
Autoriõigus: Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus, 2011 

 

      

Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus 

 

4 BIOMANIPULATSIOON 

Kristel Panksep, Tiia Pedusaar, Ain Järvalt 

 

4.1 Meetodi kirjeldus 

4.1.1 Biomanipulatsiooni mõiste ja ajalugu 

Biomanipulatsioon on järvede tervendamise meetod, mis seisneb järve toiduahelasse 

kuuluvate elustikurühmade arvukuse vahekorra reguleerimises, kui ahela erinevate „lülide” 

vaheline seos on katkenud või ebatõhus. Meetodi peamine eesmärk on vähendada ahela lõpus 

oleva fütoplanktoni arvukust. Selle saavutamiseks võib mõjutada toiduahelat kas ülalt-alla 

(top-down control), suurendades fütoplanktonit toiduks tarvitava taimtoidulise zooplanktoni 

hulka või alt-üles (bottom-up control), vähendades fütoplanktonile kättesaadavat toiteainete, 

eelkõige fosfori hulka setetest. Biomanipulatsiooni kontseptsioon toetub alternatiivsete 

tasakaaluseisundite printsiibile (alternative stable states): selgeveeline seisund, kus 

domineerib veesisene taimestik, vee läbipaistvus on suur ja toiteainete kontsentratsioon vees 

madal, ning hägusaveeline seisund, kus domineerib fütoplankton, vesi on vähese 

läbipaistvusega ning toiteainete kontsentratsioon on kõrge. Tähtsaimateks teguriteks erinevate 

seisundite kujunemisel on toiteained, veesisene taimestik ja hägusus (joonis 1) (Scheffer, 

1998; McIvor, 2004). Toiteainete koormuse kasvades toimuvad muutused kõigil troofilistel 

tasanditel. Suure toiteainete koormuse juures on lepiskalade asustustihedus suur, eelkõige 

kasvab just latika ja särje biomass. Viimased, toitudes osaliselt zooplanktonist, sealhulgas ka 

herbivooridest (fütoplanktonist toituvast zooplanktonist), vähendavad oluliselt taimtoidulise 

zooplanktoni hulka. Zooplanktoni koosluses hakkavad domineerima väiksemad vormid, kes 

on aga fütoplanktoni biomassi kontrolli all hoidmiseks vähemefektiivsed. Selle tulemusel 

saab toiduahela lõpus olev fütoplankton massiliselt areneda. Teisalt vabastavad põhja- ehk 

bentostoidulised kalad, meie vetes eelkõige latikas, setetesse talletunud toiteaineid, peamiselt 

fosforit. See soodustab omakorda fütoplanktoni massilist arengut. Fütoplanktoni, aga 

peamiselt just sinivetikate vohamise tõttu muutub vesi sogaseks. Vee kahaneva läbipaistvuse 

tõttu väheneb suurtaimede hulk järves, millega kaasneb ka taimtoiduliste ja vees elavatest 

suurselgrootutest toituvate veelindude arvukuse vähenemine ning domineerima hakkavad 

kalatoidulised linnud (joonis 2) (Scheffer, 1998; Jeppesen et al., 2005). 
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Biomanipulatsiooni mõiste võttis kasutusele J. Shapiro 1975. a, kuigi nimetatud ideed on 

ajaloos varemgi kasutatud. 1940. a kirjeldas J. M. Caird Connecticuti järve olukorda, mis 

kannatas tugevate veeõitsengute all. Selle vältimiseks töödeldi järve mitmeid kordi aastas 

vasksulfaadiga, kuni hetkeni, mil järve asustati ahvenaid. Caird märkas ka järves muutusi, 

kuid pole täpselt selge, kas ta ka aru sai, kuidas ahvenad veeõitsenguid kontrolli all hoidsid 

(Shapiro, 1990). 

 

 
 

 
 

Joonis 1. Veekogu ökosüsteemi vastastikuste mõjutegurite skeem M. Schefferi (1998) järgi 
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Joonis 2. Veekogu troofiliste struktuuride muutumine seoses toiteainete koormuse tõusuga 

(Jeppesen et al., 1999) 

 

Biomanipulatsiooni isaks loetakse siiski Tšehhi limnoloogi J. Hrbáčekit, kes hakkas neid 

ideid oma töödes esmakordselt levitama (Ott, 2004). Algses mõistes hõlmab 

biomanipulatsioon kogu järve elus ja eluta osaga manipuleerimist, tõstmaks järve vee 

kvaliteeti (Shapiro et al., 1975). Viimasel ajal mõistetakse selle all peamiselt veekogu 

toiduahela ülevalt alla kontrolli järve fütoplanktoni üle, saavutamaks kauapüsivat vee 

kvaliteedi tõusu ja nihutamaks planktoni ja bentose koosluste dünaamikat (Angeler et al., 

2003). Mõjutades järve ökosüsteemis valitsevaid seoseid (toiduahela top-down-kontroll) 

toitumisahela erinevate lülide vahel, saavutatakse soovitud lüli produktsiooni kasv või 

vähenemine (Jeppesen, Sammalkorpi, 2002). Kui surve zooplankteritele, eriti suurtele 

vesikirbulistele väheneb, suureneb zooplanktoni toitumine fütoplanktonist, mille tagajärjel 

väheneb vee hägusus ning paranevad valgusolud, mis omakorda soodustab veesisese 

taimestiku kasvu (joonis 1 ja 9) (Lauridsen et al., 1994; Hansson et al., 1998). 

 

 

Väikese toiteainete kontsentratsiooniga Põhja-Euroopa keskmise sügavusega järvede 

toiduvõrgustiku tüüpiline struktuur on järgmine (Jeppesen et al., 2005): toiduahela tipus 

asuvad röövtoidulised kalad, enamasti haug (Esox lucius L.) ja ahven (Perca fluviatilis L.). 

Järgnevad lepistoidulised kalad, nt särg [Rutilus rutilus (L.)] ja latikas [Abramis brama (L.)] 

ning lõpus on zooplankton ja fütoplankton (joonis 3). Zooplankton on oluline lüli 

primaarprodutseerijate ja kõrgemate troofiliste tasemete vahel. Zooplankton hoiab toiduahelas 

võtmepositsiooni. Toitudes fütoplanktonist, bakteritest, algloomadest ja detriidist, teeb ta 

nende energia kättesaadavaks endast toiduahelas kõrgemal paiknevatele tarbijatele. Veekogu 

on heas seisundis, kui enamik tekkivast fütoplanktonist süüakse zooplanktoni poolt kiiresti ära 

(Persson, 2007). 
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Joonis 3. Toiduahel järves 

 

4.1.2 Biomanipulatsiooni meetodid 

Biomanipulatsiooni põhieesmärgi – fütoplanktoni biomassi vähendamise – saavutamiseks 

võib rakendada erinevaid meetodeid (van Donk, Gulati, 1991; Hansson et al., 1998; McIvor, 

2004; Ott et al., 2004): 

1) plankton- ja bentostoiduliste kalade selektiivne väljapüük; 

2) röövkalade või zooplanktoni asustamine; 

3) kogu kalastiku eemaldamine; 

4) röövkaladele ja zooplanktonile varjupaikade loomine; 

5) karpidele sobiva substraadiga alade laiendamine; 

6) mageveekarpide asustamine; 

7) taimestiku lisamine. 
 

Mainitud meetodeid võib kasutada iseseisvalt või koos. Viimasel ajal pigem kombineeritakse 

erinevaid meetodeid, kuna tihtipeale ei pruugi ainult ühe meetodi kasutamine anda soovitud 

tulemusi. Plankton- ja bentostoiduliste kalade eemaldamine toimub peamiselt masspüügi teel, 

kasutades traalimist, mõrra- ja noodapüüki, samuti nakkevõrke. Kuna enamus lepiskalu on 

hea taastumisvõimega, suudavad nad väljapüütud osa pärast masspüügi lõpetamist enamasti 

ühe kuni kahe aasta jooksul taastoota. Teisalt on väga raske traditsioonilisi püügivahendeid 

(peenesilmaline noot, kastmõrd, traal, elektripüük jne) kasutades kalu vajalikus koguses, 

tavaliselt üle 100 kg ha
-1

, kätte saada. Tihtipeale rakendatakse masspüügi meetodit koos 

röövkalade asustamisega, parandades lepiskalade ja röövkalade arvulist vahekorda, mis on 

väga oluline biomanipulatsiooni tulemuste pikaajalise stabiilsuse tagamiseks (Jeppesen et al., 

1990b; Olin et al., 2006). Lisaks ei nõua asustamise meetod väga palju aega ega rahalisi 

vahendeid (Berg et al., 1997). Ühekordne röövkalade asustamine ei pruugi aga olla kõige 

efektiivsem, mistõttu võib osutuda vajalikuks korduvasustamine mitmel järjestikusel aastal 

seni, kuni asustatud kalad saavad suguküpseks ja hakkavad juba ise populatsiooni 

taastootmises osalema (Berg et al., 1997; Prejs et al., 1997). Biomanipulatsiooni eesmärgil on 
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asustatud peamiselt haugi, kes on põhja-parasvöötme järvedes kõige efektiivsem röövkala 

(Berg et al., 1997). Oluliselt vähem edukalt on introdutseeritud ka koha [Sander lucioperca 

(L.)]. Esiteks on koha asustamine tema käsitlemistundlikkuse tõttu keerulisem kui haugi 

asustamine ja teiseks ei ole suuremad (>18 cm) latikad oma kõrge kehakuju tõttu koha 

toiduobjektina enam sobivad (Sammalkorppi, 2003). 

Kogu kalastiku eemaldamiseks on kasutatud rotenooni (Hansson et al., 1998). Rotenoon on 

efektiivne kalamürk, mida saadakse derrise [Derris elliptica (Wallich) Benth] juure 

pulbristamisel. Kõik kalad on rotenooni suhtes tundlikud, kuid põhisihtmärgid on plankton- ja 

bentostoidulised kalad. Kõikide kalade hävitamiseks on piisavaks mürgikoguseks 1 mg liitri 

vee kohta. Rotenoon on kõige efektiivsem soojas vees. Külmas vees püsib mürgi toksiline 

mõju veekogus liiga pikka aega. Rotenooni kasutamisel on ka mittesoovitavaid kõrvalefekte. 

Lisaks kaladele hävitab see ka zooplanktoni, mistõttu saavad vetikad mõnda aega 

kontrollimatult kasvada (Riedel-Lehkre, 1997). Viimasel kümnendil pole see meetod enam 

kasutamist leidnud. 

Zooplanktonile ja röövkaladele varju- ning kudemispaikade loomine on pikema perspektiiviga 

meetod. Selleks võib järve „istutada” makrofüüte, näiteks kollast vesikuppu [Nuphar lutea 

(L.) Sm. Pumila (Timm) Beal] või mändvetikaid Chara (Van Donk et al., 1989). Samas võib 

ka selliseid kohti kunstlikult luua, kinnitades veekogu põhja pajuvitsu (Van Donk, Gulati, 

1991; Ott et al., 2004) või konstrueerida spetsiaalseid veekihis ujuvaid makrofüütidega 

aluseid (Bankowska, 2009). Eutroofsetes järvedes pakuvad taimed pelaagilisele 

zooplanktonile (Daphnia) päevasel ajal varju, võimaldades neil vältida planktontoidulisi kalu 

(Shapiro, 1990; Jeppesen, Sammalkorpi, 2002). Varjepaikade loomist puhtalt 

biomanipulatsiooni eesmärgil on siiski võrdlemisi vähe kasutatud (Shapiro, 1990). 

Mageveekarbid on võimelised filtreerima suure osa veekogu veest, toitudes sealjuures otseselt 

ka fütoplanktonist, sealhulgas sinivetikatest. Seetõttu arvatakse, et karpide otsene asustamine 

või nende asustustiheduse suurendamine sobivate biotoopide loomise näol veekogusse võib 

omada pikaajalist positiivset mõju veekogu ökosüsteemile (McIvor, 2004; Dinisio Pires, 

2005; Phillips, 2007). Karpide asustustiheduse suurendamiseks saab sobivaid elupaiku luua, 

lisades veekogusse kive ja muud tahket substraati (Van Donk, Gulati, 1991; Ott et al., 2004). 

Karpide asustamist kui biomanipulatsiooni meetodit on seni vähe kasutatud ja uuritud. 

Karpide populatsiooni suurendamisel on sarnane mõju lepiskalade eemaldamisega. 

Filtreerides vett, vähendavad nad veekogus hägusust ja fütoplanktoni hulka. Osa filtreeritud 

sestonist, mida nad toiduks ei tarvita, heidetakse vette tagasi pseudofekaali kuulikestena. 

Pseudofekaalid on veest filtreeritud toiduks mitte tarvitatavad limaga kokkukleebitud 

lahustumatud osakesed, mida karbid heidavad korrapäraselt sissevoolusifooni kaudu 

mantliõõnest tagasi välja. Seega stabiliseerivad karbid oma elutegevusega ka setteid (McIvor, 

2004; Dinisio Pires, 2005). Karbid toimivad nagu fosforipumbad, omastades veesambas 

kolloidsete ühendite koosseisus olevaid fosfaate ja setitades neid vees lahustumatute 

pseudofekaali kuulikestena põhja (Van Donk, Gulati, 1991; Ott et al., 2004). 

 

4.1.3 Eeldused edukaks biomanipulatsiooni rakendamiseks ja vajalikud eeluuringud 

Eeltingimused 

Edukaks biomanipulatsiooni läbiviimiseks on mitmeid eeldusi, aga olulisimaks neist peetakse 

välise toiteainete koormuse vähendamist ning makrofüütide ja röövkalade olemasolu järves 

(Pedusaar et al., 2008). 

Biomanipulatsiooni vältimatuks eelduseks on toiteainete väliskoormuse minimeerimine. 

Kui keskmine üldfosfori (TP) väärtus, arvutatult P väliskoormusest, on madalates järvedes 

kõrgem kui 0,05–0,1 mg L
-1

 ja sügavates järvedes üle 0,01–0,02 mg L
-1

, tuleb esmajärjekorras 
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vähendada P väliskoormust (Jeppesen, Sammalkorpi, 2002) (põhjalikum käsitlus peatükis 

1.3). Selleks tuleb üle vaadata ja parandada asulate heitveepuhastussüsteemid, rajada 

veekogude ümber puhverribasid, mis takistavad toiteainete jõudmist veekogusse, rajada 

märgalapuhasteid ja vähendada põldude väetamist (Jeppesen, Sammalkorpi, 2002). 

Järvesisene üldfosfori koormus peaks olema alla 0,1 mg l
-1 

(Hansson et al., 1998; Jeppesen, 

Sammalkorpi, 2002). 

Põhjataimestikule sobivate kasvutingimuste loomine on väga oluline – kuna makrofüüdid 

ja nende pealiskasv tarbivad efektiivselt toiteaineid, väheneb fütoplanktonile kättesaadavate 

toiteainete hulk vees. Samuti on osad makrofüüdid (tähk-vesikuusk, vahelmine näkirohi, räni-

kardhein, Chara globularis) võimelised eritama vette allelopaatilisi ühendeid, mis on 

vetikatele toksilised ja pärsivad nende arengut (Hosper et al., 2007; Celewicz-Gołdyn, 2010). 

Madalates tuultele avatud järvedes vähendavad makrofüüdid lainetuse mõju ja soodustavad 

settimist. Samal ajal stabiliseerivad need oma juurtega setteid ning sellega väheneb setete 

resuspensioon (joonis 1) (Hansson et al., 1998; Jeppesen, Sammalkorpi, 2002). Makrofüütide 

tähtsus seisneb veel selles, et taimestiku vahel leiavad kiskluse eest varjupaika ka suured 

taimtoidulised zooplankterid (Hosper et al., 2007). 

Selleks, et suurendada biomanipulatsiooni õnnestumise tõenäosust, peaks röövkalade 

osakaal järves peaks olema 25–30% (Benndorf, 1990). Röövkalad täidavad veekogus 

biomelioratiivset rolli, hoides väheväärtusliku peenkala arvukust kontrolli all. 

 

Varem arvati, et biomanipulatsiooni saab edukalt teostada vaid väikestes ja madalates 

järvedes, mille maksimaalne suurus on kuni neli hektarit ja maksimaalne sügavus kuni neli 

meetrit. Samuti arvati, et sinivetikate domineerimisel ei saa biomanipulatsioon olla edukas. 

Mitmed viimasel ajal läbiviidud uurimused (Horppila et al., 1996; 1998; Scharf, 2007; 

Ventelä, 2009) on aga tõestanud, et biomanipulatsiooni on võimalik teostada ka oluliselt 

suuremates, sügavamates, kihistunud või sinivetikarohketes järvedes, kuid see võib kujuneda 

tunduvalt kallimaks ja keerulisemaks (Hansson et al., 1998). 

 
 

Tagamaks biomanipulatsiooni maksimaalset efektiivsust, peab lepistoiduliste kalade 

väljapüük olema väga intensiivne. Nii plankton- kui ka bentostoiduliste kalade hulka tuleb 

võimalikult lühikese aja jooksul vähendada vähemalt 75% ulatuses (Perrow et al., 1997; 

Scheffer, 1998; Lammens et al., 2001). Kuna planktontoidulised kalad toituvad otseselt 

zooplanktonist, siis on just nemad masspüügil peamiseks sihtmärgiks. Bentostoiduliste 

kalade, eriti karpkalalaste, väljapüük on oluline just nende toiduotsimise tüübi tõttu. Ahmides 

setete ülemist kihti suu kaudu sisse ja väljutades seda läbi lõpuste ning kurnates lõpuspiidega 

toiduobjekte välja, põhjustavad nad setete resuspendeerumist, mis suurendab vee hägusust 

ning seega halvenevad veekogus valgustingimused (Angeler et al., 2003). Põhjatoiduliste 

kalade toitumiskäitumise tulemusena satuvad toiteained taas vette, soodustades sellega 

fütoplanktoni arengut. Samuti on võimalik, et tuhnimisega piiravad nad suurtaimede kasvu ja 

levikut (Hansson et al., 1998). 
 

Õnnestunud tervendamise kogemused Euroopa järvede näitel, kus domineerisid 

karpkalalased, kinnitavad, et ühel aastal väljapüütava kala hulka tuleks planeerida järgneva 

võrrandi abil: 
 

   Püügivajadus = 16,9 × TP
0,52 

 

püügivajadus – kg ha
-1

 a
-1

; 

TP – µg L
-1

. 
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Võrrandi aluseks on üldfosfori kontsentratsioon vees. Võrrand näitab optimaalset 

väljapüütavate kalade kogust esimesel biomanipulatsiooni aastal (Jeppesen, Sammalkorpi, 

2002). 

Eeluuringud 

Enne veekogu tervendamist on väga oluline teada selle varasemat ja praegust seisundit. 

Selleks, et leida parim meetod järve seisundi parandamiseks, tuleb läbi viia põhjalikud 

limnoloogilised eeluuringud (põhjalikum vajalike eeluuringute käsitlus peatükkides 1 ja 3). 

Lisaks üldistele limnoloogilistele uuringutele tuleb analüüsida tervendamismeetme sobivust 

konkreetses veekogus. Eeluuringutega peab selguma, kas eeldused biomanipulatsiooni 

teostamiseks on täidetud. Samuti võiks läbi viia ka spetsiaalsed katsed põhjast avatud, 

setetesse kinnituvate mesokosmidega (kotieksperiment), mis tõendaksid kalade elutegevuse 

soodsat mõju fütoplanktoni arengule ja veesamba hägususele tervendamisobjektiks olevas 

järves. Sellised katsed aitavad hinnata kalade eemaldamise mõju järve vee kvaliteedile. Et 

biomanipulatsioon oleks edukas, tuleb hankida võimalikult detailset infot väljapüütavate 

kalade käitumisbioloogia kohta (Sammalkorpi, 2003). Et välja selgitada liikide 

proportsionaalne levik, nende ajalis-ruumiline paiknemine ning tihedus avavees, võib 

kasutada katsetraalimist ning mitmesektsioonilisi uppuvaid ja ujuvaid seirevõrke (Berg et al., 

1997; Järvalt et al., 2002), kaldapiirkonnas aga uppuvaid mitmesektsioonilisi seirevõrke, 

nooda- ja mõrrapüüki. Katsetraalimise asemel võib kasutada ka veemassiivi vertikaalset ja 

horisontaalset kajaloodimist (Jeppesen, Sammalkorpi, 2002; Sammalkorpi, 2003). Samuti on 

biomanipulatsiooni planeerides väga oluline eelnevalt kindlaks teha, missugustel liikidel on 

käsitletavas veekogus suur taastumisvõime. 

4.2 Seire ja järelseire 

 

Nii biomanipulatsiooni perioodil kui ka biomanipulatsioonijärgsel perioodil tuleb tervendatud 

veekogu regulaarselt seirata (vt pt 3). Tuleb hinnata veekogu seisundit nii füüsikalis-

keemiliste (TP, TN, pH, Secchi ketta nähtavus) kui ka bioloogiliste kvaliteedinäitajate (Chl a 

sisaldus, fütoplanktoni kooslus, fütoplanktoni arvukus ja biomass, zooplanktoni arvukus ja 

biomass) alusel. 

4.3 Näiteid biomanipulatsiooni rakendamisest 

 

Biomanipulatsiooni järvede tervendamise meetodina on rakendatud mitmetes riikides nii 

Euroopas kui ka Põhja-Ameerikas. Kõige levinumateks biomanipulatsiooni meetoditeks on 

olnud kalade selektiivne väljapüük ja röövkalade asustamine või nende kahe kombinatsioon. 

Rakendusnäited 

Biomanipulatsiooni mõju vee kvaliteedile on uuritud väga erineva morfomeetria ja 

ökoloogilise seisundiga Soome järvedes. Kümne järve biomanipulatsiooni uuring näitas, et 

kõikides järvedes vähenes tervendamisjärgselt sinivetikate biomass ning lühenes 

veeõitsengute periood ning tõusis suure taimtoidulise zooplanktoni osakaal. Madalam Chl 

a/TP suhe näitas, et taimtoidulise zooplanktoni kontroll vetikakoosluse üle tugevnes (Olin et 

al., 2006). 

 

Äimäjärvi (pindala 8,5 km
2
, keskmine sügavus 2 m) on kaheosaline rohketoiteline Lõuna-

Soome järv, mis on olnud eutroofne alates 1960-ndate lõpust. Esimese tervendamismeetmena 

hakati 1990-ndate keskel vähendama toiteainete väliskoormust. Järgmise sammuna alustati 

1997. a biomanipulatsiooni planktontoiduliste kalade massilise väljapüügiga. Kasutati nii 
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mõrra- kui ka noodapüüki. Mõrrapüüki viisid läbi kohalikud inimesed kevadel, noodapüügiks 

palgati aga professionaalne meeskond. 2001. a kevadeks oli järve mõlemas osas välja püütud 

502 kg/ha lepistoidulisi kalu, peamiselt särge. Tervendamismeetme rakendamise järel 

vähenesid järves fütoplanktoni biomass ja Chl a kontsentratsioon, samuti vähenes 

veeõitsengute arv. Suurte vesikirbuliste Daphnia ja Bosmina liikide biomass tõusis, mis 

näitab kalade kiskluse surve vähenemist zooplanktonile. Kokkuvõttes aga olid kalade 

masspüügi tulemused Äimäjärvis küllaltki tagasihoidlikud ning arvatakse, et muutused vee 

kvaliteedis olid tingitud pigem toiteainete vähenenud kättesaadavusest kui herbivoorse 

zooplanktoni kiskluse suurenemisest (Rask et al., 2003). 

Vesijärvi (pindala 109 km
2
, keskmine sügavus 6,8 m) on Soomes Lahti linna läheduses asuv 

kolmeosaline järv. Vesijärvi tervendamise projekt on olnud üks edukamaid ja suuremaid 

biomanipulatsiooni projekte Soomes. Sinivetika õitsenguid täheldati järves juba 1920-ndatel 

aastatel, alates 1960-ndatest aastatest alates sai sellest aga püsiv probleem, ning õitsenguid oli 

isegi talvekuudel. Algselt kasutati järve Enonselkä osas vee kvaliteedi parandamiseks 

kunstlikku aeratsiooni (1979–1984), hiljem biomanipulatsiooni, mille käigus püüti, peamiselt 

traalimise teel, välja lepiskalu (särge ja tinti). Traalpüük toimus aastatel 1989–1993, kokku 

püüti välja 1100 tonni kalu (432 kg/ha). Tervendamise käigus asustati järve ka haugi maime 

(Horppila et al., 1996). Pärast masspüügi lõppemist on siiani rakendatud järelkalastust, mis 

tähendab, et igal aastal püütakse vastavalt arvutustele välja teatud hulk lepistoidulisi kalu. 

Vesijärvi Enonselkä osas on iga-aastane püügimaht ~30 kg/ha (Sammalkorpi et al., 2006*; 

http://www.puhdasvesijarvi.fi). Rakendatud meetmete tulemusena kahekordistus vee 

läbipaistvus, vähenes TP ja Chl a kontsentratsioon ning sinivetikate osakaal langes kogu 

fütoplanktoni biomassist algselt 67%-lt 9%-le. Pärast biomanipulatsiooni suurenes ka 

makrofüütidega asustatud ala. Eriti oli seda märgata kanada vesikatku (Elodea canadensis) ja 

räni-kardheina (Ceratophyllum demersum) puhul. Kui kanada vesikatk kasvas enne vaid kuni 

2 m sügavuses vees, siis hiljem täheldati kolooniad juba ka 4 m sügavusel. Zooplanktoni 

biomassis olulisi muutusi ei täheldatud, mis näitab, et biomanipulatsiooni edukus ei olene 

ilmtingimata vaid zooplanktoni toitumissurvest fütoplanktonile. Märkimisväärne lepiskalade 

eemaldamine järvest võib viia vee kvaliteedi paranemisele, ilma et toimuks erilisi muutusi 

zooplanktoni koosluses (Horppila et al., 1998). Paljudel juhtudel on vähenenud toiteainete 

sisekoormuse mõju järve vee kvaliteedile suurem kui zooplanktoni arvukuse tõusu tagajärjel 

kahanenud fütoplanktoni biomassil (Horppila et al., 1996). 

 

Finjasjöni järv (pindala 11 km
2
, keskmine sügavus 2,5 m) on madal eutroofne järv Lõuna-

Rootsis. 1920-ndatel aastatel oli järv selgeveeline, suvise ligikaudu 2 m läbipaistvusega. 20. 

sajandi esimesel poolel lasti järve linna puhastamata reovett ja alates 1930. aastast hakkas 

järve toitelisus märkimisväärselt kasvama. 60% järve põhjast kattis 3 m paksune setete kiht. 

1987. a hakati järve põhja setetest puhastama ning 5 aastat hiljem oli 25% setetest 

eemaldatud. Siis projekt peatati, kuna süvendatud aladelt jätkus fosfori eraldumine vette 

(Annadotter et al., 1999). Selektiivset kalade masspüüki traalimise teel alustati 1992. a 

oktoobris. Enne biomanipulatsiooni moodustasid latikas ja särg 90–95% kalade kooslusest. 

Kaks aastat pärast traalpüügi alustamist oli suhe karpkalaliste ja röövkalade vahel juba 1:1. 

Välja püüti 33% särje ja 10% latika biomassist. Kalade väljapüük lõpetati 1994. a. 

Pärast biomanipulatsiooni Finjasjöni järves vähenes vee TP sisaldus, klorofülli 

kontsentratsioon hakkas vähenema juba enne biomanipulatsiooni, samuti suurenes 

zooplanktoni biomass. Silmapaistvaid muutusi vee läbipaistvuses ei täheldatud enne 1994. a. 

Esimesel biomanipulatsiooni aastal kasvas 0+ ahvenate arvukus märgatavalt. Kõige 

märkimisväärsemad olid aga muutused veesisese taimestiku katvuses, mis tõusis 5%-lt 25%-

ni ning sinivetikate hulgas: nende osa fütoplanktonis vähenes 95%-lt vähem kui 20%-le 

(Hansson et al., 1998). 1994. ja 1995. a vähenes järsult ka fosfori sisekoormus, arvatavasti 
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vähenenud fütoplanktoni settimise tagajärjel. Samuti suurenes neil aastatel vee läbipaistvus, 

samuti ilmselt vähenenud fütoplanktoni biomassi tõttu. Vee läbipaistvuse suurenemine tegi 

võimalikuks veesisese taimestiku, nagu vesikatku, vesikuuse (Myriophyllum) ja penikeele 

(Potamogeton) arengu (Annadotter et al., 1999). 

 

Ringsjöni järv (pindala 40 km
2
, keskmine sügavus 4,7 m) on kolmeosaline (Sätoftasjön, 

Eastern Ringsjön ja Western Ringsjön), suhteliselt madal järv Lõuna-Rootsis. 1880. aastal 

alandati veetaset järves 1,5 m võrra. Sajandivahetusel oli suvine läbipaistvus veel 2–2,5 m. 

Veetaseme alandamine ning intensiivne põllumajanduse areng viisid selleni, et 1940. a hakkas 

järv eutrofeeruma. 1975. a oli fosfori kontsentratsioon järves juba 5 korda kõrgem kui 10 

aastat varem. Järve seisundit on pidevalt jälgitud alates 1970. aastast (www.limnol.lu.se). 

 

1989. aastal alustati kahes järveosas – Sätoftasjönis ja Western Ringsjönis – 

biomanipulatsiooni. Lepistoidulisi kalu püüti välja traalimise teel. TP kontsentratsioon ja 

sinivetikate osa fütoplanktonis hakkas alanema juba enne biomanipulatsiooni, ilmselt 

vähenenud reovee hulga ja põldude väetamise vähenemise tõttu. Sätoftasjöni osas suurenes 

vee läbipaistvus ja vähenes Chl a kontsentratsioon. Põhjuseks võib olla vähenenud kalade 

biomass. Muutusi ei täheldatud zooplanktoni koosluses, röövtoiduliste kalade arvukuses ega 

ka veesiseste suurtaimede katvuses. Western Ringsjönis leidsid pärast biomanipulatsiooni aset 

vaid väga minimaalsed muutused. Eastern Ringsjöni osas (pindala 2000 ha, maksimaalne 

sügavus 16,4 m) eemaldati 1988. a talvel ja kevadel osaliselt mitteselektiivselt kalu, mille 

tulemusel särje biomass vähenes 80% võrra. Enne biomanipulatsiooni oli vee läbipaistvus 

0,75 m, pärast 1,5–2 m. TP kontsentratsioon vähenes 40% ja sinivetikate osatähtsus 60% 

(Hansson et al., 1998). 

 

Taanis on viimastel aastakümnetel tervendatud üle 80 järve. Biomanipulatsioon on olnud 

enim kasutatud meetod (ainult röövkala asustamine 50 järves; selektiivne masspüük 36 

järves). Järvedes, kus asustati vaid röövkala, jäid tulemused kesiseks. Selged positiivsed 

tulemused olid näha ainult ühes järves 50-st. Samuti olid muutused minimaalsed järvedes, kus 

kalu püüti välja vähem kui 200 kg/ha (Sondergaard et al., 2009). Pea kõikides tervendatud 

järvedes, kus püügimaht oli suurem kui 200 kg/ha, on olnud selged positiivsed tulemused. 

Rohkem kui pooltes tervendatud järvedes vähenes Chl a kontsentratsioon ning vee 

läbipaistvus suurenes märgatavalt. Paljudes järvedes vähenesid lühikeseks ajaks ka toiteainete 

kontsentratsioonid (Sondergaard et al., 2007). Paraku on suurem osa tervendatud järvedest 

praeguseks tagasi biomanipulatsioonieelses seisundis. 

 

Vængi järves tehti biomanipulatsiooni (pindala 0,15 km
2
, keskmine sügavus 1,2 m) 1986.–

1988. a. Enne biomanipulatsiooni järves veesisest taimestikku peaaegu polnudki ning vee 

läbipaistvus oli vaid ~0,7 m. Biomanipulatsiooni meetodina kasutati kalade massilist 

väljapüüki, samuti vähendati fosfori väliskoormust (Lauridsen et al., 2003). Pärast rakendatud 

tervendamismeetmeid vähenesid Vængi järves TP ja Chl a kontsentratsioonid  (Hansson et 

al., 1998). Aastatel 1987–1990 vee läbipaistvus praktiliselt kahekordistus. Veesisese 

taimestiku kasvuala laienes märgatavalt (1987. a 1% järve pindalast, 1988 – 2%, 1989 – 50%, 

1990 – 80% ja 1991 – 90%) (Lauridsen et al., 1994). Aasta pärast biomanipulatsiooni toimus 

muutus zooplanktoni koosluses: domineerima hakkasid suured vesikirbulised, oluliselt tõusis 

taimtoidulise zooplanktoni biomass. Röövtoiduliste kalade osakaal tõusis 20%-lt peaaegu 

80%-ni kogu kalade biomassist. Viis aastat pärast biomanipulatsiooni hakkasid aga paljud 

näitajad taas halvenema. Suurenesid TP ja Chl a kontsentratsioon, vähenes vee läbipaistvus 

ning kahanes ka suurtaimedega asustatud alade pindala. Alates 1998. aastast veesisene 
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taimestik praktiliselt puudub ja järv on taas hägusaveeline (Hansson et al., 1998; Sondergaard 

et al., 2007). 

 

Hollandis on lisaks enamlevinud biomanipulatsiooni meetodile (kalade selektiivne 

masspüük) kasutatud ka karpidele sobiva substraadiga alade laiendamist ning katsetatud on 

taimede istutamist järve. Et neid meetmeid on aga kasutatud koos teiste meetoditega, siis on 

raske hinnata nende individuaalset mõju vee kvaliteedile. Järvedes, kus toimus kalade 

masspüük, on selge positiivne mõju olnud vähemalt lühiajaliselt seitsmes järves 14st 

(Sondergaard et al., 2007, 2009). Kuid nagu ka teised biomanipulatsiooni katsetused on 

näidanud, siis jäävad tulemused suure tõenäosusega lühiajaliseks, kui meetmega ei jätkata ja 

kalade masspüüki ei korrata kindlate ajavahemike järel. Hollandis võib välja tuua vaid ühe 

järve (Ijseren Man), kus ka 15 aastat peale biomanipulatsiooni TP, TN, Chl a ja vee 

läbipaistvus on jäänud tasemele, mis saavutati kohe peale kalade masspüügi lõppemist. Kahe 

aasta vältel püüti järvest välja kõik kalad ning vähesel määral ka järve süvendati. Peale 

masspüügi etappi asustati kahe aasta vältel järve tagasi koha, linaskit (Tinca tinca), särge ja 

roosärge (Scardinius erythrophthalmus) – kokku 120 kg/ha (Sondergaard et al., 2007). 

 

Bleiswijikse Zoom (pindala 0,144 km
2
, keskmine sügavus 1 m) on väike ja madal, tuulele 

avatud järv Hollandis. 1987. a jagati järv kaheks osaks, et uurida biomanipulatsiooni kui 

võimalikku hüpertroofsete järvede tervendamise meetodit. Enne tervendamise algust oli 

järves kalu 650 kg/ha. Kalastik koosnes peamiselt latikast, nurust (Blicca bjoerkna) ja 

karpkalast (Cyprinus carpio). 1987. a eemaldati kõik zooplanktonitoidulised kalad ja 85% 

bentostoidulistest kaladest. Üleminekuperioodil asustati ka koha maime. Kaks kuud pärast 

kalade masspüüki hakkasid järve põhja asustama makrofüüdid. Vähenesid Chl a, TP ja TN 

kontsentratsioonid. Vee läbipaistvus (Secchi) oli algselt 0,20 m, pärast kalade eemaldamist 

1,1 m. Suur zooplanktoni asustustihedus hoidis fütoplanktoni biomassi efektiivselt kontrolli 

all. Juba paar kuud hiljem hakkas zooplanktoni biomass taas vähenema, aga samas jäi ka 

fütoplanktoni biomass väikeseks – ilmselt eelkõige toiteainete puuduse või makrofüütide 

konkurentsi tõttu (Meijer et al., 1990). Viis aastat pärast biomanipulatsiooni oli TP oma algsel 

tasemel, läbipaistvus oli 0,5 m. Suure vesikirbulise Daphnia biomass oli väiksem kui algselt, 

suurtaimedega kaetud alad olid aga märkimisväärselt laienenud (Hansson et al., 1998). 

Kohamaimude ellujäämus oli väga väike ja koha ei suutnud piirata karpkalaliste juurdekasvu 

(Meijer et al., 1990). 

 

Zwemlusti järve (pindala 0,015 km
2
, keskmine sügavus 1,5 m) näide on ilmselt üks 

ilmekamaid biomanipulatsiooni näiteid. Järv kuivendati ja seejärel lasti uuesti vett täis. Järve 

põhjaossa kinnitati pajuvitsasid, et pakkuda varjepaiku zooplanktonile ning kudemispaiku 

haugile. Planktontoiduliste kalade väljapüüdmisega alustati 1987. aastal ja järve asustati 

röövkalu. 

Tulemused olid hämmastavad. Vee läbipaistvus (Secchi) suurenes 0,1 meetrilt 1,9 meetrini, 

Chl a kontsentratsioon vähenes 95% ja TP kontsentratsioon vähenes 50%. Suurte 

zooplankterite biomass seitsmekordistus ja 5 aasta pärast oli järve põhi täielikult kaetud 

makrofüütidega (Hansson et al., 1998). 

 

 

Eestis rakendati meedet esmakordselt koostöös taanlastega Harku järvel (pindala 1,64 km
2, 

keskmine sügavus 1,6 m). Aastatel 1990–1991 toimunud uuringutel selgus, et järve vee 

kvaliteedi parandamiseks on vaja välja püüda 80–90% särjepopulatsioonist, eemaldada 

pealmine 30 cm paksune fosforirikas settekiht ja piirata välist reostuskoormust. 1993. a 

alustati karpkalalaste massilise väljapüügiga. Aastal 1993 püüti välja 20–23 t ja 1994. a 7,5–8 
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t kalu. Väljapüügi tulemusena järve vee kvaliteet isegi paranes, kuid seoses finantseerimise 

lõpetamisega kalapüük lõpetati. Samuti ei eemaldatud settekihti. Kokkuvõttes ei olnud 

väljapüütud lepiskalade hulk piisav ja seetõttu jäid soovitud eesmärgid saavutamata 

(Tuvikene et al., 2006). 

 

Biomanipulatsioon Ülemiste järves 

 

Eeluuringud 

Ülemiste järve projekt on teine biomanipulatsiooni kogemus Eestis. Biomanipulatsiooni 

rakendamisele eelnenud andmete kogumise, analüüsimise ja planeerimise aeg oli tunduvalt 

pikem kui aktiivse väljapüügi periood ise, vastavalt siis 7 (1997–2003) ja 3 (2004–2006) 

aastat. Eelnes hulk eeltöid, mille raames analüüsiti erinevate tervendusmeetmete teostatavust 

(Tallinn Catchment Management Strategy, 2007), tehti järve kalavaru uuringuid (Järvalt, 

2002), viidi läbi nn „kotikatsed”, et selgitada välja latika ja särje mõju järve veekvaliteedile, 

mõõdistati uus järve sügavuste kaart, kavandati eesmärgid (tabel 3), koostati aja- ja 

tegevuskava (Sammalkorpi, 2003), kulu-tulu-analüüs ja lõpuks hangiti püügiload. 

 

Projekti tegi huvitavaks fakt, et 1990-ndate algusest oli kalapüük Ülemistes keelatud, mistõttu 

teadmised kalavarust olid algperioodil väga lünklikud (Pedusaar et al., 2008; Järvalt et al., 

2010). Katsepüügid erinevate püügivahenditega selgitasid välja, et järves on biomassi järgi 

suur täiskasvanud latika varu ning samuti selgus katsepüükidel ahvena ja koha suur 

reproduktsioonivõime. Latikas on Ülemiste järves oluline bentostoiduline kalaliik, keda ei 

ohusta kehakujust tulenevalt enam ka suured röövkalad – koha ja haug. Kuna latikas tuhnib 

toitu otsides veekogu põhjas, tehti järeldus, et selektiivne väljapüük peaks aitama vähendada 

toiteainete vabanemist setetest ning seega pidurdama fütoplanktoni kasvu. 

 

Uuringute tulemusena järeldati, et kolm kõige sagedamini väljatoodud eeltingimust 

biomanipulatsiooni õnnestumiseks (Mehner et al., 2002) on Ülemiste puhul rohkem või 

vähem täidetud: võrreldes 1970-ndate aastatega oli toiteainete väliskoormus vähenenud pea 

kaks korda ning makrofüütide leviku laienemiseks ja röövkalade varu suurenemiseks ei 

nähtud olulisi takistusi (Pedusaar et al., 2008). Lisaks toodi välja mitmeid muid projekti 

teostatavust toetavaid faktoreid nagu juba suhteliselt madal järvesisene üldfosfori 

kontsentratsioon; üldfosfori ja fütoplanktoni hulga positiivne korrelatsioon; järve madalus ja 

hästi eristuvad sügavamad kohad järves, mis peaks kergendama masspüügi läbiviimist; 

pikenenud veeviibeaeg järves; ainult üks järve haldamise eest vastutaja; püügisurve 

puudumine röövkaladele ja asjaolu, et kalapüük ei häiri otseselt Tallinna veepuhastusjaama 

igapäevatööd. 

 

Lisaks eelloetletud toetavatele faktoritele analüüsiti ka biomanipulatsiooni kui 

tervendusmeetme võimalikke negatiivseid tagajärgi või ebaõnnestumise põhjusi. Hoolimata 

väliskoormuse vähenemisest tasemele, mis oli lähedane soovituslikule (Hansson et al., 1998; 

Meijer et al., 1999; Jeppesen & Sammalkorpi, 2002), võib Ülemiste järve mõjutav väline 

toiteainete voog osutuda ikkagi liiga kõrgeks, saades saatuslikuks meetme edule Ülemistes. 

Samuti võib biomanipulatsiooni õnnestumist ohustada kalade suur taastootmisvõime. Projekti 

negatiivseks tulemiks loeti ka võimalikku koloonialiste sinivetikate arvukuse kasvu või 

domineerima hakkamist järve fütoplanktoni liigilises koosseisus peale biomanipulatsiooni. 
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Nimelt raskendavad limatupega ümbritsetud sinivetikate kolooniad või nende üksikud rakud 

vee puhastamist veetöötlemise tehnoloogia esimeses etapis, ummistades mikrofiltrid. 

 

Nullhüpotees enne projektiga alustamist oli järgmine: Ülemiste järves mõjutab lepiskala 

selektiivne väljapüük toiduahela kontrolli pigem alt-üles kui ülevalt-alla. 

 

Lepiskala väljapüük ja muutused järve kalavarus 

Biomanipulatsiooni aktiivses faasis (aastatel 2004–2006) püüti järvest kokku 156 tonni kala, 

millest latikas moodustas 55%, särg 26%, ahven 8% ja kiisk 5%. Ülejäänud liikide osakaal 

kogu saagist oli väike, moodustades kokku vaid 6% (tabel 1). 

 

Peamised püügivahendid olid peenesilmalised kastmõrrad ja noot. Peenesilmalise 

kastmõrraga suleti ka Pirita-Ülemiste kanal, et särg ega latikas ei saaks sügisel järvest Pirita-

Ülemiste kanalisse migreeruda (tabel 2). Latikas ja särg moodustasid selgelt üle poole saagist 

peamistes püügivahendites v.a jääalusel püügil, mil särg üksinda oli kõige arvukam. 

 

Tabel 1. Ülemiste biomanipulatsiooni projekti aktiivses faasis (2004–2006) väljapüütud 

liikide osa kogusaagist 

Liik % kogusaagist  kg/ha 

Latikas 55 88 

Särg 26 41 

Ahven 8 13 

Kiisk 5 8 

Viidikas 1,5 2,6 

Rääbis 0,5 0,9 

Vimb 0,1 0,2 

Angerjas 1 1,7 

Koha 0,4 0,8 

Haug 1,3 2,3 

Peenkala 1,2 2 
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Enne igakordset püügile asumist tehti sonariga kindlaks kalaparvede paiknemine järves. 

Joonis 4. Sonari kajaprofiil (foto Arto Hautala) 

Vastavalt kalade liikumisele Ülemistes paigutati ümber püügivahendid või asuti noodapüügile 

(joonis 5). 

 

 

Joonis 5. Noodapüügiloomused 2004. a septembris (vasakul) ja novembris (paremal) 

Ülemistes 
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Tabel 2. Püügipingutuse statistika peamiste püügivahenditega Ülemiste järve 

biomanipulatsiooni aktiivses faasis 

 2004 2005 2006 

Mõrrapüük 
Kevad ja sügis Kevad, suvi ja sügis Kevad 

Mõrdade arv 

(maksimaalne) 

12 31 31 

Mõrrapüügi päevi 187 1803 867 

Kogusaak 

(tonnid) 

9,4 45,9 11,4 

Pirita-Ülemiste 

kanali mõrd 

Sügis Sügis  

Mõrrapüügi päevi 33 47 

Kogusaak 

(tonnid) 

7,8 6 

Noodapüük 
Jää-alune 

püük 

Sügis Suvi Sügis Kevad Suvi Sügis 

Noodaloomuste 

arv kokku 

6 5 60 11 5 57 6 

Noodaga 

läbipüütud 

pindala (ha) 

23 37 259 47 56 376,6 43 

Noodaloomuse 

keskmine suurus 

(ha) 

3,8 7,4 4 4 11,2 6,7 7,2 

Noodaloomuse 

keskmine saak 

(kg) 

105 148 483 324 40 310 294 

Kogusaak 

(tonnid) 

0,6 0,74 29 4 0,2 17,7 1,8 

 

Üldine kalade biomass järves vähenes, mis peegeldus nii püügipingutuse statistikas (tabel 2) 

kui ka nooda- ja mõrrapüügi saagikuses (joonis 6). Muutus latika pikkuse ja kaalu seoses 

näitas, et latika toitumisvõimalused olid paranenud (joonis 7). 
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Joonis 6. 2005. ja 2006. a nooda- ja mõrrapüügi saagikus 

 

 

Joonis 7. Latika kaalu ja pikkuse seos enne biomanipulatsiooni (2003–2004) ja 

biomanipulatsioonist mõjutatud 2005. a Ülemiste järves 

 

Muutused Ülemiste järve vee kvaliteedis peale biomanipulatsiooni 

Biomanipulatsioonist mõjutatud aastate (2005–2007) vegetatsiooniperioodidel vähenesid 

Ülemistes oluliselt üldfosfor ja üldlämmastik, samuti klorofüll a (Chl a) ning fütoplanktoni 

biomass (tabel 3 ja Pedusaar et al., 2010). Fütoplanktoni kooslusesse ilmusid niitjate 

sinivetikate kõrvale kolooniaid moodustavad mikro- ja pikoplanktoni liigid (joonis 8) ning 

kevadine fütoplanktoni kooslus muutus liigirikkamaks. Vee läbipaistvus (Secchi) paranes 

ainult maikuus. Vastupidiselt ootustele ei suurenenud järve vesikirbuliste biomass ja Daphnia 

cucullata jäi jätkuvalt ainsaks oma perekonda esindavaks zooplankteriks Ülemistes. 

Keriloomad domineerisid enne biomanipulatsiooni ja ka pärast, ehkki nende arvukus langes 

oluliselt (tabel 3 ja Pedusaar et al., 2010), mis oli veetöötlemise seisukohalt positiivne 

tulemus. 

0

20

40

60

80

100

120

Noodapüük juulis CPUE kg/ha Mõrrapüük aprill-mai CPUE

2005

2006



Autoriõigus: Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus, 2011 

 

Järvesisene üldfosfori vähenemine omistati nii biomanipulatsioonist tingitud mõjule, sest 

fosfori vabanemine setetest vähenes tänu bentostoidulise latika biomassi vähendamisele, kui 

ka välise koormuse vähenemisele (Pedusaar et al., 2010). Fütoplanktoni liigilise koosseisu 

järsu muutuse põhjustas algselt suvine paduvihm ja sellele järgnenud järve kiirenenud 

veevahetus. Hilisem koloonialiste sinivetikate domineerimine koos niitjate mikrovetikatega 

oli järve üldfosfori kontsentratsiooni vähenemise, aga ka veealuste valgustingimuste 

paranemise tagajärg kevadel. Leiti, et esmajoones oli just ahvena suur reproduktsioonivõime 

põhjuseks, miks suuremate vesikirbuliste arvukus järves ei taastunud. 

Nullhüpotees pidas paika, st lepiskala selektiivne väljapüük Ülemiste järves mõjutas 

esmajoones toiduahela alt-üles-kontrolli, samas ülevalt-alla- kontroll jäi lühiaegseks või 

osutus statistiliselt ebaoluliseks. 

 
 

Joonis 8. Fütoplanktoni kooslus enne (vasakul) ja pärast biomanipulatsiooni (fotod Tiia 

Pedusaar) 

 

Tabel 3. Vee kvaliteedi parameetrid (keskmine ± standardviga) vegetatsiooniperioodil enne 

biomanipulatsiooni (2000–2004), biomanipulatsiooni ajal (2005 ja 2006) ja peale 

biomanipulatsiooni (2007) Ülemiste järves ning püstitatud eesmärk. Vee läbipaistvus on 

väljendatud Secchi ketta keskmise lugemina maikuus. 

 

 

 

Biomanipulatsiooni rollist järve haldamises tulevikus 

Ülemiste järve haldamine tulevikus peaks sisaldama välise ja sisemise koormuse 

vähendamiseks teostatavate meetmete rakendamist ja/või jätkumist ning samuti ka toiduahela 

reguleerimist (biomanipulatsiooni) (Pedusaar, 2010). 

Parameeter 2000–2004 

N = 32–138 

2005 

N = 26–27 

2006 

N = 26–27 

2007 

N = 26–27 

Eesmärk 

Üldfosfor (µg l
-1

) 48 ± 1 54 ± 2 31 ± 2 36 ± 2 <50 

Üldlämmastik (µg l
-1

) 1494 ± 40 1309 ± 59 1082 ± 46 1214 ± 136  

Chl a (µg l
-1

) 30 ± 2 23 ± 2 20 ± 2 21 ± 2 <25 

Fütoplanktoni biomass 

(mg l
-1

) 

15 ± 1 9 ± 2 8 ± 1 6 ± 1 5 

Vesikirbuliste biomass 

(mg l
-1

) 

0,570 ± 0,147 0,287 ± 0,048 0,165 ± 0,036 0,189 ± 0,038 suurem 

Keriloomade arvukus 

(mln is. m
-3

) 

0,486 ± 0,055 0,286 ± 0,033 0,218 ± 0,023 0,122 ± 0,019 väiksem 

Vee läbipaistvus mais 

(cm) 

81 132 114 123  
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Kalavarude majandamisega Ülemistes tuleks kindlasti jätkata, töötades välja kalapüügi 

reeglid, et kaitsta röövkalade varu ja aidata röövkalal hoida „kontrolli” lepiskala üle. 

Perioodilised katsepüügid erinevate püügivahenditega annaksid infot, mille põhjal saaks 

otsustada masspüügi läbiviimise vajalikkuse üle. Kuna 2004.–2006. a biomanipulatsiooni 

aktiivses faasis keskenduti täiskasvanud latika väljapüügile, siis edaspidi tuleb ilmselt 

tähelepanu pöörata ka teistele, esmajoones suure paljunemisvõimega kalaliikidele Ülemistes. 

 

Efektiivsema toiduahela nimel vääriks kaalumist ka kevadine veetaseme alandamine, 

soodustamaks suurtaimestiku arengut järves, mis toetaks omakorda suurte taimtoiduliste 

zooplankterite arengut, pakkudes neile varju kalade kisklussurve eest. 

 

Järve oligotrofeerumisega, millele võis ja võib tulevikuski kaasa aidata biomanipulatsioon, 

kaasneb kolooniaid moodustavate sinivetikate arvukuse kasv, mis samas ei ole ka esmakordne 

nähtus järve ajaloos (Pedusaar, avaldamata andmed). Seetõttu tasub kaaluda 

veepuhastustehnoloogia esimese etapi täiustamist. 

 

Ehkki Ülemiste on olnud sajandeid veeallikaks Tallinna linnale, on dokumenteeritud andmeid 

ja avaldatud artikleid järve kohta väga vähe (Pedusaar, 2010). Biomanipulatsiooni 

rakendamise käigus kerkis andmete analüüsimisel üles uusi küsimusi, mis vajaksid täiendavat 

andmeanalüüsi või spetsiaalseid uuringuid. 

Järve parema haldamise, sh biomanipulatsiooni parema mõistmise nimel on hädavajalikud 

Ülemiste järve setete uuringud, mis annaksid infot järve mineviku kohta. Samuti annaksid 

uuringud teavet ka akumuleerunud fosfori koguste kohta ja selle võimest vabaneda 

veesambasse ning heidaks valgust ka paljuräägitud Ülemiste setete eemaldamise mõttekusele 

ja teostatavusele. Lisaks eelpoolmainitud setete uuringule oleks vajalikud nii füto- kui ka 

zooplanktoni detailsed uuringud, hõlmates nii pikoplanktoni kui röövtoidulise zooplanktoni 

rolli järve toiduahelas. 

Üks vajalikumaid uurimisteemasid oleks seoste leidmine veekvaliteedi nende parameetrite 

vahel, mida vaadeldakse veepuhastuse tehnoloogia efektiivsuse hindamisel (tulenedes suuresti 

joogivee direktiivist), nagu orgaanilise aine kontsentratsioon (PHT või TOC), vee hägusus, 

vee pH ja järve seisundit iseloomustavate elustikuparameetrite vahel nagu fütoplankton, Chl 

a, zooplankton. Ökoloogiliste parameetrite abil hinnatakse biomanipulatsiooni edukust, kuid 

veetöötlemise efektiivsuse hindamise seisukohalt ei oma need tähtsust. Limnoloogide ja 

tehnoloogide huvid on küll samad st parem veekvaliteet järves, kuid nn „keel”, millega nad 

üksteist kõnetavad, ei ole sageli teisele poolele arusaadav. 

 

Ühegi veekogude tervendamiseks kasutatava meetme mõju ei ole igavene. Seega on Ülemiste 

järve jätkusuutlik haldamine oluline, eriti kui silmas pidada seda, et Tallinna linnale paremat 

alternatiivset joogivee allikat ei ole (Ülemiste …, 2001). 

 

Biomanipulatsiooni rakendamisel üles kerkinud praktilistest probleemidest 
Biomanipulatsiooni rakendamisel kerkis üles mitmeid probleeme. Eestis puudus varasemast 

hoolikalt planeeritud, läbiviidud ja dokumenteeritud biomanipulatsiooni kogemus, mistõttu 

tekitas see meede ühiskonnas vastukaja. Ajakirjanike suur huvi andis võimaluse selgitada 

biomanipulatsiooni kui tervendusmeetme sisu ning selle rakendamise vajadust (Pedusaar et 

al., 2006; Zobel 2006ab). 

Peale liigilise koosseisu on lepiskala selektiivse väljapüügi teostamiseks vaja täpselt teada, 

millal ja millistes järve osades kala parvleb, et saavutada väljapüügi piisavat efektiivsust. 

Eelnevast oleneb ka püügivahendite valik. Selle kindlakstegemiseks kulus Ülemiste järvel 
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rohkem aega kui mõne teise järve biomanipulatsiooni projekti puhul, kuna eelnevaid andmeid 

kalastiku kohta oli vähe ja puudusid ka teadmised kalade käitumise kohta selles järves. 

Projekti rakendamisel selgus ka Eesti lünklik õigusloome, mis puudutab biomanipulatsiooni 

või mis tahes muu veekogu tervendusmeetme rakendamist. Esmajoones seondus see 

väljapüütud lepiskala realiseerimisega, sest selektiivse püügi saak on valdavalt turuväärtust 

mitte omav või madala turuväärtusega peenkala. 

 

Ülemiste järve projekt on Eestis seni ainus omalaadne teaduspõhiselt planeeritud ja rohkem 

või vähem dokumenteeritud biomanipulatsiooni projekt ning selle tulemusi on avaldatud ka 

rahvusvahelistes teadusajakirjades. Tegelikult pole Eestis siiani ühtki teist igakülgselt 

ettevalmistatud ja ka läbiviidud näidet järvede tervendamiste kohta (Ott et al., 2006). Samas 

tõi hiljutine raport Eesti keskkonnaseisundi kohta (Estonian …, 2009) esile, et umbes 40% 

Eesti järvede ökoloogiline seisund on kesine või lausa halb. Lootustandev on SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt pinnaveekogude tervendamise programmi 

käivitamine, milles on ette nähtud finantse ka järvede seisundi parandamiseks. 

 

 

4.4 Biomanipulatsiooni kui järve tervendamise meetodi tugevused, nõrkused, 

võimalused ja ohud 

 

Tabel 4. Biomanipulatsiooni TNVO-analüüs 

Tugevused 

 Tõhus meetod 

 Palju rakendusnäiteid teistest riikidest 

 Suured kogemused teistes riikides 

 Palju avaldatud ülevaateartikleid 

 Keskkonnasõbralik 

 Võimalik kasutada kombineerituna teiste 

meetoditega 

 Toiteainete väliskoormuse vähenemine 

 Koostöö ekspertidega naaberriikidest 

(Soome) 

 Õigete võtete rakendamisel tulemused 

pikaajalised 

Nõrkused 

 Eeldab väga põhjalikke teadmisi veekogus 

toimivate toitumissuhete kohta 

 Vajalikud väga põhjalikud eeluuringud / 

suureeltööde hulk 

 Saavutatud seisundi säilitamine nõuab 

järjepidevat rakendamist (järelkalastus) 

 Võib kujuneda väga kalliks 

 Eestis vähe rakendatud 

 Raske leida rahastamist 

 Spetsiaalne tehnika on kallis ja võib olla 

raskesti kättesaadav 

 Vajalik väga detailne tööde planeerimine 

 Lünklik õigusloome 

Võimalused 

 Koostöö teiste riikidega 

 Koostöö kogenud spetsialistidega 

 

Ohud 

 Ebapiisavad eeluuringud 

 Kõrge toiteainete sisekoormus 

 Positiivne tulemus ei ole garanteeritud 

 Huvigruppide erimeelsused 

 Huvipoolte konfliktid 

 Kooskõlastamatu tegevus 

 Järjepidevuse puudumine 

 Tööde katkemine rahastamise lõpetamisega 
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Kokkuvõte 
 

Biomanipulatsiooni projektide seas on olnud nii edukaid kui ka vähem edukaid projekte. 

Paljudes järvedes on jäänud loodetud tulemused saavutamata või on vee kvaliteedi muutused 

olnud väga lühiajalised (Jeppesen et al., 1990b; Jeppesen, Sammalkorpi, 2002; Lauridsen et 

al., 2003; Olin et al., 2006; Søndergaard et al., 1990, 2007;). Tänu paljudele uurimustele on 

selgunud põhjused, miks teatud juhtudel ei pruugi tulemused olla nii positiivsed kui oodatud. 

Arvatakse, et pikemaajaliste muutuste saavutamiseks on oluline, et järves oleks paigas rööv- 

ja lepistoiduliste kalade suhe ja makrofüütidega kaetud alade protsent järve pindalast peaks 

olema vähemalt 15−20 (Hosper et al., 1990; Jeppesen et al., 1990b; Schriver et al., 1995). 

Samuti on selge, et mõnel järvel on paremad eeldused edukaks biomanipulatsiooniks kui 

teistel ja biomanipulatsioon suurtes ning sügavates järvedes nõuab rohkem ressurssi ja 

suuremaid finantseeringuid võrreldes väiksemate ja madalamate järvedega. 

 

Eduka biomanipulatsiooni tulemusel väheneb plankton- ja bentostoiduliste kalade biomass ja 

järvesisene P koormus. Suureneb zooplanktoni biomass, mis hoiab kontrolli all fütoplanktoni 

arvukust. Sellest lähtuvalt suureneb vee läbipaistvus (Secchi) ja veealused makrofüüdid 

saavad hakata levima, mis ka omakorda läbi toiteainete konkurentsi suruvad alla vetikate 

kasvu (joonis 1, 9). 

 

Tähtsamad punktid edukaks biomanipulatsiooniks: 

1. Enne biomanipulatsiooni läbiviimist tuleb fosfori ja lämmastiku väliskoormus viia 

võimalikult madalale. Fosfori kontsentratsioon peaks jääma alla 100 µg/l. 

2. Biomanipulatsioon peab olema intensiivne ja planktontoiduliste kalade hulka tuleb 

vähendada vähemalt 75% ulatuses. 

3. Põhjatoiduliste kalade arvukust tuleb samuti tugevalt piirata. 

4. Biomanipulatsioonijärgsetel aastatel tuleb lepiskalade noorjärkude arvukus hoida 

kontrolli all. Selleks võib järve asustada röövtoidulisi kalu. Samuti tuleb jätkata 

järelpüükidega 

5. Põhjataimestikule tuleb luua sobivad kasvutingimused. 

 

Joonisel 9 on antud kokkuvõtlik ülevaade biomanipulatsiooniga kaasneda võivatest 

protsessidest (Hansson et al., 1998). Välja on toodud ka muutuste ligikaudne toimumine 

ajateljel – ajatelje nullpunkt tähistab kalade väljapüüki. Keskmine katkendlik joon näitab 

järve seisundit enne biomanipulatsiooni (tugevalt eutroofne järv korduvate veeõitsengutega), 

kasti sees on välja toodud masspüügiga kaasnev esmane toime. Kõik protsessid, mis on 

toodud keskmisest katkendlikust joonest ülevalpool, viivad järve seisundi paranemisele ja 

vetikaõitsengute vähenemisele. Suureneb herbivoorse zooplanktoni biomass ning nende 

kooslused mitmekesistuvad. Zooplankton suudab nüüd fütoplanktoni biomassi paremini 

kontrolli all hoida. Viimase biomassi vähenemine toob endaga kaasa positiivseid muutusi 

järves: vähenevad Chl a kontsentratsioon ja vee hägusus ning suureneb vee läbipaistvus, 

paranevad valgustingimused, suureneb põhjataimestiku kasvuala. Makrofüüdid seovad 

rohkem toiteained ja seeläbi piiravad nad vetikate kasvu, vähenevad sinivetikate põhjustatud 

õitsengud ja nende biomass. 
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Joonis 9. Biomanipulatsiooniga kaasnevad muutused veekogus (Hansson et al., 1998 järgi) 
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