2015) artiklis. Algsete ja lõplike pigmendi 

suhete maatriksid Whatman GF/F ja  nailon (pikofraktsioon) filtrite kohta on nähtavad 

tabelites 2 ja 3. 
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Tabel 2. Whatman GF/F filtri CHEMTAX analüüsi esialgne (a) ja lõplik (b) pigmendi 

suhete maatriks  

Rühm/Pigment Diatoksantiin Fukoksantiin Alloksantiin Luteiin Zeaksantiin Diadinoksantiin Chl-b Peridiniin Chl-a

(a)

Dinoflagelaadid 0,629 1

Krüptofüüdid 0,212 1

Klorofüüdid 0,117 0,153 1

Tsüanobakterid 0,109 1

Diatomeed 0,563 1

Krüsofüüdid 0,051 0,625 0,438 1

(b)

Dinoflagelaadid 0,386 0,614

Krüptofüüdid 0,136 0,864

Klorofüüdid 0,095 0,095 0,810

Tsüanobakterid 0,082 0,918

Diatomeed 0,350 0,650

Krüsofüüdid 0,026 0,243 0,223 0,508  

 

Tabel 3. Whatman nailon filtri (pikofraktsioon) CHEMTAX analüüsi esialgne (a) ja lõplik 

(b) pigmendi suhete maatriks 

Rühm/Pigment Diatoksantiin Fukoksantiin Alloksantiin Luteiin Zeaksantiin Diadinoksantiin Chl-b Peridiniin Chl-a

(a)

Dinoflagelaadid 0,629 1

Krüptofüüdid 0,212 1

Klorofüüdid 0,117 0,153 1

Tsüanobakterid 0,109 1

Diatomeed 0,563 1

Krüsofüüdid 0,051 0,625 0,438 1

(b)

Dinoflagelaadid 0,386 0,614

Krüptofüüdid 0,175 0,825

Klorofüüdid 0,103 0,049 0,848

Tsüanobakterid 0,125 0,875

Diatomeed 0,364 0,636

Krüsofüüdid 0,024 0,296 0,207 0,473  

 

2.6 Statistiline analüüs 

 

Statistilised analüüsid viidi läbi statistikaprogrammis R (versioon 2.15.3, R Development 

Core Team, 2013). 
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3. TULEMUSED 

 

3.1 Biomass järvedes 

 

Uuritavatest järvedest kõige suurema kogu klorofülli sisaldusega (GF/F filtrid) oli Harku 

järv (üle 50 mg/m3). Madalaimad Chl a väärtused mõõdeti Meelva järves ja Äntu 

Sinijärves, sealsed väärtused jäid alla 1 mg/m3 (joonis 2, paremal). 

 

Joonis 2. Kogu fütoplanktoni koosluse (GF/F filtrid) taksonoomiline koosseis uuritavates 

järvedes CHEMTAX analüüsi (Chl a mg/m3) ja mikroskoopiliste vaatluste (g/m3) põhjal 

 

Spektrofotomeetri ja HPLC-ga mõõdetud Chl a väärtuste vahel oli väga tugev positiivne 

seos (rp=0,99; p<0,05; joonis 3), mis oli võrdväärne HPLC-ga mõõdetud Chl a ja 

mikroskoopia märja biomassi vahelise korrelatsiooniga (rp=0,98; p<0,05). Vaatamata 

tugevale seosele hindas spektrofotomeeter Chl a sisaldust ligikaudu 10 % võrra üle.  
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Joonis 3. Spektrofotomeetri ja HPLC-ga mõõdetud Chl a (mg/m3) vaheline seos  

 

Kui kogu fütoplanktoni koosluse puhul oli kõige suurem Chl a sisaldus Harku järves, siis 

autotroofseid pikoplanktereid oli summaarselt kõige rohkem Võrtsjärves. Autotroofse 

pikoplanktoni osakaal varieerus järvedes tugevalt – suurim oli see Äntu Sinijärves (üle 50 

%) ning väikseim Harku järves, alla 10 % (joonis 4). Autotroofse pikoplanktoni Chl a hulk 

oli tugevas positiivses seoses kogu fütoplanktoni Chl a hulgaga (rs=0,81; p<0,05). Kogu 

fütoplanktoni hulga ja autotroofse pikoplanktoni suhtelise hulga vahel oli tugev negatiivne 

(rs=0,75), kuid statistiliselt mitteoluline seos. 
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Joonis 4. Autotroofse pikoplanktoni ja kogu fütoplanktoni Chl a hulk (mg/m3) (vasakul), 

pikoplanktoni suhteline hulk (paremal)  

 

3.2 Fütoplanktoni koosseis 

 

CHEMTAX analüüsi tulemusel kuulus kõikides järvedes suurem osa veeproovis olevast 

Chl a-st tsüanobakteritele ja klorofüütidele (joonis 2, 5). Sarnase tulemuse biomassi kohta 

tsüanobakterite osas annab ka mikroskoopia, kuid klorofüütide esinemist näitab antud 

meetod CHEMTAX analüüsiga võrreldes vähem (joonis 2). Nende asemel domineerivad 

biomassis tsüanobakterite järel diatomeed (joonis 5). Nii CHEMTAX-i kui ka 

mikroskoopia tulemused viitavad, et tsüanobakterite osakaal on suurem kui 50 % Harku 

järves, Võrtsjärves ja Peipsi järves. Seejuures pigmentide põhjal on nende proportsioon 

suurim Võrtsjärves ja Peipsi järve proovipunktis nr. 2. Mikroskoopia järgi on neid 

protsentuaalselt kõige rohkem Harku järves ja Peipsi järve proovipunktis nr. 2. Mõlemad 

meetodid näitavad proportsionaalselt kõige vähem sinivetikaid Meelva järves ja Äntu 

Sinijärves (joonis 5). 

Harku järves kuulus enamik Chl a ja biomassi tsüanobakteritele (vastavalt 34 mg/m3 ja ligi 

90 g/m3) (joonis 2). CHEMTAX-i andmetel kuulus arvestatav osa Harku järve Chl a-st ka 

klorofüütidele ning krüptofüütidele (12 mg/m3 ja 3,5 mg/m3). Seevastu fütoplanktoni märg 
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biomass samas järves oli klorofüütide puhul palju tagasihoidlikum ning erinevalt 

CHEMTAX-ist lisandusid väiksema biomassiga ka diatomeed.  

Võrtsjärves kuulus samuti enamus Chl a sisaldusest tsüanobakteritele (ligi 12 mg/m3) ning 

oluliselt väiksem kogus teistele rühmadele (klorofüüdid, krüsofüüdid etc.). Fütoplanktoni 

biomass Võrtsjärves kuulus samuti valdavalt tsüanobakteritele (6,2 g/m3), kuid teisel kohal 

biomassi moodustamises olid selgelt diatomeed (3,4 g/m3). 

CHEMTAX analüüsi põhjal oli Peipsi järve kolmes proovipunktis valdav enamus Chl a 

sisaldusest tsüanobakterites (4-5 mg/m3). Tsüanobakterite järel olid olulised klorofüüdid. 

Mikroskoopia näitas samuti tsüanobakterite domineerimist (3,2-3,8 g/m3), kuid erinevalt 

CHEMTAX tulemustest oli biomassis klorofüüte tunduvalt vähem ning neid asendasid 

diatomeed (0,3-1,9 g/m3) (joonis 2). 

CHEMTAX-i põhjal olid Meelva järves valdavaks klorofüüdid ning Äntu Sinijärves 

diatomeed. Teistes uuritavates järvedes jäi nende suhteline hulk oluliselt madalamaks 

(joonis 5). Mikroskoopia andmetel olid Äntu Sinijärves biomassi dominandiks samuti 

diatomeed (ligi 75 %), millele järgnesid krüptofüüdid (~25 %), kuid erinevalt 

kemotaksonoomiast puudusid tsüanobakterid täielikult. Erinevalt CHEMTAX analüüsist 

näitas mikroskoopilistel vaatlustel saadud biomass Meelva järves klorofüütide ja 

tsüanobakterite võrdset osakaalu kogu koosluses. 

Võrreldes mikroskoopiaga tuvastas kemotaksonoomia veekogudes palju sagedasemalt 

krüsofüüte ja dinoflagellaate (joonis 5). 
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Joonis 5. Kogu fütoplanktoni koosluse (GF/F filtrid) protsentuaalne taksonoomiline 

koosseis mikroskoopia (vasakul) ja CHEMTAX analüüsi (paremal) põhjal 

 

3.3  Autotroofse pikoplanktoni taksonoomiline koosseis 

 

Pikofraktsiooni filtrite kemotaksonoomilise analüüsi tulemusel oli peaaegu kõigis järvedes 

enim tsüanobaktereid, klorofüüte ja krüptofüüte (joonis 6). Kui kogu fütoplanktoni 

koosluses domineerisid samuti tsüanobakterid ja klorofüüdid (joonis 5), siis autotroofse 

pikoplanktoni hulgas oli krüptofüütide osakaal märgatavalt suurem (joonis 6). Üldjuhul oli 

pikofraktsiooni taksonoomiline koosseis sarnane kogu fütoplanktoni koosluse koosseisule. 

Eriti ilmekas on Meelva järv, kus on selgelt näha, et mõlema filtri analüüsil puuduvad 

diatomeed täielikult. Oli ka kõrvalekaldeid – Peipsi järve proovipunktis nr. 2 puuduvad 

krüptofüüdid kogu fütoplankoni koosluses täielikult, aga esinevad arvestataval hulgal 

pikofraktsioonis (joonis 5 ja 6). 

Fütoplanktoni koosseisu protsentuaalsed näitajad mõlema filtri puhul väljendavad sarnaste 

rühmade domineerimist ja osakaalu kogu koosluses. Märkimisväärne sarnasus ilmneb nii 

nailon kui ka GF/F filtri puhul Meelva järves, kus mõlema filtri analüüsi tulemused 

näitavad diatomeede täielikku puudumist koosluses. Peamine erinevus on seotud 

pikofraktsioonis krüptofüütide suurema esinemisega võrreldes GF/F filtriga. Lisaks 
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puuduvad krüptofüüdid erinevalt nailon filtrist GF/F filtri analüüsis Peipsi järve 

proovipunktis nr. 2 (joonis 5 ja 6). 

Kõige suurem oli autotroofse pikoplanktoni hulk Võrtsjärves (üle 5,5 mg/m3). Neist 

suurema osa moodustasid tsüanobakterid (4,5 mg/m3, üle 75 %) ning vähemal määral 

esines krüptofüüte, diatomeesid ja krüsofüüte. Harku järves oli pikofraktsiooni summaarne 

Chl a sisaldus veidi üle 4 mg/m3. Sarnaselt Võrtsjärvega kuulus Harku järves enamus Chl 

a tsüanobakteritele (veidi üle 2,6 mg/m3; ~63 %) ning väiksem osa klorofüütidele, 

krüptofüütidele ja krüsofüütidele. Peipsi järves asuvates proovipunktides domineerisid 

samuti tsüanobakterid (~0,3-1,2 mg/m3; ~30-60 %), neile järgnesid krüptofüüdid, 

diatomeed ning klorofüüdid. 

Kõige vähem Chl a kuulus pikotsüanobakteritele Äntu Sinijärves (alla 0,1 mg/m3; 

moodustades kogu kooslusest 25 %) ning Meelva järves (alla 0,001 mg/m3). Äntu 

Sinijärves oli krüptofüüte tsüanobakteritega võrreldes enamjaolt samas suurusjärgus (veidi 

üle 0,1 mg/m3). Meelva järves oli märkimisväärselt palju klorofüüte (~ 0,2 mg/m3; ligi 85 

%) (joonis 6). Peaaegu kõikides järvedes olid esindatud järgnevad pikoplanktoni rühmad: 

tsüanobakterid, klorofüüdid, krüptofüüdid, diatomeed (v.a Meelva järv), krüsofüüdid, 

dinoflagellaadid (joonis 6). 
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Joonis 6. Pikoplanktoni taksonoomiline koosseis (Chl a sisalduse järgi) kõikides 

uuritavates järvedes CHEMTAX analüüsi (Whatman nailon filtri) absoluut- ja 

protsentväärtuste kohta 
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4. ARUTELU 

 

Käesoleva uurimuse üheks eesmärgiks oli testida kemotaksonoomilise meetodi ja 

mikroskoopilise loenduse ühtivust fütoplanktoni kirjeldamiseks erineva troofsusastmega 

veekogudes ning seeläbi hinnata kemotaksonoomia võimekust erinevates magevee 

keskkondades. Selle tarbeks analüüsiti meetodite toimimist viies erinevas järves, mis 

kuuluvad kolme erinevasse troofsuskategooriasse –  hüper-, eu- ja oligotroofne. Lisaks 

erinevale troofsusele otsiti ka võimalikult erinevaid valgustingimusi, mis võiksid tekitada 

suurema varieeruvuse markerpigmendi ja Chl a suhetesse. Töö tulemused kinnitasid 

eeldust, et fütoplanktoni pigmentidel põhineva kemotaksonoomia kasutamine võib 

märkimisväärselt lihtsustada fütoplanktoni koosseisu uurimist erineva troofsustasemega 

järvedes.  

Kogu biomassi hinnangud järvedes olid mikroskoopia, kemotaksonoomia ja 

spektrofotomeetria puhul väga sarnased ning kinnitavad asjaolu (joonis 2), et mikroskoopia 

märgbiomass ja Chl a sisaldus sobivad ühtselt hästi fütoplanktoni biomassi hindamiseks. 

Spektrofotomeeter hindas Chl a hulka mõnevõrra kõrgemaks, kui HPLC (joonis 3). Selline 

erinevus on tõenäoliselt tingitud asjaolust, et HPLC aparatuur mõõdab ainult standardile 

vastavat Chl a-d. Spektrofotomeeter seevastu mõõdab ka Chl a derivaate proovis, mis 

võivad oluliselt häirida Chl a korrektset kindlaks tegemist (Dos Santo et al. 2003). 

 

4.1 Kemotaksonoomiline fütoplanktoni koosseis võrdluses 

mikroskoopiliste vaatlustega 

 

Fütoplanktoni taksonoomilise koosseisu uurimisel olid tulemused küllaltki sarnased 

hoolimata sellest, et kõigis järvedes kasutati sama kirjanduse põhjal koostatud 

arvutusmaatriksit (tabel 2). Mõningad erisused fütoplanktoni koosluste osas 

kemotaksonoomia ja mikroskoopia vahel siiski olid ning see on vähemalt osaliselt seotud 

meetodite sisulise erinevusega. CHEMTAX koos eelneva HPLC analüüsiga tuvastas 
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üldjuhul rohkem fütoplanktoni rühmi kui mikroskoopia. CHEMTAX näitas kõikides 

järvedes minimaalselt 5-te ja maksimaalselt 6-te erinevat fütoplanktoni rühma, seevastu 

mikroskoopia minimaalselt 2-te ja maksimaalselt 5-te erinevat fütoplanktoni rühma.  See 

on tõenäoliselt tingitud asjaolust, et HPLC suudab edukalt tuvastada ka väga väikeses 

koguses esinevaid pigmente (Higgins et al. 2011). Lisaks on proovi maht HPLC puhul 

oluliselt suurem kui mikroskopeerimisel. Seega, kui veeproovis esineb mõnda 

vetikarühma/liiki väga vähesel hulgal, siis tema tõenäosus sattuda mikroskoopia 

loenduskambrisse on oluliselt väiksem kui saada tuvastatud HPLC-ga (Tamm et al. 2015).  

Fütoplanktoni koosseisu protsentuaalsed näitajad kemotaksonoomia ja mikroskoopia 

(joonis 5) puhul toonitavad tsüanobakterite domineerimist enamus järvedes. Tugev seos 

kahe meetodi vahel  näitab zeaksantiini kui markerpigmendi sobilikkust tsüanobakterite 

määramisel mageveekogudes. Sarnast tugevat seost on täheldanud ka Schlüter et al. 

(2006), kes kasutas samuti ainult zeaksantiini diagnostilise pigmendina tsüanobakterite 

määramisel eutroofses järves.  

Eriti suur osakaal on tsüanobakteritel Harku järves (joonis 5), mis on seotud veekogu kõrge 

troofsustasemega. Äntu Sinijärve mikroskoopilistel vaatlustel ei ole sinivetikaid leitud. 

Sarnaseid tulemusi võib leida ka 2013. aasta Eesti väikejärvede seirearuandest. Erinevalt 

seirearuandest ja antud töös kasutatud mikroskoopilistest vaatlustest näitab CHEMTAX-i 

analüüs tsüanobakterite üsna suurt osakaalu. Võttes arvesse, et tegemist on oligotroofse 

järvega, võib CHEMTAX tsüanobakterite osakaalu ülehinnata. Kuna zeaksantiini:Chl a 

suhe on valgustundlik võib vajalikuks osutuda oligotroofsetes tingimustes kasutada lisaks 

zeaksantiinile teisi kaaspigmente (müksoksantofülli või ekineooni) (Schlüter et al. 2006; 

Nicklish & Woitke, 1999). 

Klorofüütide puhul näitab CHEMTAX enamikus järvedes pisut suuremat osakaalu kui 

mikroskoopia (joonis 5), kuid üldplaanis on mõlemate meetodite tulem sarnane. 

Klorofüütide tuvastamiseks kasutati markerpigmentidena Chl b-d ja luteiini (tabel 2). Nii 

nagu käesolevas uurimuses on kasutatud klorofüütide määramisel kahte markerpigmenti on 

ka teistes uuringutes häid tulemusi andnud lisaks Chl b-le teiste pigmentide nagu luteiin 

või violaksantiin kaasamine (Sarmento & Descy, 2008; Schlüter et al. 2006). 

Fütoplanktoni rühmi on märksa keerulisem tuvastada, kui markerpigment ei ole neile 

unikaalne. Diatomeede puhul on markerpigmendina laialt kasutuses olev fukoksantiin 
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märkimisväärses koguses olemas ka krüsofüütides. Käesoleva töö tulemused näitasid, et 

mikroskoopia ja kemotaksonoomia tulemid ei ühtinud igas järves. Näiteks Meelva järve 

puhul ei tuvastanud CHEMTAX üldse diatomeede olemasolu ning Võrtsjärves oli nende 

osakaal oluliselt väiksem kui mikroskoopia andmetel (joonis 5). Vaatamat sellele on 

varasemalt näiteks eutroofsetes tingimustes saadud kemotaksonoomia ja mikroskoopia 

vahel diatomeede määramisel küllaltki tugevaid suhteid (Schlüter et al. 2006). Samas 

mõningates uurimustes e.g Laurindsen et al. (2011) on meso- ja oligotroofsetes magevetes 

eelpool nimetatud suhe olnud nõrgem. Siinkohal võib probleemiks olla just võimalikult 

sobiliku markerpigmendi:Chl a suhe. Seda aitaks parandada pigmendisuhete mõõtmised 

konkreetsetes veekogudes, kus CHEMTAX-it rakendada. 

Kahe meetodi vahelised sarnasused jäid tagahoidlikuks vähem arvukate fütoplanktoni 

rühmade esinemisel proovis: näiteks krüsofüüdid, dinoflagellaadid ja krüptofüüdid. 

Tegemist on rühmadega, mis ei domineerinud Chl a sisalduste ja biomassi näitajatega  

üheski veeproovis (joonis 5). 

CHEMTAX analüüsi tulemused näitavad rohkem krüsofüüte kõikides järvedes kui 

mikroskoopia (joonis 5). Mikroskoopia puhul esinesid krüsofüüdid väga väikeses koguses 

Võrtsjärves ning Peipsi järve proovipunktis nr. 1. Kuna krüsofüütide arvukus veeproovis 

võib olla väga väike on üsna tõenäoline, et neid märgatakse mikroskoopilistel vaatlustel 

puudulikult (Tamm et al. 2015). Kahe meetodi vahelisi erinevusi võis põhjustada jällegi 

sama markerpigmendi fukoksantiini kasutamine krüsofüütide ja diatomeede puhul. Kuigi 

CHEMTAX analüüsi kaasati krüsofüütide määramisel veel lisaks fukoksantiinile kaks teist 

vähem olulist pigmenti (diatoksantiin ja diadionksantiin), ei saa siiski olla kindlalt 

veendunud tulemuste paikapidavuses. Seda peamiselt seetõttu, et diatoksantiin ning 

diadinoksantiin võivad analüüsil vastastikku teiseneda (Freiberg et al. 2011). See muudab 

pigmentidel põhineva kemotaksonoomia kasutamise krüsofüütide määramisel raskeks. 

Antud uurimuses leiti vähe sarnasusi kemotaksonoomia ja mikroskoopia vahel 

dinoflagellaatide määramisel proovis (joonis 5). CHEMTAX programm töötab paremini, 

kui teatud pigmendi kogus fütoplankteri rakus on kõrge. Näiteks peridiniini kogus 

dinoflagellaatides võrreldes teistes rühmades esinevate pigmentidega on suurem (tabel 2) 

(Descy et al. 2000). CHEMTAX analüüsil on enamus järvedes dinoflagellaadid vähemal 

määral esindatud. Seevastu mikroskoopia näitab neid ainult väikeses koguses Peipsi järve 

proovipunktis nr. 2. Kuna peridiniini leidub ainult dinoflagellaatides (peetakse nende 
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tõeliseks markerpigmendiks) võib kemotaksonoomiaga saadud tulemust pidada tõeseks 

ning märkida siinkohal ära mikroskoopia selget puudust nende väheses määramises.  

Krüptofüütide kohta tulevad kahe meetodi osas esile selged erisused. Kuigi mõlemad 

meetodid on krüptofüüte proovides mõningates järvedes määranud, tundub siiski, et 

CHEMTAX on eelpool nimetatud rühma osakaalu kogu fütoplanktoni koosluses 

alahinnanud. Mikroskoopia on märkimisväärselt suures koguses täheldanud krüptofüütide 

kohalolu Äntu Sinijärves, mida CHEMTAX on siiski väljendanud tunduvalt väiksemal 

hulgal (joonis 5). Siin võib põhjuseks olla alloksantiini:Chl a suhete nihked, mis on 

sarnaselt tsüanobakterite zeaksantiini:Chl a suhtele küllatki valgustundlikud. Seda kinnitab 

ka Schlüter et al. (2006) uurimus, mis näitas alloksantiini:Chl a suurt varieerumist 

krüptofüüdi kultuurides erinevates valgustingimustes. Siinkohal tuleb selgelt esile antud 

töös uuritud kahe meetodi vaheline lahknemine. 

 

4.2 Autotroofse pikoplanktoni taksonoomiline koosseis 

 

Üheks eesmärgiks antud töös oli tõestada, et kemotaksonoomia on suuteline määrama ka 

pikofraktsioonis olevaid fütoplanktoni rühmi. Mikroskoopilised vaatlused ja 

kemotaksonoomia analüüs GF/F filtri kohta väljendasid mõlemad Harku järves suurimat 

biomassi ja Chl a sisaldust (joonis 2). Kõige suurem oli autotroofsete pikoplankterite 

osakaal seevastu väiksema biomassiga Äntu Sinijärves (üle 50 %) (joonis 4). Selline 

tulemus on kooskõlas varasemate uuringutega, mis näitavad, et autotroofne pikoplankton 

võib oligotroofsetes tingimustes kogu primaarproduktsioonist moodustada 50-90 % 

(Goericke & Montoya, 1998). Kuna Äntu Sinijärv on oligotroofne, siis sealsed tingimused 

on sobilikud just autotroofsetele pikoplankteritele, kes oma väikeste mõõtmete tõttu 

selliseid tingimusi taluda suudavad (Higgins et al. 2011). 

Küllaltki olulise osa moodustab autotroofne pikoplankton kogu fütoplanktoni kooslusest ka 

Peipsi järve proovipunktis nr. 2, Meelva järves ja Võrtsjärves (~ 25 %) (joonis 4). Kõik 

eelpool nimetatud järved on eutroofsed ning on märkimisväärne, et ligi veerandi kogu 

järve primaarproduktsioonist võib moodustada autotroofne pikoplankton. Samasugust 
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nähtust on täheldanud meso- ja oligotroofsete järvede kohta  Greisberger et al. (2008), kus 

kogu primaarproduktsioonis võib autotroofne pikoplankton osaleda ligi 30-70 % ulatuses.  

Harku järves on olukord vastupidine, seal moodustab enamiku (~ 90 %) 

primaarproduktsioonist suurema mõõtmelised fütoplankterid allutades autotroofse 

pikoplankteri (joonis 4). Sealsed hüpertroofsed tingimused pole ilmselt autotroofsetele 

pikoplankteritele sobilikud, kes eelistavad pigem vähetoitelisemaid veekogusid (Higgins et 

al. 2011).  

Võrreldes GF/F filtritega on pikofraktsiooni (nailon filter) fütoplanktoni kooslus küllaltki 

sarnane. Kõikide järvede pikofraktsioonis on sarnaselt GF/F filtrile valdavad autotroofsed 

pikotsüanobakterid ja pikoklorofüüdid (joonis 6). Kahe filtri erinevus seisneb 

krüptofüütide oluliselt rohkemas esinemises pikofraktsioonis. Siinkohal võib 

kemotaksonoomia ülehinnata nende kohalolu pikofraktsioonis. On üsna tõenäoline, et 

suuremad elastsed rakud on eelfiltritest läbi pääsenud, kuna krüptofüüdid on veidi 

suuremad kui 3 μm (Not et al, 2008; Lepere et al. 2009).  

Krüsofüütide kohalolu on pikoplanktoni hulgas sarnaste näitajatega nagu GF/F filtrite 

puhul ning diatomeed puudumine Meelva järvest GF/F filtrite puhul leiab aset ka 

pikofraktsioonis. Eelpool nimetatud krüsofüütide ja diatomeede esinemine pikoplanktoni 

hulgas võib olla sarnase veaga nagu GF/F filtri analüüsil, kus mõlema rühma sarnase 

markerpigmendi fukoksantiini kasutamine on võib tingida tulemuste mitte paikapidavuse. 

Kriitiliselt tuleks suhtuda dinoflagellaatide esinemisse pikofraktsioonis (joonis 6), kuna 

pikosuuruses dinoflagellaate veel leitud pole (Jeffrey et al. 2011; Massan et al. 2004; 

Massan, 2011). Nende kohalolu võib põhjendada rakkude purunemisega filtreerimise 

käigus, kus edaspidine HPLC analüüs tuvastas nendele kuuluva markerpigmendi 

veeproovis (Massana, 2011). 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö põhieesmärkideks oli testida kemotaksonoomilist meetodit erineva 

troofsustasemega järvede fütoplanktoni koosluse kirjeldamisel ning võrrelda tulemusi 

mikroskoopiaga. Lisaks uuriti, kui suure osa kogu fütoplanktoni kooslustest moodustab 

pikoplankton ning milline on pikoplanktoni taksonoomiline koosseis erineva 

troofsustasemega järvedes. 

Hoolimata mõningatest erisustest mikroskoopiliste vaatluste tulemustest, kirjeldas 

kemotaksonoomiline meetod fütoplanktoni koosseisu enamus järvedes tõepäraselt. Kahe 

meetodi vaheline tugev sarnasus leidis aset tsüanobakterite ja klorofüütide määramisel 

hüper- ja eutroofsetes järvedes. Seevastu sarnasus oli nõrk enamikes järvedes diatomeede, 

krüsofüütide, krüptofüütide ja dinoflagellaatide puhul. Kemotaksonoomiline meetod näitas, 

et oligotroofsetes järvedes (e.g Äntu Sinijärv) moodustas pikoplankton üle poole kogu 

fütoplanktoni kooslusest ning mõningates eutroofsetes järvedes ligi veerandi (e.g Meelva 

järv, Võrtsjärv). Pikoplanktoni osakaal kogu fütoplanktoni koosluses oli kõige väiksem 

hüpertroofses järves (e.g Harku järv). Lisaks väljendas kemotaksonoomia sarnaselt GF/F 

filtritega saadud tulemustele autotroofse pikoplanktoni küllaltki mitmekesist koosseisu 

kõikides järvedes - kõikides järvedes oli esindatud tsüanobakterid, klorofüüdid, 

krüptofüüdid, diatomeed (v.a Meelva järv), krüsofüüdid ja dinoflagellaadid. Autor välistab 

kemotaksonoomiaga saadud dinoflagellaatide esinemise pikofraktsioonis kõikides 

järvedes, sest tegemist on rühmaga, mida pikosuuruses ei esine. Sarnaselt GF/F filtrile olid 

pikofraktsioonis enamikes järvedes domineerivad autotroofsed pikotsüanobakterid ja 

pikoklorofüüdid. 

Antud uurimistöö eesmärgid täideti täies mahus ning töös tõstatatud hüpoteesid võeti vastu 

-  fütoplanktoni pigmendid võimaldavad efektiivselt kirjeldada nende rühmalist koosseisu 

erineva troofsustasemega järvedes ning pikoplanktoni osakaal on suurem väiksema 

troofsustasemega järvedes. 

Käesolev uuring näitab selgelt, et kirjanduses olevad markerpigmendi:Chl a suhteid võib 

edukalt kasutada fütoplanktoni koosseisu ning arvukuse uurimisel. Hetkel on antud 
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meetodi kasutuspotentsiaal magevees sobilike markerpigmentide:Chl a suhete puudumise 

tõttu piiratud. Kemotaksonoomia areng magevees nõuab veel aega ja lisauuringuid, kuid 

senine edukas kasutamine maailmameres annab märku võimalusest kasutada seda ka 

väiksema veaprotsendiga tulevikus mageveekogude rakendusuuringutes. 
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Pigment based chemotaxonomy in trophically different lakes for 

investigating phytoplankton communities 

 

SUMMARY 

 

The aim of this study was to test chemotaxonomical method in trophically different lakes 

to analyze phytoplankton communities and to compare the results with microscopy. In 

addition to that, it was reasearched how large part does picoplankton add to total 

phytoplankton community and what is the taxonomic composition of picoplankton in 

trophically different lakes. 

Despite some differences between microscopic observations and chemotaxonomy results, 

chemotaxonomy described phytoplankton community in most of the lakes truthfully. There 

was strong similarity between two methods in determination of cyanobacteria and 

chlorophytes in hyper- and eutrophic lakes. The similarity between two methods was weak 

in the case of diatoms, chrysophytes, cryptophytes and dinoflagellates in most of the lakes. 

Chemotaxonomical method revealed that picoplankton formed over half of the total 

phytoplankton community in oligotrophic lake (e.g lake Äntu Sinijärv) and nearly by 

quarter in some eutrophic lakes (e.g Meelva lake, lake Võrtsjärv). The percentage of 

picoplankton out of total phytoplankton community was small in hypertrophic lake (e.g 

Harku lake). In addition, chemotaxonomy showed similar results to GF/F filters for  quite 

diverse picoplankton communities in all lakes - cyanobacteria, chlorophytes, cryptophytes, 

diatoms (expect Meelva lake), chrysophytes and dinoflagellates were all represented in 

investigated lakes. The author excludes the possible apperance of dinoflagellates in 

picoplanktonic forms, shown by the chemotaxonomic results in all lakes, because 

dinoflagellates has not been found yet in picoplanktonic sizes. Similarily to GF/F filter 

results autotrophic picocyanobacteria and picochlorophytes dominated in pico-fraction in 

all lakes.  
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The purposes of this study were fully completed and all hypotheses were accepted – 

phytoplankton pigments can be used successfully in chemotaxonomy to describe 

phytoplankton communities in trophically different lakes and picoplankton percentage out 

of all phytoplankton community is greater in smaller trophic level lakes. 

This research demonstrates clearly, that published markerpigment:Chl a ratios can be used 

successfully to investigate phytoplankton community and abundance. The potential use of 

chemotaxonomy methods in freshwater is currently limited by the lack of suitabel 

markerpigment:Chl a ratios. Chemotaxonomy accuracy and development in freshwater 

demands more time and further researches. Furthermore, chemotaxonomy has been used 

successfully in marine ecosystems, this study clearly indicates the possibility of applying it 

in freshwater monitoring with smaller errors in the future. 
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LISAD 

 

Lisa 1. Uurimisaluste järvede proovipunktide koordinaadid 

Peipsi järv proovipunkt nr. 1  58°25.900' ; 27°16.185' 

Peipsi järv proovipunkt nr. 2 58°26.729' ; 27°16.254' 

Peipsi järv proovipunkt nr. 3 58°16.254' ; 27°16.695' 

Võrtsjärv 58°21.315' ; 26°09.862' 

Harku järv 59°41.708' ; 24°62.469' 

Meelva järv 58°13.885' ; 27°38.239' 

Äntu Sinijärv 59°06.305' ; 26°24.138' 
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