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Eesti on võrreldes mitmete teiste Euroopa riikidega õnnelikus olukorras, sest meie järvedes 

peetakse taimerohkust praegu veel ebasoovitavaks. Järvede tervendamine tähendab siin enamasti 

taimede ja muda eemaldamise soovi. Kui vaadata, mida Lääne pool tervendamiseks peetakse, siis 

satume kirjatöödele, mis õpetavad, kuidas madalais järvedes uuesti saavutada seisundit, mille 

puhul järvest 30–50% või isegi rohkem oleks hõivatud veealuse taimestiku poolt (Hansel-Welch 

et al., 2003; ülevaade Hilt et al., 2006). Taimestiku hävitamist on seal tarvis peamiselt kiiresti 

veekogusid vallutavate tulnukliikide tõttu, kes omamaiseid välja tõrjuvad (Cooke et al., 2005). 

Suurem osa uuringutest selle kohta, kuidas veetaimedest lahti saada, ongi pühendatud 

invasiivsetele võõrliikidele. Jaheda kliima ning alles lühikest aega kestnud eksootiliste ilutaimede 

müügi tõttu oleme meie säärastest liikidest esialgu pääsenud. Meie probleemideks on varem 

toimunud veetaseme alandamiste ning väetistega pillavalt ümber käinud põllumajanduse mõju ja 

puudulik reoveekäitlus, mis mõnegi madala veekogu on muutnud puhastusloduks. 

Makrofüüdijärvedeks loetakse Eesti tingimustes neid, mille pindalast kolmveerand või enam on 

hõivatud taimestikust (Ott ja Kõiv, 1999). Tegelikkuses on tervendajad-korrastajad tihtilugu 

huvitatud taimestiku (ja sette) eemaldamisest ka väiksema taimestikuhulgaga järvedes, kui mingi 

piirkonna taimerohkus takistab rannas tegutsemist, suplemist ja paadisõitu või kalavõrgud on 

taimepahmakaid täis. 

 

 

7.1 Erinevad vajadused ja võimalused 

 

Taimestiku eemaldamist võib toimetada erinevatel põhjalikkusastmetel. 

 

7.1.1 Taastamine (ka uuendamine või noorendamine) – radikaalseim meetod 

Taastamine on madala, kinni kasvanud ja mudastunud veekogu taimedest tühjendamine ning 

ülemise või kogu mudakihi eemaldamine. Uuendamist tuleb looduslike järvede puhul pidada 

pigem teoreetiliseks võimaluseks, sest kas kogu vesi või enamik vett tuleks selleks tööks järvest 

eemaldada. Põhjasetetest puhastatud nõkku tekib uus, „väljatõstetud mäluga” veekogu, mis alles 

järk-järgult taastub järveks. See töö on järvede puhul vähetõenäoline ka mahu ja kulukuse tõttu, 
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sest looduslikud makrofüüdijärved on enamasti suured ning taimestiku- ja mudamassid tohutud. 

Kui seda siiski tehakse, tuleb arvestada kahe ebasoovitava tagajärjega: a) tekkiv veekogu muutub 

(vähemalt ajutiselt) hägusa veega fütoplanktonijärveks; b) teatud ajaks vaesub kogu taimedega 

seotud elustik (mikroorganismid, suurselgrootud loomad, kalad, linnud). Uuendamine on reaalne 

eelkõige väikeste umbunud paisjärvede puhul, kusjuures tühjendamisel välditakse jõe või oja 

allavoolu reostamist väljavõetava materjaliga. 

 Juba XV sajandi Lõuna-Saksamaalt on teada kalatiikide ajutist kuivaksjätmist edaspidise 

kalasaagi tõstmise eesmärgil. Nende põhja kogunenud muda kasutati ühtlasi põlluväetisena 

(Konold, 1987). Niisugune majandamine on taganud nende tiikide eduka kasutamise sajandite 

vältel ja kapitaalremont paistabki senise praktika põhjal sobivat ennekõike inimese enda rajatud 

veekogudele. Sellist tööd on soovitav teha sügisest hilistalveni, et veekogu saaks kevadel uuesti 

täituma hakata (Cooke et al., 2005). Samas ei saa aga ka uuendamist eeluuringuta teha, sest 

mõnes inimtekkelises veekogus võib leiduda üllatavaid ja kogunisti haruldasi asukaid ning 

ilmneda erakordne liigirikkus. 

 

7.1.2 Tervendamine 

Hulk madalaid rohke- või liigtoitelisi järvi on muutunud läbipääsmatult taimerohkeks 

sissevoolude piirkondades, tuulevaiksemates lahtedes jm. Lisaks inimese ja kohati isegi kalade 

liikumist võimatuks muutvale taimemassile on neis järvedes hoogustunud taimedest pärineva 

orgaanilise aine ladestumine. Selle lagunemiseks kulub palju hapnikku ning tekivad ummuksisse 

jäämised. Umbunud ning palju hapnikku neelava põhjaga järvedes oleks tõepoolest vaja 

tervendus- või noorenduskuuri, et saaks jätkata selle seisundi lähedasest olukorrast, mis oli enne 

intensiivse kinnikasvamise ja/või mudastumise algust. Kuna iga tervendamine nõuab 

kannatlikkust, ei ole seda ilmselt ühe korraga võimalik saavutada ka järvede puhul. Mahedam ja 

looduslähedasem ravi kahjustab järve vähem, kuid on aeganõudvam. Ilmselt tuleks ummistavaid 

taimi ja muda eemaldada teatud järveosadest ning aastate vältel, ehkki see võib osutuda raskeks – 

ka raha hankimise mõttes. Suurima ja kõige aeglasemalt laguneva massi annavad pilliroog ja 

teised kaldaveetaimed, väga oluline võib olla ka ujulehtedega taimestiku osa. Nende hulka 

tulekski vajaduse korral vähendada. 

 

7.1.3 Korrastamine 

Korrastamine on eelkõige inimese vajadustest tulenev väikesemamahuline taimede eemaldamine, 

mida rohkem või vähem teevad kõik maaomanikud, kelle valdused on veekogude kallastel. 

Igaüks tahab kena vaadet, pääsu järvele, ujumisvõimalusi jne. Kahtlemata tuleb ka korrastamist 

kooskõlastada, sest selle ulatus ja meetodid võivad kujuneda üsnagi erinevateks, ka veekogu 

ohustavateks. Kui soovitakse randa ja ujumiskohta liiva või kruusa juurde vedada, siis tuleb seda 

kindlasti vältida pehmeveelistes järvedes, millesse võib niimoodi sattuda palju biogeenseid 

lisandeid ning kasvama hakata varasemaist sootuks suuremad ja järve intensiivsemalt katvad 

taimed. Ka kalgiveeliste järvede kallastel tuleb ettevaatusega suhtuda taimevööndi või kaldamuru 

hävitamisse veepiiril. Sageli näeme veega piirnevat lahtist pinnast uute ehituste juures. Nii 

jookseb sula- ja sademeveega veekogusse rohkesti taimedele sobivaid toiteaineid ning omanik ise 

on hiljem lopsaka taimekasvuga hädas. 

 

 

 

 

 



Autoriõigus: Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus, 2011 

 

7.2 Kui palju taimi peaks alles jääma? 

 

See küsimus käib ennekõike tervendatavate järvede kohta – sellest tuleb ka siin kõige rohkem 

juttu. Uuendamise puhul oleneb veekogu ja selle elustiku kujunemine valgala ja järvenõo 

geoloogilistest omadustest, vee kvaliteedist, allesjäänud paljunemis- ja säilimisvahendeist 

(püsimunad, eosed, seemned, talipungad jne), aga ka sellest, mida lindudega, paatidega või 

millegi muuga mujalt järve saabub. Korrastamise puhul tekib küsimus siis, kui tahetakse teha 

rohkem, kui seda on taimestiku eemaldamine oma ujumiskohast või paadikanalist. 

 Tervendamisvariandi puhul on tavaliselt tegemist keskmiselt kareda veega järvedega (vee 

HCO3
- 
sisaldus 80–240 mg l

-1
), milles kasvavad ka enamjaolt kõige tavalisemad liigid (fotod 1 ja 

2). Haruldusi on neis järvedes pigem vähe (mõned samblad, näkirohud, haruldasemad penikeele- 

ja mändvetikaliigid), kuid tuleb arvestada, et vesiroosid ja väike vesikupp on meil kaitse all ning 

nende hävitamine suuremal hulgal lubamatu. Tõsist tähelepanu tuleks pöörata sellele, kas 

veekogu kallastel leidub lagedat või hõreda puistuga sooriba või märga niitu. Kui kaldal on 

madala taimestikuga allikasoo, siis kuulub see Eestis ja ka kogu Euroopas kiiresti väheneva 

pindalaga vääriselupaikade hulka. Arvatavasti on sood tervendatavast järveosast väljaspool, kuid 

need peaksid jääma tööde käigus kahjustamata. Kui tegemist on hiljuti kinnikasvanud niiske 

niiduga, võiks kaaluda selle taastamist tervendustööde ajal, sest seal varem kasvanud käpalised 

(foto 3), väiksemad tarnad, pääsusilmad jt väheneva levikuga taimed võiksid ehk veel taastuda. 

Praegu on kallastel tihti kased-pajud seal, kus paarkümmend aastat tagasi leidus mitmekesise 

taimestikuga heinamaid. 

 Veekogu ääristaval taimestikul on väga oluline roll veekogusse saabuvate toiteainete 

kinnipidamisel. Veel paarkümmend aastat tagasi rõhutati meil veekaitse-metsaribade vajalikkust 

veekogude kallastel, kuid omariikluse taastamisega alanud kallaste kauniks tegemise ja kallastele 

ehitamise ajajärgul on veekaitseribade vajalikkusest pigem vaikitud. Veekaitsetaimestik ei ole 

aga päris seesama, mis ülalnimetatud madalakasvuliste taimedega allikasood, mis reostuse korral 

pigem hääbuvad (kinni kasvavad). Rohkem toiteaineid neelavad just need taimed, mis on järvede 

tervendajaile vastumeelt – tänu kaldalt nõrguvatele toiteainetele on need suure- ja 

kiirekasvulised. Lautadest, põldudelt või majadest väetada saanud järvede veepeeglit ääristab 

tavaliselt õõtsikuriba, kus on lihavat mürkputke, hundinuiasid, soosõnajalga jne. Õõtsikust kalda 

poole on pajud-kased. Niisugune taimestik tekib just allikasoiste kallaste kinnikasvamisel – nagu 

näiteks laudareostust saanud sügava (25 m) Vellavere Külajärve ääres (foto 4). 
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Foto 1. Räni-kardheina massid võivad madalates järvedes suve teisel poolel ulatuda põhjast 

pinnani (H. Mäemetsa foto) 

 

 
Foto 2. Vesikarikas on paadiomanikule nuhtlus, kuid roheka tondihobu vastsetele ainus elupaik 

(H. Mäemetsa foto) 
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Tervendamise käigus peaks toiteaineid endasse kogunud taimed välja viima nii, et neis 

sisalduvad toiteained enam järve aineringesse ei satuks. Kui ollakse kindlad, et uut reostust sisse 

ei tule, võib julgemini eemaldada taimi veest ja kaldalt, kuid silmas peab pidama seda, et lahtine 

pinnas annab veetaimede või fütoplanktoni kasvule hoogu. 

 Milline peaks olema taimestiku koguhulk ning millised eri rühmade proportsioonid, et 

järv oleks heas seisundis ja meil seal tore olla? Väikejärvede andmebaasi põhjal uuritud 145 Eesti 

järve taimestiku üldkatvuse ja järve seisundi seos osutus nõrgaks (Mäemets ja Freiberg, 2007). 

Kindlat suhet erinevate taimerühmade vahel või optimaalset taimestiku protsenti pole keegi välja 

pakkunud, sest paratamatult oleneb see iga järve eripärast. Eesti väikejärvede taimestiku 

andmebaasi põhjal võib soovitavaks pidada, et keskmiselt kareda veega või karedaveelistes väga 

madalates järvedes (keskmine sügavus 1–2 m) ei hõivaks kaldaveetaimestik (kõrgtaimestik) ja 

ujulehtedega taimestik peale tervendamist kokku rohkem kui 30–40% selle pindalast. 

 

 
Foto 3. Liigirikas soo Vanamõisa järve ääres on üsna ahtakeseks jäänud, pilliroog ja pajud peale 

tulemas. Esiplaanil soo-neiuvaip (H. Mäemetsa foto) 
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Foto 4. Mürkputk Vellavere Külajärve ääres (H. Timmi foto) 

 

Sügavamates järvedes võiks see protsent olla 10–20. Soovitus on aga väga üldine ja empiiriline. 

Veelgi keerulisem on leida soovituslikku veesisese (veealuse) taimestiku hulka. Kui pole 

tegemist tuultele ja tormidele avatud aladega nagu Peipsi, Võrtsjärve ja suuremate väikejärvede 

puhul, siis hõivab see heas seisundis olevais väga madalates järvedes suure osa põhjast. Vee all 

kasvav taimestik on oluliseks elu- ja sigimispaigaks (nagu ka kaldaveetaimed jt) selgrootuile, 

varje-, sigimis- ja toitumisalaks kaladele ning toiduks lindudele. Fütoplanktoni eest toitesooli ära 

kasutades ning sette hõljuma kerkimist takistades hoiavad taimed ja neid kattev epifüüton vee 

selgena, need lisavad fotosünteesi ajal järve hapnikku ja seovad suveks endasse biogeene. Nagu 

juba mainitud, püütakse paljudes maades ilma veealuse taimestikuta jäänud ning hägusa vee 

staadiumisse läinud ehk fütoplanktonijärvedeks muutunud madalate veekogude veesisest 

taimestikku taastada (Sheffer, 1998; Petr, 2000; Hansel-Welch, 2003; Hilt et al., 2006). Mõne 

autori järgi võiks seda hea seisundi tagamiseks olla kuni 50% ulatuses (Hilt et al., 2006). Millised 

on olnud Eesti väikejärvede taimestiku katvuse muutused? Tabelis 1 toodu põhjal on mõned 

madalad Vooremaa järved, nagu Elistvere ja Prossa, püsinud makrofüüdijärvedena üsna kaua, 

mõnes aga, nagu Kaarepere Pikkjärves, on taimestiku hulk pigem vähenenud. Üllatav on see, et 

vaatamata arvatavale vananemisele pole Vooremaa järvedes kaldaveetaimestiku hulk 

märkimisväärselt suurenenud. 
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Tabel 1. Mõne järve taimestiku hulk 1950-ndail ja viimasel kümnendil (vanemad andmed H. 

Tuvikese arhiivist) 

Järv Aastad Kogu 

taimestiku 

katvuse % 

Kaldavee-

taimestiku 

% 

Ujulehtedega 

taimestiku % 

Veesisese 

taimestiku 

% või 

taimestiku 

% koos 

ujulehtedega 

Elistvere 

enne veetaseme 

alandamist 1957. a. 

1951–

1957 

86 29 25 32 

Elistvere  2007* 87 31  56  

Prossa (I EV ajal 

alandatud) 

1951–

1957 

94 26 30 38 

Prossa 2000** 100 10  90 

Kaarepere Pikkjärv 

(I EV ajal 

alandatud) 

1951–

1957 

76 21 23 32 

Kaarepere Pikkjärv 2007* 52 15  37 

Endla (1950. a 

alandamisest 

allesjäänud osas) 

1951 34 17  17 

Endla (1968. a 

tõstetud veega) 

2004 90***    

* „Maa ja Vesi” aruandest (Mugra et al., 2007) skeemi põhjal kaalumisega määratud; 

** T. Feldmanni andmed; 

*** H. Mäemets; eri rühmad põimunud, hinnatud koos. 

 

 Pehmeveelised järved on eriti tundlikud ökosüsteemid, mille halb tervis ei pruugi 

suplejale silma hakatagi. Makrofüüdijärvedeks võivad nende seast kujuneda vähem pehmed ehk 

sellised, milles vee HCO3
-
 sisaldus on veidi alla 80 mg l

-1
 või pisut üle selle (Hindaste, Kahala). 

Heleda või kollaka ning väga pehme veega (0–30 mg l
-1

 HCO3
-
) järvede rikkumisel taimestik 

pigem väheneb ning tumedaveelistes on seda üldse napilt. Väga taimerohkete pehmeveeliste 

järvede tervendamine kunagise olukorra taastamisena on veel vähe uuritud valdkond. Praeguste 

teadmiste kohaselt on neis varem esinenud vähetoitelisele keskkonnale kohastunud liikide 

taasilmumine kahtlane. 

 Ilmselt on taimehulkade kohta eeskirju raske anda ning tuleks lähtuda sellest, mis on 

järves kõige ebasoovitavamat – läbipääsmatud taimemassid, laiadel aladel kiirenenud 

mudastumine, ummuksisse jäämise oht jne. Kas meil üldse jätkub jõudu midagi muuta? 

 

 

7.3 Eeluuringud 

 

Enne mistahes tööd taimestiku ja sette eemaldamiseks on vaja tõeseid andmeid. Taimestiku 

koosseisu ja sügavuspiiride määramiseks tuleb teha võimalikult põhjalik suvine kirjeldus 

kasutades paati; setteproovide võtmine (peatükk 9) on hõlpsaim jää pealt. Tulemusena peaks 
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valmima ka taimestiku skeem või kaart. Veekogul toimuvad uuringud on obligatoorsed, kuid 

makrofüüdijärved on tihti sellised, mille teatud osadesse ei pääse paadiga ega jalgsi. Ülevaate 

saamiseks oleksid suureks abiks õhust, näiteks lendava fotoseadeldise või deltaplaani abil tehtud 

pildid. Muidugi peab siis kindlaks tegema, mis taimestikule vastab üks või teine värv fotol. 

Uuringute käigus selgub ka (enamasti) kaitsealuste liikide puudumine või nende olemasolu, 

kusjuures haruldaste loomade leidumise tõenäosus on isegi suurem. Oleks vaja ka taustandmeid, 

eriti järve sissevoolude vee kvaliteedi kohta, ning selle kohta, mis on toimunud valgalal või mida 

seal kavandatakse. Siis langetatakse limnoloogide ja tervendajate koostööna otsus, mida teha. 

 

 

7.4 Ajastamine 

 

Lauge kaldaga järvedes, kus kuivematel aastatel vesi laialt taganeb, tuleks puhastustöödeks valida 

madalaveelisem periood. Uuendamist on kõige mõistlikum läbi viia sügisest talve lõpuni, sest see 

häirib veekogu ümbruse elustikku ja elanikke kõige vähem, samuti jääb ära niiskuslembeste 

taimede masspaljunemine vee alt välja jäänud alal. Taimestiku niitmine on kõige suurema 

mõjuga neil perioodidel, mil süsivesikuid taime võsudes on vähe. Teadaolevalt on selliseid 

perioode enamikul liikidel kaks: a) enne õitsemahakkamist, mil süsivesikuid kulutatakse 

õi(siku)tesse; b) suve lõpul-sügisel, kui süsivesikud liiguvad risoomidesse või vegetatiivse 

paljunemise vahenditesse (Cooke et al., 2005). Pilliroo talvine niitmine jää pealt teda ei nõrgesta, 

küll aga mõjub kaldaveetaimedele suvine või sügisene vee alt niitmine, mille tagajärjel lõpeb 

risoomide õhustamine ning vee alla jäävad osad hakkavad mädanema (Wade, 1990). Samas aga 

vähendab mädanevate juurikate ja tüügaste mass vee hapnikusisaldust ning lisab biogeene. 

Väljajuurimist on kõige otstarbekam teha siis, kui taimed on täies kasvuhoos ning pole veel 

tekkinud küpseid seemneid, talipungi ega muid paljunemise ja talvitumise vahendeid. Settes 

leidub sellegipoolest eelnenud aastaist pärinevaid mitmete liikide eluvõimelisi seemneid – ka 

selliste taimede omi, mida parasjagu taimestikus ei pruugi olla (Nishihiro & Washitani, 2006). 

Need liigid saavad tõenäoliselt tooniandvaks pärast puhastamist kujunevas taimestikus. 

Rikkalikult erinevate taimede seemneid sisaldavate setete väljatõstmine ja kasutamine järve 

puhastamise järel on edukalt toimunud Jaapanis (Nishihiro & Washitani, 2006). Seal kallati 

ülemisest, kuni 0,5 m paksusest kihist võetud setet (peale 1–2 kuud kestnud nõrutamist) betoonist 

piirdega liivastele tehiskasvukohtadele, mille pind oli eelnevalt kujundatud varieeruvaks: –0,7 

kuni – 0,4 m veepinnast. Idanemine algas kuu aja jooksul ning aastaga oli viiele rekonstrueeritud 

litoraalialale ilmunud 180 liiki, s.h ohustatud, haruldasi taimi. 

 Taimede kõige tundlikum aeg võib pisut kattuda teistele veekogu asukatele, näiteks 

kaladele või lindudele vajaliku segamatuse perioodiga. Meie oludes tähendab see, et tavalisel 

aastal saaks alustada taimestiku niitmist/eemaldamist juulikuus. 

 

 

7.5 Järvede puhastamise mõju suurselgrootuile 

 

Suurselgrootud loomad (ingl. macroinvertebrates) on palja silmaga nähtavad selgrootud, 

pikkusega vähemalt 2 ja läbimõõduga üle 0,5 mm. Nende hulka kuuluvad peamiselt põhjaelulised 

olendid: putukad, ämblikulaadsed, vähid, limused, ümarloomad, lame- ja rõngussid, käsnad ning 

sammalloomad. Mõned ujuvad vees ringi, mõned kulgevad veepinnal. Eesti väikejärvede üks 

kõige liigirikkam elupaik on veetaimestik, mis pakub suurselgrootutele korraga võimalust 

kinnihoidmiseks, varjet kalade eest ning toitu. Suurselgrootute hulgas leidub mitme toitumistüübi 
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esindajaid. Taimestikus on neist levinumad kõdusööjad, filtreerijad, kiskjad ning taimepinnal 

kasvava vetikakihi kraapijad. Suurselgrootud ise on omakorda toiduks kaladele ja lindudele. 

 Suurselgrootute arvukust ja biomassi Eesti väikejärvedes ja paisjärvedes erinevates 

taimeoludes paljude aastate (1951–2006) proovide põhjal kujutatakse joonisel 1. Taimede hulka 

proovides väljendati kolmel üldistatud tasemel: 0 – proovis polnud üldse taimi (975 proovi); 1 – 

proovis leidus kuigivõrd taimi (509); 2 – taimed moodustasid olulise osa proovist (552). Välja 

arvatud neis proovides, kus taimi oli palju (2), võrreldi ainult kuni 3 m sügavusi proove, et 

vältida vee erinevast läbipaistvusest tulenevaid mõjusid taimede hulgale. Nii suurselgrootute 

arvukus kui biomass osutusid suurimaks taimerikastes ja vähimaks taimevabades proovides 

(joonis 1). Nii arvukuse kui biomassi vastastikused erinevused eri taimeoludes olid 

variatsioonanalüüsil (olulisusnivoo 95%, logaritmitud andmed) kõik statistiliselt olulised. Niisiis 

eelistasid Eesti järvede suurselgrootud kindlalt taimede leidumist elupaigas nende puudumisele; 

taimede rohkust aga nende vähesusele. Analüüsist jäeti välja suured karbid, sest nende leidumist 

on raske usaldusväärselt mõõta madala arvukuse, kuid samas väga kõrge biomassi tõttu. 

 
 

 
 

Joonis 1. Suurselgrootute hulk 225 cm² prooviruudu kohta erineva taimestikuhulgaga (0, 1 või 2) 

aladel. Sinised tulbad – arvukus (keskmine isendite arv), punased tulbad – biomass (keskmine 

märgkaal, mg). 

  

 Taimerohkuse ja suurselgrootute hulga positiivset seost on nenditud mujalgi (Beckett et 

al., 1992; Arocena, 2007). Loomade asurkonnad olenevad oluliselt ka taimestikutüübist. Mida 

mitmekesisem elupaik, seda rohkem liike. Eesti järvedes on täheldatud, et kaldaäärsetele 

suurselgrootutele eriti sobivad taimed on tarnad (H. Timm, avaldamata andmed). Nende juured, 

lehed ja varred on suhteliselt peened, samas püsivad need aga päriselt lagunemata peaaegu 

aastaringselt. See võimaldab loomadel nende külge pikka aega varjuda ning samas ka kergesti 

toitu leida. Seevastu jämeda- ja siledavarreliste kaldataimede (pilliroog, järvkaisel, hundinui) 

puhul on tingimused selgrootutele palju kehvemad. Kõige vähem suurselgrootuid on täheldatud 

ujulehtedega taimedel, keskmiselt kaldataimedel, kõige rohkem veesisestel taimedel (Van de 

Meutter et al., 2008). Loomulikult leidub selgrootutegi hulgas lagedat põhja eelistavaid liike, 

kellele taimestiku vohamine ei sobi (näiteks paljud kahetiivaliste vastsed, mudatuplased, karbid). 

Eeskätt kuuluvad nende hulka muda ja liiva sees elutsevad liigid, kellest paljud taluvad 

hapnikupuudust paremini kui taimestiku asukad. 

 Taimede eemaldamise korral väheneb tõenäoliselt neid asustanud loomade arvukus ja 

taksonirikkus. Vähenemise ulatus oleneb sellest, kui suur osa kogu taimestikust hävitati, kas seda 
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tehti pideva alana või tükati; kas seda tehti korduvalt ning millisel aastaajal. Kui taimestikku 

muudeti kogu tema levilaga võrreldes piiratud alal, siis võib see kogu järve elustiku 

mitmekesisust mõneks ajaks isegi tõsta. Taimede lõikamise mõju on eriti oluline tegelikele 

taime-elanikele, väiksem aga lageda põhja liikidele ja kiiretele liikujatele, kes suudavad enne 

elupaiga hävimist põgeneda (Kaenel et al., 1998). Suurselgrootute biomass võib kontrollitava 

taimekasvuga aladel mõnikord tõusta isegi kõrgemaks kui puutumata piirkondades. Sel puhul on 

küll enamasti tegemist vähenõudlike liikidega, kes asustavadki meelsasti kergelt rikutud elupaiku 

(Davis & Bidwell 2008, De Szalay & Resh 2000). Eriti palju on nende hulgas surusääsklasi 

(Chironomidae).  

Taimestiku hulga reguleerimisel tuleb arvestada sedagi, et Eesti järvi asustab mitu kaitsealust 

suurselgrootuliiki, kelle asurkondi selline tegevus võib oluliselt kahjustada (tabel). Tabelis on 

esindatud neli kiili-, kolm mardika- ja neli kaaniliiki. Enne taimestiku kui selgrootute elupaiga 

lõhkumist on niisiis mõistlik hinnata, kas nimetatud liike käsitletavas järves leidub ning kui palju 

kavandatav töö neid häirida võiks. 

 

 

 

Tabel 2. Kaitsealuseid taimelembesi liike Eesti järvedes. Natura – Euroopa Liidu 

Loodusdirektiivi kategooriad: II – liigid, kelle kaitsmine nõuab loodushoiualade määramist; IV – 

liigid, kes vajavad ranget kaitset; V – liigid, kelle loodusest võtmist ja kasutamist võib 

reguleerida kaitsekorraldusmeetmetega (Euroopa..., 1992). LK – Eesti looduskaitseseaduse 

kategooriad: II – ohustatud liigid; III – potentsiaalselt ohustatud liigid (Looduskaitseseadus, 

2004). PR – Eesti Punase Raamatu kategooria: DD – puuduliku andmestikuga (Eesti..., 2008). 

 

  Natura 

II 

Natura 

 IV 

Natura  

V 

LK 

II 

LK 

III 

PR 

DD 

Leucorrhinia pectoralis (suur rabakiil) * *   * * 

Aeshna viridis (rohe-tondihobu)  *   *  

Leucorrhinia albifrons (valgelaup-rabakiil)  *   *  

Leucorrhinia caudalis (hännak-rabakiil)  *   * * 

Dytiscus latissimus (laiujur)  *   * * 

Graphoderus bilineatus (tõmmuujur)  *   *  

Hirudo medicinalis (kirjukaan)   * *   

Boreobdella verrucosa (eba-lamekaan)      * 

Haementeria costata (kilpkonnakaan)      * 

Theromyzon maculosum (kirju linnukaan)      * 

Graphoderus zonatus (tõmmuujur)      * 

 

 

7.6 Niitmine ja väljajuurimine 

 

Kui soovitakse vaid taimestikku eemaldada, siis muudab niitmine vee kvaliteeti ilmselt vähem 

kui väljajuurimine. Viimane annab aga arvatavasti pikemaajalisema tulemuse. 
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7.7 Ebameeldivad asjaolud 

 

Kõige ebameeldivam on plaanide tegija jaoks ehk see, et kui ainult taimed eemaldada, tuleb seda 

üha korrata (fotod 5–6). Järvede tervendamise kogemus maailmas pole nii pikk, et öelda, kui pika 

aja järel võiks taastuda uus stabiilne seisund. Kogu senine praktika kinnitab tavalisemate 

veetaimede suurt elujõulisust ja taastuvust, vaatamata erinevatele mehaanilistele, keemilistele ja 

bioloogilistele tõrjeabinõudele. Taimede peenekshekseldamisel võib igast pungast saada alguse 

uus taim, mürkide mõju tabab otsesemalt või kaudsemalt ka muud elustikku ega anna 

pikemaajalist efekti taimede osas (Cooke et al,. 2005). Ka laialt kasutatavate ja väidetavalt 

ohutute mürkide jäägid võivad põhjustada seni laiemale avalikkusele veel vähe teadvustatud 

hädasid (Luik, 2009). Sette väljavõtmisel võiks olla taimestikule kestvam mõju, kui on 

lahendatud selle edasine käitlemine (pt 9). 

 Ruutkilomeetritesse ulatuva pindalaga ja soostunud valgalaga ning kaua taimi täis olnud 

järvede puhul on tervendamine kahtlane. Endla järve taset langetati (K. Kimmeli kogutud 

andmetel) mõisaajal u 30 cm ning 1950. a 80 cm, kusjuures suvine veepind vähenes siis 70%. 

Saared liitusid kallastega ning endisse järvepõhja kasvasid puud. Kui 1968. a veetase enam-

vähem ennistati, jäid puud-põõsad lõikamata ning ka muu nõgu täitev taimemass vette 

mädanema. Kare vesi, madalus ning taimestiku ja orgaaniliste ainete rohkus on Endlast teinud 

produktiivse linaskijärve, mis aga teatud osades kipub ummuksisse jääma. Suurt, juba edasi-

tagasi vintsutatud järve uuesti setete mineraliseerimiseks alla lasta ning kõige hullemad kohad 

kõdust ja turbamudast puhastada on ilmselt üle jõu käiv ning võiks Endla järve puhul ka uusi 

probleeme põhjustada – elustiku häirimine, ümbritseva looduskaitseala rikkumine, settevee 

tagasijooks jne. Kokkuvõttes võib öelda, et reaalne oleks väiksemate makrofüüdijärvede  

 

 
Foto 5. Peipsi rand Tammispää kandis peale puhastamist 2005. a (H. Mäemetsa foto) 



Autoriõigus: Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus, 2011 

 

 
Foto 6. Sama koht 2009. aastal (H. Mäemetsa foto) 

 

tervendamine, kuid siiani pole asja saanud ka näiteks Neitsijärve (7,5 ha) projektist, vaatamata 

põhjalikele eeluuringutele ning teadlaste konkreetsetele soovitustele (Prede et al., 1999). 

 Sama tähtis kui eemaldamine on ka taimede ja muda käitlemine. Ikka tahetakse eeltööde 

arvelt kokku hoida ning kohe minna järve kallale. Tiikide puhastamisel saadud kogemused on 

näidanud, kuidas samasse kaldale kallatud mudast ja lagunevaist taimedest nõrguv vesi väetab 

veekogu kohe uuesti, luues taas soodsad olud taimestiku kasvuks. Setteväljakute rajamine on aga 

üsna keeruline – tuleb leida sobiv koht ja saada maaomaniku luba. Sette väljapumpamisel tuleb 

tagada sellest nõrguva vee filtreerumine – kas läbi laia ja tiheda taimestiku või kuidagi teisiti. 

Seega on tõrked käitlemisel inimlikult vägagi arusaadavad, kuid tervendamist ilma hoolika 

eeltööta tuleb kahjuks pidada raha raiskamiseks. Kõige mõistlikum oleks liigselt väetatud 

veekogusid puhastades väetada neidsamu rohumaid, millelt järvede kinnikasvamine tugeva tõuke 

on saanud (kultuurrohumaade väetamine lennukeilt kestis veel 1980-ndail), või siis kasutada 

järvedest välja võetud ja komposteeritud orgaanilist materjali kasvusubstraatide valmistamiseks. 

 

Nii nagu inimese puhul ei piisa harilikult ühekordsest tervendamisest, vaid tuleb jätkuvalt 

harrastada tervislikku toitumist jne, ei saa ka järvede puhul loota, et hästi väetatud järvedes jääb 

taimestik meie poolt soovitavaisse raamidesse. 
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