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1 SISSEJUHATUS JÄRVETEADUSE ALUSTESSE JA JÄRVEDE 

TERVENDAMISESSE  

 

Toomas Kõiv, Ingmar Ott 

 

1.1 Järved ajutiste loodusobjektidena 

 

Järv on seisva veega siseveekogu, millel puudub vahetu ühendus merega. Järve 

moodustumise või tekke eelduseks on mingi protsess, mis kujundab järvenõo, kuhu saavad 

koguneda sademe-, pinna- ja põhjaveed. Eesti järvede nõod on peamiselt glatsiaalsed ehk 

mandrijäätekkelised. Vähemal arvul võib leida maakerke tulemusena kunagistest 

merelahtedest moodustunud rannajärvi, jõelookeist tekkinud soodijärvi ja ajutise iseloomuga 

karstijärvi (Mäemets & Saarse, 1995). Tehisjärvedest moodustavad suure osa 

vooluveekogudele rajatud paisjärved, millele lisaks võib nimetada veel tiike, settebasseine ja 

karjäärijärvi. 

Geograafilis-geoloogilises mõttes on järved väga ajutised pinnavormid, mille eluiga 

piirdub enamasti vaid tuhandete aastatega. Pikem eksistents on järvede puhul enamasti 

võimatu, kuna: 

 need täituvad aja jooksul mineraalset või bioloogilist päritolu orgaaniliste 

setetega (vt joonis 1), mis pärinevad valgalalt või moodustuvad järves endas; 

 jooksevad tühjaks, kui väljavoolavad jõed uuristavad oma sängi järvenõost 

sügavamaks; 

 kuivavad kliimamuutuste tulemusena. 

 

Võrreldes looduslike järvedega on inimeste loodud tehisjärved eriti ebapüsivad. 

Näiteks jõgedele rajatud paisjärvedena kujutavad need endast lihtsaid ja kiirelt täituvaid 

settebasseine, kus vee aeglasema liikumise tõttu settivad osakesed, mida jõevool endaga edasi 

kannaks. Tihtipeale on tehisjärved ka liiga väikese sügavusega, et nende eluiga oleks 

võrreldav looduslike järvedega ning sageli on need rajatud toiteaineterikkale valgalale (nt 

põllumajandusmaastike ilmestamiseks), paiknevad asulate ja suuremate punktreostusallikate 

lähistel või majandatakse neid väga intensiivselt (nt kalakasvatustiigid). 
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Joonis 1. Peamised energia ja ainete akumulatsioonivõimalused järvedes (Likens, 1972 

põhjal). 

 

 

Järvede tervendamine, taastamine või korrastamine ongi sisuliselt tegevus, millega 

üritatakse pidurdada looduslikke ja/või inimtegevusest tingitud vananemisprotsesse ning 

muuta juba degradeerunud või hävinud veeökosüsteemid taas isereguleeruvateks. Teaduslikult 

põhjendatud veekogude tervendamine ja majandamine on alati seotud veeökosüsteemide 

struktuuri ja funktsioneerimisega. Veekogu erinevate füüsikalis-keemiliste ja bioloogiliste 

näitajate tundmine ning uurimine aitavad paremini mõista selle ökosüsteemi erinevaid 

funktsioone. Veeökosüsteemi struktuuri üheks osaks on näiteks toiteainete jaotumine 

veesambas ja planktoni mustriline levik olenevalt vee keemilisest koostisest. Funktsionaalsest 

vaatenurgast lähtuvalt on fütoplanktoni produktiivsus üks võtmeprotsesse kogu vee-elustiku 

jaoks ning seotud ainevahetuslikult limiteerivate toiteainete hulgaga. 

 

 

1.1.1 Mõned järveteaduse põhitõed 

 

Enamasti kujutavad inimesed (kahjuks on nende hulgas ka järvetervendajaid) järve 

ette ühe võrdlemisi ebamäärase veekogumina; piltlikult öeldes veega täidetud anumana, mis 

on ühtlaselt segunenud ning sarnaste omadustega pinnast põhjani ja kaldast kaldani. Järved on 

siiski väga eripalgelised ja -mustrilised ökosüsteemid, kus suurtes piirides varieeruvad 

erinevad füüsikalis-keemilised ja bioloogilised näitajad. Peamine järve „iseloomu” kujundaja 

on valgala – veelahkmega piiratud ala, millest järv saab oma vee. Veelgi täpsemalt öeldes 

peegeldub järves valgala suurus, topograafia, geoloogia, maakasutus ja taimkate. 

Valgala/järve pindala suhe on väga muutlik näitaja. Väga väike suhe on tavaliselt vähe- ja 

huumustoitelistel järvedel, väga suur suhe iseloomustab nn läbimisjärvi jõgede teel. 

Valgla/järve pindala suhe on seotud ka toiteainete koormusega. Üldjuhul kipub vee kvaliteet 



Autoriõigus: Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus, 2011 

 

langema valgala/järve pindala suhte kasvamisel, sest suurtel valgaladel on ka sademeteveel 

suurem võimalus erinevaid aineid pinnasest välja uhtuda. 

Lihtsustatult võiks öelda, et järve kui ökosüsteemi eripärad on määratud valguse 

(päikesekiirguse), temperatuuri ja vee segunemise kombinatsioonide poolt. Valguse hajumine 

ja neeldumine vees on peamised tegurid, mis kontrollivad veetemperatuuri ja fotosünteesi. 

Viimane omakorda aga paneb aluse suurele osale järve toiduahelatest ning on tähtis veesamba 

hapnikuga varustaja. Päikesekiirgus on järves peamiseks soojusallikaks ja kliimat 

kontrollivaks teguriks nii järves kui ka selle valgalal. Kliima iseärasused avaldavad järvele 

mõju omakorda tuule ja sademete näol. Valguse intensiivsus muutub vastavalt aastaajale ja 

pilvkattest olenevalt ning väheneb vees sügavuse suurenedes. Mida sügavamale suudab 

valgus järves tungida, seda sügavamal toimub ka fotosüntees. Fotosünteesivate organismide 

hulka kuuluvad vees hõljuvad mikrovetikad (fütoplankton), erinevatele pindadele kinnitunud 

vetikad (perifüüton) ja mitmesugused vees ning veekogu kaldal kasvavad soontaimed 

(suurtaimed). Valguse intensiivsuse vähenemine veesambas sügavuse suunas oleneb lisaks 

vee molekulide enda omadustele ka vees leiduvatest optiliselt aktiivsetest ainetest. Valgust 

neelavad näiteks vees leiduvad fotosünteesipigmendid ja lahustunud orgaanilised ained, mis 

moodustuvad taimse materjali lagunemisel ja kantakse järve valgalalt. Valguse hajumine on 

aga seotud vees hõljuvate osakestega nagu vetikarakud, pinnaseosakesed, orgaaniline aine 

jms. Suurim sügavus, kus vetikad ja suurtaimed saavad kasvada, ongi määratud valgustatuse 

poolt. Sinna jõuab 0,5–1% veepinnale langevast valgusest ning seda piirkonda kutsuvad 

järveteadlased kompensatsioonipunktiks. Veekihti ülalpool kompensatsioonipunkti 

nimetatakse eufootiliseks kihiks. See on siis fotosünteesi ja orgaanilise aine tootmise 

seisukohalt kõige olulisem veekiht. Kompensatsioonipunktist sügavamale jääb aga afootiline 

kiht, kus valgust fotosünteesi jaoks juba napib. Kuna fotosüntees oleneb kõige enam 

valgusest, siis muutused vee läbipaistvuses kajastuvad kas otseselt või kaudselt järve 

biolooglistes ja keemilistes näitajates. 

 Päikesekiirgusega on väga lähedalt seotud ka järvede temperatuurirežiim. Parasvöötme 

järvedes on vesi kevadel vahetult peale jäälagunemist ühtlaselt madala temperatuuriga kogu 

veesamba ulatuses. Päevade pikenedes muutub intensiivsemaks ka päikesekiirgus, mis 

neeldub vees ja hakkab selle temperatuuri tõstma. Samal ajal tõuseb õhu soojenemise tõttu ka 

päevane õhutemperatuur. Kui veepinna kohal ei puhuks tuul, siis võiks arvata, et järve 

temperatuurijaotus on sarnane valgusjaotusega st soojeneb vaid see osa veest, kuhu jõuab 

päikesekiirgus. Taolisel olukorral ei lase aga tekkida üks vett iseloomustav füüsikaline näitaja 

– tihedus. Vesi erineb teistest ainetest seetõttu, et tihedus tahkes olekus on väiksem tihedusest 

vedelas olekus ja seetõttu ujub jää veepinnal, mitte ei vaju veekogu põhja. Enamiku ainete 

puhul „pakitakse” tahkumisel molekulid tihedalt kokku ja seetõttu suureneb ka tihedus. Vesi 

on aga erandlikult kõige tihedam temperatuuril +4 °C ning tihedus väheneb temperatuuri 

tõustes või langedes. Just tiheduse ja temperatuuri seose tõttu moodustuvad parasvöötme 

järvedes kindlalt piiritletud veekihid ehk teisisõnu järved kihistuvad. Kevadel, jääst 

vabanemise ajal on kogu veemassi temperatuur ligikaudu +4 °C ja termiline vastupanu vee 

läbisegunemisele kõige väiksem. Piisab nõrgast tuulest, et kogu veemass põhjani läbi segada. 

Seda perioodi kutsutakse ka kevadiseks homotermiaks ehk tsirkulatsiooniks. Soojade ja vaiksete 

ilmade püsimisel soojeneb intensiivselt järve pinnakiht. Piisab paarikraadisest 

temperatuurierinevusest, et vältida veemassi edasist läbisegamist. Sellega lõpeb kevadine 

homotermia ja tekib suvine kihistumine, mille käigus kujuneb järves kolm kihti (vt joonis 2): 

 

• pindmine, ühtlaselt soe, läbisegatud epilimnion; 

• külm, ühtlase temperatuuriga, seisev põhjakiht – hüpolimnion; 

• nende vahel paikneb suurima temperatuurimuutusega kiht – metalimnion, mille 

sünonüümideks on ka termokliin ja temperatuuri hüppekiht. 
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Sügiseks on päikesekiirguse hulk vähenenud ja õhutemperatuur langeb. Järv hakkab 

jahtuma ja vähenevad temperatuurierinevused pinna- ja põhjakihtide vahel. Kihistus kaob ning 

vesi seguneb – algab sügisene homotermia. Edasisel jahtumisel langeb veepinna temperatuur 

külmumistemperatuurini. Talve jooksul kujunevat kihistumist, kus põhjakihtides on temperatuur 

kuni +4 °C ja nende peal lasuvad külmemad veekihid, mille temperatuur ulatub kuni 0 °C 

vahetult jää all, nimetatakse talviseks pöördkihistumiseks. 

 

 
 

Joonis 2. Temperatuuri- ja valgusjaotus kihistunud järves. 

 

 

 Igas järves leidub alati erinevate keemiliste elementide ioone ja molekule, mis pärinevad 

valgala pinnasest, atmosfäärist või järve põhjasetetest. Seetõttu on ka järvevee keemiline koostis 

kliima (määrab valgala hüdroloogia) ja valgala geokeemia tulem. Ioonide summat ehk 

lahustunud mineraalainete hulka vees nimetatakse mineraalsuseks ja seda väljendatakse enamasti 

mg/l. Järvevee koostises domineerivad mineraalainete hulgas 4 katiooni – Na
+
, K

+
, Mg

2+ 
ja Ca

2+ 

ning neli aniooni – Cl
-
, SO4

2-
, HCO3

-
 ja CO3

2-
. Neid kaheksat iooni nimetatakse seetõttu 

enamioonideks. Ülejäänud ioonid, mille hulka kuuluvad ka toiteainetena tähtsad N, P, Si ja Fe, 

kuuluvad vähemusioonide hulka. Lisaks nendele leidub vees jälgedena veel mitmeid elemente 

(Cu, Co, Mo, Mn, Zn jt) ning nende puhul pruugitakse terminit mikroelemendid. Järvi, kus 

leidub rohkelt Ca
2+

 ja Mg
2+

 ioone, kutsutakse kalgiveelisteks või kareda veega järvedeks. Ca
2+

 ja 

Mg
2+

 ioonide puudumine on iseloomulik aga pehmeveelistele järvedele. Teiste ioonide, eriti 

HCO3
-
 kontsentratsioon, on tugevas seoses karedust põhjustavate ioonidega. Järve ioonkoostis 
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iseloomustab ka järve tundlikkust reostuse suhtes ja võimet hoida toiteaineid lahustunud kujul. 

Näiteks kaltsiumkarbonaat (CaCO3) setitab järvelubja kujul välja fosfaadid ja vähendab nii 

olulisel määral selle tähtsa toiteaine kontsentratsiooni veesambas. Inimtegevus võib olulisel 

määral mõjutada järvevee keemilist koostist. Taimestiku eemaldamine, suured põllumassiivid ja 

kiirenenud äravool valgalalt põhjustavad leostumist ja erosiooni ning rikastavad järvi erinevate 

keemiliste ühenditega. Põllumajanduses kasutatavad väetised ja olmereoveed lisavad toiteaineid 

nagu fosfor ja lämmastik või siis nn inimkaaslejaid ioone – Cl
-
 ja Na

+
. 

 

 

1.1.2 Toitelisus ja bioproduktsiooni piiravad tegurid 

 

Globaalses mõttes on toitumine üks peamistest protsessidest, tänu millele toimub 

orgaanilise aine tootmine ja ringe. Kõigi vajalike toiteainete allikaks organismidele on nende 

elupaik. Iga organism vajab kasvuks ja arenguks ümbritsevast keskkonnast energiaallikat, 

süsinikuallikat ja tervet hulka erinevaid makro- ja mikroelemente. Vastavalt toitumise 

iseärasustele võib organismid nende vajaduste põhjal jagada kahte suurde rühma: 

 

• autotroofid (vetikad, taimed, bakterid), kes saavad energiat valgusest või 

anorgaaniliste ühendite oksüdeerimisest ja süsinikku kas täielikult või suures osas 

CO2-st; 

• heterotroofid (bakterid, loomad), kes saavad nii süsiniku kui energia orgaanilistest 

ühenditest. 

 

Biogeensed ehk elutegevust soosivad omadused avalduvad vesikeskkonnas paljude 

keemiliste elementide puhul. Neil on oluline roll (katavad energiakulu, on tarvilikud 

ainevahetusele, tagavad kasvu ja arengu) kõigi veeorganismide elus ning nende olemasolu ja 

hulk määravad veekogu toitelisuse ehk troofsuse, nii-öelda „viljakuse”. Kuigi toiteainete 

hulka võiks lugeda kõik fütoplanktonis ja suurtaimedes leiduvad keemilised elemendid, on 

vesikeskkonnas neist tähtsaimad süsinik, fosfor, lämmastik ja räni. 

Toitelisust võib käsitleda ka kui järve jõudvat toiteainete hulka ehk toiteainete 

koormust. Suur koormus tingib suure esmas- ehk primaarproduktsiooni fütoplanktoni või 

suurtaimede poolt. Seega võrdub eutrofeerumine nii suure toiteainekoormuse kui ka suure 

produktiivsusega. Suur toiteainekoormus on peamine põhjus ja ülemäärane produktsioon 

peamine tagajärg, mis koos moodustavad eutrofeerumisega seotud veekvaliteediprobleemid. 

Siiski ei pruugi suur fosfori-, räni- ja süsinikukontsentratsioon ise tekitada probleeme 

veekvaliteedis, vaid ennekõike on selleks ülemäärane fütoplanktoni ja suurtaimede vohamine. 

Lämmastikuga on olukord pisut erinev, sest suures kontsentratsioonis olevad 

lämmastikuühendid võivad lisaks käitumisele toiteainetena põhjustada ka tervisehädasid 

inimesel. Näiteks on ammoniaak (NH3) väga mürgine kõigile veeorganismidele ning nitraadid 

ja nitritid võivad seedekulglas moodustada kantserogeenseid nitrosoamiine või muuta veres 

hemoglobiini methemoglobiiniks, millel puudub hapnikku transportiv võime. 

Vaatamata oma suhteliselt väikesele kontsentratsioonile võrreldes enamioonidega on 

biogeenid veekogudes väga olulised ained, millest oleneb elustiku hulk, liigiline koosseis ja 

produktiivsus (biomassi muutus ajaühikus). See on viinud mõttele kasutada veekogude 

klassifitseerimisel toiteainete (peamiselt fosfor ja lämmastik) kontsentratsioone erinevate 

troofsusklasside kujul. Neid klasse on neli. 

Oligotroofsetes ehk vähetoitelistes järvedes on toiteainete sisaldus (ning ka 

mineraalainete sisaldus üldse) väga väike, sest selliste järvede valgala on reeglina väike ja 

sealt saabub vähe toiteaineid. Seega on bioproduktsioonil biogeenidest alati puudus ja elustik 

väikese biomassiga ning orgaanilise aine tootmine ja selle akumuleerumine järvenõo põhja 
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väga aeglane. Järved ise on enamasti suhteliselt sügavad ja kitsa taimestikuvööndiga. 

Planktonorganisme on vähe ja vesi väga hea läbipaistvusega. Hapnikuolud on aastaringi head. 

Tihti leidub neis mitmesuguseid taim- ja loomharuldusi ning liigirikkus võib, kuid ei pruugi 

olla suur. Samas on sellised ökosüsteemid väga tundlikud inimmõjule. 

Eutroofsed ehk rohketoitelised järved on oligotroofsete vastand. Sageli on need madalad 

ja nende nõgu on täitunud suurel määral setetega. Neis on rikkalikult toiteained ning tänu 

sellele on need palju produktiivsemad. Elustik on liigirikas ja suure biomassiga. Talvised 

hapnikuolud võivad olla halvad ning põhjakihtidesse koguneb süsihappegaasi, 

väävelvesinikku ja metaani. 

Mesotroofsed ehk kesktoitelised järved jäävad oma olemuselt kahe eelmise rühma 

vahele. Oligotroofsete järvedega võrreldes on neis rohkem toiteained ja seetõttu on suurem ka 

liigirikkus ja biomass. Samas on gaasirežiim järves endiselt hea. 

Hüpertroofsed ehk liigtoitelised järved on juba kunstlikud ökosüsteemid, sest 

looduslikult pole võimalik toiteainete akumuleerumine nii suurtes kontsentratsioonides ja nii 

lühikese aja jooksul. Edasist produktsiooni kasvu hakkab limiteerima juba valgus, sest suure 

vetika- või taimemassi tõttu ei jõua see sügavamatesse veekihtidesse. Gaasirežiim on 

aastaringselt halb, esinevad nii talvised kui suvised ummuksisse jäämised. Liigirikkus 

väheneb kiiresti ja tihti moodustuvad juba monodominantsed ehk üheliigilised kooslused. 

 Kuigi fütoplanktoni ja suurtaimede kasvuks vajalike erinevate toiteainete arv on suur, 

on optimaalseks kasvuks vajalikud suhtelised kogused väga erinevad ja kindlas proportsioonis 

rakkudes sisalduvaga. Seda toiteainete omavahelist proportsionaalset vahekorda kutsutakse nn 

Redfieldi suhteks ja elementide atomaarne suhe on näiteks süsiniku, lämmastiku ja fosfori 

puhul 106:16:1. Kui vees leidub toiteaineid sellises vahekorras, siis pole vetikate kasv 

limiteeritud mitte ühegi konkreetse toiteaine poolt, vaid oleneb toiteainete absoluutsest 

kontsentratsioonist veesambas. Kui aga toiteainete vahekord vees on Redfieldi suhtest erinev, 

siis see toiteaine, mis kaldub ideaalsest suhtest kõige kaugemale, hakkab piirama ka 

esmasproduktsiooni. Siseveekogudes on limiteerivaks elemendiks enamasti fosfor, 

lämmastikku on peaaegu alati piisavalt. Seega on järvetervendajal või -majandajal kasulik 

teada, et veekogusse jõudva limiteeriva toiteaine koguse vähendamine vähendab ka 

primaarproduktsiooni ja orgaanilise aine tootmist ning selle tulemusena paraneb veekvaliteet. 

 Toiteainekoormus pole ainuke parameeter, mis määrab vetikate ja suurtaimede 

produktsiooni järvedes ja veehoidlates. Sarnase koormuse juures võivad erinevad veekogud 

olenevalt suurusest, sügavusest ja veevahetuse kiirusest olla erineva produktiivsusega. 

Madalad ja/või väiksemad veekogud on reeglina suurema toitelisusega kui suured ja sügavad. 

 Eutrofeerumine kui veekvaliteedi langus on kõige sagedamini tingitud inimmõjust, 

kusjuures toiteained lisanduvad nii haju- kui ka punktreostusallikatest. Suurenenud 

toiteainetekoormus on seotud linnade, asulate, puhkemajandusliku survega, tööstuse, 

metsaraiumise, põllumajanduse, erosiooni, jõgede ja järvede paisutamisega, puuduliku valgala 

majandamisega ja lõpuks ka atmosfäärist saabuva reostusega. See viimane on eriti oluline 

nende järvede puhul, kus valgalal inimmõju praktiliselt puudub. Mõnel erandlikul juhul võib 

kiire eutrofeerumine olla ka loomulik protsess järvede arengus. Näiteks pärast viimast jääaega 

olid ainekaod valgalalt taimkatte puudumise tõttu väga suured ning järvedesse jõudis rohkelt 

toiteaineid, mis panid aluse intensiivsele esmasproduktsioonile. 

 Viimaste kümnendite jooksul on paljudes Euroopa riikides ja Põhja-Ameerikas tehtud 

suuri jõupingutusi toiteainete (eriti fosfori) väliskoormuse vähendamiseks. Selle tulemuseks 

on pidev tööstusliku ja elukondliku päritoluga reovete koormuse vähenemine alates 1970-

ndatest aastatest. Paratamatult tekib küsimus, kas toiteainete koormuse vähendamisel langeb 

ka veekogude toitelisus ja paraneb nende seisund. Paljud järved reageerivad koormuse 

vähendamisele tõesti positiivselt. Neis vähenevad vetikaõitsengud ja planktontoiduliste kalade 

arvukus ning suurenenud läbipaistvuse tõttu leidub rohkem röövkalu ja veesisest taimestikku 



Autoriõigus: Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus, 2011 

 

(Jeppesen et al., 2002; Jeppesen et al., 2005). Selle nn oligotrofeerumise protsessi käigus 

näitavad paljud eutrofeerumise poolt mõjutatud kooslused teatud ajalise nihkega taastumist. 

Teiselt poolt ei tasu alati positiivseid tulemusi loota, sest paljud järved ei näita vaatamata 

koormuse vähenemisele mingeid paranemise märke. Mõnel juhul võib valgalalt saabuv 

toiteainete voog olla vaatamata vähenemisele veel liiga suur, et toimuks nihe 

oligotrofeerumise suunas. Levinuimaks põhjuseks on aga järve suur sisekoormus – 

eutrofeerumise käigus aastakümnete jooksul järvesetteisse akumuleerunud toiteained 

vabanevad ning ei lase seisundil paraneda. Võib kuluda aastakümneid, enne kui põhjasetteisse 

akumuleerunud toiteained kulutatakse või püsivalt setteisse maetakse. Sellistel puhkudel on 

sisekoormuse vähendamiseks ja järve seisundi parandamiseks mõistlik kasutada mõnda 

tervendusmeetodit. 

 

 

1.1.3 Madalad ja sügavad järved 

 

Üheks võtmefaktoriks, mis määrab järve ökosüsteemi struktuuri ja funktsioneerimise, 

on järve sügavus. Paljud abiootilised tegurid nagu temperatuur, kihistumine, 

valgustingimused, gaasirežiim jt muutuvad olulisel määral veekogu sügavuse muutudes. Ka 

järvede tervendamise või majandamise puhul tuleb kokku puutuda madalate ja sügavate 

järvede omavaheliste erinevustega.  

Madala ja sügava järve vahel selge piiri tõmbamine on võrdlemisi keerukas ja nende 

eristamise aluseks pole mitte niivõrd sügavus kui järve ökosüsteemi funktsioneerimine. 

Madalad järved on ennekõike veekogud, kus ei esine püsivat temperatuurikihistust, sest need 

on piisavalt väikese sügavusega, segunemaks põhjani tuule mõjul. Reeglina jääb madalate 

järvede keskmine sügavus alla 3 meetri ning pideva segunemise tõttu kutsutakse neid ka 

polümiktilisteks järvedeks. Teiselt poolt on aga oluline, kui suur osa järve pinnast on avatud 

tuultele. Madal, kuid tuulte eest varjatud metsajärv võib käituda nagu sügav ja kihistunud 

järv. Suured ja tuultele avatud pinnaga veekogud segunevad palju suurema keskmise 

sügavuse juures ning on oma olemuselt pigem madalad järved. Näiteks Peipsi järve keskmine 

sügavus on 7,1 m, kuid suvine temperatuurikihistus pole seal püsiv, sest see lõhutakse tänu 

järve suurele pindalale juba kiirusel 4–5 m/s puhuva tuule korral (Jaani et al., 2008). 

Peamised faktorid, mis panevad paika madalate ja sügavate järvede funktsioneerimise 

eripärad, on hüdroloogilised iseärasused ja temperatuurikihistuse olemasolu või selle 

puudumine. 

Sügavates järvedes on veemaht pindalaühiku kohta võrreldes madalate järvedega 

suurem ning veevahetus oluliselt aeglasem. Lisaks vahetub sügavates järvedes kihistuse 

perioodil vaid õhuke pindmine veekiht, ülejäänud veemassi vahetumine on võimalik vaid 

kevadise ja sügisese segunemisperioodi jooksul. Aeglane veevahetus muudab aga järve 

tundlikuks välisreostuse suhtes. Ka madalate järvede veevahetus võib hüdroloogiliste 

iseärasuste tõttu olla aeglane. Võrtsjärve keskmine veevahetus kestab umbes aasta, aga kuna 

järv on tuultele avatud ja väga madal, siis segatakse kogu veemass tuule ja hoovuste poolt 

ühtlaselt läbi ning välja voolab ühtlase kvaliteediga vesi. Vee kogus on omakorda kriitiline 

tegur, mis määrab valgalalt saabuvate ainete kontsentratsiooni järves. Suurele veemassile on 

omane lahjendusefekt, mistõttu ei pruugi sissekantavad ained (eriti toiteained) ökosüsteemile 

mõju avaldada. 

Silmatorkavaid erinevusi on ka madalate ja sügavate järvede valgustingimustes. 

Madalates järvedes on suurem osa veemassist hästi valgustatud ja kõrgema temperatuuriga. 

Seega toimuvad seal kiiremini ka produktsiooni- ja lagunemisprotsessid. Suurem 

produktiivsus lubab madalates järvedes ka suuremat sekundaarprodutsentide (zooplankton, 

kalad) biomassi. Sarnase iseloomuga valgalal paiknevad madalad järved on üldjuhul võrreldes 
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sügavate järvedega produktiivsemad. Kui järv on kihistunud, settib orgaaniline aine allapoole 

hüppekihti, kus toimub selle lagunemine ja mineraliseerumine ning toiteainete 

kontsentratsiooni pidev kasv. Need toiteained satuvad pinnakihti vaid vee segunemise ajal 

(tavaliselt sügisese tsirkulatsiooni ajal). Vaatamata sellele, et toiteainete ringlus epilimnioni 

elustikus on väga efektiivne, on suvine fosforikadu kihistunud järve epilimnionist isegi 

rohkem kui 50%. Põhjalähedasse veekihti ja setteisse kogunenud lagunev orgaaniline aine 

põhjustab vees hapniku kontsentratsiooni languse, luues vahel anaeroobse ehk hapnikuta 

keskkonna. Hapnikuta keskkond sette pinnal stimuleerib aga toiteainete vabanemist 

hüpolimnioni. Madalas järves aga on moodustunud orgaaniline aine pidevas ringluses, kuna 

tänu vee segunemisele tuule mõjul kantakse mineraliseerunud orgaaniline aine taas 

veesambasse. Seetõttu on suvel madala järve pindmises valgustatud veekihis fosfori 

kontsentratsioon suurem kui sügavas järves. Seda siiski eeldusel, et aasta keskmine fosfori 

kontsentratsioon on neis järvedes ligilähedane. Põhjuseks on tõenäoliselt see, et madalas 

järves on veemass setetega tihedamas kontaktis. Kihistunud järvedes jäävad aga toiteained, 

mis epilimnionist välja settivad, hüpolimnionisse lõksu kuni sügisese segunemiseni. 

Madalate järvede ökosüsteem on sügavate omast eripalgelisem ka seetõttu, et 

mõõduka troofsuse juures võib esineda kaks alternatiivset tasakaaluseisundit – selge ja hägusa 

veega (Scheffer, 1998) (vt joonis 3). 

 

 
Joonis 3. Muutused madalate parasvöötme järvede toiduahelates toitelisuse kasvu korral 

(Jeppesen et al., 2005 järgi). Madala toitelisuse puhul on vesi hea läbipaistvusega, domineerib 

veesisene taimestik ja avavee toiduahelad on tasakaalustatud. Kasvava toitelisuse juures jääb 

järv esialgu selgeveeliseks, kuid tõuseb kõigi toiduahelate produktiivsus. Toiteainete kasv viib 

lõpuks järve hägusa veega staadiumi, kus ülekaalu saavutavad fütoplankton ja 

planktontoidulised kalad, teiste rühmade arvukus aga väheneb. 

 

Kui vesi järves on piisavalt selge ning madal selleks, et valgus jõuaks veekogu põhja, on 

järvepõhi kaetud veesisesest taimestikust koosneva „vaibaga”. Kui vesi on väga hägune 

(põhjuseks planktonvetikate vohamine, setete üleskeerutamine põhjast) kasvavad veetaimed 

vaid kitsas kaldavööndis. Looduslik ehk lähteseisund on enamasti just selgeveeline ja rohke 

veetaimestikuga. Suure läbipaistvuse tingib taimestiku rohkus, mis toiteainetekonkurentsi 

tõttu ei lase planktonvetikatel mõjule pääseda. Veetaimed võivad eritada ka keemilisi 

ühendeid, mis pärsivad vetikate kasvu ning taimestiku vahel olevas seisvas vees settivad 
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planktonvetikad kiiremini välja. Toiteainete kontsentratsiooni kasvades ehk siis 

eutrofeerumise käigus omastavad suurtaimed esialgu lisandunud toiteained ning suurendavad 

oma biomassi. Seega esialgu jäävad lisandunud toiteained veel vegetatsiooniperioodil 

fütoplanktonile kättesaamatuks ning tasakaaluseisund püsib. Tugeva eutrofeerumise korral 

ületatakse puhvermehhanismid ning järve ökosüsteemis toimub murrang. Toiteainete rohkus 

stimuleerib planktonvetikate ja pealiskasvu arengut, mille tulemusena halvenevad 

valgustingimused ja veesisene suurtaimestik hakkab hävinema. Setete resuspensiooni (setete 

veesambasse kandumine tuule ja lainetuse toimel) tõttu vabaneb veelgi toiteaineid, mis 

stimuleerivad vetikate kasvu. Järv lülitub nüüd ümber hägusa veega tasakaaluseisundisse. 

Hägusa veega tasakaaluseisundist taas selgeveelisse üleminek on loodusikult harva 

esinev protsess ja ka tervendamise käigus väga raskesti saavutatav. Toiteainete koormuse 

vähenemine ei anna enamasti oodatud tulemust, sest järv on lülitunud ümber sisekoormusele 

ning fütoplankton oleneb nüüd setetesse talletunud ja sealt vabanevatest toiteainetest. Teisalt 

pole suur sisekoormus ainuke põhjus, miks järvel on raske selgeveelisse staadiumi jõuda. 

Vahepeal degradeerunud taimestiku tõttu toimuvad olulised muutused ka elustikus. Näiteks 

kaovad paljud taimelembesed selgrootud ja koos nendega ka neist toituvad kalad ja linnud. 

Suurtaimestik pakub head varjevõimalust ja kaitset kiskjate eest, mistõttu on muutunud 

kiskja- ja saaklooma suhted. Fütoplanktoni biomassi kontrollival zooplanktonil pole enam 

varjevõimalusi taimede vahel ja nende arvuks langeb ning vee läbipaistvus seetõttu pigem 

väheneb. Lõpuks toimub tänu taimestiku puudumisele intensiivne setete resuspensioon, mis 

samuti vähendab vee läbipaistvust. 

 

 

1.1.4 Looduslikud järved ja tehisjärved – on neil erinevusi? 

 

Tehisjärved on inimese poolt rajatud kunstlikud seisuveekogud. Enamasti 

kujundatakse need vooluvete tõkestamisel paisehitistega (nn paisjärved). Teise võimalusena 

kaevatakse maasse süvend, kuhu kogunevad pinna- ja põhjavesi või täidetakse need mõne 

loodusliku veekogu arvel. Tehisjärvede puhul kasutatakse tihti ka nimetust veehoidla ning 1 

hektarist väiksema pindalaga tehisjärvi kutsutakse ka tiikideks. Eesti järvede nimestikus 

(Tamre, 2006) on eristatud küll looduslikud, tehis- ja paisjärved, kuid veekogu tüübiks 

paisjärv märgitud vaid juhtudel, kui on kindlalt teada, et tegemist on paisutatud veekoguga, 

teistel juhtudel on need nimetatud tehisjärvedeks. 

Praktikas tehakse looduslikel ja tehisjärvedel enamasti harva limnoloogiliste näitajate 

ja veekvaliteedi parameetrite järgi vahet. Ja tegelikult tunduvad need erinevat tüüpi 

tekkeviisiga veekogud esmapilgul olevat tõesti üsna ühtmoodi väljanägemisega. Teiselt poolt 

on neil erinevusi, mida on hädavajalik teada nende veekogude tervendamisel ja majandamisel. 

Näiteks lähtudes veekvaliteedist käituvad suured jõgedele rajatud veehoidlad võrreldes 

looduslike järvedega hoopis erinevalt. Seetõttu pole mõistlik ka nende puhul rakendada 

looduslike järvede põhjal kogutud spetsiifilisi teadmisi ja kogemusi. 

Madalad ja väikese pindalaga tehisjärved on oma funktsioneerimiselt ja 

limnoloogiliste näitajate poolest looduslike järvedega võrdlemisi sarnased. Tihti on vanemaid 

ja juba väljakujunenud elustikuga tehisjärvi pealiskaudsel vaatlusel väga raske eristada 

looduslikest järvedest. Olulisemad erinevused ilmnevad aga siis, kui neid võrrelda suurte, 

sügavate ja kihistuvate paisjärvedega (Wetzel, 2001). Paisjärvede omapära tingivad peamiselt 

valgala, järvenõo ja veetaseme reguleerimise insener-tehnilised iseärasused. Vähegi 

arvestamisväärsete mõõtmete puhul tulevad paisjärvedes välja longitudinaalsed ehk piki 

kunagist jõeorgu kulgevad muutused abiootilistes näitajates. Tavaliselt on ühele konkreetsele 

jõelõigule rajatud paisjärves eristatavad kolm piirkonda: jõeline, siirdeala ja järveline (vt 

joonis 4). 
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Joonis 4. Paisjärvede hüdroloogilised iseärasused olenevalt suurusest ja vooluhulkadest. 

Piisavalt suurte mõõtmete ja aeglase veevahetuse korral on paisjärves selgesti eristatavad 

jõeline ja järveline ala koos siirdealaga (ülal ja keskel). Kiire veevahetuse korral on kogu 

paisjärv jõelise iseloomuga (all). 

 

Jõeline piirkond on reeglina madal ja kitsas ning kopeerib suuremal või vähemal 

määral kunagist jõesängi. Vesi voolab keeriseliselt ja voolukiirus on suur. Selle piirkonna 

ulatus paisjärves oleneb reeglina veevahetuse kiirusest ja veetasemest. Siirdealas hakkab 

vooluveekogust kujunema seisuveekogu ning seda piirkonda iseloomustab voolukiiruse järsk 

langus ja kihistumise ilmingute teke. Reeglina on jõevesi võrreldes paisjärve omaga mõneti 

madalama temperatuuri ja suurema tihedusega. Seetõttu laskub see sügavusele, kus 

erinevused vee tiheduses puuduvad ning jätkab oma teekonda kas mööda veekogu põhja või 

nn vahevooluna. Jõevesi sisaldab tihti ka rohkelt hõljuvaid osakesi ja on väiksema 

läbipaistvusega kui paisjärve vesi ning siirdealas on võimalik ka veekihtide eristumine 

läbipaistvuse alusel. Siirdeala on ühtlasi piirkonnaks, kus toimub kõige intensiivsem setete 

kuhjumine. Järveline osa on veehoidlas juba tasakaalustatud ja stagneerunud piirkond, kus vee 

liikumine toimub tuule jõul ning kihistumine on kõige teravam. Veetaseme kõikumised on 

paisjärvedes võrreldes looduslikega oluliselt suuremad. Kõikumiste ulatuse määravad 

juurdevoolu varieeruvus ja paisjärve otstarve. 
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Oma hüdrokeemiliselt koostiselt peegeldab tehisjärv samuti ümbritsevat valgala nagu 

looduslikud järved. Paisjärvede vesi on oma kvaliteedilt ja omadustelt väga sarnane jõeveega. 

Üksnes suuremate paisjärvede puhul, kus on selgelt välja kujunenud järveline osa, võib 

täheldada mõningaid erinevusi. Tehisjärvede toiteainetekoormus on sarnase maakasutusega 

valgala puhul alati suurem võrreldes looduslike järvedega. Selle põhjuseks on veehoidlate 

suurem valgala. Tihti on tehisveekogud rajatud maastiku ilmestamiseks ka 

põllumajanduslikult intensiivselt haritavatele aladele ning seetõttu kujunevad neist 

omalaadsed biogeenide reservuaarid. Fosfori ja üldse ainete kinnipidamine on olenevalt 

veevahetuse kiirusest veehoidlates suurem. Looduslikud järved vajavad tunduvalt pikemat 

veevahetuse aega, et efektiivsemalt fosforit kinni pidada. Intensiivne setete kogunemine ja 

toitelisuse kasv põhjustavad ka tehisjärvede kiirema vananemise. Looduslikel järvedel kestab 

see tuhandeid aastaid, kuid tehisjärvedel tihti vaid aastakümned. 

 Tehisjärvede elustikku on Eestis võrreldes looduslike järvede omaga võrdlemisi vähe 

uuritud. Uute järvede rajamisel kujunevad neist võrdlemisi kähku kalgiveelised 

makrofüüdijärvede joontega veekogud. Põhjuseks on vähene järvenõo sügavus ja lubjarikka 

pinnakatte ning põhjaallikate mõju. Selliste järvede vesi on suure läbipaistvusega, kuna 

toiteainetekonkurentsis jääb fütoplankton suurtaimedele alla. Paisjärvede veetaseme 

kõikumised ja seeläbi sügavuse muutumine loovad aga tihti olukorra, kus muutlike 

valgustingimuste tõttu saab peamiseks orgaanilise aine tootjaks suurtaimede asemel 

fütoplankton. Taandareng ja muutused suurtaimestikus viivad omakorda muutusteni 

kõrgemate toiduahelate koosseisus. 

 

 

1.1.5 Järvetüübid 

 

Eesti järved on tänu oma tekkeviisile ja neid ümbritseva maastiku iseärasustele väga 

eripalgelised ning vajaksid iseloomulike omaduste ja „käitumismustri” paremaks mõistmiseks 

rühmitamist ehk klassifitseerimist. Viimane lähtub suhete olemasolust rühmitatavate objektide 

vahel. Seega saavad ühte rühma kuuluda vaid järved, millel on kindlad tunnusjooned. 

Klassifitseerimine on inimestevaheline kommunikatsiooni- ehk suhtlemisvahend: tohutu arvu 

üksiknähtuste ühendamine või nähtuste kogumi jaotamine väiksemaks arvuks klassideks 

võimaldab nendest ülevaadet saada, neis orienteeruda, informatsiooni summeerida. 

Järveteaduses on rühmitamisel tavaks erinevate veekogude ühendamine klassideks sellisena, 

et tulemusena on igal veekogul oma koht süsteemis (kuhjav meetod). Rühmitamine võib olla 

kunstlik või loomulik. Kunstlikus süsteemis on liigitamise alus kokkuleppeline – nt 

tähestikuline raamatute paigutus raamatukogus. Loomulikus süsteemis on aluseks oluline 

tunnus või tunnused. Loodusvete süstematiseerimisel tehakse neil kahel rangelt vahet. 

Loomulikul süsteemil põhinevat liigitamist kutsutakse tüpoloogiaks ning veekogud jaotatakse 

erinevate looduslike tüüpide vahel (nt looduslikul akumulatsioonitüübil põhinevad 

järvetüübid). Kunstlikku süsteemi nimetatakse aga klassifikatsiooniks. Viimane puudutab 

näiteks EL Veepoliitika Raamdirektiiviga (VRD; Euroopa, 2000) paika pandud 

kvaliteedikategooriaid ehk seda, kui kaugele on veekogu inimmõju toimel kaldunud oma 

looduslikust seisundist (Nõges & Ott, 2003; Ott, 2006). 

Järvi võib klassifitseerida väga erinevate üksiktunnuste põhjal ning kasutada saab 

praktiliselt kõiki füüsikalis-keemilisi üksiknäitajaid. Pikka aega on pinnaveekogusid 

klassifitseeritud toiteainete sisalduse põhjal (vt ptk 1.1.2) ja nii loodud klassifikatsioonid on 

osutunud väga elujõulisteks ning praktikas laialt kasutatavateks. Siiski on tänaseks kujunenud 

olukord, kus sellisest ülimalt lihtsustatud troofsussüsteemist soovitatakse loobuda. Põhjus 

iseenesest on väga lihtne. Sellise primitiivse skaala juures, kus arvestatakse vaid mingi 

konkreetse toiteaine kontsentratsiooni, saavad näiteks vähetoitelised järved automaatselt väga 
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hea seisundi hinnangu ja rohketoitelised tihti halva, mis ei tarvitse aga järve tegeliku 

seisundiga ühtida. Lühidalt öeldes hinnatakse seisundit vaid paari toiteaine kontsentratsiooni 

põhjal, kuid ei arvesta valgala, toitumistüüpi, elustikku jne. 

Looduslikul akumulatsioonitüübil põhinev järvede tüpoloogia on mainitud puudusest 

vaba. Eesti limnoloogias on aastakümneid olnud kasutusel Aare Mäemetsa tüpoloogia 

(Mäemets, 1974; 1977), mida praktilistel kaalutlustel on mõningal määral lihtsustatud (Ott & 

Kõiv, 1999). Tüüpe on kokku 10. 

 

Vähetoitelised ehk oligotroofsed järved esindavad „ürgset” järvetüüpi, mis on meil 

praeguseks inimmõju tõttu kadunud ja kokkuleppeliselt loetakse siia rühma kuuluvateks 

selliseid järvi, mis olid tüüpilised 1950-ndatel aastatel ja on säilitanud praeguseks vähemalt 

osa iseloomulikust elustikust. Vesi on väga hea läbipaistvusega (> 4–5 m) ja helerohelise või 

sinakas-rohelise värviga. Orgaanilisi ja mineraalaineid leidub väga vähe. Puhverdusvõime on 

seetõttu väga väike ning järve ökosüsteem võib juba tühise inimmõju korral kergesti 

tasakaalust välja minna. Enamasti on kogu veekiht aastaringselt hapnikuga varustatud, kuid 

üha sagedamini esineb põhjakihtides suvine hapnikupuudus. Toiteainete, eriti fosfori, sisaldus 

on madal. Fütoplanktonit iseloomustab madal biomass ja väike liikide arv ning vesi on 

seetõttu hea läbipaistvusega. Domineerivad rohevetikad, krüsofüüdid ja dinofüüdid. Litoraalis 

võib arvukamalt leida ikkesvetikaid, mis avavette satuvad juhuslikult. Mitmes järves esineb 

ohtralt tativetikat (Gonyostomum semen). Oma eestikeelse nime on ta saanud seetõttu, et 

muudab ujujate naha väga libedaks (Laugaste, 1992). Vähetoitelistes vetes kasvavad Eesti 

kõige haruldasemad veetaimed, mis moodustavad lahnarohu-vesilobeelia koosluse. Järvede 

madala produktiivsuse tõttu on kalastik tagasihoidlik. Kalade vähese arvukuse ja aeglase 

kasvutempo põhjuseks on ka kehvad varje- ja kudemisvõimalused ning kõikuv zooplanktoni 

biomass. 

Poolhuumustoitelised ehk semidüstroofsed järved on kujunenud vähetoitelistest 

järvedest humiinainete vähese või mõõduka lisandumise tulemusena. Neid leidub peamiselt 

liivastel ja toiteainetevaestel valgaladel Kagu-Eestis. Kollakas või helepruun vesi on mõõduka 

läbipaistvusega, keskmise orgaanilise aine sisaldusega, vähese mineraalsusega ja väga väikese 

puhverdusvõimega. Poolhuumustoiteliste järvede ökosüsteem on sama õrn kui vähetoiteliste 

oma, kuid hoolimata eutrofeerumisest on need säilitanud enamuse oma mitmekesisest ja 

huvitavast faunast ning floorast. Hüdrokeemiliste tingimuste ja elustiku koosseisu poolest on 

need küllaltki lähedased vähetoitelistele, kuid neis on parem hapnikurežiim, suurem 

orgaanilise aine sisaldus ning liigirikkam fütoplankton ja suurtaimestik. Fütoplanktoni 

biomass on madal ja domineerivad enamasti tativetikas ning rohevetikad. Ikkesvetikate liikide 

arv proovi kohta on teiste tüüpidega võrreldes kõrgeim. Suurtaimestiku poolest on tüüpilised 

poolhuumustoitelised järved vähetoitelistele sarnase koosseisuga, kus leidub mitmeid 

haruldusi. Puhtaveeliste poolhuumustoiteliste järvede kalastik on siiski suhteliselt liigivaene. 

Huumustoitelised ehk düstroofsed järved on moodustunud soostumise käigus või 

humiinainete rohke lisandumise tulemusena. Nende vesi on väga mineraalainetevaene, 

tumeda värvuse, happelise reaktsiooni ning vähese läbipaistvusega. Tüüpiliste 

rabaveekogudena võib neid leida väga suurel osal Madal-Eestist. Üldjuhul on need madalad ja 

hapnikutingimused on isegi põhjakihtides aastaringselt head. Huumustoitelised järved on 

äärmiselt elustikuvaesed, kuna toiteained on seotud raskesti omastatavate humiinainetega ja 

mineraalaineid napib. Fütoplanktoni biomass ja klorofüllisisaldus on keskmine, kuid liike on 

vähe. Suurtaimestik puudub kas täiesti või on väga hõre ja liigivaene. Kalastik on äärmiselt 

vaene või puuduvad kalad hoopis. 

Atsidotroofsed järved on oma olemuselt väga sarnased huumustoitelistele järvedele. 

Tüübi nimi tuleneb järvede väga happelisest (pH <4) veest, hoolimata nende paiknemisest 

mineraalmaal. Siiski on atsidotroofsete järvede happeline vesi üks selle ökosüsteemi 
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loomulikke iseärasusi ning neid järvi ei tohiks segamini ajada Skandinaavia heledaveeliste 

järvedega, mis kannatavad happeliste sademete käes. Veelgi enam – atsidotroofsed järved on 

kõige tumedama veega järved Eestis. Tume- või punakaspruun värv on tingitud intensiivsest 

veevahetusest metsa- ja soorikaste aladega ning suurest humiinainete sisaldusest. Sellise 

järvetüübi kõige tüüpilisemad esindajad paiknevad Kagu-Eesti lavamaal, mattunud orgude 

säilinud nõgudes. Nende järvede pehmeveelisus ja vähetoitelisus on tingitud valgala vähesest 

ulatusest ja selles piirkonnas domineerivast liivakast moreenpinnasest. Atsidotroofsed järved 

on teravalt kihistunud ja hüpolimnionis hapnik enamasti puudub. Need erinevad 

huumustoitelistest järvedest suurema fütoplanktoni biomassi ja klorofülli hulga poolest, kuid 

liikide arv on üks väiksemaid erinevate järvetüüpide lõikes, eelkõige just neis järvedes, kus 

esineb ohtralt tativetikat, mis tihti annab ka suure fütoplanktoni biomassi. Suurtaimedest 

koosnev veesisene taimestik puudub. Tavaliselt ulatub turbasammal kaldalt vette, kattes 

üksikute järveosade või isegi kogu järve põhja. Tähtsaimaks vööndiks on ujulehtedega 

taimestik, kus domineerivad kollane ja väike vesikupp. Tõeline kaldaveetaimestikuvöönd 

puudub ka selles tüübis. Domineerivad soovõhk ja soopihl koos turbasambla ja tarnadega. 

Kalastik on liigivaene. Peamiselt esinevad ahven ja haug, üksikutel juhtudel ka koger. 

Rohketoitelised ehk eutroofsed järved esindavad atsido- ja huumustoitelistele järvedele 

vastupidist arengusuunda. Taolised järved on tekkinud vähetoitelistest järvedest 

mineraalainete lisandumisel. Võrreldes teiste tüüpidega on see rühm kõige eripalgelisem. 

Peamisteks tunnusjoonteks on heledat värvi vesi ja mõõdukalt suur toiteainete sisaldus. 

Mineraalainete sisalduse põhjal jagatakse rohketoitelised järved pehme- ja kalgiveelisteks. 

Neid eristavaks kokkuleppeliseks piiriks on üldaluselisus 80 mg/l, sest näiteks alates sellest 

piirist muutub oluliselt suurtaimede ja ränivetikate liigiline koosseis. Kalgiveelised järved 

paiknevad peamiselt põllumajanduspiirkondades, näiteks Sakala kõrgustikul ja Vooremaal, 

olles mõõtmetelt väga erinevad ja suure valgalaga. Nende hulgas on suuri ja madalaid hea 

hapnikurežiimiga järvi ning väikseid ja väga sügavaid veekogusid, kus hapnik suuremas osas 

veesambast puudub. Pehmeveelised järved on kujunenud vähetoitelistest, mida on tugevalt 

mõjutanud inimtegevus. Need väikese valgala ja vähese veevahetusega väikesed veekogud 

paiknevad maastikus hajusalt, kuid sagedamini võib neid leida Lõuna-Eestis. Taimse hõljumi 

biomass on kalgiveelistes järvedes mõõdukas ja liigirikkus suur. Tegelikult on see grupp ka 

taimse hõljumi poolest küllaltki heterogeenne, sisaldades mitmeid mesotroofsete joontega 

järvi, suurt arvu sügavaid ja tugevalt kihistunud ning madalaid väga rikkaliku fütoplanktoniga 

veekogusid. Biomassis annavad tooni sinivetikad, ränivetikad ja vaguviburvetikad. 

Pehmeveelistes järvedes on taimse hõljumi biomass ligi kaks korda suurem, kuid liikide arv 

väiksem ja liigiline koosseis küllaltki erinev. Biomassis domineerivad sinivetikad (enamasti 

niitjad vormid), ka vaguviburvetikatel ja väikestel rohevetikatel on oluline koht. Kalgiveeliste 

rohketoiteliste järvede veesisene taimestik on üldiselt liigirikas, kuid ainult sellele tüübile 

omaseid liike on vähe. Pehmeveelistes järvedes on suurtaimestik, eriti veesisene, vähene ja 

liigivaene. Kõige levinum on kanada vesikatk ning ujulehtedega taimedest kollane vesikupp. 

Mineraalsuse kasvades lisanduvad ka ujuv penikeel ja vesi-kirburohi. Kaldaveetaimestik on 

samuti liigivaene või puudub sageli sootuks. Rohketoiteliste järvede hulka kuuluvad meie 

parimad kalajärved, eriti kehtib see suurte kalgiveeliste järvede kohta. Väikestes ja tugeva 

inimmõju all olevates järvedes on kalastiku koosseis siiski tunduvalt vaesem. 

Liigtoitelised ehk hüpertroofsed järved on varieeruvate morfomeetriliste näitajatega 

veekogud, mis asuvad loodusliku arengurea – oligotroofne-mesotroofne-eutroofne – lõpus, 

kus inimmõju tulemusena valdab rohke esmasproduktsioon. Eesti tingimustes on 

hüpertroofsete järvede üheks omapäraks aga asjaolu, et toitelisuse kasv pole enamjaolt 

tingitud mineraalsete toiteainete lisandumisest hajureostuse tulemusena, vaid hoopis 

bioloogiliselt kergesti laguneva orgaanilise aine sattumisest järve punktreostusallikatest. Need 

järved paiknevad peamiselt Kõrg-Eestis, eriti Otepää, Sakala ja Vooremaa kõrgustike 
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ürgorgudes, moreenkõrgendikel ja voortega külgnevates orgudes. Enamasti on naabruses 

põllumajandusmaastik või asulad. Vesi on vähese läbipaistvusega ja rohekaskollase 

värvusega. Reaalselt eristab liigtoitelisi järvi rohketoitelistest suur orgaanilise aine sisaldus, 

toiteainete hulk ja tugevad veeõitsengud. Orgaanilise aine suur sisaldus pole aga tingitud 

huumusainetest, vaid allohtoonsest bioloogiliselt kergesti lagunevast orgaanilisest ainest ja 

autohtoonsest orgaanilisest ainest. Terava suvise kihistuse tingimustes kaob hapnik juba 2–3 

meetri sügavusel. Sagedane on väävelvesiniku esinemine hüpolimnionis ja tihti ka talvised ja 

suvised ummuksisse jäämised. Nende veekogude seisund on viimase kümne-viieteistkümne 

aasta jooksul tõhusalt paranenud, kuid sellele vaatamata on need väga ebastabiilse 

ökosüsteemiga, kus on sagedased veeõitsengud ja kalade suremised. Biogeenide allikaks on 

sissevoolud ja õhureostus, tugevalt kihistunud järvede puhul on olulisel kohal ka toiteainete 

vabanemine põhjasetetest. Taimse hõljumi biomass ja klorofülli hulk on suurim erinevate 

tüüpide lõikes. Märkimisväärselt suur on ka liikide keskmine arv (60–80 liiki proovis), vaid 

mõnes järves on liigiline koosseis hüpertrofeerumise tulemusena vaesustunud. Suure 

biomassiga järvedes domineerivad sinivetikad, mõõduka biomassi puhul väikesemõõtmelised 

rohevetikad. Suurtaimestik on vaesustunud, kuna ülitugev toitainetega rikastumine, eriti 

pikemaajaline, võib viia isegi kalgi veega liigtoiteliste järvede suurtaimestiku taandumisele. 

Halva gaasirežiimi tõttu on põhjaloomastik ja kalastik tugevalt vaesustunud. 

Lubjatoiteliste ehk alkalitroofsete järvede kujundajateks on kaltsiumiühendite poolest 

väga rikka allikavee juurdevool või karbonaatse pinnakatte ja tugevalt karstunud aluspõhja 

mõjud. Kuigi praegu leidub meil neid vähesel määral, on varasemates arengustaadiumites 

paljud Eesti väikejärved läbinud ühe arenguetapina lubjatoitelise staadiumi. Tihti on sellised 

järvekesed ajutise iseloomuga ning on veega täidetud vaid kevadisel suurvee perioodil ja 

kuivavad suve lõpuks täielikult. Alkalitroofsetele järvedele on väga iseloomulik suur 

lämmastikuühendite sisaldus, millest põhilise osa moodustavad nitraadid. Seotud on see 

põhjaveelise toitumise ja selle kaudu leviva põllumajandusliku hajureostusega. Vaatamata 

lämmastiku suurele sisaldusele jääb esmasproduktsioon siiski vähetoiteliste järvede tasemele, 

kuna teise olulise toiteaine – fosfori – hulk on lubiainetega seotuse tõttu väike. Seetõttu on ka 

hele- või sinakasroheline vesi väga suure läbipaistvusega. Karbonaatiderikkast veest tingitud 

suur puhverdusvõime on vaatamata intensiivsele inimmõjule taganud nende järvede stabiilse 

seisundi, mistõttu pole elustikus olulisi muutusi toimunud. Elustik on liigivaene, kuid 

huvipakkuv, eriti ajutistes järvedes, kus leidub suhteliselt palju haruldusi. Fütoplanktoni 

biomass ja klorofülli hulk on väga madalad. Läbipaistva vee tõttu on lubjatoitelistes järvedes 

head tingimused suurtaimestiku arenguks. Esikohal on rikkalik, kuid liigivaene (peamiselt 

mändvetikad) põhjataimestik. Kalastik on liigivaene ja ajutistes järvedes kalad puuduvad. 

Segatoitelised ehk miksotroofsed järved kujutavad Eesti oludes järve arengu lõppjärku. 

Kõiki neid järvi ühendab aga intensiivne mineraal- ja humiinainete kuhjumine ning mõõdukas 

troofsuse tõus, millega seletatakse ka segatoitelistele järvedele omast suurt liigirikkust. Nii 

nagu rohketoiteliste puhul, on parema ülevaate saamiseks otstarbekas käsitleda pehme ja 

kalgiveelisi järvi eraldi. Kalgiveelistes segatoitelistes järvedes on fütoplanktoni biomass 

keskmine, kuid liigiline koosseis rikkalikum võrreldes teiste tüüpidega. Koosseisult sarnaneb 

selle rühma fütoplankton kalgiveeliste rohketoiteliste järvede omaga, kuid on suurema 

biomassi ja suurema liikide arvuga. Sinivetikad ja ränivetikad moodustavad ligi 75% 

biomassist, ülejäänud osas on kõige arvukamad vaguviburvetikad ja koldvetikad. 

Pehmeveelistes järvedes oli veel 1960-ndatel aastatel väga rikkalik ikkesvetikate floora, mis 

praeguseks on vaesustunud. Keskmine fütoplanktoni biomass on mõõdukas ja selle 

moodustavad peamiselt sinivetikad, väiksema osa tativetikas ja ränivetikad, samuti on 

rohevetikate arv märkimisväärne. Ka suurtaimestikus avalduvad teatavad sarnased jooned 

kalgiveeliste eutroofsete järvedega, kuid veesisene taimestik on tumeda vee tõttu liigivaesem. 

Paljud kalgiveelised segatoitelised järved on ka rikkaliku kalastikuga. Pehmeveeliste järvede 
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kalastik on sagedaste ummuksilejäämiste tõttu vaene ning enamasti on tegu nn 

kogrejärvedega. 

Makrofüüdijärved ehk suurtaimestikurikkad järved ei kuulu rangelt võetuna eraldi 

tüüpi, kuna nende hulgas leidub nii rohketoitelisi kui ka segatoitelisi järvi. Sellegipoolest on 

see järvetüüp morfomeetriliste ja hüdrokeemiliste parameetrite poolest küllaltki selgesti 

piiritletav. Praktiliselt leidub seda tüüpi järvi igas Eesti piirkonnas. Enamikel juhtudel on 

sellised järved kujunenud inimtegevuse tulemusena, olles tekkinud veetaseme alandamisel, 

kui sooviti järvede või nendega piirnevate soode arvel saada juurde põllumaid. Rühma 

ühendavaks lüliks on peamiste produtsentide – suurtaimede – suur katvus, mis on rohkem kui 

¾ järve pindalast. Sellist tüüpi järvede peamisteks tunnusteks on väike keskmine sügavus, 

piisavalt suur vee mineraalsus, pidev vaba CO2 puudumine suvel ja tugevalt aluselise 

reaktsiooniga (kõrge pH) vesi. Suurtaimed tarbivad enamiku toiteainetest, mistõttu 

fütoplanktoni areng on allasurutud ja vesi suhteliselt suure läbipaistvusega. Peamise osa 

biomassist moodustavad ränivetikad, koldvetikad, neelvetikad ja vaguviburvetikad. Heade 

valgustingimustega madalates järvedes, kus veetaimestik on hõivanud praktiliselt kogu 

veekogu, domineerivad veesisesest taimestikust karbonaatiderikast vett eelistavad 

mändvetikad, kardhein, tähkjas vesikuusk ja vesikarikas. Ulatusliku vööndina esinevast (või 

tervet järve katvast) ujulehtedega taimedest on levinumad keskkonnatingimuste suhtes leplik 

kollane vesikupp, ujuv penikeel ja vesi-kirburohi. Niitvetikate massilise arengu korral 

veesisene taimestik degradeerub ja seda võimsamalt areneb ujulehtedega taimestik. Kalastiku 

rohkus oleneb suuresti järve sügavusest. Väga madalad ja taimerikkad järved jäävad tihti 

ummuksisse ja kujunevad kogre-linaskijärvedeks. Suuremad ja sügavamad järved on 

tunduvalt rikkalikuma kalastikuga. 

Soolatoitelised ehk halotroofsed järved on võrreldes eelpool toodud tüüpidega hoopis 

eripalgelised, sest kujutavad endast kas osaliselt või täielikult merest eraldunud kunagisi 

lahesoppe. Suurus on neil äärmiselt varieeruv, kuid sügavus ei küüni enamasti üle meetri ning 

suvel jäävad need väga madalaks või kuivavad hoopis. Suviti soojenevad need tugevasti – 

veetemperatuur tõuseb tihti 25–30 kraadini, pH sageli üle 9. Olenevalt arengustaadiumist on 

erinev ka vee halogeniidide (nt fluoriidide, kloriidide, bromiidide) ja sulfaatide sisaldus ja 

elustiku koosseis. Talvel sisaldab vesi tihti suurel hulgal väävelvesinikku. Elustik on neis 

enamasti väga vaene, kuid järved on tihti väärtuslikud oma ravimudavarude ja rikkaliku 

linnustiku tõttu. Taimset hõljumit iseloomustab soolalembeste vetikate rohkus, eriti 

ränivetikate hulgas ning tõeliste planktonliikide vähesus või puudumine. Liikide arv küünib 

sajani, kuid biomass on väike, olles võrreldav oligo- ja mesotroofsete vetega. Suurtaimestiku 

poolest on soolatoitelised järved suhteliselt liigivaesed – harilikult on järve kohta 10–11 liiki, 

kuid ohtrus ja katvus on tihti suured. Domineerivad samad liigid kui riimveelistes või 

magestunud merelahtedes. Kalastik on küllaltki eripalgeline. Madalates ja merega ühenduse 

kaotanud järvedes on see liigivaene ja vähearvukas. Suurtes ja merega head ühendust 

omavates järvedes on kalastik palju liigirikkam, kuid koosseis väga muutlik – see kujuneb 

igal kevadel sisserändavatest kaladest uuesti, kuna talvised hapnikutingimused on enamasti 

ebasoodsad. 

 

 

 

1.2 Eesti järvede peamised talitlushäired ja nende põhjused 

 

 

Järved on meie looduskeskkonna tähtis komponent ning keskkonnakaitse omalaadne 

peegeldus. Muutused keskkonnas kajastuvad varem või hiljem järvede ökosüsteemi 

talitlushäiretes ning sellised häired on ka järvede kiirendatud vananemise põhjuseks. Eesti 
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järveteadus pole kuigi vana ja järvi endid on uuritud pisut üle sajandi. Reeglina on 

järveuurijad seisukohal, et Eesti järved olid hoolimata veetaseme alandamisest ja linaleotusest 

mõnes järves suhteliselt heas looduslikus seisus veel 1950-ndatel aastatel ning see periood on 

tihti aluseks võetud võrdlusmomendina hilisema ajaga (Ott & Kõiv, 1999). 1960–1980-ndate 

aastate intensiivne põllumajandus koos kontrollimatu väetiste kasutusega ja asulate reovetega 

muutsid järvi väga olulisel määral. Tihti ei kasvanud selle tulemusena mitte üksnes toitelisus, 

vaid muutus koguni järve limnoloogiline tüüp (Mäemets et al., 1994). 1990-ndate aastate 

algul, pärast nõukogude võimu lõppu, toibusid aga veekogud võrdlemisi kiiresti vahepealsest 

aastakümnetepikkusest inimmõjust ja selgesti olid märgatavad seisundi muutused paremuse 

poole. Samas on järveuurijatel kasutada väga napp seireandmestik – parimal juhul lubab see 

vaid mõne üksiku järve puhul teha ajaloos täpse 50-aastase tagasivaate. Hoopis suuremal 

määral on infot järvede seisundi kohta talletunud põhjasetetes. Geoloogiliste andmete põhjal 

on aga järved olnud juba palju varem pidevas muutumises nii halvemuse kui ka paremuse 

suunas. Näiteks 19. saj keskpaigas olid mitmed veekogud sama reostunud kui hiljutise 

kolhoosikorra ajal, kuid samade järvede head seisundit 1920–1940-ndate aastate ajal 

kinnitavad geoloogilised andmed (Veski et al., 2003). Teiselt poolt ei saa välistada, et oma 

osa järvede talitlushäiretes on ka varieeruval kliimal. Näiteks Holotseeni kliimaoptimumi ajal 

Atlantikumis ja Subboreaalis toimus järvede kiire täitumine orgaaniliste ainetega ning paljud 

meie järved soostusid või kasvasid kinni (Mäemets & Saarse, 1995). Kaasaegse kliima 

muutlikkus mõjutab otseselt järvede füüsikalis-keemilisi näitajad. Näiteks on põhjapoolkera 

järvedel kliima üldise soojenemise taustal täheldatud pikaajaline suundumus lühema jääkatte 

perioodi suunas, tingituna järvede hilisemast külmumisest ja varasemast jää lagunemisest 

(Magnuson et al., 2000; Blenckner, 2001). Seeläbi pikeneb taimede kasvuperiood, võimalused 

bioproduktsiooniks on suuremad ning koos sellega kiireneb ka järvede kinnikasvamine ja 

vananemine. 

 Eesti looduslike väikejärvede puhul on seega talitlushäired ja tervendamisvajadus 

tingitud enamasti tugevast inimmõjust, kuid meil on palju järvesid, mis oma loomulikul 

arenguteel on jõudnud raugaikka ning vajaksid samuti värskendavat noorenduskuuri. 

Maailmas väga laialdast vastukaja leidvad limnolooglised probleemid nagu järvede 

hapestumine, tööstus- ja radioaktiivsed heitmed, intensiivne vesiviljelus jt pole Eesti 

väikejärvede puhul kuigi aktuaalsed olnud. Peamiste talitlushäirete põhjustena tuleks meil 

hoopis esile tuua järvede kõrget toiteainete koormust, veetaseme reguleerimist, järvenõgude 

kiiret täitumist setetega ning looduslikke maastumis- ja miksotrofeerumisprotsesse. 

 

 

 1.2.1 Kõrge toiteainete välis- ja sisekoormus 
 

Toiteainete kontsentratsiooni kasvust tulenev järvede eutrofeerumine võib olla nii 

looduslik kui ka inimtekkeline. Viimane on võrreldes looduslikuga praegu oluliselt kiirem ja 

ühekülgsem. Eutrofeerumise tagajärjeks on planktonvetikate õitsengud, suurtaimestiku kiire 

ja massiline areng ning lõpptulemusena orgaanilise aine kontrollimatu akumuleerumine 

järves. Tagajärjeks on võsastuvate kallastega „haiged” järved, mille sogane vesi on 

elustikuvaene ning kannatab veeõitsengute ja ummuksisse jäämise käes. 

Eesti järvedesse jõudvad toiteained pärinevad nii haju- ja punktreostusallikatest 

(Mäemets et al., 1994). Suurima panuse Eesti väikejärvede hajureostusse andis alates 1960-

ndatest aastatest suurpõllundus. Mineraalväetiste piiramatu ja lohakas kasutamine põldudel 

ning väetamine lennukitelt tekitasid olukorra, kus 1970-ndatel ja 1980-ndatel aastatel olid nii 

järved kui ka vooluveekogud tugevalt mõjutatud just väetistest (Loigu, 1993). Teiseks 

oluliseks toiteainete välikoormuse osaks oli orgaanilise aine ja fosforiühendite lisandumine 

punktreostusallikatest (Ott & Kõiv, 1999). Selle protsessi üheks alguspunktiks võib lugeda 
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linakasvatuse kõrgperioodi 19. saj teisel poolel (Tomson, 2000). Linaleotuseks kasutati 

reeglina pehmeveelisi väikejärvi, mis on igasuguse reostuse suhtes eriti tundlikud. Lagunev 

lina on põhjustanud kümnete järvede eutrofeerumise, planktonikoosluste muutumise ja 

veesisese taimestiku vähenemise või hävingu (Mäemets, 1977). Linaleotuse tagajärjed on neis 

järvedes märgatavad tänaseni. Näiteks Kooraste Linajärves lõpetati linaleotus ligi pool 

sajandit tagasi, kuid veeõitsengud kestavad seal endiselt aastaringselt ning põhjasetetest võib 

leida veel lagunemata linavarsi ja -luid. 20. saj teisel poolel toimus Eestis sarnaselt Euroopaga 

kiire linnastumine, mis tähendas seda, et üha suurem osa majapidamistest ühendati veevärki 

ning kiiresti hakkas kasvama järvedesse jõudva olmereovee hulk. Eriti kannatasid selle all 

asulates paiknevad veekogud. Tavaliseks nähtuseks said otse järve kallastele ehitud saunad 

või suvilad, kus puhastusseadmete peale reeglina polnud mõeldud. Ka põllumajandus andis 

tõhusa osa punktreostusallikatest pärinevasse reostusesse. Järvederohkeil Lõuna-Eesti 

kõrgustikel paiknesid suurlaudad ja muud põllumajandusehitised millegipärast just küngastel 

ja sealt jõudis kas otse või vooluvete vahendusel järvedesse rohkelt silomahla, virtsa ja 

sõnnikut. Riigikorra vahetumisega soikus põllumajandus- ja tööstustootmine, paranesid 

veepuhastussüsteemid ning 1990-ndate aastate algul hakkas väikejärvede seisund kiirelt 

paranema (Ott & Kõiv, 1999). Samas on vahepealsete aastakümnete jooksul järvedesse 

talletunud niipalju toiteaineid, et ilma nende eemaldamiseta või isoleerimiseta pole vähemalt 

sügavate ja kihistunud järvede seisundi paranemist loota. Rikkalik vee- ja kaldataimestik ja 

põhjasetetest vabanevad fosforiühendid võivad olla küllaldased järvesisese toiteaineringe 

edasisel töötamiseks „täistuuridel”. Atmosfäärireostuse mõju kohta väikejärvedele pole küll 

eriti palju andmeid, kuid kahtlemata on need olnud olulisel kohal asulatest ja 

põllumajandusmaastikest eemal asuvate väikese valgalaga vähetoiteliste järvede puhul, mille 

seisund on samuti halvemaks muutunud. 

 

 

 1.2.2 Veetaseme muutmine 

 

Eesti järvede keskmine sügavus on võrdlemisi väike, mis muudab need tundlikuks pea 

igasuguse veetasemega manipuleerimise suhtes. Peamiselt on Eesti väikejärved kannatanud 

veetaseme alandamise käes, millega alustati massiliselt 19. saj keskel ja mis jätkus üha 

intensiivsemas tempos ka 20. saj esimesel poolel. Peamisteks ettevõtjateks selles vallas olid 

põllumehed, kes soovisid järvede arvelt juurde saada viljakat põllu- ja karjamaad või lihtsalt 

kuivendada liigniiskeid alasid. Paraku ebaõnnestusid praktiliselt kõik taolised katsetused, sest 

järvelt juurdevõidetud alad olid põlluharimiseks üldjuhul liigniisked ning kattusid peagi 

rooväljade ja võsaga. Väikese sügavusega kalgiveelistes järvedes tõi veetaseme langus kaasa 

kiire kinnikasvamise, järvekooslused sisuliselt kadusid ning napilt aastakümnetega jäid 

järvedest järele vaid mudased kaisla- ja tarnaväljad mõne üksiku allikakohaga. Selliste 

„eksperimentide” üheks kurvaks näiteks on Vooremaal asuv Soitsjärv. Veetaseme alanemine 

järvedes on seotud ka põhjavee liiga intensiivse tarbimisega. Näiteks Kurtna järvestiku 

mitmete järvede veetase on tugevalt alanenud intensiivse põhjavee ammutamise tõttu 

Vasavere veehaardest. Väga haruldast tüüpi vähetoiteliste Martiska, Kuradi- ja Ahnejärve 

veepind langes ligi 20 cm aastas, olles 1990-ndate aastate alguses 3–4 meetri võrra madalamal 

kui 1950-ndatel aastatel (Punning et al., 2007). Martiska järve pindala kahanes seetõttu enam 

kui poole võrra (Karofeld, 1987). Hetkel on nende järvede veetase taas kunagisel looduslikul 

tasemel, kuid vahepeal kuivaks jäänud järvepõhja kasvanud puud ja kaldavõsa on muutnud 

oluliselt kooslusi ja aineringeid järvedes. Eestis tervikuna on praeguseks teada vähemalt 60 

järve veetaseme alandamine, mis suuremal või vähemal määral on järve ökosüsteemi 

mõjutanud, kuigi on ka väidetud, et veetaset on kuni meetri võrra alandatud isegi 70–80% 

suurematest järvedest (Mäemets, 1977). 
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Veetaseme tõstmisega on vooluvete paisutamise ja veehoidlate rajamise näol tegeletud 

juba keskajast saati. 20. saj esimesel poolel oli meie jõgedel väga arvukalt vesiveskite tarbeks 

loodud paisjärvi. Teise maailmasõja käigus paljud neist hävisid või lasti tühjaks ning osad jäid 

hoolduseta ja kasvasid sootuks kinni. Uute tehisjärvede rajamine algas hoogsamalt jällegi 

1960-ndatel aastatel, kuid paraku projekteeriti need tihti väga madalatena või ei tõstetud 

veetaset piisavalt kõrgele ning seetõttu on need lokkava suurtaimestiku ja talvise ummuksisse 

jäämise tõttu oma tähtsuse maastiku ilmestajatena ning puhkemajanduslike võimaluste 

pakkujatena sageli minetanud. Viimastel kümnenditel on tehisjärvede halva olukorra 

põhjusteks hooldamatus, segased omandisuhted ja sademevee poolt tekitatud probleemid. 

 

 

 1.2.3 Järvenõgude täitumine setetega 

 

Oma loomuliku arengutee käigus täitub järvenõgu valgalalt saabuva või järves endas 

toodetud orgaaniliste ja mineraalainetega. Setete looduslik akumuleerumiskiirus võib olla 

väga erinev, olenedes valgala hüdrolooglistest ja geokeemilistest iseärasustest, järvenõo 

kujust, kliimast ja paljudest teistest teguritest. Vahetult pärast viimase jääaja lõppu oli ainete 

settimiskiirus tänu valgala ainekadudele suhteliselt suur, kuid stabiilse liikide arvu ja 

biomassiga püsikoosluste (kliimakskoosluste) väljakujunemise järel settimine vähenes ning 

oli näiteks vähetoitelistes järvedes 0,05–0,2 mm aastas. Inimtegevus võib siin aga teha olulisi 

korrektiive ning eutrofeerumise tulemusena võib settimiskiirus tänu ohtralt moodustuvale 

orgaanilisele ainele kasvada kordades. Näiteks Euroopa (sealhulgas ka Eesti) järvedes on 

settimiskiirused kasvanud alates 1850. aastast olulisel määral umbes 70% uuritud järvedest 

(Rose et al., 2011). Jõgede kanaliseerimise ja intensiivsete maaparandustööde tõttu suureneb 

kiiresti ainete ärakanne valgalal olevatelt põllumajandusmaadelt ning looduslikud järved 

muutuvad settebasseinideks. Näiteks Kurtna järvestikus paiknevasse Nõmmejärve juhiti pikka 

aega heljumirikast kaevandusvett ning 30 aastaga moodustus umbes 25 cm tüsedune settekiht. 

Kui võtta arvesse meie järvede vähest sügavust ja senist vanust, on taoline settimine ja järve 

vananemine toimunud väga kiires tempos. Setete kiire akumuleerumine vähendab veekogude 

puhkemajanduslikku väärtust, vähenevad kalade elupaigad ja kudemisvõimalused. Hõljuvate 

setete suur hulk halvendab valgustingimusi ja vähendab omakorda veesisese taimestiku hulka. 

Järvenõo kiire täitumine setetega on probleemiks ka enamike tehisjärvede puhul, mis vajavad 

reeglina puhastamist vähemalt iga 30 aasta tagant. Muidu väheneb setete ülemäärase 

kogunemise tõttu nende mahutavus ja üleujutuste kontrollimise võime. 

 

 

 1.2.4 Miksotrofeerumine ja maastumine 

 

Eesti järvede limnoloogiline tüpoloogia on üksjagu keerukas, sisaldades endas 10 vägagi 

eriilmelist tüüpi (Ott & Kõiv, 1999). Taoline tüüpide rohkus peegeldabki järvede arenguteed 

ja sellega kaasnevaid muutusi järves. Oma tekkemomendil olid Eesti järved enamasti 

vähetoitelised ja pehme veega ning väga vähesed neist on püsinud peaaegu sellistena ka 

tänapäevani. Lubjarikka pinnakattega aladel algas mineraalainete kogunemine järvedesse ning 

selle tulemusena kujunesid rohke- ja lubjatoitelised järved. Kliimaiseärasuste (niiske ja 

mõõdukalt soe) tõttu on aga meie järvedes valdav orgaanilise aine kuhjumine ning järved 

lõpetavad oma arengutee huumustoitelise või segatoitelise tüübiga. Sellele järgnevad 

soostumis- ja maastumisprotessid ning järv kaob maastikupildilt. Oma arengu lõppjärgus 

olevad segatoitelised ehk miksotroofsed järved sisaldavad rikkalikult orgaanilisi aineid ja 

mõõdukalt mineraalaineid ning on seetõttu erinevate ökoniššide (tarvilike keskkonnategurite 

olemasolu) poolest väga rikkad ja liigirohked. Teiselt poolt ei oma soostunud kallastega, 
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pealetungiva õõtsikuriba ja tumeda veega järv enam väärtust maastikuilmestajana ning 

kasutamine puhke- või kalamajandusveekoguna võib olla sootuks võimatu. 

 

 

1.3  Järvede tervendamise eeldused ja eesmärgid 

 

Veekogudega laiemas mõttes manipuleerimise puhul on alati esimeseks etapiks 

tervendamis- või koguni taastamisvajaduse väljaselgitamine ning seejärel tuleb püstitada 

konkreetne eesmärk – millisena tahetakse veekogu tulevikus näha. Üsna tavaline on olukord, 

kus asjast huvitatud pool algatab tervendusprotsessi, kuid tal puudub visioon selle kohta, 

milline peaks veekogu tulevikus olema. Enamasti kehitatakse õlgu ja öeldakse, et veekogu 

oleks vaja lihtsalt korda teha. Paremal juhul mõlgub meeles mingi kitsas veekogu 

rakendusvõimalus nagu kalakasvatus või puhkeala, kuid tegevusega kaasuvaid nähtusi ja selle 

mõju veekogule ei osata ette näha. 

Eesmärgi määratlemisel tuleks alati leida mõni referentsveekogu, mille eeskujul 

tervendatava veekogu ökosüsteem toimima peaks hakkama. Referentsveekogud aitavad 

uurida ja mõista tervendustegevuses vajalikke protsesse ning nende põhjal saab hinnata, kui 

halvas seisundis on tervendatav veekogu võrreldes looduslähedasega ja millised meetmed 

peaks tarvitusele võtma, et endist või sellelähedast olukorda taastada. Ka tervendusprotsessi 

algataja jaoks on referentsveekogu leidmine oluline – selle põhjal saab ta parema ettekujutuse 

tervendatava järve tulevikust ning jääb ära hilisem pettumus kulutatud raha ja raisatud 

töötundide pärast. Olenevalt seatud eesmärgist saab juba valida tervendamismeetodid ning 

erinevate limnoloogiliste näitajate kriteeriumid, mida soovitakse täita. 

 

 

1.3.1 Mõisted – tervendamine, taastamine ja korrastamine 

 

Järvede tervendamine pole Eesti järveteaduses eriti pikaajaliste traditsioonidega ning 

vastav terminoloogiagi pole veel lõplikult välja kujunenud. Samas on ühtsete ja selgelt 

piiritletud terminite kasutamine hädavajalik, et teadlased ja insenerid suudaksid omavahel 

suhelda ning oma mõtteid ning ideid kadudeta edasi anda ametnikele, poliitikutest 

otsustajatele ja laiemale avalikkusele. Aastaid on kasutusel olnud mõiste „järvede taastamine” 

(järvetaaste), mis on tegelikult otsetõlge inglisekeelsest terminist lake restoration. See 

laiapõhjaline ja muu maailma järveuurijate seas väga populaarne termin eeldaks paraku vaid 

olukorda, kus veekogu on praktiliselt hävinenud ja luuakse sisuliselt uuesti. Paljudel juhtudel 

on aga kannatada saanud hoopis veeökosüsteem, toimunud nihked hüdrokeemilises või 

hüdroloogilises režiimis, hävinud kooslused, kannatada saanud veekogu välisilme vms. 

Sellistel puhkudel oleks palju kohasem termin hoopis „järvede tervendamine” või „järvede 

korrastamine”. 

 

Järve tervendamine on protsess, kus erinevate füüsikalis-keemiliste ja/või bioloogiliste 

võtete ning meetodite kasutamisel alandatakse järve toitelisust ning parandatakse mingitest 

tõekspidamistest lähtuvalt järve ökoloogilist seisundit. Seega suurendatakse ka selle 

virgestuslikku ning majanduslikku väärtust. Füüsikalis-keemiliste meetodite alla kuuluvad 

näiteks toiteainete keemiline setitamine või veetaseme reguleerimine. Bioloogilisi meetodeid 

esindab aga näiteks biomanipulatsioon. Tervendamise puhul püütakse enamasti inimese poolt 

muudetud ökosüsteem viia tagasi võimalikult looduslähedasse tasakaalulisse seisundisse, kus 

oleks tagatud ökoloogiline terviklikkus. Tervendamine on reeglina põhjendatud juhul, kui 

veeökosüsteemi looduslik taastumine oleks võimatu või liiga aeglane, tagamaks väärtusliku 

elustiku säilimist. 
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Järve taastamine (ka uuendamine või noorendamine) on protsess, kus mitmesuguste 

tehniliste võtete abil taasluuakse juba hävinud veeökosüsteem. Näiteks kui me eemaldame 

kinnikasvanud järvest setted või paisutame üles kunagise jõele rajatud tehisjärve, siis on tegu 

taastamisega. Taastamise võtted on reeglina ühekordsed ja nende abil püütakse käivitada 

pikaajalisi arenguprotsesse, mis lõpuks viivad looduslähedase ja isereguleeruva ökosüsteemi 

tekkimiseni. Tihti on aga endise ökosüsteemi ja liigirikaste koosluste taastamine võimatu, sest 

paralleelselt veekogu kadumisega on toimunud ulatuslikud muutused valgalal. Siis on 

mõistlikum luua juba asenduskooslustega ökosüsteem, mis ei sisalda kõiki ökosüsteemi 

komponente ja talitleb mõneti erinevatel põhimõtetel, kuid sobitub paremini valgala 

iseärasustega. Sellist protsessi kutsutakse ka rehabilitatsiooniks. 

Järve korrastamine (ka saneerimine) on protsess, mille käigus muudetakse järve ja 

sellega piirnevate alade välisilmet, kuid kus veekogu enda ökoloogiline seisund oluliselt ei 

muutu. Korrastamine on seotud peamiselt järvede virgestusliku ja esteetilise väärtuse 

taastamise või loomisega. Korrastamise alla kuuluvad näiteks kaldaveetaimestiku niitmine, 

randade ja paadisildade rajamine. Regulaarse korrastamise puhul võib kasutada ka mõistet 

järve hooldamine ja see on hädavajalik näiteks poollooduslike koosluste säilitamisel. 

 

 

1.3.2 Tervendustööde eeldused ja piirangud 

 

Järved on avatud ökosüsteemid, seega toimub neis pidev aine- ja energiavahetus 

ümbritseva keskkonnaga. Järve „tervis” või seisund olenebki neid protsesse iseloomustavatest 

teguritest. Viimased võivad olla võrdlemisi raskesti kontrollitavad, nagu klimaatilised 

tingimused (päikesekiirgus, sademed, temperatuur, tuul jne), või inimese poolt mõjutatavad 

(veevahetus, toiteainete kogused, mürgid jne). Järve majandamise või tervendamise esimeseks 

eesmärgiks ongi aine- ja energiavahetusprotsesside väljaselgitamine ning erinevate tegurite 

omavahelise vahekorra kindlakstegemine. Järve tihe seos oma valgalaga tingib olukorra, kus 

valgala mõjutab järve ja järv omakorda valgala. Seetõttu pole võimalik järve tervendamine ja 

majandamine valgalast sõltumatult ning järve ei tohi kunagi vaadelda isoleeritud 

veekogumina, vaid kõik probleemid tuleks lahendada valgalapõhiselt. 

Tervendustöödeks vajalik eelandmestik peab olema põhjalik ja sisaldama järgmisi 

komponente: 

• valgala kirjeldus; 

• järve morfomeetrilised ja hüdroloogilised näitajad; 

• terviklik vee- ja ainebilanss; 

• elustiku iseloomustus; 

• teave varasemate arenduste, looduskaitseliste ja teiste piirangute kohta. 

 

Valgala kirjeldus kätkeb endas täpseid kaardiandmeid koos veekogu paikemisega, 

maakasutust, muldade iseloomustust, valgala hüdroloogilisi iseärasusi ning punkt- ja 

hajureostusallikate paiknemist. Järve morfomeetriaga peavad alati kaasnema suurus, sügavus, 

veemahu ja -vahetuse iseärasused ning setete paiknemine ja kirjeldus. Vee- ja ainebilansi 

puhul tuleks eraldi rõhutada toiteainete koormust, teiste valgalalt saabuvate ainete ning 

põhjasetete keemilist koostist. Elustiku iseloomustus peab piisava põhjalikkusega kirjeldama 

kogu järve ökosüsteemi ja selle komponente ning hindama elustiku rolli aineringetes. Ja 

lõpuks on tervendamise eesmärkide ja meetodite valikul asendamatult vajalikud piirkonna 

üld- ja detailplaneeringud, arengukavad ning loodus- ja keskkonnakaitseline teave. 

Andmestiku kogumiseks vajalikud limnoloogilised eeluuringud peavad kestma vähemalt ühe 

aasta.  
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Tervendamise või taastamise peamine eeldus on alati välisreostuse lõpetamine ja 

looduslähedaste tingimuste taastamine valgalal. Selle eelduse mittetäitmisel tegutsetakse 

piltlikult öeldes lekkivas paadis ja loobitakse väsimusest nõrkedes vett üle parda, selle asemel 

et augud punnidega sulgeda. Limiteerivate toiteainete suure koormuse puhul pole ette näha 

järvevee kvaliteedi olulist paranemist ilma, et me vähendaks valgalalt saabuvate toiteainete 

koguseid. Enamik tervendus- ja majandamismeetoditest on edukad vaid siis, kui toiteainete 

kontsentratsioon järves on viidud võimalikult madalale tasemele. Ühe erandina võib siin aga 

mainida biomanipulatsiooni, mis oma olemuselt ei ole troofsustaseme alandamise viis, vaid 

pigem järve ökosüsteemi aineringete efektiivsuse parandamise abinõu. 

On iseenesest mõistetav, et järve tervendamine ei saa kunagi olla ideaalse 

lõpptulemusega. Lootusetu on kopeerida ajaloolist klimaatiliste ja biogeokeemiliste 

sündmuste jada, mis viisid näiteks kunagi ühe pinnaseosakese füüsikaliste ja keemiliste 

omaduste väljakujunemiseni valgalal. Veelgi võimatum on kopeerida terviklikku ja toimivat 

ökosüsteemi. Seetõttu kipub tervendamine ikkagi olema looduslähedaste, mitte looduslike 

taime- ja loomakoosluste rekonstrueerimine koos neile sobiva füüsikalise keskkonna 

loomisega (Berger, 1990). 

 

 

  

1.3.3 Veekogu tervendamine mingi möödunud ajahetke seisundi saavutamiseks 

 

Meie väikejärved on pidevas muutumises ja inimmõju kiirendab seda oluliselt. Kui 

loomuliku arengutee käigus toimuvad muutused on reeglina nii aeglased, et jäävad 

tavainimesele märkamatuks, siis järvede kiiret vananemist viimase sajandi jooksul tajuvad ka 

mittespetsialistid. Vanadelt fotodelt nähtud puhta veepeegli ja võsastumata kallastega järved 

tekitavad tahtmise muuta praegused tugevalt eutrofeerunud järved just sellisteks nagu need 

olid aastakümnete või -sadade eest. Vähe- ja poolhuumustoitelisi järvi võib näiteks pidada 

omalaadseteks loodusmälestusmärkideks ajast, kui inimese mõju loodusele oli väike ja meie 

järvedes oli rikkalikult haruldasi kooslusi. Miks mitte asuda päästma neid väheseid veel 

säilinud haruldasi järvetüüpe ja võimaluse korral taastada ka need, mida lõplikult pole korrast 

ära lastud minna? Suur samm selle eesmärgi suunas on EL Vee Raamdirektiivi vastuvõtmine 

(VRD; Euroopa, 2000). Direktiivi näol on tegu alusdokumendiga, mis pinnavete osas seab 

põhieesmärgiks kaitsta veeökosüsteeme ja parandada nende seisundit. 15 aasta jooksul pärast 

direktiivi jõustumist peavad kõik pinnaveekogud olema heas ökoloogilises seisundis. 

Mööndusena mõnede erandlike veekogude jaoks, mis ei jõua tähtajaks heasse seisundisse, 

peab olema saavutatud vähemalt nende kvaliteedi pöördumine paranemise teele. 

Veeökosüsteemi tervendamine või viimine degradeerumiseelse seisundini tundub alati 

väga ahvatlev. Paraku on veekogude puhul vajaliku alginformatsiooni leidmine üsna 

keerukas. Limnoloogilised vaatlusread on enamasti vaid 50–60 aastat pikad ja võrdlemisi 

lünklikud. Ka ajaloolised fotod või arhiivimaterjalid ei luba reeglina vaadata ajas kaugemale 

kui sajand. Ainuke võimalus on kasutada sellistel puhkudel paleolimnoloogilisi andmeid, mis 

annavad osade järvede puhul võimaluse tagasivaateks alates järve sünnimomendist. Peaaegu 

alati kerkib aga küsimus, millise ajahetke järv lõpuks tervendada või taastada? Eranditult kõik 

looduslikud ökosüsteemid muutuvad nii ajas kui ruumis (White & Walker, 1997). 

Tervendatav järv oleks erinevate keskkonnategurite toimel muutunud ka siis, kui näiteks 

inimmõju puuduks. Seega, kas me peame ökosüsteemi viima kujule, milline see kunagi oli või 

kujule, milline see võiks olla arvestades loomulikke arenguteid? 
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 1.3.4 Veekogu välisilme muutmine mingitest tõekspidamistest lähtuvalt – 

korrastamine 

 

Looduslikel järvedel ja tehisveekogudel on maastike ilmestamisel kanda väga suur 

roll. Seepärast on maastikukujundajate eesmärgiks anda järvede tervendamisel neile selline 

välimus, mis ühelt poolt suurendaks piirkonna esteetilist väärtust, teiselt poolt aga looks uusi 

puhkemajanduslikke võimalusi. Enamasti ei lähtuta siin järve kui tervikliku ökosüsteemi 

funktsioneerimisest, vaid käsitletakse seda piltlikult anumana, mille kuju ja välimust saab 

tehniliste vahenditega kergelt muuta ning olenevalt huvigrupist võib see vägagi eriilmeline 

olla. Näiteks puhkaja jaoks on ideaalne järv kuldsete liivarandadega ja türkiissinise veega. 

Järve pelgalt veeallikana käsitlev insener näeks aga ideaalis võrkaiaga ümbritsetud ning 

betoonkaldaisse kängitsetud veekogu, kus veevahetus oleks viimse võimaluseni reguleeritud 

ning igasugune elustik pigem ebasoovitav. Tihtipeale võib aga ainult välisilmest lähtuv järve 

korrastamine maksta hiljem valusalt kätte. Näiteks Leigo talu tehisjärved annavad maastikule 

palju juurde, kuid nende rajamisel tehtud vead on pannud neis kiirelt vohama suurtaimestiku. 

 

 

 1.3.5 Veekogu produktiivsuse tõstmine ja vesiviljelus 

 

Meie siseveekogude bioressursside all tuleb eelkõige mainida kala- ja vähivarusid; 

väiksema tähtsusega on suurtaimed, veelinnud ja -imetajad ning mudavarud. Järvede 

produktiivsus oleneb eelkõige looduslikust tüübist ning bioressursside poolest on kõige 

rikkamad rohketoitelised ja osa kalgiveelisi segatoitelisi järvi. Looduslike järvede 

produktiivsuse tõstmine väetamise ja lupjamise teel on väärinud hukkamõistu juba 

aastakümneid tagasi (Mäemets, 1977) ning pole põhjendatud ka tänapäeval. Tugev inimmõju 

viimase poolsajandi jooksul pole õnneks meie väikejärvede häid kalamajanduslikke eeldusi 

rikkunud. Paraku annavad siseveekogude kalasaagist enamuse Peipsi ja Võrtsjärv ning 

väikejärvede osaks jääb napp 1%. Põhjus on selles, et väikejärvedel on tegemist ekstensiivse 

kalamajandusega, mis põhineb peamiselt looduslike kalakoosluste kasutamisel ning saak on 

seetõttu väike ning vääriskalade hulk suhteliselt kesine. Ühe võimalusena tuleks väikejärvede 

kalamajandus ümber korraldada, rakendades mitmeid veekogu produktiivsust tõstvaid 

meetodeid. Siin tuleks silmas pidada eelkõige biomanipulatsiooni või mõnda teist looduslikku 

meetodit kalastiku ümberkujundamiseks. Samas on Eesti vete looduslik kalavaru juba 

täielikult kasutusele võetud ja kalandussektor saab laieneda vaid kalakasvatuse näol (Paaver et 

al., 2006). Väikejärved ei suudaks kuidagi konkureerida intensiivselt majandatavate 

kalakasvatustiikidega ning nende ümberkujundamine ja hooldamine (väetamine, lupjamine, 

setete eemaldamine jne) osutuks liiga kulukaks. Ka võib taoline lähenemine minna järve 

ökosüsteemi tugeva muutmise tõttu vastuollu keskkonnakaitseliste ja avalikkuse huvidega. 

 

 

 1.3.6 Liikide või koosluste kaitse 

 

Eesti järvede kaitse põhimõtted on põhjalikku käsitlemist leidnud juba aastakümneid 

(Mäemets, 1977; Mäemets et al., 1994). Nende põhjal vajaksid kaitset eelkõige kõik 

haruldased ja reostustundlikud järvetüübid, millele lisanduvad omakorda kõik pehmeveelised 

ja vähese veevahetusega järved, looduslikult väga kaunid või haruldase tekkeviisiga järved 

ning veekogud, kus on haruldane elustik või omapärane ökosüsteem. Neid põhimõtteid 

järgides on meil riikliku või kohaliku kaitse alla võetud pisut üle 300 järve. Natura 2000 alade 

võrgustiku loomisega on täiendavalt kaitse alla võetud ka need järved, mis otseselt 
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looduskaitse alla ei kuulu, kuid loodusressursside mõistlik ja kontrollitud kasutamine tagaks 

ka selliste veekogude ja sealsete liikide-koosluste piisava kaitse. 

Paraku pole järvede kaitse alla võtmine siiani suutnud järvi hoida eutrofeerumise, 

vananemise ja liikide või koosluste kadumise eest. Seetõttu on aktuaalne järvede 

tervendamine haruldaste liikide või koosluste elupaigana. Veeökosüsteemis tuleb eriti teravalt 

esile olukord, kus olulised pole mitte niivõrd üksikud haruldased liigid, vaid haruldane 

kooslus tervikuna. Probleemi keerukus seisneb enamasti selles, et kuigi meil pole vähemalt 

esialgu veel puudust bioloogilisest materjalist (haruldased liigid), on keerukas kunagise 

väärtusliku või lihtsalt hävinud elupaiga taastamine. Järve areng kulgeb paralleelselt valgalal 

toimuvate protsessidega ning haruldastele liikidele või kooslusele sobiva elupaiga taastamine 

tähendab tihtipeale ka valgala maastiku tervendamist. Eesti järvede puhul võiks liigi või 

koosluse kaitse nimel tehtava tervendamise näol enamasti tegu olla kunagiste vetika- või 

suurtaimekoosluste taastamisega. Näiteks vähe- ja poolhuumustoitelistes järvedes on 

muutunud küsitavaks vesilobeelia ja lahnarohtude säilimine, sest vee läbipaistvuse 

vähenemine, settekihi kiire kasv litoraalis ja toiteainete kontsentratsiooni tõus loovad eeldused 

teistele, sellistes oludes palju edukamatele liikidele. Vee läbipaistvuse suurendamiseks tuleks 

vähendada mikrovetikate hulka ning see eeldab planktonkoosluse struktuuri muutmist näiteks 

biomanipulatsiooni abil. Setete mehaaniline eemaldamine on ohtlik haruldastele 

suurtaimedele endile ja nii võidakse hävitada ka setetes peituv seemnepank. Seepärast tuleb 

taolisi järvi tervendada ettevaatlikult ja etapiviisiliselt, mis võib aga tervendamistööd venitada 

aastatepikkuseks keeruliseks ja kalliks protsessiks. Maailmapraktika näitab, et järvede 

tervendamine mingi koosluse kaitse aspekte arvestades on ülimalt keeruline ja õnnestumise 

protsent väga väike (Cooke et al., 2005). 

 

 

 1.3.7 Ökoloogilise seisundi ja puhkemajanduslike võimaluste parandamine. 

 

Kui kõik eelnevad järvede manipulatsioonid omasid mingit kitsast suunitlust, siis 

enamasti tuleb meie järvede tervendamisel läheneda kompleksselt – parandades nii 

ökoloogilist seisundit ja vee kvaliteeti kui ka luues uusi puhkemajanduslikke võimalusi või 

parandades neid, mis on juba olemas. Taoline eesmärk eeldab väga head koostööd ning 

kompromisside leidmist järveteadlaste, tervendajate ning avalikkuse huvide vahel. 

Ökoloogilisest seisundist rääkides tõstatub alati üles küsimus – mis on hea 

ökoloogiline seisund? Ökosüsteem ise on funktsionaalne süsteem, mille toitumissuhete kaudu 

seostunud organismid koos keskkonnatingimuste kompleksiga moodustavad isereguleeruva 

areneva terviku (Masing, 1992). Heas ökoloogilises seisundis ökosüsteemi koosseis 

stabiliseerub selliseks, et liikide konkurents on minimaalne, koosluse ruumiline struktuur 

maksimaalselt liigestunud ja aastane bioproduktsioon ligikaudu võrdne kooslusest 

väljalangeva biomassiga – sellest kujuneb ökoloogiline tasakaal. Järvede puhul võiks seda 

mõista olukorrana, kus järve ei kogune lagunemata orgaanilist ainet ja seal esinevad 

liigirikkad ja tasakaalus kooslused. Paraku pole see kriteerium järvede puhul rakendatav, sest 

vaid vähetoitelistes järvedes on orgaanilise aine tootmine selle lagundamisega tasakaalus, 

kuid sealsed kooslused pole liigirikkad. Rohketoitelistes järvedes, kus liigirikkus on 

kooslustes suur, valdab jällegi orgaanilise aine akumuleerumine. Seetõttu oleks veekogude 

puhul ökoloogilisest seisundist rääkides mõistlikum kasutada Vee Raamdirektiivis (Euroopa, 

2000) kasutatavaid põhimõtteid, kus ökoloogilist seisundit kirjeldavad bioloogilised, 

hüdromorfoloogilised ja füüsikalis-keemilised kvaliteedielemendid ning kõik 

kvaliteedielementide väärtused jagunevad omakorda viieastmeliseks klassifikatsiooniks. 

Eestis on järvepõhine virgestus võrdlemisi pikkade traditsioonidega, haarates enda alla 

näiteks kalapüügi, suplemise, veespordi, paadiliikluse ja linnuvaatluse. Aastakümnete jooksul, 
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eriti peale II maailmasõda, on erinevad aktiivse puhkuse vormid võitnud üha suuremat 

populaarsust. Paraku on meie järved pindalalt võrdlemisi väikesed ja madalad ning 

suvekuudel tekib tihti probleeme rekreatiivse mahutavusega (maksimaalne üheaegne 

kasutamise intensiivsus ilma ökoloogilist seisundit muutmata). Järve korrastamise käigus võib 

tehnoloogilist ja ökoloogilist rekreatiivset mahutavust küll teatud piirides tõsta, kuid reeglina 

kahjustatakse seeläbi kaldaalasid ehitustegevuse, telkimise, autoliikluse, kallaste erosiooni ja 

üldise reostamise läbi. Siiski ei vastanda virgestus ja järve ökoloogilise seisundi parandamine 

alati teineteist. Näiteks hea läbipaistvusega vesi, intensiivne veevahetus, mudastumata 

järvepõhi jpt on hinnatavad näitajad nii ökoloogilise seisundi parandamisel kui ka virgestuse 

puhul. Samas vähendavad rohke ja liigirikas veetaimestik, taim- ja loomharuldused ning 

kallaste tihe taimkate järve puhkemajanduslikku väärtust. Veekogu hea ökoloogiline seisund 

on siiski enamikul juhtudel ka puhkemajandusliku väärtuse aluseks. 

 

 

1.3.8 Tööstusliku või tehnilise otstarbega veekogud 

 

Rea järvede puhul oleks nende taastamise, korrastamise või tervendamise ainukeseks 

eesmärgiks veekogu kasutamine lihtsa veehoidlana, kust vajaduse korral saaks ammutada 

piisavas koguses ja sobiva kvaliteediga vett. Selliste veekogude elustikule ja ökosüsteemile ei 

seata tihti muid eeltingimusi, kui et veekvaliteet järves püsiks sobivalt stabiilsena. 

Hüdroelektrijaamad. Enamasti soovitakse tulevase paisjärve abil saada 

keskkonnahoidlikku energiat, rajada sinna töötav vesiveski või pakkuda puhkevõimalusi. 

Enne II maailmasõda oli Eesti jõgedel ligi 750 veskipaisu, millest suur osa on praeguseks 

lagunenud. Siiski on praegu käimas mõningane tendents vanu veskipaise ja hüdroelektrijaamu 

taastada. Rajatav paisjärv kui energiapotentsiaali vältimatu eeldus mõjutab tavaliselt kõige 

tugevamini vooluveekogu kalastikku ja selgrootuid. Jõe paisutamise ja paisjärve väära 

majandamise tõttu nõrgeneb või hävib paratamatult terviklik ja tugev kalaasurkond (Pihu et 

al., 2002). Selle olukorra leevendamiseks on tarvilikud kalatrepid või -pääsud. 

Tarbe- ja joogiveevarud. Joogiveena kasutatakse mitmesuguse päritoluga vett: 

kaitstud põhjaveekihtidest võetud vett või puhastatud pinnavett. Järvede vee kasutamine 

joogi- ja tarbeveena nõuab reeglina töötlust ning selliste järvede tervendamise eesmärk on 

parandada toorvee kvaliteeti, vähendamaks hilisemaid töötluskulusid. Näiteks Ülemiste 

järves, mis on peamine Tallinna linna veeallikas, on käimas biomanipulatsioon eesmärgiga 

püüda välja planktontoiduline lepiskala, vähendamaks suviseid vetikaõitsenguid. Hoolimata 

viimaste aastate reostuskoormuse pidevast vähenemisest on vee läbipaistvus Ülemiste järves 

suvel endiselt väike ning jätkuvad sinivetikatest põhjustatud õitsengud, mistõttu on ka 

veetöötlemise kulud suvel suured. 

Vihmutusvesi ja kunstlume tootmine. Eestis kipub keskmiselt iga neljas või viies 

aasta olema põuapoolne, kus juulis ja augustis võib tekkida veenappus. See annab teravalt 

tunda köögiviljakasvatuses ja kultuurkarjamaade hooldamisel. Looduslike järvede kasutamine 

vihmutusvee ammutamiseks poleks kuigi arukas, sest kevadise veevaru kogumiseks tuleks 

järvede veetaset hakata reguleerima ning pidev veetaseme kõikumine häiriks kogu 

ökosüsteemi. Hoopis mõistlikum on selleks otstarbeks luua tehisveekogud või veehoidlad. 

Viimaseid rajati intensiivselt 1960–80-ndatel aastatel, kuid praeguseks on need oma esialgse 

tähtsuse minetanud ja omandanud puhkemajandusliku rolli. Vihmutamisega võrreldes on 

kunstlume tootmine järvede kasutamisel võrdlemisi uus nähtus, kuid põhimõtted on ka siin 

samad – vajalik on tagada hooajaks piisav veevaru. Kunstlume tootmiseks vajalikud 

veehulgad on siiski niisutamisega võrreldes tunduvalt väiksemad ja seetõttu sobivad selleks 

ka looduslikud järved. Piiravaks teguriks on aga nõuded veekvaliteedile. Lume tootmiseks ei 
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sobi sogane ja heljumirikas vesi, mis ummistab lumekahurite pumbad ja annab lumele 

ebameeldiva pruunikas-rohelise tooni. 

Veekvaliteedi parandamine. Sageli võib järve tervendamise või taastamise 

eesmärgiks olla ka mõne naabruses asuva veekogu seisundi parandamine. Näiteks praeguse 

Ainja paisjärve asemel oli pikka aega madal ja väike veskijärv. Selle veetaset tõsteti 

eesmärgiga lahjendada Karksi kolhoosi reovett. Viljandi järve veevahetuse suurendamiseks ja 

ökoloogilise seisundi parandamiseks on tehtud ettepanek rajada Tänassilma jõele paisjärv, mis 

oleks Viljandi järvest umbes kaks korda suurem. 

Peale mainitu saab lisaväärtusena eelpool nimetatud veekogusid kasutada tuletõrjevee 

võtmiseks. 

 

 

1.3.9 Erinevad tervendusmeetodid ja nende valimine 

 

 Eelnevatest peatükkidest nähtub, et veekogud kannatavad võrdlemisi erinevate 

talitlushäirete all ja seega tuleks nende tervendamisel kindlasti kasutada erinevaid 

lähenemisviise. Viimase 30 aasta jooksul on maailmas üha enam hakatud tegelema rikutud 

veeökosüsteemide tervendamise või taastamisega. Kasutatavate tehnoloogiliste võtete hulk on 

äärmiselt suur ja kogemused selles vallas kasvavad iga aastaga (Klapper, 2002). Enamik 

tervendusmeetoditest on kas otseselt või kaudselt seotud veekogu toiteainete (peamiselt 

fosfori) koormuse vähendamise ja toitelisuse alandamisega. Tunduvalt väiksema osa 

moodustavad aga meetodid, mis võimaldavad kõrvaldada orgaanilise reostuse, hapestumise, 

sooldumise ja toksiliste ühendite põhjustatud tagajärgi. 

Lihtsustatult võib kõik tervendusmeetodid jagada kolme suurde rühma: 

 

• insener-tehnilised meetodid; 

• ökoloogilised meetodid; 

• kompleksmeetodid. 

 

Insener-tehnilised meetodid haaravad enda alla kõige laiema valdkonna järvetervenduses 

ning sisaldavad erinevaid hüdromehaanilisi ja keemilisi tehnoloogiaid. Peamiselt mõjutatakse 

nende abil valgala, järve nõgu ja erinevaid abiootilisi näitajaid. 

 

• Veebilansi muutmine. Seisneb peamiselt veevahetuse suurendamises, mis kiirendab 

toiteainete ja heljumi väljaviimist järvest. Reostunud sissevoolude puhul aitab järve 

seisundit parandada ka nende möödajuhtimine järvest, sellistel puhkudel veevahetus 

järves aeglustub. 

• Veetaseme reguleerimine. Üldjuhul tõstetakse veetaset, et saavutada suuremat 

veemassi. See on stabiilsem keskkond vee-elustiku jaoks, säilitab talveperioodiks 

suurema hapnikuvaru ja vähendab toiteainete kontsentratsiooni. Kõrgema veetaseme 

korral aeglustub järve vananemine ja paranevad puhkemajanduslikud võimalused. 

Veetaseme alandamist ei peeta looduslike järvede puhul kunagi sobivaks, kuid seda 

kasutatakse ajutise lahendusena tehisveekogude puhastamisel ja setete 

mineraliseerumise tõhustamiseks. 

• Kindlate veekihtide eemaldamine. Kihistunud järvedes on sügavamad veekihid 

sageli toiteainetest üleküllastunud. Sealt vee ärajuhtimine (pumpamise või 

sifoneerimise teel) parandab olulisel määral veekvaliteeti ja veekogu seisundit. 

• Aereerimine. Sügavates ja/või kergesti laguneva orgaanilise aine poolest rikastes 

veekogudes aitab täiendav aereerimine varustada elustikku hapnikuga, mineraliseerida 

orgaanilisi ühendeid ja takistada fosfori vabanemist setetest. 
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• Toiteainete keemiline setitamine. Erinevate keemiliste reagentide (peamiselt 

alumiiniumi- ja rauaühendid) abil muudetakse toiteained vees lahustumatuteks ja 

setitatakse välja ning seotakse püsivalt põhjasetteis. 

• Setete isoleerimine. Toiteaineterikaste setete katmise erinevad viisid (liiv, kruus, kips, 

erinevad kangad jne) aitab setteid stabiliseerida ja takistab toiteainete jõudmist 

veesambasse. 

• Setete eemaldamine. Rohked põhjasetted on eriti iseloomulikud vananevatele ja 

tehisjärvedele. Nende eemaldamisel suureneb veemaht ja väheneb oluliselt ka 

toiteainete sisekoormus. 

• Elustiku mürgitamine. Kõrge toitelisuse korral on suureks probleemiks vetikate ja 

suurtaimede kontrollimatu vohamine. Erinevate algitsiidide ja herbitsiididega on 

võimalik vähemalt ajutiselt veekogusid kasutuskõlblikuna hoida. 

• Biomassi eemaldamine. Enamasti eemaldatakse veekogust esmasprodutsendid 

(suurtaimed, vetikad), et vältida nende lagunemisest põhjustatud orgaanilise aine 

kuhjumist ja tekkivat hapnikupuudust. 

 

Ökoloogilised meetodid piirduvad järvetervenduses elusorganismide mõjutamisega. 

Peamiselt vähendatakse või lisatakse toiduahelate erinevaid komponente ning muudetakse 

ökosüsteemi kui terviku toimimist. 

 

• Biomanipulatsioon. Elustikurühmade vahekorra muutmine eesmärgiga saavutada 

isereguleeruv ökosüsteem. 

• Bioloogiline tõrje. Veekogus ebasoovitavate liikide tõrjeks kasutatakse nende 

looduslikke vaenlasi. 

 

Kompleksmeetodite kasutamine on üks keerukamaid valdkondi järvetervenduses. Selle 

puhul kasutatakse kombineeritult nii insenertehnilisi kui ka bioloogilisi võtteid. 

 

• RIPLOX ja DEPOX. Toiteainete keemilise setitamise ja sidumise meetodid, mis on 

kombineeritud aereerimise ja setteis oleva orgaanilise aine lagundamisega 

mikroorganismide abil. 

• Makrofüüdijärvede tervendamine. Keerukas ja töömahukas tehnoloogia, kus 

suurtaimestiku hävitamine on kombineeritud veetaseme tõstmise ja põhjasetete 

eemaldamisega. 
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