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Maastikurajoonide mõju vooluvete seisundile suurselgrootute järgi teadaolevalt varem  

uuritud ei ole. Praeguse töö eesmärk oli kontrollida, kas erinevates Eesti maastikurajoonides 

võiks see seisund erineda. Analüüsiti 205 proovi 17. maastikurajoonist. Proovid pärinesid 

Eesti Maaülikooli limnoloogiakeskuse andmebaasist. Proovikohad valiti nii, et iga proov 

iseloomustas ainult ühte rajooni. 

Suurselgrootute koondseisundile ei olnud maastikurajoonidel olulist mõju. Mõne tema 

komponendi puhul aga täheldati olulisi erinevusi. Näiteks saarte vooluvetes oli vähem liike, 

vähem tundlikke liike ja madalam taksoni keskmine tundlikkus kui mandri kõrgustike 

vooluvetes. Mandri kõrgustike vooluvetes oli rohkem tundlikke liike ja kõrgem taksoni 

keskmine tundlikkus kui mandri madalike vooluvetes.  

Märksõnad: ANOVA,  vooluvete seidund, Eesti maastikurajoonid, suurselgrootud 
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On information available, the effects of natural regions to stream macroinvertebrates were not 

studied so far. I checked whether macroinvertebrate-based stream quality could be influenced 

by natural regions in Estonia. 205 samples (originated from 17 regions) from the database of 

Centre for Limnology (Estonian University of Life Sciences) were analysed. The sampling 

areas were located so that each sample characterized only one region. 

The natural regions had no significant influence on the macroinvertebrate-based multimetric 

quality index. However, some of its components were significantly affected by them. For 

example, the streams on sea islands had lower taxon richness, less sensitive species and lower 

mean sensitivity than had the streams on mainland uplands. Similarly, the uplands had more 

taxa and more sensitive species than had mainland lowlands. 
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SISSEJUHATUS 
 

Veepoliitika raamdirektiivi (2002) järgi on vaja hinnata vooluvete seisundit suurselgrootute 

järgi. Seisundi hindamisel Eestis on vaadeldavateks faktoriteks jõe pikkus, põhja iseloom, 

voolukiirus ja aluskivim (Pinnaveekogumite... 2009). 

Vooluveekogud on maastike lahutamatu osa, kuid maastike mõju neile on tavaliselt uuritud 

suurte ökoregioonide, mitte maastikurajoonide tasemel. Eri kliimavöötmetes ja kõrgustel on 

erinevad looduslikult nii maastikud kui üksikud jõed. Eesti kuulub tervikuna Balti 

ökoregiooni, kuid tema maastik on see-eest üsna mitmekesine. Mitmekesisus tuleneb eelkõige 

pinnavormidest, mis on erineva tekke- ja arengulooga (kõrgustikud, madalikud, saared jne). 

Kõige mitmekesisemad maastikud asuvad just jõgede orgudes (Arold 2005). Tänapäeval 

mängib maastike kujundamisel suurt rolli ka inimene (Ratas, Rivis 2003). Maastikurajoone on 

Eestis 25, mis jagunevad viieks pinnavormiks (madalik, kõrgustik, lavamaa, nõgu ja saar). 

Maastikurajoonid peaksid veekogude seisundi hindamisel integreerima nii need mõjud, mida 

veekogutüüpide puhul juba arvestatakse, kui need, mida on seni loetud tähtsusetuteks või 

mida ei osatagi veel arvestada. 

Töö eesmärk oli kontrollida, kas Eesti maastikurajoonid mõjutavad vooluvete seisundit 

suurselgrootute järgi.  

Püstitati järgmised hüpoteesid:  

H0 (nullhüpotees)= maastikurajoonidel ei ole suurselgrootute seisundile olulist mõju. 

H1 (alternatiivne hüpotees)= maastikurajoonidel on suurselgrootute seisundile oluline mõju. 

Töös kasutatud andmed on pärit Eesti Maaülikooli limnoloogiakeskuse andmebaasist. Mis 

olid kogutud aastatel 2000-2016. 

Töö koosneb kõigepealt kirjanduse ülevaatest, mis kirjeldab maastike, vooluveekogusid ja 

suurselgrootuid. "Materjal ja metoodika" jaguneb neljaks alapeatükiks: andmed, proovide 

kogumine, vooluvete seisundi hindamise indeksid ja statistiline andmetöötlus. Kolmanda osa 

moodustavad tulemused, neljanda arutelu ja järeldused. Lõpus on kokkuvõte. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1 Eesti maastikud  

 

Maastiku mõistet on kasutatud läbi aegade erinevalt ja see on muutunud vastavalt teaduse 

arengule, maastikuressursside väärtustamisele ja kasutamisele (Arold 2005). Maastikut võib 

mõista nii vaimse ja tajutavana kui ka reaalse ja nähtavana (Palang 1998). Laias laastus 

vaadeldakse maastike ühtse tervikuna, mis iseloomustab ökoloogilist, territoriaalset, 

majanduslikku, kultuurilist ja sotsiaal-ruumilist nähtust (Arold 2005). Kuid maastiku tüübid 

on dünaamiliselt ja pidevalt muutuvad süsteemid (Rivis jt 2016). 

Geograafilises mõttes asuvad Eesti maastikud Ida-Euroopa lauskmaa lääneosas, Balti kilbi 

lõunanõlval ja sellega piirneval alal (Paal 1999, joonis 1). 

 

 

Joonis 1. Ida-Euroopa lauskmaa. Allikas: (Wikipedia) 
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Eesti pinnamood on tasandikuline, kuid kõrgusvahed ei ületa enamasti 20 meetrit. 50- 

meetriseid ja suuremaid kõrgusvahesid esineb harva (Paal 1999). Pinnamoe järgi 

liigendatakse maastikke kokkuleppeliselt rajoonideks (tabel 1, joonis 2). Maastikurajooniks 

nimetatakse ala, mis kujunes pärast jääaega erinevalt oma naaberrajoonist nii reljeefi kui ka 

aluspinna poolest. Eestis on eristatud 25 maastikurajooni (Arold 2005). 

 

Tabel 1. Maastikurajoonide liigitamine.  

Kõrgustikud Lavamaad Madalikud Nõod Saared 

Haanja kõrgustik Kõrvemaa 

Lääne-Eesti 

madalik 

Võru-Hargla 

nõgu Saaremaa 

Otepää kõrgustik Viru lavamaa 

Liivi lahe 

rannikumadalik Valga nõgu Hiiumaa 

Pandivere kõrgustik Harju lavamaa  

Soome lahe 

rannikumadalik 

  

Sakala kõrgustik Ugandi lavamaa 

Võrtsjärve 

madalik  

  

Karula kõrgustik Irboska lavamaa Soomaa  

  Vooremaa Palumaa Metsepole 

  

 

Kesk-Eesti 

lavatasandik 

Alutaguse 

madalik 

  

  

Peipsi madalik 

  Märkus. Sinise värviga on tähistatud Madal-Eesti ja rohelisega Kõrg-Eesti  maastikurajoonid 

 

Eestit saab jagada kaheks maastikuprovintsiks: Kõrg- ja Madal-Eestiks. See on näidatud 

tabelis 1 ning joonisel 2. 

Kõrg-Eesti ei olnud võrreldes Madal-Eestiga pärast jääaega Balti jääpaisjärve ja Läänemere 

veega üle ujutatud, kuid Madal-Eesti oli. Seetõttu on Kõrg-Eesti pinnamood Madal-Eesti 

omast vahelduvam ja vähem soostunud. Mullad on viljakamad ja maa-asustus tihedam (EE 

1990). 
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Joonis 2. Eesti maastikurajoonid. Kõrg-Eesti ja Madal-Eesti piir (Arold 2005) 

 

Eesti pinnamoe moodustavad järgmised pinnavormid: kõrgustikud, lavamaad, madalikud, 

nõod ja saared. 

Kõrgustikuks nimetatakse lauskmaa osa, mis on ümbrusest palju kõrgem ja millel leidub 

erinevaid kõrgendikke, nõgusid ja orge. Sealsed jõed on sageli kiirevoolulised. Kõrgustikke 

on Eestis kuus, mis on erineva kuju, suuruse, pinnamoe ja tekkeviisiga. Nad jagunevad 

kulutus- (Pandivere, Sakala) ja kuhjekõrgustikeks (Otepää, Haanja, Karula, Vooremaa). 

Kõrgeim ja vanim neist on Haanja kõrgustik. Üks seitsmendik Eesti jõgede äravoolust algab 

Pandivere kõrgustikult (Raukas 1995, Arold 2005). 

Nõgu (näiteks: Valga nõgu ja Võru-Hargla nõgu) on kõrgustike vahele jääv süvend. 

Lavamaa on järskude nõlvadega, enamasti astanguga ääristatud, ümbrusest kõrgem lainjas või 

lausk tasandik (EE 1990). Eestis on lavamaid kuus. Praeguses töös arvati nende hulka ka 

Kõrvemaa, mille kõrgus merepinnast on tüüpiliste madalikega võrreldes palju suurem. 

Astanguid leidub kõigil lavamaadel, välja arvatud Kesk-Eesti lavatasandik. Harju ja Viru 

lavamaad ääristab astmeline Põhja-Eesti paekallas. Ugandi, Palumaa ja Irboska lavamaadel on 

liivakivisse lõikunud ürgorud, mis on moodustanud eri lõikudel kaldakaljusid (Arold 2005). 
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Madalik on tasane ala, mille kõrgus ulatub Eestis kuni 50 m merepinnast (Ahas, Albre 2001). 

Eestis on kaheksa madalikku. Neist kolm on rannikumadalikud ja ülejäänud sisemaised 

soostunud madalikud (Arold 2005). Rannikumadalikel on maastik toiteainetevaene ja 

metsane, sageli kõrge loodusliku ja looduskaitselise väärtusega. Sealset luitemaastikku 

kasutavad inimesed meeleldi vaba aja veetmiseks. Kuid liigne inimtegevus võib olla ka 

negatiivse mõjuga (Ratas, Rivis 2003). 

Saared (Hiiumaa ja Saaremaa) sarnanevad pinnaehituselt Lääne-Eesti madalikuga. Veestik on 

neis mõlemas nõrgalt välja kujunenud, sest sademete hulk ja valgalad on väikesed (Arold 

2005). 

 

1.2 Vooluveekogud 

 

Vooluveekogud on piklikud, pidevalt voolavad, enamasti mageda veega looduslikud või 

tehislikud veekogud. Sõltuvalt suurusest või traditsioonist nimetatakse looduslikke 

vooluveekogusid jõgedeks või ojadeks. Inimtekkelisi vooluveekogusid nimetatakse 

kraavideks, peakraavideks ning kanaliteks (EE 1998). 

Eesti jõgedevõrk on tekkinud ja arenenud viimase 13000 aasta jooksul. Kui võrrelda Eesti 

jõgesid kogu maailma omadega, siis enamik neist on väikesed, lühikesed, kitsad ja madalad. 

Vanimad  jõed asuvad Kõrg-Eestis. Madal-Eesti jõed, eriti Hiiumaal ja Saaremaal, on palju 

nooremad (Järvekülg 2001). Eestis on 7308 vooluveekogu kogupikkusega 31019 km. 

Vooluvete võrgu keskmine tihedus on 0,72 km/km
2
 (Loopmann, 1979). Keskkonnaregistri 

andmete järgi on jõgesid, ojasid, peakraave ja kraave kokku 2459 (Keskkonnainfo 2017). 

Enamik neist on alla kümne kilomeetri pikkused. Üle saja kilomeetri pikkusi jõgesid on Eestis 

kümme (Raukas 1995). Siin pole arvestatud mitut suurt jõge, mis läbivad Eestit osaliselt või 

piirnevad temaga (näiteks Narva ja Koiva). 

 

 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Magevesi
https://et.wikipedia.org/wiki/Vesi
https://et.wikipedia.org/wiki/Veekogu
https://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%B5gi
https://et.wikipedia.org/wiki/Oja
https://et.wikipedia.org/wiki/Kraav
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Peakraav&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Kanal
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1.3 Suurselgrootud 

 

Suurselgrootud on palja silmaga nähtavad selgrootud loomad, kes elavad veekogude põhjas, 

põhjasetete pealmistes kihtides, veetaimedel, veepinnal jne. Neid võib kutsuda ka 

põhjaloomadeks või zoobentoseks. Enamasti on suurselgrootute pikkus mõnest millimeetrist 

kuni mõne sentimeetrini. On ka liike, kelle pikkus võib ulatuda paarikümne sentimeetrini, 

näiteks suur järvekarp ja jõevähk. Kõige liigirikkamad on kahetiivalised, mardikalised ja 

ehmestiivalised. Eestis leidub suurselgrootuid ligikaudu 1600 liiki (Timm 2015). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

2.1 Andmed 

 

Andmed on pärit Eesti Maaülikooli limnoloogiakeskuse andmebaasist. Algvalimis oli 1360 

proovi, mis olid kogutud aastatel 2000-2016. Sorteerimise käigus eemaldasin kõigepealt need 

kohad, mis olid kas reostunud (128) või hüdromorfoloogiliselt mõjutatud (750). Kõrvaldasin 

need proovid, mis polnud kogutud aprillis või mais, mis on traditsioonilised seisundi 

hindamise kuud suurselgrootute järgi. Vältimaks maastikurajoonide omavahelisi mõjusid, 

jätsin kõrvale need kohad, mis olid korraga mitme rajooni mõju all. Lõplikuks analüüsiks 

võtsin ainult need proovikohad (205), mis asusid samades maastikurajoonides, kust jõed või 

ojad algasid (joonis 2). Proovikohtade kaardi tegin programmiga Qgis 2.18.2. 

Joonis 3. Proovikohad maastikurajoonides. Jõekogumite paigutus on  keskkonnaagentuuri 

(Jõekogumid 2017) järgi 
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2.2 Proovide kogumine 

 

Proovid on kogutud peamiselt Maaülikooli töötajate H. Timmi ja K. Käiro poolt, vastava 

juhendi (Timm, Vilbaste 2010) järgi. Loomad püüti nelinurkse standardkahvaga, enamasti 

kasutati jalaproovi. Jalaproov tähendab seda, et püsti asetatud kahva ees segatakse jalaga 

põhjasetet. Kui jõelõik on jalaprooviks liiga sügav, siis kasutatakse kahvatõmbeid piki põhja 

või vastu vertikaalset kaldaserva. Vältida tuleb nii suurvett kui ka väga madalat veetaset, sest 

siis võib tulemuste usaldusväärsus langeda. Suurselgrootute proovikoht on ideaaljuhul 

vähemalt 50 meetri pikkuse ühtlaste tingimustega jõelõigu alumine 10-meetrine osa kogu 

selle laiuses. Soodne proovikoht on ühtlase põhja, voolukiiruse, sügavuse ja taimestikuga. 

Ühe meetri pikkust ja kahva laiust proovi korratakse viis korda. Kuuendaks lisandub 

kvalitatiivne proov, mille eesmärk on proovialalt kätte saada võimalikult palju taksoneid. 

Püütud suurselgrootud fikseeriti kohapeal koos kaasatulnud materjaliga 96% piirituses. 

Sorteeriti, loendati ja määrati laboris. Määramisel kasutati stereomikroskoopi suurendusega 

50x, pintsette ja asjakohaseid määrajaid. 

 

2.3 Vooluvete seisundi hindamise indeksid 

 

Vooluvete seisundi hindamine suurselgrootute järgi toimub Eestis vastava määruse 

(Pinnaveekogumite…2009) kohaselt. Kasutatakse mitmel tunnusel põhinevat liitindeksit, sest 

siis on tulemused kokkuvõttes usaldusväärsemad: iga indeks näitab seisundi erinevaid 

omadusi (Barbour, Yoder 2000). Vooluvetes on selliseid tunnuseid viis: T- taksonirikkus, H- 

Shannoni taksonierisus, EPT- tundlike suurselgrootute taksonite arv (ühepäevikulised - 

Ephemeroptera, kevikulised - Plecoptera, ehmestiivalised – Trichoptera; Lenat 1988), ASPT- 

taksoni keskmine tundlikkus (Armitage jt 1983), DSFI - Taani vooluveekogude fauna indeks 

(Skriver jt 2000) ja MMQ- koondhinnang (arvutatakse viie indeksi põhjal). 

Kõigile indeksitele arvutati ka seisundihinnangu ja selle etalonväärtuse suhe EQR 

(ökoloogiline kvaliteet). Suurselgrootute tundlikkust voolukiiruse ja põhja iseloomu suhtes 

hinnati vastava indeksiga MESH (Timm jt 2011). 
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2.4 Statistiline andmetöötlus 

 

Statistiliseks analüüsiks korrastati andmed Microsoft Exceli abil ja seejärel töödeldi 

programmi „R“ versiooniga 3.2.2. Programmi sisestati andmed .csv kujul. Meetodina kasutati 

variatsioonianalüüsi (ANOVA), kus loeti erinevused olulisteks, kui p-väärtus oli alla 0,05. 

Eraldi võrreldi nii indeksite absoluutväärtusi kui ka ökoloogilist kvaliteeti (EQR). Tulemuste 

väljendamiseks kasutati karpdiagramme (boxplot). 
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3. TULEMUSED 
 

Indeksite erinevused pinnavormide (PV) ja maastikurajoonide (MR) vahel on hinnatud 

ANOVA olulisusnivoo 0,05 järgi ning kujutatud diagrammidel (joonised 4-25). 

 

3.1 Taksonirikkus (T) 

 

PV mõju taksonirikkusele (joonis 4) ANOVA testiga ei avastatud  (p>0,05). 

MR vahel (joonis 5) oli üks oluline erinevus Hiiumaa ja Sakala kõrgustiku vahel  p=0,042. 

Sakala kõrgustikul oli rohkem taksoneid. 

Joonis 4. Taksonirikkus erinevatel pinnavormidel 
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Joonis 5. Taksonirikkus erinevates maastikurajoonides  
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EQRT puhul esines oluline erinevus PV vahel neljal juhul (joonis 6). Saared erinesid 

kõrgustikest (p=0,043) ja nõgudest (p=0,0008). Nõod erinesid lavamaadest (p=0,043) ja 

madalikest (p=0,002). MR EQRT väärtused on joonisel 7. Võru-Hargla nõos oli rohkem 

taksoneid kui Pandivere kõrgustikul (p=0,009), Lääne-Eesti madalikul (p=0,032), Hiiumaal 

(p=0,013) ning Saaremaal (p=0,035). 

Joonis 6. EQRT erinevatel pinnavormidel 

 

Joonis 7. EQRT erinevates maastikurajoonides 
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3.2 Shannoni erisus (H) 

 

Shannoni taksonierisus ei erinenud ANOVA järgi (p>0,05) ei pinnavormide ega rajoonide 

vahel (joonised 8 ja 9). See kehtis nii absoluutväärtuste kui EQR korral. 

Joonis 8. Shannoni taksonierisus erinevatel pinnavormidel 

 

Joonis 9. EQRH erinevatel pinnavormidel  
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3.3 Taksoni keskmine tundlikkus (ASPT) 

 

Pinnavormide vahel erines kõrgustike ASPT oluliselt lavamaade (p=0.004), madalike 

(p=0.013) ning saarte omast (p=0.001, joonis 10). Maastikurajoonidest olid tugevad 

erinevused Otepää kõrgustikul: Viru lavamaa (p=0.002), Lääne-Eesti madaliku (p=0.026) 

ning Hiiumaaga (p=0.011, joonis 11). 

Joonis 10.  ASPT erinevatel pinnavormidel 

 

Joonis 11  ASPT erinevates maastikurajoonide 
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Olulised erinevused EQRASPT puhul olid samasugused nagu ASPT korral: kõrgustikel 

lavamaadega (p=0.001), madalikega (p=0.002), saartega (p=0.001, joonis 12). 

MR puhul erines Otepää kõrgustik Viru lavamaast (p=0.027), Lääne-Eesti madalikust 

(p=0.019), Hiiumaast (p=0.011, joonis 12). 

Joonis 12. EQRASPT erinevatel pinnavormidel 

 

Joonis 13.  EQRASPT erinevates maastikurajoonides 
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3.4 Tundlike taksonite rikkus (EPT) 

 

EPT erines oluliselt saarte ja kõrgustike vahel (p= 0.009, joonis 14): saartel oli vähem 

tundlikke liike. MR puhul oli oluline erinevus Hiiumaa ja Sakala kõrgustiku vahel (p=0.018, 

joonis 15): Hiiumaal oli vähem tundlikke liike. 

Joonis 14. Tundlike taksonite arv erinevatel pinnavormidel 

 

Joonis 15. Tundlike taksonite arv erinevates maastikurajoonides 
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EQREPT korral oli nii PV kui MR osas neli olulist erinevust. PV erinevused olid madalikel 

kõrgustikega (p= 0.010) ja nõgudega (p=0.014) ning saartel nõgudega (p= 0.004) ja 

kõrgustikega (p= 0.006, joonis 16). 

MR olulised erinevused olid Hiiumaal Haanja kõrgustikuga (p=0.029), Sakala kõrgustikuga 

(p=0.012) ja Võru-Hargla nõoga (p=0.014); ning Alutaguse madalikul Sakala 

kõrgustikuga(p=0.037, joonis 17). 

Joonis 16. EQREPT erinevatel pinnavormidel 

 

Joonis 17. EQREPTerinevates maastikurajoonides 
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3.5 Taani indeks (DSFI) 

 

PV vahel olulisi erinevusi ei esinenud (joonis 18). MR erinevused olid Hiiumaal Otepää 

kõrgustikuga (p=0.015), Sakala kõrgustikuga (p= 0.031) ja Harju lavamaaga (p= 0.004, joonis 

19). 

 

Joonis 18. DSFI erinevatel pinnavormidel 

 

Joonis 19. DSFI erinevates maastikurajoonides 
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ERQDSFI korral PV olulisi erinevusi ei esinenud (joonis 20). MR puhul olid erinevused 

sarnased DSFI-ga: Hiiumaal Otepää kõrgustikuga (p= 0.014), Sakala kõrgustikuga (p=0.030), 

Harju lavamaaga (p= 0.004, joonis 21). 

 

Joonis 20. EQRDSFI erinevatel pinnavormidel 

 

Joonis 21. EQRDSFI erinevates maastikurajoonides 
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3.6 Koondseisund (MMQ) 

 

Koondseisundil ei leitud olulisi erinevusi ei PV ega MR osas. See kehtis nii absoluutväärtuste 

kui EQR korral (joonised 22 ja 23). 

Joonis 22. Suurselgrootute koondseisund erinevatel pinnavormidel 

 

Joonis 23. Ökoloogiline kvaliteet suurselgrootute koondseisundi  järgi erinevates maastikurajoonides   
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3.7 MESH 

 

MESH osas esinesid erinevused madalike ja kõrgustike vahel (p= 0.008, joonis 24). 

Ootuspäraselt olid kõrgustikel kiiremat voolu ja kõvemat põhja asustavad liigid. Otepää 

kõrgustikul oli kõrgem MESH kui Kesk-Eesti lavamaal (p= 0.028)  ja  Alutaguse madalikul 

(p= 0.030, joonis 25). 

Joonis 24. MESH vahelised erinevused pinnavormidel 

 

Joonis 25. MESH vahelised erinevused maastikurajoonides 
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4. ARUTELU JA JÄRELDUSED 
 

Maastikurajoonide mõju vooluvete seisundile suurselgrootute järgi teadaolevalt varem uuritud 

ei ole. Praeguses hindamissüsteemis (Pinnaveekogumite... 2009) ei ole maastikurajoone 

samuti arvestatud. Rajoonid peaksid tõenäoliselt iseloomustama vee hüdrokeemiat (mida 

praegune süsteem arvestab ebapiisavalt) ning osaliselt ka voolukiirust. Vooluhulka nad 

praegusel juhul ei iseloomusta, sest arvesse võeti ainult väikesed jõed, et rajoone omavahel 

mitte segi ajada. Rajoonid tuginevad looduslikele tunnustele, mis on eristatud veekogude 

tüüpidest ja seisundiklassidest sõltumatult. Seepärast võis eeldada, et nad aitavad senist 

süsteemi täiendada. 

Töö nullhüpotees oli järgmine: maastikurajoonidel ei ole suurselgrootute seisundile olulist 

mõju. Suurselgrootute koondhinnangu järgi oli nullhüpotees õige, mõnede tunnuste järgi aga 

olulisi erinevusi siiski leidus. 

Kõige rohkem erinevusi teiste rajoonidega tuvastati saarte, kõrgustike ja nõgude puhul. 

Olulised erinevused saartel olid tõenäoliselt tingitud sellest, et saared on geoloogiliselt 

noored. Et nad on ümbritsetud merega, siis ei ole paljud liigid jõudnud sealsetesse 

veekogudesse levida. Lisaks sellele on saarte vooluveekogudel tunnuseid, mis võivad 

suurselgrootute seisundit oluliselt mõjutada. Nad on sageli looduslikult aeglase vooluga. 

Paljud Hiiumaa vooluveed on mõjutatud happelisest rabaveest, Saaremaa omad aga 

allikalisusest. 

ASPT järgi oli kõrgustikel rohkem tundlikke liike kui saartel, madalikel ja lavamaadel. EPT 

oli kõige rohkem kõrgustike vahelistes nõgudes. DSFI madal väärtus Hiiumaal tulenes 

tõenäoliselt ülalpool juba nimetatud asjaoludest. Kõrgustike puhul olid tõenäoliselt olulised 

nii kõrge geoloogiline vanus kui suurem kõrguste vahe, mis võimaldab mitmekesisemaid 

elupaiku kui madalikel või saartel. 

Statistiliselt olulisi erinevusi MMQ ja Shannoni erisuse korral ei täheldatud. Et koondseisund 

ei sõltunud oluliselt maastikurajoonidest, näitab, et senine süsteem toimib rahuldavalt. 
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Võrreldes omavahel EQR, mis on jõetüüpide järgi kalibreeritud ja absoluutväärtust siis oli 

näha, et suuremad erinevused esinesid taksonirikkuse, ASPT ja EPT vahel. Üksikud väiksed 

erinevused olid ka ASPT ja DSFI puhul. Seisundi hindamisel andis rohkem seoseid EQR, sest 

arvestab vooluvete looduslike tingimuste erinevusi. Edaspidistes uuringutes tulekski tegeleda 

kalibreeritud indeksitega. 

Maastikuline kuuluvus võiks olla üks usaldusväärne tunnus veekogude valglate ning 

veekogude seisundi iseloomustamisel. Seni pole seda vooluvetel kasutatud. Piirav asjaolu on 

vooluvete omadus ulatuda läbi rohkem kui ühe rajooni, nii et nende alumistes osades on tegu 

mitme rajooni koosmõjuga.  

Kindlasti tuleks edaspidi põhjalikumalt uurida neid rajoone, mille andmestik oli puudulik 

(näiteks Pandivere kõrgustik, Viru lavamaa) või olematu (Soomaa, Palumaa). Kasina 

andmestiku tõttu võisid mitmed olulised seosed tabamata jääda. Iseasi, kas kõigis rajoonides 

üldse leidub looduslikule seisundile enam-vähemgi vastavaid esindajaid, mis oleksid 

võrreldavad praegu käsitletud veekogudega. Kaaluda võiks ka veidi suuremate vooluvete 

kaasamist, mis läbivad kahte kõrvuti olevat sarnast rajooni.  
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Kokkuvõte 
 

Uuriti, kas maastikurajoonid mõjutavad vooluvete seisundit suurselgrootute järgi. Selleks 

analüüsiti väikesi vooluveekogusid, kus proovikohad asusid ainult ühe ja sama 

maastikurajooni piirides. Uuritavateks indeksiteks olid suurselgrootute taksonirikkus T, 

Shannoni erisus H, tundlike taksonite arv EPT, taksoni keskmine tundlikkus ASPT, Taani 

vooluvete fauna indeks DSFI, koondseisund nende põhjal (MMQ) ning hüdromorfoloogia 

indeks MESH. Vaadeldi nii tunnuste absoluutväärtusi kui nende kalibreeritud väärtusi 

(suhteid etalonväärtustega). Võrreldi nii üksikuid rajoone kui rühmitatult pinnavormide 

kaupa. Nullhüpoteesi järgi pole maastikurajoonidel suurselgrootute seisundile olulist mõju.  

Tulemused näitasid, et maastikurajoonid sellele tõesti olulist mõju ei avaldanud. Erinevusi 

leidus koondhinnangu mõnede komponentide osas (eriti ASPT ja EPT). Neid oli nii saarte ja 

mandri, kuid ka kõrgustike ja madalike vahel. Puuduliku andmestiku tõttu (mõnedest 

rajoonidest polnud üldse võrreldavaid andmeid, mõnedest väga vähe) võisid mitmed olulised 

seosed tabamata jääda. Edaspidi tuleks uurida rajoone, millel oli puudulik andmestik ning 

kaaluda suuremate veekogude kaasamist.  
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Effect of natural regions on running water macroinvertebrates in 

estonia 

Summary 
 

On information available, the effects of natural regions to stream macroinvertebrates were not 

studied so far. I checked whether macroinvertebrate-based stream quality could be influenced 

by natural regions in Estonia. 205 samples (belonging to 17 regions) from the database of 

Centre for Limnology (Estonian University of Life Sciences) were analysed. The sampling 

areas were located so that each sample characterized only one region. 

Data was processed using program ’’R’’ version 3.2.2. Absolutevalue of indexes and 

ecological quality (EQR) were compared seperatly. Boxplot was used to express the results. 

The natural regions had no significant influence on the macroinvertebrate-based multimetric 

quality index. However, some of its components were significantly affected by them. For 

example, the streams on sea islands had lower taxon richness, less sensitive species and lower 

mean sensitivity  than had the streams on mainland uplands. Similarly, the uplands had more 

taxa and more sensitive species than had mainland lowlands. 

Regions where data was inadequate (Pandivere upland, Viru plateau) or non-existent (Soomaa, 

Palumaa) should be studied more thoroughly. It should be considered to involve larger rivers that pass 

through adjacted regions. 
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