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Antud uurimuse käigus analüüsiti sette üldkoostise ja fosforifraktsioonide vertikaalset jaotust  

Otepää Pikajärve 43 cm paksuses pindmises põhjasettekihis.  Esmakordselt uuritakse antud 

järvesetete fosforifraktsioone, mis määratakse sette järjestikuse ekstraheerimise  abil. 

Analüüsitud põhjasettes oli orgaanilist ainet keskmiselt 29%. Setteläbilõike enamikes 

settekihtides oli domineerivaks fosforifraktsiooniks orgaanilise ainega seotud fosfor, kuid 

kõrgenenud kuivainesisaldusega 9-21 cm sügavusvahemikus oli ülekaalukaim rauaga seotud 

fosfor. Ülemises 0-5 cm settekihis on fosforifraktsioonide summa 1208 µgP/g kuivaine 

kohta,  pinnasetete kõrgem fosforikontsentratsioon on iseloomulik hiljuti settinud veel 

lagunemata materjalile. Orgaanilise aine ja karbonaatide sisalduse järgi setteprofiilis tuvastati 

ligikaudne settekihtide vanus toetudes Otepää Pikajärve varasematele paleolimnoloogilistele 

uurimustele. See võimaldas kõrvutada fosforifraktsioonide ja sette üldkoostise 

sügavusjaotust järve teadaoleva eutrofeerumisajalooga. Leiti, et labiilse fosfori, orgaanikaga 

seotud fosfori ja rauaga seotud fosfori fraktsioonid peegeldavad järves viimasel viiel 

aastakümnel toimunud toitelisuse muutusi.  
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In this study the chemical parameters of the sediment were analyzed and the phosphorus 

fractions were determined in the vertical 43cm surface sediment layer of Otepää Pikajärv. 

For the first time, phosphorus fractions are determined in this lake sediment by  sequencial 

extraction scheme. 

 In studied sediment core, organic matter constituted 29% of the sediment dry matter. The 

sum of phosphorus fractions was highest in the uppermost 5 cm of the sediment core  (1208 

µgP/g dry weight), characteristic to the freshly sedimented unstabilized material. In most 

sediment layers, the dominant fraction was the phosphorus associated with organic matter, 

but with an increased dry matter content of 9-21 cm, the most predominant iron was 

phosphorus. The vertical distribution of organic matte and carbonates were compared with 

earlier paleolimnological studies, allowing to determine the approximate time scale of the 

collected sediment layers. It further enabled to compare sediment phosphorus fractions depth 

distribution with lake’s eutrophication history. Iron-bound phosphorus, organic phosphorus 

and labile phosphorus depth distribution reflected the changes caused by lake eutrophication. 
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KASUTATUD LÜHENDID 

 

BD-RP- kergesti redutseerivate metallidega (Fe,Mn) seotud fosforifraktsioon 

HCl-RP- kaltsiumühenditega seotud fosforifraktsioon 

KA- kuivaine 

NaOH-NRP- orgaanilise ainega seotud fosforifraktsioon 

NaOH-RP – alumiiniumiga seotud fosforifraktsioon 

NH4Cl-RP- labiilne, nõrgalt seotud fosforifraktsioon 

NRP- (Non -reactive phosphorus) mittereaktiivne fosfor 

P- inglise keeles phosphorus, fosfor 

RP- (Reactive phosphorus) reaktiivne fosfor 
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SISSEJUHATUS 

 

Üheks suurimaks globaalseks probleemiks on 21.sajandil veekogude toitainete kasvamine ehk 

eutrofeerumine, mis on seotud ümbritseva keskkonnaga. Peamised ühendid, mis põhjustavad 

seda on fosfor ning lämmastik. Inimtegevus on suurimaks mõjutajaks fosfori sissekandumisel 

ning need sissekantud keemilised ühendid veekogus seovad end nii veekogu vees kui ka setetes. 

Omakorda toimub ka setetest fosfori vabanemine, mis võib olla tingitud tuulte mõjust või 

põhjasetete segunemisel, mis mõjutab kogu vee biokeemiat (Lehtoranta, 2004). Analüüsides 

fosforifraktsioneerimisel põhjasetteid on võimalik teada saada, millised on settekihi 

jaotuspärasused ning millise ühendiga on fosfor seotud. See annab teada täpsemini järve 

põhjasette koostisest. Põhjasettes võivad need ühendid erinevates fosfori vormides ehk 

fraktsioonides end siduda ja aja jooksul ka vabastada. (Kisand, 2008). Otepää Pikajärv on 

huvitava ajalooga, sest sinna voolas kuni 1990-ndate aastate lõpuni reovesi, mis sisaldab palju 

orgaanikat, kuid nüüdseks on paigaldatud reoveepuhasti (Heinsalu jt., 2007). Antud lõputöös 

uuritakse lähemalt liigtoitelist Otepää Pikajärve, järve mõjufaktoreid, paleolimnoloogiat ja 

järve pindmisi põhjasetteid, et millised on antud järves põhjasetted ning kuidas fosforivormid 

on jaotunud põhjasette vertikaalses kihis. Samuti võrreldakse ja kõrvutatakse antud tulemusi 

eelnevate uurimustulemustega. 

Välitöödel koguti Otepää Pikajärve põhjasetet gravitatsioonilise settepuursüdamikuga Uwitec, 

mida ammuti setteläbilõiguga 45cm. Kirjeldati setet välisvaatluse põhjal, jagati erinevatesse 

rühmadesse, mõõdeti kuivainet ja põletuskao mõõtmisel kuivaines olevat orgaanikat (Heiri jt., 

2001). Põhjasette fosforivormide sisaldust mõõdeti antud töös laboratoorsel mõõtmisel, 

kasutades fosforifraktsioneerimise metoodikat Psenner jt., (1988), täiendatud 

fraktsiooneerimisskeemi modifitseeringut  Hupfer jt., (1995).  Fraktsioneerimise metoodika 

seisneb põhjasette järjestikul ekstraheerimisel erinevate lahustega, milleks on neutraalne sool, 

redutseeriv lahus, alus ja hape, kus igas märja settekihi katseproovis mõõdetakse märjasette 

absorptsioon spektrofotomeetril molübdeensinise värvusreaktsiooni meetodil (Murphy & 

Riley, 1962). Töös uuritakse esmakordselt fosfori fraktsioneerimise metoodikal Otepää 

Pikajärve pindmisi põhjasetteid vertikaalselt. Oluline on teada fosforivormide jaotus settes, sest 

see aitab mõista veekogu fosforiringe eripära ning annab aimu, millised ühendid on talletunud 

settesse. 

 Töö hüpoteesid, millele otsitakse kinnitust on :  
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1.) Järve toitelisuse kasvuga kaasneb fosforivormide kõrgem kontsentratsioon sette kuivaines. 

2.)  Fosforivormidest esineb Otepää Pikajärve settes enim orgaanikaga seotud fosforit.  

3.) Otepää Pikajärve põhjasetete fosforifraktsioonide jaotus peegeldab järve 

eutrofeerumisajalugu. 

Kirjanduse ülevaates käsitletakse Otepää Pikajärve taustinformatsiooni, varasemaid 

paleolimnoloogilisi uuringuid järve osas ning ka seletatakse lühidalt lahti, mis on fosfor ja 

milleks seda uurida ning varasemad teadusuurimused fosforifraktsioonide kohta.  Edasi tuuakse 

välja materjal ja metoodika, mida kasutati välitööde ja laboritööde käigus. Seejärel on esitatud 

tulemused, mille kajastamiseks on kasutatud jooniseid koos selgitustega ja samuti püütakse 

välja selgitada jaotuse seaduspärasusi. Arutelus tuuakse välja seaduspärasused 

setteparameetrite jaotuses, ja sette koostise seostest järve eutrofeerumisajalooga. Töö lõpuks on 

esitatud kokkuvõte ja lisades on välja toodud täiendav materjal. 

TÄNUAVALDUSED 

Bakalaureusetöö autor soovib siiralt tänada kõiki inimesi, kes aitasid kaasa selle töö koostamisele ning 

abistasid ka laboratoorsetel töödel. Suur tänu kuulub teaduritele, kes aitasid erinevatel etappidel omal 

moel kaasa, nendeks olid  Ingmar Ott, Lea Tuvikene, Tarmo Timm, Sirje Vilbaste, Kalle Olli ja 

Toomas Kõiv. Samuti tänu kuulub ka mu armsale ja toimekale õele Mirjam Grosbergile, kes aitas 

laboris mitmel korral laborinõusid pesta ja töö üle vaadata. 

Eraldi tänu, kiitus ja au kuulub toetavale juhendajale Anu Kisandile, kes õpetas selgeks 

fosforifraktsioonide mõõtmise metoodika ning oli ka suureks abiks lõputöö koostamisel ning 

juhendamisel. Aitas ka mitmel korral andmeanalüüsi jooksul ning andis inspiratsiooni edasi 

tegutsemiseks. 

Samuti kogu Eesti Maaülikooli, kus oli töö autoril võimalik õppida ning teostada laborianalüüse. 

Tänan ka lähedasi, sõpru, ema, isa, vendasid, kes motiveerisid, et sain lõputöö valmis kirjutada! Ning 

oma kursusekaaslasi, kes aitasid oma hea sõnaga.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Otepää Pikajärv 

Ida-Eesti vesikonda ja Peipsi alamvesikonda kuuluv Otepää Pikajärv asub Põlvamaal Kanepi 

vallas Pikajärve külas ning on avalikult kasutatav veekogu. (EELIS, 2019) See Otepää 

kõrgustiku idaosas paiknev järv on tuntud ka Pikkjärve nimega (Mäemets, 1977). Järv on 

kihistunud kalgiveeline hüpertroofne ehk liigtoiteline veekogu, mille pindala on 9,6 ha ja 

suurim sügavus on 23 m.  Kirde-edelasuunaliselt piklik ja nõrga läbivooluga järve kaldajoone 

pikkuseks on 1953 meetrit, suurim laius 170 m ja järve pikkus 390m. (EELIS 2019) 

Veepoliitika raamdirektiivi VRD tüübi järgi on III tüüp, vee keskmise kareduse, kloriidivaene 

ja veepeegli pindalaga alla 10 km2. (EELIS, 2019) 

Kagu poolt sissevoolav Riidmaa oja on moodustanud järve laia liivadelta. Väljavool toimub 

Neeruti järvede kaudu Elva jõkke. (Mäemets, 1977:263) Vesi on heleda rohekaskollase 

värvusega. Järv sisaldab palju biogeenseid ühendeid (Heinsalu jt., 2007), mida tõendavad 

rohked vetikakogud ja veetaimestik järve kirdeosas (vaata joonis 1). Järve kallastel ja ka vees 

esineb palju tigusid ning konni (Mäemets, 1977:263). 

  

Joonis 1. Vaade Otepää Pikajärvele kagu suunast 4.detsembril 2015. Autori foto. 
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A. Järvekülgi andmeil oli viiekümnendail aastail Pikajärves ka rohkesti jõevähki. Kaladest 

leidus 1970-te lõpus peamiselt ahvenat, aga ka särge, haugi, latikat ja kiiska. 1950-ndate lõpus 

leidus ka karpkalu ja kokresid. (Mäemets, 1977: 263). Mäemets (1977) tõdes ka, et veekogu 

liigtoitelisuse ja halbade hapnikuolude tõttu kalastik oli kehvemaks muutunud.  

Oluline on teada ka järve valgla iseärasusi ning milline on veekogu valgla ja veekogu 

kasutatavus, samuti millised on ka veekogu minevikutingimused olnud ning millised on 

nüüdisaja 21.sajandi peamised eutrofeerumise põhjustajad. Pikajärve äärde pääseb Saverna-

Pilkuse maanteed mööda, mis asub järvest pooleteise kilomeetri kaugusel (Maa-amet, 2019).. 

Praegu asub Otepää Pikajärve kirdeosas hotell Cantervilla loss, mis tegeleb majutuse, 

toitlustamisega ja pakub erinevaid vaba aja veetmise võimalusi (Cantervilla, 2019). Võimalik 

on vesijalgratta, kanuu ja paadiga minna järvele sõitma ning looduseilu nautida. Alates 

1749.aastast asus seal Pikajärve mõis, mis on ka praegu tuntud selle nime all, kuhu kuulus ka 

ait-kuivati, tall ning laut (Sikk, 2002). Kuni 1990-ndate lõpuni voolas järve olmereovesi 

Pikajärve mõisas asunud hooldekodust ning samuti reovesi läheduses olnud laudast. Seetõttu 

oli järve pindmise veekihi toiteainete sisaldus väga kõrge. Hiljem reovesi suunati järvest teisele 

poole Pikajärve asula  üldisesse kanalisatsiooni. (Heinsalu jt., 2007) 

Pikajärve ala aluspõhja moodustavad keskdevoni liivakivid, millel lasub üsna paks savikas 

liivakas pinnakate, mis koosneb jääajast ja jääajajärgsest ajast pärinevast ning isegi 

varasematele jäätumiste setteist. Varasemate jäätumise setteist  koosnevad põhiliselt Otepää 

pinnavormid. Suurem osa vaadeldavast alast kuulub kamarleetmuldade valdkonda ning on 

enamasti põldude ja vahelduvate metsatukkadega kaetud kultuurmaastik (Mäemets, 1977: 263).  

Ümbritsevatele aladele jäävadki haritud põllumaad, kus tegeletakse teravilja-, kaunvilja-. ja 

õlitaimeseemnekasvatusega, mille pinnas on soodne põllukultuuridega majandamiseks (Maa-

amet, 2019). Lisaks on näha geoportaali mullastiku kaardirakendusest (Maa-amet, 2019), et 

peamiseks järve ümbruse muldade liikideks on deluviaal-gleimullad, mis paiknevad järve 

jalamil, kus on liigniiskem ala pinnavee tõttu ja pealeuhe ületab ärauhtumise (Astover, 2005), 

kirde ning lääne osas sügavad madalsoomullad, mis on põhjaveelise ja üleujutusvee toitumisega 

ja toitainerikkad (Astover, 2005). Tekkinud on see veekogu põhjast kinnikasvamisel, sest seal 

jookseb ka Riidma oja läbi. Otepää Pikajärve lähedal asuvad veekogudest Pühajärv, Nõuni, 

Pangodi, Neitsijärv, Jaanuse järv, Kaarnajärv, Pilkuse järv ja Nüpli järv. Järvemaastik on väga 

suur ja paljud järved toituvad peamiselt allikaist, peale lubja sisaldab vesi ka rohkesti rauda 

(Mäemets, 1999:4). Vihmaperioodide ajal suureneb rauasisaldus, mis on tõenäoliselt tingitud 
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devoni punase liivakivi ja selle baasil kujunenud muldade uhtmisest sademete veega (Simm, 

1975: 62). 

 

1.2 Otepää Pikajärve varasemad paleolimnoloogilised uurimused 

Otepää Pikajärves on läbi viidud sette poorivees lahustunud orgaanilise aine uuring (Leeben jt., 

2005), mille jaoks koguti sete 2002. aastal.   Heinsalu jt. (2007) viisid samast settepiirkonnast 

märtsis 2003. aastal 22,6 meetri veesügavuselt kogutud settepuursüdamiku põhjal läbi  

paleolimnoloogilise uurimuse, mille käigus järvesettes säilinud ränivetikakoosluse 

sügavusjaotuse alusel konstrueeriti järve pinnavee üldfosforisisaldus. Järve 

minevikuparameetrite jaoks  koguti 90cm külmutuspuurtehnika abil, mis seisneb roostevabast 

terasest hermeetilise toru täitmisel kuivjääga (süsihappegaas temperatuuril-79°C) (Veski jt., 

2003).  

Antud uuringu (Heinsalu jt., 2007) juhul olid kõige paksemad aastakihid pindmises osas, kus 

settimiskiirus oli 14 mm/a ning sügavuse kasvades vähenes. Varvid eristuvad tavaliselt 

kontrastsete värvidena, mis on tingitud settekihtide orgaanilise ja mineraalse aine koostisest ja 

osakaalust. (Zolitschka jt., 2015). Sellised settekihid tekivad mineraalsete ja orgaaniliste ainete 

sissekande ja veetemperatuuri mõjutustel. Usaldusväärse tulemuse jaoks kontrolliti 

varvkronoloogiat lendtuhaosakeste kontsentratsiooni ulemusel (Alliksaar, 200). Tuginedes 

eelnimetatud kronoloogiale tuletati üldfosfori sisaldus settes uuritud ränivetikakoosluste põhjal 

ning modelleeriti Pikajärve mineviku keskkonnatingimuste mudel (Heinsalu jt., 2007). 

Mikroskoopilised üherakulised ränivetikad (Bacillariophyceae) ehk diatomeedid esinevad 

peamiselt toitaineterikkas keskkonnas ning nende kest koosneb räniühenditest, mis säilib hästi 

põhjasetetes. Uuringu käigus saadi teada, et eutroofse indikaatorliigi Stephanodiscus parvus  

arvukus langes 1950ndate lõpus (Heinsalu jt., 2007). Samuti selle uurimuse põhjal sai väita, et 

et Pikajärv oli juba 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi esimesel poolel rohketoiteline veekogu 

(Heinsalu jt,. 2007). Eutrofeerumisele lisas hoogu 20. sajandi teisel poolel reovee ja 

mineraalväetiste koormuse kasv järvele (Heinsalu jt., 2007).  Setete koostise põhjal järeldati 

intensiivset vetikate vohamist, pH tõusust põhjustatud CaCO3  sadenemist ja toitainete allikaks 

on endise välisreostuse asemel sisekoormus järvemudast. (Heinsalu jt., 2007)  

Järvemuda ehk sapropeel on leiduv mitmetes väikejärvedes ning enamasti on see ka kõrge 

orgaanika sisaldusega ning esineb hõljuva massina järvedes ning kinnikasvanud järvenõgudes.  
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1.3 Fosfor veekogus ja põhjasettes 

Fosfor on keemiline element, mille aatomiarvuks on 15 ja sümbol P. Lihtainena ei eksisteeri 

Maa peal, sest sel elemendil on suur reaktsioonivõime. Fosforit peetakse üheks suurima 

tähtsusega määrajaks veekogu ökosüsteemi mõjutamisel ja veekvaliteedi määramisel (Kisand, 

2008).  Fosforivahetus veekogus toimub peamiselt põhjasetete ja veekihi vahel, mille kiirust ja 

fosforilahustuvust vees mõjutavad paljud keemilised, füüsikalised ja bioloogilised tegurid 

(Sondergaard jt., 2001). 

Looduslikult satub fosfor veekogusse maakoores leiduvate apatiitsete mineraalide, milleks on 

Ca5(PO4)3OH või Ca5(PO4)3, murenemisel või vooluvee sissekandumisel (Cohen, 2003). 

Tehislikult satub fosforit puhastusvahenditest, põllumaa väetamisest ning reoveest. Suur 

fosforiühendite reostuskoormus põhjustab eutrofeerumist ehk toitainete kasvu veekogus 

(Wassman, 2004). Peamised eutrofeerumise põhjusteks on põllundusest tulenevad kasutatavad 

väetised, mis mõjutavad ka veekogude veekvaliteeti. Uurimused on näidanud, et kõrge fosfori 

koormus põhjustab kõrget fütoplanktoni biomassi, hägust vett ja sageli soovimatuid bioloogilisi 

muutusi (Sondergaard jt., 2001). Viimane hõlmab bioloogilise mitmekesisuse vähenemist, 

veealuste makrofüütide kadumist, kalavarude muutusi, ja  zooplanktoni, fütoplanktoni 

kõikumisi (Sondergaard jt., 2001). Tahked osakesed settivad veekogu põhja, sealhulgas ka 

fosforit sisaldavad osakesed.  

Järvede põhja saab jagada kolmeks alaks settimistingimuste alusel.  Neil aladel on valdavaks 

kas erosiooniprotsessid, transpordiprotsessid või sette akumuleerumine (Lehtoranta, 2004). 

Orgaaniline aine, milleks on peamiselt elusloodusest pärit osad nagu vetikaosad, taimeosad, 

kuhu on peamiselt jaotunud fosforiühendid, loomne hõljum, bakterid ja detriit (Wetzel, 1999) 

kogunevad aja vältel akumulatsioonialadele veekogu põhjas. Need on ka alad, kus toitainete 

varu settes on suur ja kust ka toitained veesambasse vabanevad. Erosiooni, transpordi ja 

akumulatsioonialade paiknemise määrab peaasjalikult põhja geomorfoloogia ja samuti 

hüdrograafia. Hüdrograafia määravad  hoovused ja vee liikumised, vee temperatuur, 

soolsus.(Lehtoranta, 2004) 

Sette  poorivees lahustunud fosfor võib imbuda settest põhjalähedasse veekihti (Saar, 2002).  

Kui settes on lahustunud rohkem fosforit võib see mõjutada suurel määral veekogu seisundit. 

Nimelt segunemise või difusiooni  käigus võib järvevesi rikastuda taas lahustunud fosforiga. 

Mitmed uurimused on ka näidanud, et lisaks fosforivarule võib setteisse ladestuda ka erinevaid 
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saasteaineid, kust need võivad aja jooksul vabaneda ning mõjutada seega kogu veekvaliteeti. 

(Lijklema jt., 1993; Masunaga jt., 1993; Abrams & Jarrell,1995) 

Fosfori vabanemist settest on võimalik mõõta mitmel erineval moel (Lehtoranta, 2004). 

Erinevateks võimalusteks on kogu veekogu massi-tasakaalu analüüs, settesüdamikke 

inkubeerimine laboris või siis in situ, või arvutades difusiooniarvutused  

kontsentratsioonigradiendi kaudu sette ja vee piirkihil (Saar, 2002). Kogu protsess sõltub nii 

sügavusest kui ka  kontsentratsioonist. Ka Läänemeres on murettekitav just sügavamates 

kohtades fosfori vabanemine, kus vee liikumist ei toimu ning toitaineid kogunevad sinna enim. 

Seal on fosforikontsentratsioonid suuremad ja mõjutab ka enim veekvaliteeti (Puttonen, 2017). 

Fosfor seostub setetes, sest fosfaat-ioon seostub väga kergesti sette osakestega (Lehtoranta, 

2004).  Aeroobsed tingimustes üldiselt soodustavad fosfori adsorptsiooni ning anaeroobsed 

tingimused soodustavad fosfori vabanemist (Lehtoranta, 2004). Setted koosnevad 

anorgaanilisest osast ja  orgaanilisest osast, viimaseks võivad olla organismid ja nende 

jäänused.  Sette fosforit omastatakse suurel määral seejuures vetikate ja mikroobide poolt sette 

ja vee piirpinnalt. (Wetzel, 1999) Anorgaanilised ühendid, mis on sadenenud fosforiga, on raud, 

mangaan, alumiinium ja kaltsium. Orgaanikaga seotud fosfor laguneb osaliselt settes edasi 

(Sondergaard jt., 2003). Potentsiaalselt mobiilsed fosforivormid, millest fosfor võib poorivette 

vabaneda on labiilne fosfor, rauaühenditega seotud fosfor ja orgaaniline fosfor. Fosfori 

vabanemine toimub peamiselt sette pindmises 10cm kihis, sette alumised kihid on stabiilsemad 

ja settefosfori osas ei toimu suuri muutusi (Boström jt., 1988).  

 

1.4 Varasemad teadusuurimused fosforifraktsioonide põhjal 

Fosforifraktsioneerimise käigus määratakse erinevad fosforivormid. Fosfaadianalüüsil  

arvutatakse välja kuivaine kaalu% ja vee% märjasette kohta, fosforivormide kontsentratsioonid. 

Metoodika põhineb sette keemilisel ekstraheerimisel, mille käigus erinevate lahuste lisamisel 

eemaldatakse erinevad fosforivormid (Sondergaard jt., 2001, Lukkari jt., 2007). Hinnati kas 

Psenneri ja kaaskirjutajate (Psenner jt., 1988) ning modifitseeritud Jenseni ja Thandrupi (1993) 

poolt setete fosforivormide määramismeetodid on usaldusväärsed. Tulemused näitasid meetodi 

head reprodutseeritavust. Erinevate fosforivormide koguste varieerumine eraldi 

ekstraktsioonides oli väike (variatsioonikordaja <15%) (Lukkari jt., 2007). Modifikatsioone on 

pakkunud välja mitmed autorid, antud töös kasutatakse lisaks Psenner jt. (1988) 

fosforifraktsioonide skeemile veel Hupfer jt. (1995) modifitseeringut, mis seisneb selles, et üks 
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osa fosforivormidest on seotud kergesti redutseeritavate metallidega nagu raud ja mangaan. 

Fosforifraktsioneerimist saab teha mitme erineva pinnase materjaliga nagu muld või 

järvesetted, seejuures omab suurt tähtsust humiinainete hulk (Lukkari jt., 2007), mis mõjutab 

veevärvust spektrofotomeetrilisel mõõtmisel. Järvesiseste protsesside mõistmiseks 

analüüsitakse järve põhjasetteid, mis peegeldavad viimaste aastate produktsiooni ning näitavad, 

kuidas toimub settinud materjali jaotumine järve põhjakihtides (Puusepp, 2011). 

Järvede tervendamiseks viiakse läbi setteanalüüse, saamaks teada, kui suur on fosforiühendite 

sisaldus settekihtides (Ott, 2006). Eestis on mitmeid väikejärvi uuritud ning läbi viidud 

analüüse, näiteks Köstrejärv (Ott, 2006), Verevi järv (Kisand, 2005), Harku järv (Kreitsberg jt., 

2016). Samuti erinevates lõputöödes on uuritud fosforifraktsioone (Kirsi, 2008; Saar, 2002).   
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1 Setteproovide kogumine 

Setteproovid koguti (vaata joonis 2) Otepää Pikajärvelt 4.detsembril 2015 välitööde käigus 

ühiselt juhendajaga. Proovivõtukoht valiti varasemate setteuuringute proovikogumis 

piirkonnast. Veesügavus proovide kogumiskohas oli 16,5 m. Veekogul ei esinenud jääd. 

Setteproovide kogumiseks kasutati gravitatsioonilist Uwitec-tüüpi settepuursüdamikku, mille 

pleksiklaasist toru oli 60cm pikkune. Settepuur lastakse raskusjõu mõjul järve settesse langeda 

ja  settetoru suletakse pealt automaatselt, mis vaakumi mõjul võimaldab hoida setet torus kuni 

toru väljatõstmiseni vees. Vahetult enne veest välja tõstmist suletakse toru korgiga ka altpoolt. 

Kokku koguti 6 settepuursüdamikku. Võetud proovid pandi spetsiaalsesse kasti, kus nad 

püsiksid võimalikult paigal ja kihid ei muutuks. Osades settepuursüdamiku torudes 

gaasimullide eraldumise tõttu settekihtidega siiski segunesid.  

 

 

Joonis 2. Otepää Pikajärv ja ümbrus. Punase ringiga on tähistatud koht, kus võeti välitöödel 

setteproovid (Maa-amet 2019b).  
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Setteproovid seisid seejärel üleöö pimedas ja jahedas, laborianalüüse alustati järgneval päeval. 

Järgnevateks analüüsideks valiti segunemata ja pikima settekihiga Uwitec-tüüpi 

settepuursüdamik, millel oli säilinud heledate settetriipude terviklikkus. Ülemises settekihi osas 

esines ka järvevesi (vaata lisa 1). Settepuursüdamik asetati lõigustumiseks lõikurisse, mis on 

spetsiaalselt mõeldud settekihtide võtmiseks. Settepuursüdamik lõigustati 1 cm paksusteks 

kihtideks, et võimalikult detailselt uurida settekoostise vertikaalseid muutusi. Esimese settekihi 

osas saadi kätte 0-2 cm vaheline kiht, sest see oli sette helbelisem, vedelam osa, mida oli raskem 

lõigustuda. Eraldatud settekihid pandi katsetopsidesse, kuhu märgiti peale iga settekihi sügavus, 

järve nimi ja kuupäev. Kokku saadi 43 settekihti. Samuti lõigustumise käigus oli näha 

settekihtide vahelisi erinevusi nii värvitoonides kui ka tiheduses.  Setteproove hoiti Eesti 

Maaülikooli hüdrobioloogia laboris külmkapis pimedas 4°C juures, et säilitata sette võimalik 

täpne keemiline koostis.  

Kogu edasine töö toimus Eesti Maaülikooli hüdrobioloogialaboris. Täpsete ja õigete töövõtete 

kasutamiseks oli alati kohal ka bakalaureusetöö juhendaja Anu Kisand, kes nõustas ja osutas 

vastavate laborivahendite õigele käsitsemisele. Samuti ohtlike kemikaalide kasutamisel, eriti 

väävelhappe puhul, jälgiti ohutusnõudeid ja kasutati kummikindaid. Kontsentreeritud hapete 

segamisel kasutati tõmbekappi ning autoklaavimisel jälgiti täpseid juhised nii seadme 

soojenemise kui ka jahtumise puhul.  

2.2 Sette üldkoostise analüüs  

Kuivaine määramiseks kaaluti järvesetet analüütilise KERN ABS 80-4 kaaluga 

alumiiniumfooliumist valmistatud topsidesse. Setet mõõdeti 3-5 grammi kahte paralleeltopsi 

igast settekihist, mis saadi lõigustumise käigus. Kuivaine teada saamiseks asetati kaalutud 

settega alumiiniumtopsid kuumutuskappi 105°C  temperatuuri juures ning hoiti seal 24 tundi. 

Seejärel jahutati alumiiniumtopsid eksikaatoris hoolikalt toatemperatuurini ja kaaluti topsid 

kuivainega uuesti ära. Kuivaine arvutati kuivatamiseelse ja kuivatamisjärgse kaalutise vahena. 

Kogu töö andmeanalüüs teostati tarkvaras MS Exceli 2013 (Kiviste, 1999). 

Õhkkuivast settest määrati edasi settes leiduva orgaanika osakaal, mis leiti samuti kaalukaona 

kuivatatud sette põletamisel. Selle jaoks asetati kuiv sete alumiiniumfooliumist topsidest 

portselantiiglitesse, mõlemad paralleelid pandi seekord ühte tiiglisse kokku. Edasi läksid 

setteproovid muhvelahju 550°C temperatuuri juures 4 tundi. Katseproove oli kokku 43 ning 

seetõttu kuumutati kahel erineval päeval, sest muhvelahju ei mahtunud kõik proovid korraga ja 

samuti pidid tiiglitega proovid jahtuma eksikaatoris toatemperatuurini. Maha jahtunud 
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proovidest mõõdeti seejärel põletuskadu, mis vastab orgaanilise aine kaalule, mis põletamise 

käigus eraldus settest vee ja süsihappegaasina. (Heiri jt., 2001). Karbonaatse materjali sisalduse 

määramiseks asetati 550 °C juures põletatud sete uuesti muhvelahju 950 °C  temperatuuri juures 

2 tunniks. Põletamise kaalukadu omistati karbonaatidest eraldunud süsihappegaasi kaalule, 

mida kokkuleppeliselt väljendatakse ümber arvutatult kaltsiumkarbonaadile (Heiri jt., 2001)  

Terrigeense aine sisaldus arvutati, lahutades kuiva sette kaalust orgaanilise aine ning 

kaltsiumkarbonaatide kaalud.  

2.3 Settefosfori fraktsioneerimine 

Fosforifraktsioone määratakse sette järjestikuse ekstraheerimise abil. Antud töös on 

fosforifraktsioonide määramiseks  Psenner jt. (1988) kirjeldatud ekstraheerimismeetodit  ning 

fraktsiooneerimisskeemi modifitseeringut (Hupfer jt., 1995), mille käigus setet ekstraheeritakse 

üksteisele järgnevates etappides neutraalse, redutseeriva, aluselise ja happelise lahusega. 

Lahustites lahustunud fosfori kontsentratsioon määrati spektrofotomeetriliselt molübdeensinise 

värvusreaktsiooni meetodil (Murphy & Riley, 1962).  

Tabel 1. Fosforifraktsioonid nime, lühendi ja seletusega. (Psenner jt., 1988; Hupfer jt. 1995; 

Kisand 2008). 

 

Tabelis on toodud välja viis suuremat fosforifraktsiooni, milleks on NH4Cl-RP, NaOH-RP, 

NaOH-NRP, HCl-RP ja  BD-RP (Psenner jt., 1984). Absorptsiooni järgi, mis saadakse 

spektrofotomeetril, arvutatakse fosfaadi kontsentratsioon ekstraheerimislahuses ning seejärel 
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leitakse settes lahustunud P kogus märja sette kohta. Edasi arvutatakse kuivaine kohta 

fosforifraktsiooni kontsentratsioon. Antud tulemuste kontsentratsioonid väljendatakse enamasti 

fosfori mass kuivaine kaaluühiku kohta, nt. µg P/g KA.  

Igat 43 katseproovi, mis lõigustumise käigus saadi hakati ekstraheerima erinevate lahustega, 

milleks on neutraalne sool, redutseeriv lahus, alus ja hape ning seejärel mõõdeti märjasette 

absorptsioon spektrofotomeetril (vaata lisa 2). Katseproovidest võeti homogeniseeritud 

toorsetet 100-120 mg katseklaasi. Ühest settekihist võeti kolm paralleeli, mis võimaldas 

kontrollida, et analüüsil ei tekiks vigu. Korraga sai töötada umbes 8-10 prooviga, seega 

analüüsikordasid oli kokku 5.  

Kõige pealt leiti labiilne fosfor NH4Cl-P, mis on poorivees lahustunud ja nõrgalt osakeste 

pinnale absorbeerunud. Selle jaoks valati igale setteproovile peale 10 ml ammooniumkloriidi  

NH4Cl 1M pH 7 ning asetati loksutisse loksuma kaheks tunniks. Seejärel katseproovid 

tsentrifuugiti 10 min. tsentrifuugil Hettich Zentrifugen Universal 320, kiirusel 3000 pööret 

minutis. Edasi valati ekstrakti lahus viaalidesse, nii et tahke sete jääks tsentrifuugikatseklaasi. 

Proovidele tehti ka kolm lahusti taustaproovi 10ml vastava fraktsiooni lahusega. Labiilse 

fosfori leidmiseks tehti NH4Cl taustaproov. Mõõdeti ka kolm standardproovi 

kontsentratsioonidest 20, 100 ja 500 µ P/l.  Asetati lahustitele reaktiiv, mille koostises on 

askorbiinhape, H2SO4 (2,5M), ammooniummolübdaat (4%) ja kaaliumantimontartraat 

(1mgSb/l). Reaktiivi lisati 2 ml 10 ml proovile, mille tulemusel fosforit sisaldav lahus värvus 

sinakaks. Sinise värvuse intensiivsus mõõdeti spektrofotomeetriliselt lainepikkusel 882 nm. 

spektrofotomeetri Shimadzu UV Spectrophotometer UV-1800 (vaata lisa 2). Kirjeldatud 

ekstraheerimisetappi ammooniumkloriidiga korrati veel ühel korral allesjäänud tahke sette 

jäägil.  

Seejärel ekstraheeriti settejääki 0,11 M Bikarbonaat-Ditioniit (BD) lahusega, mida tuli teha 

vahetult enne settejäägile peale panemist, et vältida lahuse oksüdeerumist õhu käes ja säilitada 

lahuse redutseerivad omadused. BD lahusesse lahustub fosfor, mis on seotud redutseeruvate 

metallidega (Fe, Mn). Igale settejäägile lisati peale 10ml lahust ja hoiti seejärel 30 minutit 40°C 

juures vesivannil, tsentrifuugiti ning ekstrakt valati tahkelt jäägilt ära edasiseks analüüsiks. 

Proovid loputati üle 5ml BD lahusega, tsentrifuugiti taas, saadud ekstrakt lisati eelnevas etapis 

kogutud BD-ekstraktile. Saadud ekstrakte aereeriti 15 minutit ning neist määrati fosfaatide 

kontsentratsioon. 
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Järgnevalt ekstraheeriti tahket settejääki 10 ml naatriumhüdroksiidiga (NaOH 0,1 M) loksutil 

16 tundi, seejärel proovid tsentrifuugiti ja ekstraktist määrati fosfaatide kontsentratsioon, 

neutraliseerides 2 ml ekstrakti soolhappega. NaOH ekstraktist lahustunud fosfaatide 

määramiseks võeti ka pimeproov. Pimeproov on vajalik selleks, et tihti muutub NaOH ekstrakt 

kollakaks või pruuniks ning see värvus mõjutab absorbtsiooninäitu. Seetõttu mõõdetakse 

pimeproovist absorbtsioon nii, et ei lisata mitte fosforireagenti, vaid selle asemel reaktiivile 

sarnase happelisusega väävelhapet (1,25M). Seega ei teki sinist värvust ning spektrofotomeetril 

mõõdetakse pruunika värvuse tekitatud absorbtsioon. Lõppanalüüsil lahutatakse pimeproovi 

absorptsioon maha fosforireaktiiviga värvunud proovi absorbtsiooni tulemustest, et leida 

fraktsiooni NaOH-RP. NaOH ekstraktist üldfosfori analüüsiks minevatele proovidele võeti 

samuti 2 ml proovi ekstrakti, 0,4 ml HCl (0,5 M) ja H20 7,6 ml ning lisati proovidele 2ml 5% 

K2S2O8 lahust. Proovilahused igast settekihist ja ka taustaproovid ning standardproovid asetati 

klaaspudelitega autoklaavi Tuttnauer 2540 ML, kus proovid olid 1h 120 kraadi juures. Seejärel 

pidid proovid jahtuma maha ning lisati kõigile reaktiiv. Analüüsiti spektrofotomeetril 

eelkirjeldatud meetodil NaOH-RP kontsentratsioon. NaOH üldfosfori kontsentratsioonist 

lahutatakse maha NaOH-RP, et leida NaOH-NRP, mis on seotud orgaanilise 

fosforfraktsiooniga. 

Viimase etapina ekstraheeriti settejääki 10 ml HCl (0,5 M) ja pandi loksutisse 24 tunniks. 

Seejärel proovid 10 minuti jooksul  3000 pöördel tsentrifuugiti. Võeti 2 ml ekstrakti, 

neutraliseeriti see 0,5 ml NaOH (2M) ning viidi maht 10 ml lisades 7,5 ml H20. Võeti ka 

taustaproovid, H20 ja standardproovid ning lisati kõikidele peale reaktiiv. Mõõdeti 

spektrofotomeetril.  
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3. TULEMUSED 

 

3.1 Otepää Pikajärve põhjasette üldkoostis 

Kogutud settepuursüdamik oli 44cm pikkune. Settepuuri torus sette pinnakihi peal oli näha 

klaasiksääse (Chaoboridae) vastseid (EMÜ vanemteaduri Tarmo Timmi määratlus) ja 

aerjalgseid (Copepoda) (EMS 2019) .  

Sete jaotati viieks erinevaks osaks settekihi välisvaatluse põhjal (vaata tabel 2). Kahjuks 

välitööde käigus töö autor ei teinud kogu settest fotot vaid ülemistest kihtidest (vaata lisa 1), 

kus oli näha sette triipe ning seega on toodud välja settekihtide  kirjeldus.  

 

Tabel 2. Otepää Pikajärve pindmise põhjasettekihi kirjeldus 

 

Kogu sete oli hallikasmusta värvusega. Tumedaim osa jäi sette pinna peale 0-2 cm kihti. 2-8 

cm kihis oli näha ka heledamaid helbelisi triipe settes. 8-15 cm kihis olid kohati mullid ning 

esines ka helbelisust. 15-30 oli vaatluse põhjal teistest kihtidest heledam ning esines samuti 

kohati mulle. 30-45 cm settekiht oli ühtlane.  
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Otepää Pikajärves sette kuivainesisaldus (vaata joonis 3) varieerub vahemikus 3- 15% 

märgkaalust. Sügavusel 11-20 cm on keskmine kuivaine sisaldus 10-13%. Alates 21-30 cm 

sette kuivainesisaldus märgatavalt väheneb, langedes 7-8 %ni. 30-43 cm põhjasette kihis taas 

kuivainesisaldus suureneb ning 43 cm kihis on 15%-ni  tõusnud. Tavaliselt suureneb sette 

kuivainesisaldus ühtlaselt sügavuse kasvuga, kuid Otepää Pikajärve settes esines lisaks erandlik 

kuivainesisalduse tõus sügavuses 11-20 cm. 

 

 

Joonis 3. Otepää Pikajärve sette kuivainesisaldus (% märgkaalust) 

Veesisaldus moodustas settepuursüdamiku erinevates kihtides  85-97%. Vastupidiselt 

kuivainesisaldusele oli sette veesisaldus kõige suurem sette pinnakihis, ning vähenes 11-20cm 

osas, kus oli kuivaine osakaal kõrgem.  

Sette kuivaine jaguneb orgaaniliseks, karbonaatseks ja terrigeenseks materjaliks, viimane on 

orgaanilisest, karbonaatsest materjalist üle jääv tahke setteosa, mis on reeglina sisse kantud 

valgalalt (Heiri jt., 2001)  Kõikide settekihtide kuivaine orgaanilise aine sisalduse aritmeetiline 

keskmine on 29% kuivainest. Tuleb arvestada, et see arv pole võrdne kogu 0-45 cm paksuse 

settekihi kuivaine keskmise orgaanilise aine kontsentratsiooniga, sest ei võta arvesse 

kuivainesisalduse erinevusi settekihtides. 
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Joonis 4.  Otepää Pikajärve põhjasette kuivaine koostise sügavusjaotus  

Settesügavuses 9-20cm oli ka karbonaatide osakaal kuivaines kõrgem kui teistes settekihtides. 

Märgatavalt vähenes kuivaine 21-30cm kihis, kus samuti vähenes sügavuse kasvades 

karbonaatide osakaal. 30-43 cm settekihis oli karbonaatide osakaal kõige väiksem. Terrigeenne 

ja karbonaatne materjal on raskem ning kuivaine jaotuses on seda näha, et 9-20 cm kiht on 

kõrgemate väärtustega. CaCO3 aritmeetiline keskmine on 27% ning terrrigeense aine 

aritmeetiline keskmine on 44% kuivaine kohta (arvutatud iga kihi keskmise osakaalu põhjal). 

3.2 Fosforifraktsioonid Otepää Pikajärve põhjasettes 

Uuritud fosforifraktsioonide summaarne (NH4Cl-RP+BD-RP+NaOH-RP+NaOH-NRP+HCl-

RP) jaotus tasapinnalise virntulpdiagrammil (jooniselt 5). Fosforifraktsioonide kogusumma 

jaotuselt on näha, et sette fosforivormide kõrgemad väärtused jäävad sette ülemisse pindmisse 

kihti 0-5cm väärtustega 811-1848 µg P/g KA, mille aritmeetiline keskmine summa kokku on 

1208 µg P/g KA kohta. Settekihtide 10-12 toimub fosforikontsentratsiooni langus ning seejärel 

taas tõuseb settekihtides15-21cm, kus väärtused jäävad vahemikku 724-1307 µg P/g KA ja 28-

43 cm settekihtides on taaskord tulemused madalamate väärtustega varieeruvalt 604-1098 µg 

P/g KA kohta. Kogu analüüsitud sette fosforifraktsioonide summa aritmeetiline keskmine on 

kokku 897 µg P/g kuivaines. 
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Joonis 5. Otepää Pikajärve põhjasette summaarne fosforifraktsioonide jaotus  jaotus µg P/g 

kuiva sette kohta 

 

Otepää Pikajärve põhjasette fosforifraktsioonide sügavusjaotust illustreerib joonis 6. NH4Cl-

RP, labiilne fosforivorm, omab kõige kõrgemaid kontsentratsioone settekihtides 10-21cm (87-

169 µg P/g KA). BD-RP, mis on peamiselt raua ja mangaaniga seotud fosforifraktsioon, 

tulemused varieerusid 201-769 µg P/g KA kohta.  
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Joonis 6. Otepää Pikajärve põhjasette fosforifraktsioonide jaotus µg P/g  kuiva sette kohta  

NaOH-RP, mis on peamiselt alumiiniumühenditega seotud fosforifraktsioon, oli kõige 

madalamate väärtsutega fosforifraktsioon. Natukene kõrgenenud olid väärtused settekihis17-

19cm ning 41-43 cm kihis. NaOH-NRP puhul, mis on orgaanikaga seotud fraktsioon, on näha, 

et maksimumväärtused jäävad sette ülemisse ossa 0-5cm varieerudes 446-803 µg P/g KA. Kogu 

orgaanikaga seotud settefraktsioon varieerus 0-43cm kihis 195-803 µg P/g KA. HCl-RP, mis 

on peamiselt kaltsiumiga seotud fosforifraktsioon, väärtused varieerusid 52-271 µg P/g KA. 

Maksimum väärtustega on fosforivormid NaOH-NRP ja BD-RP. Miinimum väärtustega on 

fraktsioonid NH4Cl-RP ja NaOH-RP. Joonis 7 on ka näha, et ühtlasemalt jaotus BD-RP 

sügavuskihtide lõikes ning samuti HCl-RP oli ühtlasema esinemisega, viimase puhul esines 

kaks kõrgemat kontsentratsiooni settekihtides 18cm ja 38cm.  
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Joonis 7. Otepää Pikajärve fosforifraktsioonide NH4Cl-RP, BD-RP, NaOH-RP, NaOH-NRP 

ja HCl-RP protsendiline kogujaotus 

Otepää Pikajärve fosforifraktsioonide NH4Cl-RP, BD-RP, NaOH-RP, NaOH-NRP ja HCl-RP  

kogujaotuse jooniselt 7 ja tabelist 3 on näha sette fosforivormi protsendiline jaotumine, kus on 

veelkord näha tulemused, kus on protsendiliselt suurte väärtustega BD-RP 35%  ja NaOH-

NRP 44%.  

Tabel 3. Otepää Pikajärve põhjasette fosforifraktsioonide keskmine summa ja protsendiline 

jaotus. 

 
Labiilne P  Fe-P Al-P Org-P Ca-P Summa 

 
NH4Cl-RP BD-RP NAOH-RP NaOH-NRP  HCl-RP   

µg P/g KA 52 313 5 399 129 897 

% 6 35 1 44 14 100% 

 

Orgaaniline fosforivorm NaOH-NRP on kogu settevormi fosforifraktsioneerimise summast   

44%  ja rauaga seotud BD-RP  fosforivorm on 35%. Miinimumväärtustega on alumiiniumiga 

NaOH-RP seotud fosforivorm, milleks on 1% ning väiksemaväärtusega on ka NH4Cl-RP  6% 

kogu analüüsitud settekihi fosforikontsentratsioonist kuivaine kohta. 
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4. ARUTELU 

4.1 Sette füüsikalised ja keemilised parameetrid 

Aastakihilised järvesetted säilivad vaid sügavamates, tugevalt kihistunud järvedes, kus alusvee 

kihtides puudub hapnik, mis põhjustaks bioturbatsiooniga settekihtide segunemise (Heinsalu 

jt., 2007). Samuti on teatud järvedes settimine rütmiline, kus kevadel tekib lumesulamisvee 

sissekandest heleda värvusega valdavalt mineraalainest koosnev kiht (Veski jt., 2003). Iga aasta 

uuesti settinud kihid säilivad vaid sügavamates, tugevalt kihistunud järvedes, kus alusvee 

kihtides põhjaorganismid ei ole setteid seganud (Veski jt., 2003), mis võib olla põhjustatud 

organismide jaoks ebasoodsatest hapnikuoludest sette pinnakihis.  Ka antud töös oli 2-8 cm 

heledamaid triipe põhjasettes näha (vaata lisa 1), mis viitab sellele, et põhjasettesse on aastate 

jooksul settinud kihid, mis pole organismide poolt täiesti laiali aetud. Sette kohal asuvas 

veekihis esinesid klaasiksääse vastsed (Chaoboridae) ja aerjalgsed (Copepoda). Klaasiksääse 

vastsed üldiselt taluvad suhteliselt hästi hapnikuvaest keskkonda (Tarmo Timm, suuline 

kommentaar). Orgaanikat on 20-38%, tegemist on üle 15%  orgaanika sisaldusega, mis 

tähendab, et uuritud põhjasete on järvemuda (Ramst, 1992). 

Sette üldkoostises ilmnes, et orgaaniline aine moodustas uuritud settepuursüdamikus 

keskmiselt 29% sette kuivainest, karbonaatse materjali osakaal oli keskmiselt 27 % ning 

terrigeense materjali osakaal 44% sette kuivainest. Samas esines nende komponentide 

vertikaalses jaotuses erinevusi, karbonaatse materjali suurem osakaal esines ca 10-20 cm 

settesügavuses, mis vastab ligikaudu settematerjalile, mis settis järve kõrgeima toitelisuse 

perioodil. Karbonaatseteks osadeks võivad olla järvelubi, järvekarbid, mis on aastate jooksul 

ladestunud settesse. Samuti Heinsalu jt. (2007) uuringu põhjal ilmnes pH tõusust tingitud 

kaltsiumkarbonaatide sadenemine järvevees. 

4.2 Sette fosforifraktsioonid 

Fosforifraktsioneerimise käigus tehti kindlaks Otepää Pikajärve põhjasette fosforifraktsioonide 

sügavusjaotus. Fosforifraktsioonide kontsentratsiooni maksimumväärtused on sette ülemises 0-

10 cm kihtides, kus on suuremate väärtustega fraktsioonid NaOH-NRP, BD-RP ja NH4Cl-P. 

Põhjasette pindmine settekiht osaleb järve toitainete ringes ning samaaegselt uue materjali 

settimisega vabaneb ja lahustub osa fosforist settest järvevette (Boström jt., 1988; Lehtoranta, 

2004). Ülemises 0-5 cm settekihis on keskmine fosforifraktsioonide summa 1208 µgP/g 

kuivaine kohta, mis on võrdlemisi kõrge ja viitab veekogu eutrofeerumisele. Eesti järvedes on 
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veel ülemises 0-5cm  põhjasette kihis selliste analoogsete tulemustega nagu Ahnejärv 1164 

µgP/g KA (Kisand, 2008), Verevi järv 987 µgP/g KA (Kisand, 2005) ja Saadjärv 859 µgP/g 

KA (Ott, 2007). Analüüsitud settekihtide kuivaine fosforisisalduse aritmeetiliseks keskmiseks 

on 897 µgP/g KA. 

Antud uuring näitas, et erinevate fosforivormide sisaldus Otepää Pikajärve settekihtides oli 

küllaltki varieeruv. Sette pinnakihis oli kuivaine fosforisisaldus kõrge, kuigi sette mahuühiku 

kohta on pinnakihtide fosforisisaldus tagasihoidlikum, sest kuivainet on neis kihtides vähem. 

(Vaata lisa 3) Vaadeldes fosforifraktsioonide jaotust sette mahuühiku kohta võib näha, et selles 

settesügavuses, kus on kuivainet rohkem, on ka suuremad väärtused fosforikontsentratsiooni 

osas. 

Domineerivaks on enamasti orgaaniline fosforivorm kogu settevormi fosforifraktsioneerimise 

summast 44%. Järgnevalt on suurema protsentuaalselt rauaga seotud fosforivorm, mis 

moodustab 35% kogu uuritud settefosforifraktsioonide kontsentratsioonidest. Looduslikel 

tingimustel võib orgaaniliselt seotud fosfor vabaneda bioloogilise aktiivsuse, näiteks bakterite 

lagundava tegevuse tõttu, rauaga seotud fosforifraktsioon võib saada organismidele 

kättesaadavaks anaeroobsetes tingimustes (Boström jt., 1988). Rauaga seotud fosfori sisaldus 

võis ka seetõttu kõrgemate väärtustega olla, et Otepää Pikajärv asub punase liivakivi aluspõhjal, 

kus rauasisaldus on kõrgem. Seetõttu võib ka valgalalt settesse kantud materjal olla rauarikkam. 

Orgaanikaga seotud fosforivorm pärineb suurel määral mikroorganismidest, detriidist ja 

humiinainetest , mis on akumuleerunud veekogu põhjasettesse (Lehtoranta, 2004). Peale selle 

leidub reovees, põllumajandusväetistes palju orgaanikaga seotud aineid, mis võivad sattuda 

veekogusse ning seejärel ladestuda põhjasetetesse (Wetzel, 1999). Antud fraktsioonist võib 

vabaneda mineraliseerunud fosfor sette poorivette bakterite mõjutusel ja kanduda settest 

järvevette (Saar, 2012). Alumiiniumiga seotud fosforifraktsiooni kontsentratsiooni väärtused 

on madalaimad Otepää Pikajärve settes, kuid võrdlemisi madal kontsentratsioon esines ka 

NH4Cl-RP fraktsioonis, mis on mobiilne ning nõrgalt seotud setteosakestega. See fraktsioon on 

järve fosforiringe seisukohalt eriti oluline, sest võib kergesti settest vette vabaneda ja olla 

seejuures kättesaadav fütoplanktonile ning taimestikule (Ott, 2002). 

 

4.3 Sette koostise seosed järve eutrofeerumisajalooga 

Töö üheks eesmärgiks oli tuvastada, kas fosforifraktsioonide jaotus settes peegeldab  järve 

eutrofeerumisajalugu. Antud uurimuses polnud võimalik settekihtide vanust määrata, seetõttu 



 
 

 

27 
 

kõrvutati andmestikku vanuse hindamiseks kahe varasema Otepää Pikajärvel tehtud 

paleolimnoloogilise uurimusega (Leeben jt., 2005; Heinsalu jt., 2005). Nii Leeben jt. (2005) 

kui Heinsalu jt. (2007) tuvastasid vastavalt 2002 ja 2003 samast järvepiirkonnast kogutud 

settepuursüdamike analüüsil, et esimene orgaanilise aine sisalduse tõus esines 1940 ja 1960. 

aasta vahel, kuid sellega ei kaasnenud  kaltsiumkarbonaadi osakaalu tõusu.  1960 ja 1970. aasta 

vahel on sette kuivaines teine kõrgenenud  orgaanilise aine sisalduse periood, samal ajal aga 

kasvab kaltsiumkarbonaadi osakaal sette kuivaines. Lisaks on sel perioodil sette 

kuivainesisaldus madalam kui varem ja hiljem settinud materjalis.  

Uuritud settepuursüdamik oli lühem, vaid 43 cm, võrreldes Leeben jt. (2005) uurimuses 

kogutud 50 cm settepuursüdamikuga ning Heinsalu jt. (2007) uurimuses kogutud 90 cm pikkuse 

settepuursüdamikuga.  Samas aga on analüüsitud sete kogutud umbes 12  aastat hiljem, selle 

aja jooksul on settepinnale lisandunud uut settematerjali. Seetõttu võis eeldada, et 

settepuursüdamik ei kata nii vanu settekihte kui eelnevad uurimused.  Kõrvutades sette kuivaine 

ning  orgaanilise aine ja karbonaatide sisalduse andmeid võib oletada, et analüüsitud 

settepuursüdamikus ca 30 cm sügavusel võiks asuda 1960 aasta markerjoon ning ca 20 cm 

sügavusel 1970 aasta markerjoon. Just 20 ja 30 cm sügavusvahemikus esineb ka madal 

kuivainesisaldus, orgaanilise aine ajutiselt kõrgenenud sisaldus ning alates 30 cm hakkab 

tõusma karbonaatide osakaal.  

Heinsalu jt (2007) tuletasid settes ladestunud ränivetikakoosluste põhjal Otepää Pikajärve 

järvevee pinnakihi üldfosforisisalduse ning  järeldasid, et fosforisisaldus hakkas kasvama alates 

1960-test aastatest seoses järve saabuva reovee ja mineraalväetiste koormuse kasvuga. 1980-te 

alguses oli tuletatud fosforisisaldus kuni 190 µg/l (Heinsalu jt., 2007) , mis viitab järve 

hüpertroofsele seisundile, 1990-tel hakkab see langema.  Labiilse fosfori (NH4Cl-RP) 

kontsentratsioon sette kuivaine kohta hakkab tõusma 1960. ja 1970. aasta vahel (ca 24 cm 

sügavusel) ning kõrgemad väärtused jäävad settesügavusele 10-13 cm, mis võis tuleneda kuni 

1990-ndate aastate lõpuni suunatud Otepää Pikajärve reoveest, hilisemates settekihtides 

kontsentratsioon langeb. Orgaanilise ainega seotud fosfori kontsentratsioon muutub 

vastupidiselt labiilse fosfori kontsentratsioonile. Rauaga seotud fosfori osakaal on suurim 1970-

tel ning hakkab seejärel vähenema. Võib spekuleerida, et järve toitelisuse kasvuga ning 

primaarproduktsiooni intensiivistumisega toimus settes intensiivsem orgaanilise aine 

lagunemine, sellega kaasnes sette kõrgenenud hapnikutarve ning redokspotentsiaali langus. See 

võis viia raua redutseerumisele ning rauaga seotud fosforivormi sisalduse langusele (Boström 

jt., 1982) Alumiiniumiga seotud fosfori kontsentratsioon sette kuivaines on kogu 
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settepuursüdamikus suhteliselt stabiilne, samuti ei näita selget trendi kaltsiumiga seotud fosfori 

sisaldus sette kuivaines. Sette pinnakihtides (kuni 9 cm sügavuseni) hakkab taas sette kuivaines 

tõusma rauaga ja  kergesti laguneva orgaanilise ainega seotud fosfori osakaal, mis on tavapärane 

värskelt settinud materjali puhul, mis alles laguneb ja pole veel stabiliseerunud (Boström jt., 

1982). Seega on võimalik näha osaliselt sette eutrofeerumisajaloo peegeldumist 

fosforifraktsioonide uurimisel. 

Järve eutrofeerumisele viimastel aastakümnetel on viinud reovee juhtimine järve, 

loomakasvatus järve valgalal ning mineraalväetiste kõrgenenud kasutamine. (Heinsalu jt., 

2007). Samuti Pikajärve juurde jääb veel pooleteise kilomeetri kaugusele Saverna-Pilkuse 

maantee, mille tõttu võivad ka veel omakorda sademeveega erinevad ühendid ajajooksul 

veekokku sattunud olla. Nüüdne turismiasutus hotell Cantervilla loss, mis oli varasemalt 1749 

aastast Pikajärve mõis (Sikk, 2002), on ka mõjutanud järve reostuskoormust. Järve suur 

toitainete osakaal, mis tingib ka põhjasettes ladestunud fosforiosad, võivad vabaneda ajajooksul 

ja seetõttu ei parane ka järve seisund. Seega võivad Otepää Pikajärve põhjasetted mõjutada 

kogu veekvaliteeti ja järv eutrofeerub enesereostuse kaudu, fosfori sisekoormuse tõttu. Edasiste 

uuringute käigus võiks välja selgitada Otepää Pikajärve fosfori sisekoormuse. Fosfori 

sisekoormus võib aeglustada järve seisundi paranemist hoolimata järve saabuva väliskoormuse 

vähenemisest.  
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva uurimuse eesmärgiks oli kindlaks teha, kas Otepää Pikajärve eutrofeerumisajalugu 

on tuvastatav põhjasetete koostises, eelkõige fosforifraktsioonide sügavusjaotuses. Otepää 

Pikajärv on eutrofeerunud veekogu Otepää kõrgustiku idaosas, pindalaga 9,6 ha ja suurima 

sügavusega 23 m. Uuriti sette fosforifraktsioonide ning sette üldkoostise sügavusjaotust 

põhjasetete 43 cm pinnakihis Uwitec- tüüpi settepuursüdamikus. Settepuursüdamiku ülemises 

osas esinevad kontrastsed settekihid viitavad sellele, et puursüdamikus polnud settekihid 

segunenud. Settekihtides määrati fosforifraktsioonid järjestikuse ekstraheerimise meetodil 

(Psenner jt., 1988). 

Sette üldkoostises ilmnes, et orgaaniline aine moodustas keskmiselt 29% sette kuivainest, 

karbonaatse materjali osakaal oli keskmiselt 27 % ning terrigeense materjali osakaal 44% sette 

kuivainest. Samas esines nende komponentide vertikaalses jaotuses erinevusi, karbonaatse 

materjali suurem osakaal esines ca 10-20 cm settesügavuses, mis vastab ligikaudu 

settematerjalile, mis settis järve kõrgeima toitelisuse perioodil. 

Töö käigus leiti, et sette pinnakihis on fosforifraktsioonide summaarne kontsentratsioon sette 

kuivaines kõrgenenud (0-5cm settekihis 1208 µgP/g), kuid seda saab seostada pinnakihi 

settematerjali stabiliseerumise jätkumisega. Settematerjal, mis settis järve toitelisuse kõrgajal, 

on pigem madalama fosforikontsentratsiooniga. Fosforivormidest esineb Otepää Pikajärve 

settes enamasti kõige rohkem orgaanilise ainega seotud fosforit, aga 10-20 cm 

sügavusvahemikus domineeris rauaga seotud fosfori fraktsioon. Järve eutofeerumisajaloost on 

teada, et alates 1960-test aastatest on järve toitelisus tõusnud seoses reovee sissekande ning 

põllumajandusliku hajureostuse kasvuga ning järv muutus hüpertroofseks. Varasemate 

uuringutega võrreldes võib oletada, et 30 cm sügavusel settepuursüdamikus on umbes 1960 

aastal kogunenud settematerjal. Alates 1990-te lõpust, mil lõpetati reovee suunamine järve, on  

järve toitelisus pisut vähenenud. Järve toitelisuse kasvu peegeldab settes labiilse fosforivormi 

kontsentratsiooni kasv ning rauaga seotud fosfori ning orgaanilise ainega seotud fosfori 

kontsentratsiooni vähenemine. Edasiseks uurimissuunaks Otepää Pikajärve puhul võiks olla 

fosfori sisekoormuse väljaselgitamine. 

Lõputöö autor omandas uuringu käigus fosfori fraktsioneerimise ning mahuka andmestiku 

analüüsi metoodika. Peale selle sai teada ka palju uut Otepää Pikajärve kohta ning põhjasetetest 

ja nende kogumisest.. 
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SUMMARY 

The aim of this study was to determine whether the history of eutrophication of Otepää Pikajärv 

can be identified in the sediment composition, especially in the depth distribution of phosphorus 

fractions. Eutrophic lake Otepää Pikajärv is situated in the eastern part of the Otepää Upland, 

Estonia, with an area of 9.6 ha and a maximum depth of 23 m. The depth distribution of the 

sediment phosphorus fractions and general sediment composition in the 43 cm long sediment 

core was studied. The contrasting sediment layers in the upper part of the core indicate that 

there were no mixing in the sediment layers.  Phosphorus fractions were determined by 

sequential extraction (Psenner et al., 1988). 

The overall composition of the sediment showed that the organic matter accounted for an 

average of 29%  dry matter of the sediment, an average of 27%  carbonate material and 44% of 

terrigenous material the dry matter of the sediment. At the same time, there were differences in 

the vertical distribution of these components, with a higher proportion of carbonate material in 

the sediment depth of about 10-20 cm, which corresponds approximately to the sediment 

material that settled during the highest loading period of the lake. 

The total concentration of phosphorus fractions in the 0-5cm sediment surface layer was high 

(on an average, 1208 µgP/g DW), this can be associated to the continuing stabilization of the 

sediment material of the surface layer. Sediment, which settled at the peak of the lake's trophic 

state, has a lower phosphorus concentration. Of the phosphorus forms, most of the phosphorus 

is bound to organic matter in Otepää Pikajärve sediment, but in the 10-20 cm depth range iron-

bound phosphorus fraction was dominant. It is known from the eutrophication history of the 

lake that since the 1960s, the lake had higher nutrient load due to the increase in wastewater 

input and agricultural diffuse pollution, and the lake became hypertrophic. Since the end of the 

1990s, when wastewater was discharge  into the lake was stopped, the lake's trophic level 

decreased slightly. Higher phosphorus load into the lake is reflected in an increase in the 

concentration of labile phosphorus in the sediment and a decrease in the phosphorus 

concentration associated with iron and phosphorus. Further exploration of Otepää Pikajärv 

could be the identification of the internal phosphorus load. 

The author acquired the methodology of fractionation of phosphorus and extensive data 

analysis. In addition, a lot of new information about Otepää Pikajärv and the bottom sediments 

and their collection were also gained.  
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