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Alates 2013 aastast on mikroplastiteemaliste uuringute arv oluliselt suurenenud, kuid 

jätkuvalt ei ole mere – ja ookeanite kõrval piisavalt uuritud nanoplasti liikumist magevee 

toiduahelates. 

Mikro- ja nanoplasti suurus, mis on sarnane paljudele veeorganismidele, võimaldab sellel 

toiduahelasse sisenemise läbi filtraatorite ja detrivooride.  

Uuringutel on oluline osa, mõistmaks mikro- ja nanoplasti mõju ja levikuvektoreid, 

koostamaks riskianalüüse reostuse ennetamiseks ja vähendamiseks.  

Laboris läbi viidud toitumiskatsete eesmärk oli selgitada välja: 

1) kas ja palju söövad kalavastsed plastist nanosfääre 

2) kas ja mis määral liigub plastist nanosfääre eutroofsetele järvedele omases 

toiduahelas zooplankton-kalavastsed 

Zooplanktoni märgistamine näitas, et kõige rohkem sõid nanoplasti detrivooridest 

Chydorus spaericuse isendid, 30%, kes on kalavastsete üks olulisemaid toiduobjekte 

vesikirbuliste seas Eestis ja seetõttu oluline potentsiaalne nanoplasti toiduahelasse lülitaja. 

Nanoplasti leiti olulisel määral ka Bosmina longirostris ja Keratella cochlearis esindajatest, 

kes võivad samuti olla eutroofsetes veekogudes dominandid ja on Eestis olulised 

zooplanktoni liigid kalavastsete toiduna.  

Tõestatud said hüpoteesid:  



1) Ahvena (Perca fluviatilis) vastsete nanoplasti söömine sõltub osakeste 

kontsentratsioonist keskkonnas 

2) nanoplasti osakeste söömine metazooplanktoni poolt on seotud osakeste suurusega 

3) nanoplasti osakesed kanduvad toiduahelas läbi metazooplanktoni kalavastsete 

seedetrakti 
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Since 2013 the researches with matters of microplast are significally increased, however 

little is known about Nanoplastic movement through trophic exposure in the fresh water 

compared with seas and oceans. 

Size of micro– and nanoplast is similar resembling the size of many microorganisms which 

allows to plastics to enter food chain through filtrators and detrivores 

Significant part of researches is focusing to understand micro- and nanoplast impact and 

vectoral distribution for composeing more specific environmental risk analyses and 

pollution reduction plans. 

The goals of the feeding tests, performed in the laboratory, was to find out following: 

1) whether and how much are fish larvae eating plastic nanospheres directly 

2) whether and which quantities plastic nanospheres are moving in the food chain of 

eutrophic lakes from zooplankton to fish larvae 

Zooplankton labeling showed that most of the nanoplastic detrivors were eaten by 

Chydorus spaericus, 30% - which is one of the most important food objects of fish larvae in 

Estonia and therefore an important potential source of nanoplastics in the food chain. 

Nanoplastics were also found to a significant extent in representatives of Bosmina 

longirostris and Keratella cochlearis, which may also be dominant in eutrophic waters and 

are important zooplankton species in Estonia as food for fish larvae. 



The hypotheses were proved: 

1) Ingesting nanoplastic particles by perch (Perca fluviatilis) larvae is depending on 

the concentration of particles in the environment 

2) the ingestion of nanoplastic particles by metazooplankton is related to particle size 

3) nanoplastic particles are transported in the food chain through the gastrointestinal 

tract of metazooplankton to fish larvae 
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SISSEJUHATUS 

 

Plast keskkonnas on kasvav probleem ja eriti just mikro- ja nanoplast. Alates 2013. aastast on 

väikeste plastosakeste keskkonnareostust, levikut ja mõju käsitlevate uuringute arv tõusnud 

(Wong jt 2020). Tänaseks on selge, et plast on jõudnud kõikjale (Dris jt 2016).  

Selleks, et saada teada, mis tüüpi plasti reostus jõuab keskkonda ja veekogudesse, tuleb uurida 

plasti allikaid ja omadusi. Info, milline on mikro- ja nanoplasti ohtlik tase keskkonnas ning 

mõju organismidele, annab aluse vajalike sammude elluviimiseks reostuse vähendamisel ja 

ennetamisel (Zhang jt 2021). Seega on nii merevee kui magevee plastireostuse ja selle mõju 

uuringutel oluline roll reostuse ennetamisel ning keskkonna ja ökosüsteemide 

jätkusuutlikkuse tagamisel. 

Kinnitust on leidnud mikro- ja nanoplasti olemasolu veeorganismides, sealhulgas loodusest 

püütud kalade seedeorganites, maksas kui ka lõpustes. Plastist toitumine võib kaasa tuua 

lämbumist, nälgimist, seedetrakti ummistusi, põhjustada mürgistusi, mõjutada käitumist ning 

sigimisedukust (Cole jt 2014, Rochman jt 2015).  

Vees hõljuv mikro- ja nanoplast, mis on samas suurusjärgus paljude veeorganismide ja teiste 

looduslike toiduosakestega, võib saada söödud erinevatel troofilistel tasemel asuvate 

toiduahela lülide poolt ning kanduda edasi toiduahela kõrgemal tasemel olevatele 

organismidele, kuni inimeseni välja (Cole jt 2014, Rochman jt 2015). 

Jätkuvalt ei ole piisavalt uuritud nanoplasti liikumist magevee toiduahelates. Samuti ei ole 

piisavalt viidud läbi laborikatseid, mõistmaks erinevaid aspekte nanoplasti mõjust 

veeorganismidele (Wong jt 2020).  

Väga oluline on mõista, milline on väikeste plastosakeste mõju veeorganismide vastsetele ja 

noorjärkudele, sest just nende ellujäämisest sõltub järgneva generatsiooni edukus, erinevate 

toiduahelate ja kogu toiduvõrgustiku toimimine. Eriti just kalade noorjärkudel, kelle 

kisklusest põhjustatud suremus on niigi väga kõrge ning ellujäämus mõjutatud nende 

toitumisest ja kasvust. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19440049.2019.1583381
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Kõik kalavastsed toituvad peale rebukoti imendumist zooplanktonist. Mikro- ja nanoplasti 

osakesed võivad meenutada oma suuruselt kala noorjärkude toiduobjekte, mille tarbimine 

avaldab mõju nende kasvule ja käitumisele ja võib olla seega potentsiaalseks ohuallikaks.  

Antud uurimusse on valitud mudelliigina ahven (Perca fluviatilis), kui üks Eestis kõige 

sagedamini esinev kalaliik, keda leidub 92% uuritud Eesti järvedest. Ahven (Perca fluviatilis) 

kuulub ahvenaliste sugukonda (Percidae) ja on meil ahvena perekonna (Perca) ainus liik 

(Tuvikene, 2014). Tänu oma väärtuslikule lihale on ahven põhjapoolkera kalafaunas hinnatud 

nii harrastuskalastajate ja kutseliste kalurite poolt (Tuvikene, 2014). 

Käesoleva töö eesmärk on, toetudes kirjanduse ülevaatele ja praktilistele katsetele, uurida 0,5-

24 µm suuruses nanoplasti osakeste liikumist kalavastseteni magevee eutroofse veekogu 

toiduahela näitel. 

  

Magistritöö raames viidi 17.06.2020 läbi praktilised katsed Eesti Maaülikooli 

Limnoloogiakeskuse laboris.  

Katsete eesmärkideks oli selgitada: 

1) kas ja palju söövad ahvena (Perca fluviatilis) kalavastsed plastist nanosfääre 

2) kas ja mis määral liiguvad plastist nanosfäärid eutroofsetele järvedele iseloomulikus 

toiduahelas zooplanktoni vahendusel kalavastseni. 

 

Töö käigus otsisime kinnitust järgmistele hüpoteesidele: 

1) nanoplasti söömine kalavastsete poolt sõltub osakeste kontsentratsioonist keskkonnas 

2) nanoplasti osakesed kanduvad toiduahelas läbi metazooplanktoni kalavastsete seedetrakti 

3) nanoplasti osakeste söömine metazooplanktoni poolt on seotud osakeste suurusega 

Töö on jaotatud neljaks osaks:  

1) Kirjanduse ülevaade, mille kolm alateemat käsitlevad plasti, veekogude toiduahelaid 

ja plasti rolli toiduahelates.  

Plasti alateemas antakse ülevaate mikro- ja nanoplastist, mikro- ja nanoplastist 

veekogudes, vee-elustikus ja magevee-elustikus. 

Veekogude toiduahelate peatükis kirjeldatakse eutroofsete veekogude toiduahelate 

põhjal magevee pudetoidulist zooplanktonit kui toiduahela lüli ja zooplanktonit kalade 

toiduna. 
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Kolmas plokk annab ülevaate plasti võimalikust liikumisest veeorganismide 

toiduahelates ja mikro- ja nanoplasti mõjust veeorganismidele. 

2) Praktiliste katsete läbiviimise metoodika kirjeldus, mille käigus määrati zooplanktoni 

liigiline struktuur, märgistati zooplankton nanosfääridega, uuriti nanosfääride liikumist 

toiduahelas zooplanktonilt kalavastsetele ja kalavastsete poolt otse söödud 

nanosfääride koguseid. 

3) Tulemuste analüüs, mis esitab katsete statistilised andmed.  

4)  Arutelu, mis võrdleb tulemusi kirjanduses esitatud andmetega. 

 

Olen väga tänulik oma juhendajatele doktor Helen Agasild, doktor Priit Zingel ja doktor Arvo 

Tuvikene, kellelt pärineb antud uurimuse algne idee, abi ja praktilised näpunäited katsete 

läbiviimiseks, laborianalüüside teostamiseks, andmete statistilisteks töötluseks ning nõuanded 

allikate valikul.  

Tänan Härmo Hiiemäed, kes oli abiks töö vormistamisel ja Kristi Palmi keelelise korrektuuri 

eest. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Plastid 

 

Plastist ehk polümeersest orgaanilisest ainest, mida hakati tootma 20.sajandil, on tänaseks 

saanud lahutamatu osa ühiskonna igapäevasest toimimisest ja see ümbritseb meid pea kõikjal.  

Olulisemaid aastaarve plastide ajaloos on 1907 – just siis leiutas Leo Baekeland esimese 

täissünteetilise plasti bakeliidi, mida kasutatakse olmeelektroonikas. 

Plasti omadused nagu väike tihedus, hea korrosioonikindlust, suur elektritakistus, väike 

soojusjuhtivus, optiliste omaduste lai gamma, tehnoloogilisus ehk tootmisviiside paljusus, hea 

pinnakvaliteet, suhteliselt madal hind ja madal energiakulu (võrreldes metallide tootmisega), 

(Kulu jt 2015), on teinud plastist ühiskonnas asendamatu materjali.  

 

Joonis 1. Plasti kasutus valdkonniti (Kulu jt 2015) 
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Tänu oma kergelt vormitavusele on plastmaterjali kasutus väga levinud ja seda kasutatakse 

igapäevaselt paljudes valdkondades – ehitusest meditsiinini (joonis 1). 

Hinnanguliselt toodeti aastatel 1950-2015 ligikaudu 8399 miljonit tonni plasti, millest 4900 

miljonit tonni asub praegu prügilas või keskkonnas (Geyer jt 2017). 

Aastaks 2018 oli plasti tootmise kogus jõudnud 359 miljoni tonnini (Plastics Europe, 2019) ja 

rohkem kui 74% globaalsest plastist jõuab erinevate kanalite kaudu keskkonda (Alimi jt 2018, 

Zhang jt 2021). 

Ülal toodud omadused - vastupidavus korrosioonile, madal temperatuuri- ja elektrijuhtivus, 

muudavad plasti ümbritsevasse keskkonda sattumise problemaatiliseks (de Sa jt 2018). 

Plastireostusest on saanud teema, mis nõuab nii teadlaste, poliitikute kui kogu ühiskonna 

tähelepanu. Plastireostus on levinud üle maailma ja seda peetakse üheks peamiseks 

keskkonnakaitseliseks probleemiks (Thompson jt 2009, Rochman jt 2013, Chae jt 2017). 

Meedias on laiemat kajastust leidnud nii plastireostuse probleemid maailmameres kui 

makroplasti mõjud lindudele ja loomadele. Viimastel kümnenditel on hakatud aga üha 

rohkem teadvustama ja tähelepanu pöörama väikeste plastosakeste reostusele, mida näitab 

mikro- ja nanoplasti käsitlevate teadusartiklite märgatav kasv 2013. aastast (Wong jt 2020).  

Plasti saab toota erinevatest ainetest (nt kivisüsi, nafta, tselluloos, soja, kartul) ja eriti 

aktuaalsed on naftast toodetud mittelagunevad plastid, mis võivad keskkonnas säilida sadu 

aastaid ja kanduda oma algsest allikast väga kaugele (Kreitsberg 2017). 

Uurides plasti allikaid ja omadusi, saame teada, millist tüüpi plasti reostus jõuab magevette ja 

milline on ohtlik tase, et formuleerida vajalikud suunad reostuse vähendamiseks. Seetõttu on 

magevee plasti reostuse uuringutel oluline roll reostuse ennetamisel (Zhang jt 2021). 

 

 

1.1.1. Mikroplast ja nanoplast  

 

Vaatamata sellele, et plasti on keskkonnas olnud üle saja aasta, mainiti väikesi plastitükke ehk 

mikroplasti esmakordselt 1972. aastal (Carpenter, Smith, 1972). Kuni sajandivahetuseni ilmus 
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mikroplasti kohta vähe uuringuid. Kuigi termini „mikroplast“ kasutusele võtmise eest pole 

otseselt keegi au endale saanud, peetakse Thompsonit koos kaasautoritega esimeseks, kes 

tõstis 2004 avalikkuse teadlikust plasti osakestest (Bergman jt 2015). 

Võimalik, see tärganud huvi mikro- ja nanoplasti vastu on mõjutatud hiljutisest tähelepanust 

sotsiaalmeedias, keskkonnakaitsjate tegevusest ja/või plasti puudutavastest poliitilistest 

otsustest. Sotsiaalmeedia on üle ujutatud nii plasti kui mikroplasti täis lindude ja 

mereloomade piltidest (Sorensen jt 2021, Jovanović jt 2021). Uuringute fookus on üha enam 

mikroplasti olemasolul merelindudes ja mereorganismides (Costa jt 2013). 

Viimastel aastatel on ilmunud ajakirjanduses artikleid, mis arutlevad plastkõrte keelustamise 

üle, mikroplasti koguse üle teepakikestes jne. On selge, et need artiklid on tagajärjeks või on 

mõjutatud mikroplasti või teistest plasti puudutavatest regulatsioonidest. 2015 oli Ameerika 

Ühendriigid esimeste riikide seas, kes keelas ära plastiterade kasutuse kosmeetikas, sama on 

teinud ka mitmed Euroopa riigid (Sorensen jt 2021).  

2019 jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/904 teatavate plasttoodete 

keskkonnamõju vähendamise kohta, mille raames rakendub alates 3.07.2021 ühekordselt 

kasutatavate plasttoodete ja oksüdantide toimel laguneva plastist valmistatud toodete turule 

laskmise keeld. Nimetatud keeld hõlmab järgnevaid ühekordselt kasutatavaid plasttooteid: 

vatitikuvarred, söögiriistad, taldrikud, kõrred, joogisegamispulgad, õhupallide varred, 

vahtpolüstüreenist toidu- ja joogipakendid ning joogitopsid. (Envir 2021). 

 

Mikroplasti liigitatakse primaarseks ja sekundaarseks, lähtuvalt nende tootmisest.  

Primaarset mikroplasti toodetakse väikesemõõtmelisena, et seda kasutada erinevates toodetes 

või toorainena. Levinud on mikroplasti kasutamine näiteks kosmeetika ja hügieenitoodetes 

tänu oma koorivatele ja abrasiivsetele omadustele.  

Sekundaarne mikroplast tekib suuremate plastiosade lagunemisel (Weinstein jt 2016). Väga 

oluliseks sekundaarse mikroplasti allikaks peetakse autorehvide, teekatte ja – märgistuse 

kulumisel vabanevaid osakesi (Lips jt 2018). 

Loodusesse ja keskkonda satub nii primaarset kui sekundaarset mikroplasti. 
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Mikroplast võib keskkonnas edasi lagunedes ja fragmenteerudes toota nanoplasti (1-100 µm), 

mille omadused ja toksikoloogia, võrreldes teiste plastosakestega, on suures osas teadmata 

(Koelmans jt 2015, do Sul, Costa 2013).  

Mikroplastiks loetakse 1-5 mm diameetriga mikroskoopilisi materjaliosakesi, nanoplastiks <1 

mm diameetriga osakesi, mis võivad olla kas sfäärid, tükid või kiud (Lips jt 2018). Meres 

leitud mikroplastidest domineerivad kiud (Kreitsberg jt 2021, Kukkola jt 2021).  

Kukkola jt juhib 2021 uuringute kokkuvõtvas analüüsis tähelepanu sellele, et seni 

raporteeritud kiudude domineerivus/rohkus võib olla ka puuduliku metoodika tulemus – kiud 

on kõige lihtsamini visuaalsel vaatlusel tuvastatavad, samuti puudub valdaval osal senistest 

uuringutest mikroplasti osakeste määramise alampiir.  

2008 defineeris Klaine nanoplasti suurusvahemiku 1-100 µm. Mõned uuringud kasutavad 

nanoplastina osakesi suuruses 1-1000 µm (Gigault jt 2018, Sobhani jt 2020 ). Kuigi 

nanoplasti definitsioonis on vastuolusid, on teadlaste poolt üldiselt aktsepteeritud nanoplasti 

definitsioonina 1-100 µm (Gigault jt 2018, Zhang 2021). 

Õhus levivate mikroosakeste suuruslikud fraktsioonid jäävad vahemikku nanomeeter kuni 100 

µm (Thorpe, Harrison, 2008). Õhus leiduvad mikroplastid võivad sattuda sademevette või ka 

mere pinnakihti, eriti tugevalt linnastunud piirkondades (Lips jt 2018). 

Tänapäeval on suur hulk uuringuid keskendunud mikroplasti suuremate osakeste uuringutele 

ja vähem on nanoplasti uuringuid (Zhang jt 2021), põhjuseks eelkõige nanoplasti osakeste 

tuvastamiseks sobiva tehnika ja metoodika puudused.  

Nanoplasti väiksuse tõttu on nanoplasti analüüsi tehnoloogiad algjärgus ja nii ei võimalda 

olemasolevad meetodid määrata selle täpset kogust keskkonnas. Seetõttu on nanoplasti 

kontsentratsioon keskkonnas käesoleval hetkel jätkuvalt ebaselge (Stapleton 2019). 

Väljakutseks on keskkonnast võetud proovides nanoplasti osakeste tuvastamine, mille 

väiksuse tõttu edastatav signaal on analüüsideks liiga nõrk ja tagajärjeks võib olla palju vale-

positiivseid või vale-negatiivseid vastuseid ning seda isegi mikroplasti puhul (Song jt 2015). 
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1.1.2. Mikro – ja nanoplast veekogudes 

 

Mikroplasti (s.o x<5 mm plastiosakesed) reostus on veekogudes ulatuslik ja tõsine 

mureküsimus. Arvestades inimkonna ja tarbimise kasvu ning plasti üliaeglast ning keerulist 

lagunemist looduskeskkonnas, on plastireostuse puhul tegu kiirelt süveneva probleemiga. 

2016. aasta Maailma Majandusfoorumil prognoositi, et seniste trendide jätkudes leidub 2025. 

aastaks ookeanides iga kolme tonni kala kohta plasti üks tonn. 2050. aastaks on aga plasti juba 

rohkem kui kala (Heinlaas, 2017).  

Jõgesid peetakse üheks peamiseks plasti edasikandjaks merre ja ookeani (Eerkes-Medrano 

2015). Võrreldes mere ja rannikualadega on siseveekogusid vähe uuritud (Akdogan 2019, 

Kukkola jt 2021). 

Valguse, mehaanilise hõõrdumise ja ilmastiku tagajärjel (Alimi 2018, Zhang jt 2020, Wagner 

2015), võib loodusesse sattunud makroplast laguneda mikroplastiks ja sellest edasi 

nanoplastiks. 

Erinevad uuringud on näidanud, et mikroplasti võib leida pea kõikjalt (Dris jt 2016) ja on 

selge, et see avaldab oma mõju ökosüsteemidele.  

Eestis 2018 valminud aruanne toob (Lips jt 2018) võimalike primaarse ja sekundaarse 

mikroplasti merekeskkonda sattumise allikatena välja kosmeetika ja hügieenitooted, 

plastitööstused, sünteetilise tekstiili, transpordi (teede märgistus ja rehvide kulumine), ehituse, 

kunstmuruga väljakud, kalanduse, merenduse, mereturismi, tööstused. Võimalikud levikuteed 

primaarse ja sekundaarse mikroplasti levimiseks on reoveepuhastusjaamad, sadevesi ja lume 

äravedu asulatest, atmosfääri depositsioon, jõed, sadamad, rannad.  

Uuringud on näidanud, et magevee peamine nanoplasti allikas on isikliku hügieeni- ja 

kosmeetikakaubad (kosmeetika, puhastusvahendid, päikesekreemid jne) (Fendall, Sewell 

2009, Thompson 2009). 

Nanoplast võib magevette sattuda õhu kaudu, üleujutustega, pesumasinatest ja teistest 

allikatest, põhjustades potentsiaalset kahju magevee keskkonnale.  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19440049.2019.1583381
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Nagu eespool viidatud, ei ole nanoplasti suuruse tõttu olemasolevad nanoplasti analüüsi 

tehnoloogiad ja meetodid piisavad, määramaks nanoplasti täpset kogust ja nanoplasti 

kontsentratsioon keskkonnas on teadmata (Stapleton jt 2019, Zhang jt 2021). 

Siiani teostatud uuringute tulemused on esitatud varieeruvates suurusklassides, mistõttu on 

andmete võrdlemine sageli raskendatud ning viitab seega suurele vajadusele standardiseeritud 

proovivõtu meetodite väljatöötamiseks ja kasutuselevõtuks (Lips jt 2018). 

Lisaks on erinevate uuringute tulemused sageli esitatud ka erinevates ühikutes, mis ei ole 

konventeeritavad ühest teiseks - tulemused on esitatud kas osakest ruutmeetri merepinna või 

kuupmeetri merevee kohta (Lips jt 2018). 

Magnussoni ja Noren (2011) andmetel on Läänemere rannikualadel mikroosakeste 

kontsentratsioon, suuruses 10-220 µm, 4 kiudu ja 32 muud antropogeense päritoluga osakest 

liitri kohta.  

Kreitsberg jt 2021 leidsid Eesti rannikumere mererohu välju uurides, et vees olev mikroplasti 

kogus oli 0,04-1,2 osakest liitri kohta. 

Rootsi rannikuvees on plastikosakeste kontsentratsioon 150- 2400 osakesest kuupmeetris kuni 

68 000 kuni 102 000 osakest kuumeetri kohta, mis teeb keskmiseks väärtuseks 7000 – 10000 

osakest kuupmeetri kohta (Lönnstedt, Eklöv 2016) 

 

 

1.1.3. Mikro- ja nanoplast vee-elustikus 

 

Mikroplasti tuvastamiseks magevees ja setetes on kasutusel kaheksa erinevat tehnikat, millest 

kõige levinum on Fourier-transform Infrared (FTIR) spektroskoopiline analüüs. 

Elusorganismide uurimiseks kasutatakse viit erinevat tehnikat - FTIR-ga võrdselt on 

kasutuses Raman spektroskoopiline analüüs (Cera jt 2020).  

 „Väga sageli ei arvestata tulemuste esitamisel kiudude esinemist proovis, vaid 

registreeritakse ainult osakesed. See raskendab tulemuste omavahelist võrdlemist veelgi. 

Tulemused varieeruvad suuresti ka seetõttu, et erinevates uuringustes on kasutatud erinevat 
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osakese suuruse määramispiiri. Mida väiksema suurusega osakesi määratakse, seda suurem 

protsent organisme sisaldab mikroplasti.“ (Lips jt 2020)  

„Güven jt 2017 uuris osakesi, mis olid >26 µm. Saadud tulemused näitasid et 58% kaladest 

oli neelanud mikroplasti. Lusher jt 2013 võtsid arvesse vaid osakesed kuni >130µm ja said 

tulemuseks, et 36,5% kaladest sisaldasid mikroplasti. Rummel jt 2016 arvestasid ainult 500> 

µm osakesed ning selle järgi leidus mikroplasti vaid 5,5% kalades.“ (Lips jt 2020). 

Tuginedes laboriuuringutele, on mikroplastist ohustatud nii voolu – kui seisuveekogud, kuid 

mikroplastiga seotud keskkonnaalane risk on senini ebaselge (Cera jt 2020). 

2012-2020 puudutasid bibliograafilise analüüsi alusel 158st uuringust, mis käsitlesid magevee 

mikroplasti reostust elusorganismides, 49% kalu. Suuremal osal uuritud liikidest leidis 

kinnitust mikroplasti olemasolu seedeorganites, maksas ja lõpustes. Mikroplasti ei leitud 

lihastest, kuid on alust arvata, et leidude puudumine on põhjustatud pigem tehnoloogiast, mis 

seab piirid väga väikeste mikroplasti osakeste tuvastamisel ning mikroplasti olemasolu kalade 

organismis on tänase metoodika tõttu alahinnatud (Cera jt 2020). 

Mageveekogude mikroplasti riskianalüüsi puudutavate uuringute maatriksis on kaalutud 

hakata kasutama ökonoomseid ja aega säästvaid indikaatorliike, tuvastamaks kiirelt 

mikroplasti reostuse määra. Jõgede ja järvede mikroplasti bioindikaatoriks on pakutud 

karbiliiki Corbicula fluminea (Su 2018, Akindele 2019). 

 

 

1.2. Eutroofsete veekogude toiduahelad 

 

Erinevad toitumisahelad on ökosüsteemis omavahel seotud (Nõges jt 2003), olles keerulised 

ja tugevasti läbi põimunud ning nende kirjeldamiseks kasutatakse toiduvõrgustiku mõistet 

(Primack jt 2008). 

„Konkreetseid toitumissuhteid liikide vahel nimetatakse toiduahelaks. Tavaline olukord on 

selline, kus üks liik toitub mitmest teisest liigist, konkureerib toidu pärast oma troofilisel 

tasemel paljude teiste liikidega ja on omakorda saakloomaks teistele, kõrgema troofilise 

taseme liikidele“ (Primack jt 2008). 
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Toiduahelad on iga ökosüsteemi toimimise aluseks (Kisand, Zingel 2008), kus orgaaniline 

aine liigub taimtoiduliste loomade kaudu kiskjateni (Nõges jt 2003). 

„Toiduahel algab nii vees kui ka kuival maal orgaanilist ainet fotosünteesiva taime- 

primaarprodutsendiga-, jätkub taimest toituva taimtoidulise looma – I astme konsumendiga – 

ning lõpeb taimtoidulist looma sööva röövlooma – II astme konsumendiga“ (Haberman, Virro 

2003).  

„Veekogude toiduahelaid on kahesuguseid – neid võib jagada taimtoitlusel põhinevateks (ehk 

rohelise taime või vetikaga algavateks) ja surnud osakeste (detriidi) söömisel põhinevateks; 

mõlemad neist toiduahela tüüpidest võivad olla nii pelaagilised ehk veekihis olevad kui 

bentilised“ (Nõges jt 2003). 

„Veekogude toiduahelad jagatakse kahte tüüpi: klassikaline toiduahel ja mikroobne ling. 

Klassikalise toiduahela põhiskeem on vetikad –> zooplankton –> kalad, aga väga tähtis roll 

on ka nn mikroobsel lingul, mis lisandub klassikalisele toiduahelale ja mille all mõistetakse 

järgmist seost: lahustunud orgaaniline aine –> bakterid –> algloomad –> zooplankton. 

Mikroobne ling tekib seetõttu, et suur osa vetikatest ei ole loomadele elusana söödavad, seega 

surevad nad vanadussurma, lagunevad ja satuvad vette orgaanilise ainena. Lagunenud 

vetikaid ja orgaanilist ainet kasutavad toiduks heterotroofsed bakterid, keda omakorda söövad 

algloomad ja zooplankterid. Mikroobse lingu kaudu toovad bakterid suure osa surnud 

orgaanilisest ainest tagasi ringlusesse, muutes selle kättesaadavaks järgmistele toiduahela 

lülidele“ (Kisand, Zingel 2008).  

Järve avavees on kolm peamist toiduahelatüüpi:  

1) vetikad → kalad – efektiivseim toiduahel, esineb harva;  

2) vetikad → zooplankton → kalad - esineb veekogudes, kus zooplankterid on piisavalt 

suured ning vetikad küllalt väikesed, et loomad saaksid neid süüa;  

3) vetikad → detriit + bakterid → zooplankton → kalad- väheefektiivne, ülekaalus tugevalt 

eutroofsetes veekogudes, kus zooplankterid on väikesed ja vetikad zooplanktoni toiduks liiga 

suured, zooplankterid toituvad bakteritest ja detriidist (Haberman, Virro 2003) 
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1.2.1. Magevee zooplankton kui toiduahela lüli  

 

Zooplankton on vees vabalt hõljuvate, valdavalt heterotroofse toitumistüübiga loomakeste 

(zooplankerite) kogum. Eristatakse ainurakset ehk protozooplanktonit ja hulkrakset ehk 

metazooplanktonit (Haberman, Virro 2003). Zooplanktereid jaotatakse mikrozooplanktoniks 

(20- 200 µm) ja makrozooplanktoniks (0,2-20 mm).  

 Zooplankton on toiduahela keskne lüli ning tema võimsusest vetikasööjana ja sobivusest 

kalatoiduna oleneb toiduahela efektsiivsus ehk tõhusus (Haberman, Virro 2003). 

Toitumistüübilt jaguneb zooplankton kolme rühma:  

1) taimtoidulised ehk herbivoorsed zooplakterid, kes filtreerivad veest toiduks vetikaid ja 

baktereid;  

2) röövvormid, kes söövad eelkõige oma kaaslasi – teisi zooplanktereid;  

3) detrivoorid, kes söövad veetaimede ja –loomade poollagunenud jäänuseid – pudet ehk detriiti 

(st surnud orgaanilist ainet).  

Eesti magevee kolm peamist metazooplanktoni rühma on:  

1) keriloomad – moodustavad omaette hõimkonna (Rotifera);  

2) vesikirbulised – moodustavad vähkide hõimkonna (Crustacea) lõpusjalgsete klassi 

(Branchiopoda) seltsi (Cladocera);  

3) aerjalalised, mida käsitletakse vähkide hõimkonna (Crustacea) ühe klassina (Copepoda). 

Keriloomad on valdavas enamuses taim- ja pudetoidulised filtraatorid nagu ka vesikirbulised 

(Haberman, Virro 2003). Keriloomad (Rotifera) on metazooplanktereist kõige väiksemad, 

enamasti 0,1-0,3 mm pikkused mikrofiltraatorid. Enamik neist on taim- ja pudetoidulised, kes 

söövad vaid baktereid, ainurakseid ja üliväikeseid vetikaid (Lens, 2000). Vesikirbulised ja 

aerjalgsed on küll keriloomadest palju suuremad, kuid nendegi pikkus kõigub vaid 1mm ümber 

(Haberman, Virro 2003).  

Zooplankton on kalavastsetele esmaseks toiduallikaks, millest toituvad kõikide kalade vastsed 

ja maimud ning planktontoidulised kalad. Toitudes vetikatest (ja bakteritest) ja olles ise toiduks 

kaladele, on zooplankton veekogu toiduahelate keskne lüli, millest oleneb vetikate loodud 
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orgaanilise aine (energia) liikumine veekogu toiduahela lõppu – kalasse (Haberman, Virro 

2003). 

Kõik kalad on vastsetena ja maimueas planktontoidulised, sest suuremast saagist ei käi nende 

jõud lihtsalt üle. Zooplanktonil on kalade uue põlvkonna heaolule otsustav tähtsus 

(Haberman, Virro 2003). 

Eelistades suuremaid toidupalu, söövad kalad zooplanktonist eelkõige vesikirbulisi ja 

aerjalgseid. Tillukesed keriloomad sobivad toiduks ainult äsjakoorunud kalavastsetele, kelle 

suu mõõtmed ei luba veel haarata suuremat saaki (Haberman, Virro 2003).  

Kisklust aerjalgsetele vähendab nende oskus jõnkslevalt liikudes kalade eest põgeneda 

(Hansen, Jeppesen, 1992), kalade kasvades paraneb aerjalgsete püügi efektiivsus (Liu, 2001). 

Aerjalgsed on valdavas enamuses röövloomad, taimtoidulised filtreerijad on üksnes nende 

vähikvastsed ehk naupliused (nauplii) ja I-II astme kopepodiidid (copepodites) ning 

Eudiaptomus´e perekonna liigid (Haberman, Virro 2003). 

 

 

1.2.2. Zooplankton kalade toiduna 

 

Suuruseliselt koostiselt on zooplankton sobiv toit kalavastsetele, kes on just lõpetanud 

rebukotist toitumise (Whiteside jt 1985, Lammens jt 1986, Meschiatti, Arcifa 2002). 

Nanoplast ja mikroplast, olles samas suurusjärgus zooplanktoni looduslike toiduosakestega 

või zooplanktoni endaga, võib siseneda kaht kanalit pidi toiduahelasse, jõudes nii kalade 

erinevate arengujärkude kui täiskasvanud kaladeni.  

Noorimad kalavastsed söövad peamiselt keriloomi, aerjalgsete naupliusjärke, kopepodiite ja 

teisi zooplanktoni noorjärke (Hakkari 1978, Karjalainen 1992, Sarvala 1994, Romare 2000).  

Kalade toitumist zooplanktonist limiteerivad mitmed asjaolud, näiteks suu suurus (Lens 2001) 

ja selle kaudu tekitatav imemisjõud. Alla 1cm suurustele äsja koorunud kalavastsetele sobivad 

toiduks väikesed zooplankterid, näiteks keriloomad (Sutela, 1998), sest vastsete suu mõõtmed 

ei luba veel haarata suuremat saaki (Haberman, Virro, 2003). 
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Ahvena kudemine algab sõltuvalt veetemperatuurist (80-100C) aprilli lõpus, aga enamasti mais. 

Marjateradest, mis arenevad kuni 3 nädalat, kooruvad rebukotiga varustatud vastsed. Rebukoti 

imendudes hakkab vastne toituma pisiloomadest ehk zooplanktonist (Tuvikene, 2014). 

Enamasti toituvad kalavastsed esimesel kolmel nädalal keriloomadest ja aerjalgsete 

naupliustest, teisel kuni kolmandal nädalal toimub nihe vesikirbulistest toitumise suunas (Wang 

1994, Nandini, Sarma 2000).  

Kuigi keriloomad on kalamaimude toiduobjektidena sagedased, ei suuda kalad keriloomade 

suurele arvukusele erilist mõju avaldada (Stetson, 1982). Keriloomi peetakse vastsetele 

kehvaks toiduks, kuna nad on väikesed ja madala energisisaldusega (Sutela, Huusko, 1994). 

Kalavastsete toitumine keriloomadest ja eriti ümberlülitumine aerjalgsetelt ja vesikirbulistelt 

keriloomadele on sageli seotud toidu halva kättesaadavusega. Ogadega keriloomade 

leidumine vastsete magudes näitab halbu toitumistingimusi kalavastsetele (Sutela, 1998). 

Sarvala jt 1998 leidis, et Pühajärves toitusid rääbise vastsed keriloomadest neil aastatel kui 

vesikirbuliste arvukus oli väike. Peamiseks kalade toiduks peetakse siiski vesikirbulisi ja 

aerjalgseid (Vijverberg, van Densed 1984). 

Eestis peetakse kaladele tähtsamaks toiduks vesikirbulistest Bosmina, Daphnia, Chydorus, 

Sida, Podon, Evadne, Bythotrephes ja Leptodora esindajaid (Pihu, Turovski 2001).  

Noorkalad on võimelised koguma rohkem ja väiksemaid objekte ning nad võivad kehakaalu 

ühiku kohta rohkem toitu tarbida kui samas kaalus, kuid vanemad kalad (Jensen 1988). 

Zooplanktonit tarbivad vastse- ja maimuperioodil peaaegu kõik kalaliigid (Whiteside jt 1985, 

Romare, Bergman 1999), paljud jätkavad seda ka hilisemas elus.  

Maksimaalne tarbitav toiduhulk biomassi kohta on kalavastsetel 3-10 korda suurem kui 

maimudel, maimudel 4-7 korda kõrgem kui suguküpsetel kaladel. Samasuvised kalad tarbivad 

rohkem toitu kui sama biomassiga maimud (Romare, 2001). 

Rääbise maimud (10,1-12,8 mm) tarbisid 14-450 (keskmiselt 168 zooplankterit päevas 

(Sutela, Huusko 1994). Kriitiline päevane zooplanktoni hulk, mis võimaldas vastsel ellu 

jääda, oli 100 isendit ja vastsete biomass hakkas kasvama, kui tarbiti 100-2000 isendit vastse 

kohta (Koho jt 1991). 

Zooplankton on põhitoiduks rääbisele, peledile, peipsi tindile, mudamaimule, viidikale, 

kõrvaltoiduks peipsi siiale, särjele, ogalikule ning luukaritsale (Pihu, Turovski 2001).  
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Peipsi järve tindi, rääbise ja noore ahvena populatsioon võib vegetatsiooniperioodil ära süüa 

400 000 tonni vesikirbulisi ja aerjalgseid, kusjuures selgelt eelistatakse (66%) vesikirbulisi 

(Ibneeva, 1983). 

Kalade pikkuse kasvuga väheneb väikeste zooplankterite tarbimine ning rohkem hakatakse 

tarbima suuremaid, üksikute toiduobjektide kaupa toitumine asendub filtreerimisega või 

zooplankton asendatakse mõne muu toiduallikaga (Lammens jt 1986). 

Kalad kasutavad toidu kättesaamiseks filtreerimist või saagi haaramist. Filtreerivad kalad 

toituvad peamiselt vetikatest ning detriidist, kuid ka väiksemamõõtmelisest zooplanktonit. 

Nad ujuvad suu lahti läbi zooplanktoni parve ning vesi filtreeritakse läbi lõpusepiide. Kalade 

kasvades suureneb lõpusepiide vaheline suurus ja toitumine väiksematest osakestest muutub 

ebaefektiivseks ning hakatakse tarbima suuremaid toiduosakesi (Lammens jt, 1986). 

Enamus samasuviseid kalu, olenemata liigist, on planktontoidulised ning seetõttu on olulised 

zooplanktoni reguleerijad (Romane, Bergman 1999). 

Näiteks särg on efektiivsem planktonist toituja kui ahven. Särg langetab toitudes 

vesikirbuliste tiheduse sellisele tasemele, et ahven on sunnitud üle minema bentilistele 

suurselgrootutele (Bergman, 1990). 

Planktontoidulistel kaladel sisaldab toitumistsükkel saagi asukoha kindlaksmääramist, 

jälitamist, rünnakut ja kinnihaaramist (filtreerimist) (O´Brien, 1987). Saagi asukoha 

kindlakstegemist mõjutavad kalade suurus ja keskkonnatingimused. Mida suuremad kalad, 

seda kiiremini reageerivad nad saagi leidmisele. Kalade nägemisvõime paraneb kuni nende 

kasvamiseni 6-8cm pikkuseks, edasist nägemisvõime muutumist koos kala kasvuga pole 

täheldatud. Toitumistsüklis kulub kaladel kõige rohkem aega saagi otsimisele (60-90% ühele 

toiduobjektile kulutatavast ajast (O.Brien, Wright 1985). Enamiku kalamaimude 

toitumisaktiivsus sõltub valguse intensiivsusest, kalavastsete toitumine, kes kasutavad 

nägemismeelt toidu püüdmisel, on tavaline toitumise peatumine pimedaks ajaks (Sutela, 

1998). Näiteks rääbise vastsed katkestasid Sutela ja Huusko andmetel (1997) toitumise 4-5 

tunniks kõige pimedamal ajal.  

Planktontoiduliste kalade dieeti mõjutab samuti saaklooma liikumise kiirus. Näiteks Cyclops 

on kalade jaoks arvatavasti liiga kiire, mistõttu ta on planktonis arvukalt esindatud, kuid nt 

rääbise, tindi ja siia maos väikse osatähtsusega (Hakkari, 1978). Toiduks valitakse peamiselt 

suuremaid isendeid ja arvukamalt esinevaid liike (Werner ja Hall, 1974). 
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1.3. Plast toiduahelates 

 

1.3.1. Plasti võimalik liikumine veeorganismide toiduahelates  

 

Tänaseni pole piisavalt põhjalikult uuritud ja mõistetud mikroplasti mõju veeorganismidele 

ning nende rolli toitumisahelates (Sá jt 2018 ).  

„2018. aasta seisuga oli uuritud vaid merepinna, veesamba ja merepõhja ülemiste kihtide 

mikroprügi koguseid. Täielikult puudusid andmed mikroprügi koguste ja omaduste kohta 

mereorganismides“ (Lips jt 2020). 

Kuigi viimastel aastatel on märgatavalt kasvanud uurimuste arv, juhitakse jätkuvalt 

tähelepanu sellele, et vähem on uuritud nanoplasti, mageveekalu ja tehtud laborikatseid (Chae 

jt 2017, Au jt 2017, de Sa jt 2018, Wong jt 2020, Cera jt 2020, Kukkola jt 2021, Zhang jt 

2021, Sorensen jt 2021).  

Mikro- ja nanoplasti leidumist veelistest ja maismaa toiduahelates on uuritud, fookusega mere 

ja ookeani toiduahelatel (Walkinshaw jt 2020). Suurem osa senistest uuringutest on 

keskendunud zooplanktoni, fütoplanktoni, karpide ja kalade poolt alla neelatud plastile. Väike 

osa uuringuid on kinnitanud mikro- ja nanoplasti liikumist läbi erinevate toiduahelate (Wong 

jt 2020).  

Esimene aruanne mikroplastist mere ökosüsteemis avaldati Carpenteri ja Smithi poolt 1972 

(Wong jt 2020), Fendall ja Sewell olid 2009 esimeste teadlaste seas, kes diskuteerisid mikro- 

ja nanoplasti võimaliku liikumise üle mere toiduahela filtreerijatelt inimesele. Teema ei 

pälvinud aga laiemat tähelepanu, mida näitab suhteliselt madal publikatsioonide arv 2009-

2012 (Wong jt 2020). Alates 2013 kasvas nii toiduahelate (Wong jt 2021) kui mikroplast mere 

ökosüsteemides (Pauna 2019) uuringute arv, mis käsitlevad mere ökosüsteemide seotust 

globaalse toiduahela ja mikro- ja nanoplasti rolli selles. 

Aktuaalseks keskkonnaohuks on kujunenud mikroplastid, mis plankterite abiga toiduahelasse 

sisenedes häirivad üha enam mitmete organismide elu (Kreitsberg, 2017). 

Rannikualadel hõljuv plast võib kergesti saada söödud planktoni, kalade või lindude poolt ja 

siseneda läbi selle toiduahelasse (Wong jt 2020). 
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Olles samas suurusjärgus paljude veeorganismidega, võib mikroplast osutuda toiduobjektiks 

filtreerijatele, detrivooridele ja settetoidulistele organismidele, aga ka vähilaadsetele, kaladele, 

veelindudele ja imetajatele (Cole jt 2014, Rochman jt 2015). 

Mikroplasti osakesed, mis on samas suuruses paljude planktoni liikidega ja teiste looduslike 

toiduosakestega, neelatakse alla filtreerijate poolt - seega on võimalik mikroplasti ja sellega 

seotud reostuse bioakumulatsiooni toituahela kõrgemal tasemel olevates organismides (Farrel, 

Nelson 2013).  

Duis ja Coorsi hinnangul (2016) on mikroplast mere ökosüsteemides väga püsiv ja võib 

kanduda zooplanktonilt nii kiskjatele kui vajuda ookeani põhja koos surnud kaladega, mis 

sisaldavad väikseid plastosakesi. 

Kuigi zooplankteri poolt tarbitud mikroplasti kogus keskkonnas ei pruugi suur olla (alla 1 

osakese organismi kohta), siis zooplanktoni kestev ja suurearvuline tarbimine kiskjate, nagu 

kalade noorjärgud või isegi suured filtreerijad nagu küürvaal, muudavad tõenäoliseks 

mikroplasti bioakumulatsiooni suuremates loomades (Desfores jt 2015).  

Zooplanktoni toitumisuuringutes on varasemalt kasutatud polüstüreenist mikroosakesi 

imiteerimaks katsekeskkonnas sobiva suurusega toiduobjekte (Agasild, Nõges 2005, Zingel jt 

2007). Mikroplasti probleemi teadvustumisel looduslike veekogudes on sama metoodikat 

hakatud kasutama selgitamaks planktonorganismide (Setälä 2014), aga ka kalanoorjärkude 

(Lönnstedt jt 2017), võimet plastist mikroosakesi tarbida ja toiduahelas edasi kanda. Eestis on 

läbi viidud proto- ja metazooplanktoni toitumiskatseid kasutades kunstlikke toiduosakesi. 

(Agasild, Nõges 2005, Zingel jt 2007). 

Vesikirbuliste ja keriloomade bakteritest ja fütoplanktonist toitumise uuringutes (Agasild, 

Nõges 2005, Zingel jt 2007) kasutati 0,5 µm, 3 µm, 6 µm ja 24 µm suuruses mikrosfääre, 

imiteerimaks samas suurusjärgus baktereid ja vetikaid. Paljud keriloomade liigid tarbisid 0,5 

µm ja 3 µm suuruses mikrosfääre ja kõik vesikirbulised tarbisid 0,5 µm, 3 µm ja 6 µm 

suuruses mikrosfääre. 24 µm leiti loomakeste seedekulglast vaid paaril üksikul juhul. 90% 

vesikirbulistest tarbisid mikrosfääre. Sõudikuliste (Cyclopoida) aerjalgsete seedekulglast ei 

leitud kordagi mikrosfääre, vaid mõnel üksikul juhul hormikuliste (Calanoida) hulka 

kuuluvatest aerjalgsetest (Agasild, Nõges 2005). Üldiselt peetakse aerjalgseid mikrosfääride 

osas valivamateks, kui keriloomi ja vesikirbulisi (DeMott 1986, Kerfood, Kirk 1991).  
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Zingel jt (2007) näitas, et ripsloomad ja viburloomad tarbivad bakteri suuruses 0,5 µm 

nanoplasti osakesi, vetika suuruses 3 µm, 6 µm ja 24 µm suuruses sfääre ripsloomad ei 

söönud. Need katsetulemused näitavad, et nii ainu- kui hulkrakne zooplankton suudab edukalt 

neelata väiksemaid plastiosakesi. 

10 µm suuruses polüstüreenist mikroplasti liikumist Läänemere mikrozooplantonilt 

makrozooplanktonile on kirjeldanud Setälä (2014), kes uuris eelkõige mikroplasti tarbimist ja 

liikumist toiduahelas ja tõestas, kui kergesti võib mikroplast liikuda läbi toiduahela. 

Farreli ja Nelson 2013 uuring näitas, et krabidel, keda oli toidetud Mytilus edulisega, kes olid 

söönud polüstüreenist mikroplastisti osakesi, leiti 21 päeva hiljem lümfidest mikroplasti.  

See, et loodusest püütud kalades on seedeorganites rohkem mikro – kui makroplasti, viitab, et 

väikeste mikroplastiosakeste kasvav hulk võib olla suuremaks ohuks kui seni arvatud, eriti kui 

arvestada, et väikeste osakeste suurem kogus tähendab ka nende suuremat kontsentratsiooni 

keskkonnas (Ogonowski jt 2016). 

Lönnsted jt 2017 leidsid oma katses, et kõrge mikroplasti kontsentratsiooniga 

katsekeskkonnas koorunud ahvena (Perca fluviatilis) vastsete seedekulglast leiti ainult 

plastosakesi (7,15 ∓ 1,2) samas kui keskmise kontsentratsiooniga keskkonnas koorunud 

vastsete seedekulglast leiti nii plastosakesi ((1,4 ∓ 0,5) kui toiduosakesi (Artemia sp). Need 

tulemused näitavad, et vastkoorunud vastsed võivad eelistada mikroplasti osakesi looduslikule 

toidule nagu vabalt ujuvad zooplankterid. 

 

 

1.3.2. Mikro- ja nanoplasti mõju veeorganismidele 

 

Mikroplastist toitumine võib põhjustada lämbumist, nälgimist, füüsilisi vigastusi ja erinevate 

organite ummistusi ning samuti on mikroplast üheks toksiliste ainete transpordivektoriks 

(Cole jt 2014, Rochman jt 2015). 

Suurem osa mikroplasti mõju käsitlevatest uuringutest on keskendunud mereselgroogsetele ja 

kaladele, mikroplasti otse söömisele või vees leviku individuaalsele mõjule; siiski on vähe 

teada mikroplasti mõjust läbi toiduahelate (Au, Y Sarah 2017, Wong jt 2020). 
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Setäla jt (2014) uurisid mikroplasti söömist ja sellele järgnevat akumulatsiooni erinevates 

zooplantoni liikides 10 µm sfääridega, kasutades erinevaid kontsentratsioone (A-1000, B-

2000 ja C 10 000 osakest ml kohta). Katses täheldati, et mikroplasti söömisel, kui see jääb 

siseelundite ja keha ümbritseva kesta vahele kinni, on sellel aerjalgsete liikumisele ja organite 

funktsioneerimisele potentsiaalselt häiriv mõju.  

Nanoplast võib tekitada füüsilisi kahjustusi vesikirbulisel Daphnia magna, kaasa arvatud 

sisemised vigastused ja ummistused, mõjutades keha pikkust ja kasvukiirust (Liu jt 2019). 

Lönnstedt ja Eklöv (2016) katsed ahvena (Perca fluviatilis) marja ja vastsetega näitasid, et 

nanoplasti osakeste (90 µm) kontsentratsioon mõjutas koorumisedukust, pidurdas vastsete 

kasvu, muutis vastsete toidueelistusi ja mõjutas nende käitumist. Veelgi enam, nanoplastist 

mõjutatud isendite haistmismeel ei reageerinud ohusignaalidele, mis tõstab vastsete kisklusest 

põhjustatud suremust. Sellest järeldub, et mikroplasti osakesed mõjutavad vastsete käitumist 

ja arengut nii keemiliselt kui füüsiliselt.  

Pitt jt 2018 leidis, et nanoplasti osakesed (20-100 µm) olid absorbeerunud läbi sebrakala 

(Danio rerio) embrüo välismembraani ja olid leitavad sellistes organites nagu aju ja maks, 

mis võib avaldada negatiivset mõju nii käitumisele kui füsioloogiale. 42 µm suurune 

nanoplast on võimeline sisenema sebrakala ajju, reproduktsiooniorganitesse, rebukotti ja 

seedeorganitesse nii toiduga kui läbi emaorganismi, kandudes üle järglastele. 

Kashivada 2006 leidis nanoplasti väikeses mageveekalas jaapani riisikala ehk medaka 

(Oryzias latipes), kus seda oli mitte ainult lõpustes ja seedeorganites, vaid ka suguorganites, 

maksas ja veres.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Kalavastsete ja metazooplanktoni kogumine 

 

Töös analüüsitud kalavastsed (Euroopa ahven, Perca fluviatilis) püüti Kaiavere järvest 

17.06.2020.  

Märgistamiseks kasutatud zooplankton koguti Võrtsjärvest 17.06.2020.  

Võrtsjärv (58050 –58250 N, 25550 –26100 E) on suur, pindalaga 270 km2 ja madal, keskmine 

sügavus 2,8 m, suurim sügavus 6 m (Mäemets 1977) eutroofne Kesk-Eestis paiknev järv.  

Kaiavere järv (58360 N, 26390 E) pindalaga 2,51 km2, on madal, keskmine sügavus 2,8 m, 

suurim sügavus 4,5 m (Mäemets 1968, 1977) eutroofne Ida-Eestis paiknev järv. 

Ahvenavastsed püüti Kaiavere litoraalist kahvaga. Püütud vastsed paigutati 50 l 

mahutavusega tünni, mis oli täidetud samast püügikohast kogutud veega ja transporditi 

koheselt Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskusesse. 

Metazooplanktoni märgistamiseks koguti Võrtsjärvest batomeetriga integraalne vesi. 

Metazooplanktoni arvukuse, biomassi ja koostise määramiseks koguti batomeetriga 10 liitrit 

integraalset vett. Kogutud vesi valati läbi 48µm silmasuurusega võrgu ja fikseeriti Lugoli 

lahusega. 

 

 

2.2. Toitumiskatsed 
 

Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskuse kalalaboris viidi 17.06.2020 läbi järgmised katsed: 

 vastsete nanoplasti otsene söömine.  

 zooplanktoni märgistamine nanoplastiga 
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 nanoplasti jõudmine vastseteni läbi toiduahela 

 

Katsete läbiviimiseks kasutati Võrtsjärvest Ruttneri tüüpi 2-l batomeetriga kogutud 

integraalset vett, millega vahetult enne katset täideti kuus 8l akvaariumit. Viies akvaariumis 

viidi läbi vastsete toitumiskatsed, ühes zooplanktoni märgistamine. Enne katse algust lasti 

vastsetel ca 1 tund aklimatiseeruda.  

Zooplanktoni märgistamiseks ja kalavastsete toitumiskatseks kasutati 0.5 µm (Fluoresbrite, 

Polysciences Inc., Warrington, PA, USA) 3 ja 24 µm (Duke Scientific Corporation, Palo Alto, 

CA, USA) fluorestseeruva kattega mikrosfääre. Sama metoodikat on kasutatud hindamaks 

ripsloomade, vähilaadsete ja keriloomade toitumist bakteritest ja fütoplanktonist (Kim jt 2000, 

Agasild, Nõges 2005, Zingel jt 2007). 

 

 

2.1.1 Vastsete nanoplasti otsene söömine  

 

Katse läbiviimiseks kasutati 3 erinevat kontsentratsiooni 24 µm suuruses nanosfääride lahust ja 

ühte 0,5 µm suuruses nanosfääride lahust, igas 8 l akvaariumis oli 20 vastset.  

Akvaariumitesse lisati varem valmistatud nanoplasti sfääre sisaldavad lahused järgmiselt: 

1. akvaarium: 0,5 µm – 600 000 osakest/l 

2. akvaarium: 24 µm – 100 000 osakest/l  

3. akvaarium: 24 µm – 400 000 osakest/l  

4. akvaarium: 24 µm – 1 000 000 osakest/l  

Akvaariumites matkiti looduslikes keskkondades leiduda võivaid erinevaid nanoplasti 

kontsentratsioone (Kreitsberg jt 2021). 

Vastsete toitumisaeg oli 2h. Katse lõppedes valati akvaariumivesi koos kalavastsetega läbi 48 

µm võrgu, vastsed lasti proovipudelitesse ja fikseeriti etanooliga edasisteks analüüsideks. 

Koos vastsete analüüsiga kontrolliti ka zooplanktoni märgistumist 0,5 µm nanosfääridega 
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esimeses akvaariumis, tegemaks kindlaks, kas on võimalik ka 0,5 µm nanosfääride 

edasikandumine kalavastsetele läbi zooplanktoni. 

 

 

2.1.2 Zooplanktoni märgistamine nanoplastiga ja nanoplasti jõudmine vastseteni läbi 

toiduahela 

 

Metazooplanktoni märgistamiseks koguti Võrtsjärve vesi ja paigutati 8l akvaariumisse. Samal 

ajal ja samast veest koguti ka proov metazooplanktoni liigilise koosseisu, biomassi ja 

arvukuse määramiseks. Katseakvaariumisse lisati zooplanktoni märgistamiseks 3 µm ja 24 

µm suuruses nanosfääre kontsentratsioonil, mis vastas arvestuslikult 100% looduslikule 

umbes sarnase suurusega vetikarakkude keskmisele kontsentratsioonile järvevees. 

Zooplanktoni toitumisaeg oli 30 minutit. Märgistumise lõppedes eraldati zooplankton 

järveveest 48 µm võrguga ja lisati koheselt teise akvaariumisse, kus oli eelnevalt 

aklimatiseeritud 40 ahvenavastset. 

Vastsete toitumisaeg oli 60 minutit. Katse lõppedes valati akvaariumivesi koos kalavastsetega 

läbi 48 µm võrgu, kõik 40 vastset lasti proovipudelisse ja fikseeriti etanooliga edasisteks 

analüüsideks. 

 

 

2.3. Proovide analüüs  

 

Metazooplanktoni proov analüüsiti Bogorovi kambris mikroskoobi Nikon AZ100 all 80X 

suurenduse juures. Määrati liigiline koosseis ja arvukus. 

Mõõdeti kalavastsete üldpikkus (L), loendati nanosfääride arv vastsete ja zooplankterite 

seedekulglas, arvutati protsent, kui palju kalavastseid tarbis nanosfääre ja kui suur oli osakeste 

tarbimise protsent kala kohta. 

Nanosfääride loendamiseks zooplanktoni ja vastsete seedekulglas kasutati 1000x 

suurendusega epifluorestsents mikroskoopi Nikon Eclipse Ti-S. Läbi vaadati kõik katsetes 

osalenud kalavastsed. 
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2.4. Statistiline analüüs 
 

Andmete analüüsiks ja tabelite koostamiseks kasutati tabelarvutussüsteemi Excel ja statistika 

programmi Statistica for Windows (Statsoft, Inc. 2008). 
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3. TULEMUSED 

 

3.1. Metazooplanktoni koosluse struktuur 

 

17.06.2021 Võrtsjärve integraalsest veest võetud metazooplanktoni proovis domineeris 

arvuliselt vesikirbuline Chydorus spaericus (77%), talle järgnesid keriloomad Keratella 

chochlearis (6%) ja Polyarthra luminosa (6%) ning vesikirbuline Bosmina longirostris 4% 

(joonis 2). 

 

 

Joonis 2. Võrtsjärve metazooplanktoni arvukus ja koostis 17.06.2020 planktoniproovis. 
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 3.2. Metazooplanktoni märgistamine nanosfääridega 

 

Metazooplanktoni 3 µm ja 24 µm suuruses nanosfääridega märgistamise katses olid 

tulemused järgmised: 

Chydorus sphaericus seedekulglast leiti 3 µm nanosfääre 35%, Bosmina longirostris 25% ja 

Keratella chochlearis 25% isenditest (joonis 3). 

 

 

Joonis 3. 3 µm nanosfääre söönud plankterite osakaal liigiti 

 

Suurim söödud osakeste arv Chydorus spaericuse isendi kohta oli 5, Bosmina longirostris 

isendi kohta 3 ja Keratella chochlearise puhul 2.  

Keskmine 3 µm nanosfääride arv plankteri kohta oli Chydorus sphaericuse seedekulglas 0,8, 

Bosmina longirostris´el 0,4 ja Keratella chochlearis´el 0,4 (joonis 4). 
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Joonis 4. Keskmine 3 µm nanosfääride arv plankterite seedekulglas liigiti 

 

Zooplanktoni märgistumist 0,5 µm suuruses sfääridega kontrolliti ka kalavastsete otsetoitumise 

katses. Nanosfääre leiti Chydoruse spaericus ja Keratella cochlearis seedekulglast, Bosmina 

longirostrise seedekulglast 0,5 µm nanosfääre ei leitud.  

 

 

 3.3. Nanosfääride liikumine toiduahelas zooplanktonilt kalavastsetele  

 

Katse tulemused olid järgmised: 

3 µm nanosfääre leiti 30% vastsete seedekulglast, suurim osakeste arv ühes vastses oli 7 (joonis 

5). 10% vastsetest leiti 1 nanosfäär. 24 µm sfääre metazooplankton selles katses ei tarbinud ja 

seetõttu ei leidunud neid ka vastsetes. 
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Joonis 5. Nanosfääride (3 µm) arv (ja erinevate kontsentratsioonide osakaal) ahvena (Perca 

fluviatilis) vastsetes, mis jõudis vastseteni toiduahela kaudu läbi metazooplanktoni söömise. 

 

Ahvenavastsete suurused selles katses jäid vahemikku 14-17 mm, keskmine suurus oli 15,4 

mm. Nanosfääride arv kalavastses oli korrelatsioonis vastsete suurusega – suurematest 

vastsetest leiti üldiselt ka rohkem nanosfääre (joonis 6). 

 

 

Joonis 6. Nanosfääride (3 µm) arv ahvena (Perca fluviatilis) vastsetes võrrelduna nende 

pikkusega (L). 
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3.4. Kalavastsete poolt otse söödud nanosfääride kogused 

 

Kokku analüüsiti 80 vastset. 

Tulemused näitasid, et 24 µm nanosfääre leiti (joonis 7): 

1) keskkonnas 100 000 osakest/l kohta (100 osakest/ml) 10% vastsetest;  

2) keskkonnas 400 000 osakest/l kohta (400 osakest/ml) 20% vastsetest;  

3) keskkonnas 1 000 000 osakest/l kohta (1000/ml) 35% vastsetest.  

 

 

Joonis 7. Nanosfääre söönud vastsete osakaal erinevate nanosfääride kontsentratsioonide korral 

 

 

Erinevate kontsentratsioonide juures toimunud nanosfääride tarbimise statistiline analüüs 

näitas, et kõrgema kontsentratsiooni puhul oli vastsete seedekulglas leiduvate nanosfääride 

kogus suurem (ANOVA, p<0,05), kuid kõigil juhtudel sisenes nanoplast toiduahelasse. 

Ahvenavastsete suurused selles katses jäid jällegi vahemikku 14-17 mm, keskmine suurus 

grupi kohta oli vahemikus 15,3-15,5 mm. Vastsete suuruste võrdlus näitas, et erinevate 

katsegruppide vahel puudus üldpikkuse osas statistiliselt oluline erinevus (ANOVA, p>0,05). 

Seega pidi erinevates gruppides täheldatud erinevus nanosfääride söömises tulenema nende 

erinevast kontsentratsioonist keskkonnas.  
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Üldine kalavastsete suuruse ja söödud nanosfääride arvu võrdlus näitas, et neelatud 

plastosakeste arv ei sõltunud vastse suurusest (Spearmani korrelatsioon, p>0,05). Söödud 

osakeste arv sõltus antud katses peamiselt nende kontsentratsioonist keskkonnas (Spearmani 

korrelatsioon; p<0.05). 

0,5 µm nanosfääre leiti 20% vastsete seedekulglast. Keskmiselt oli üks vastne neelanud 0,9 

nanosfääri. Suurim ühe vastse poolt neelatud 0,5 µm nanosfääride arv oli 9 ja väikseim 1. Samas 

katsekeskkonnas kontrolliti ka zooplanktoni märgistumist 0,5 µm nanosfääridega - osakesi leiti 

10% Chydorus sphaericus’e ja 15% Keratella cochelaris’e seedekulglast, seega ei saa välistada 

ka sfääride sisenemist kalavastsetesse läbi zooplanktoni. 
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4. ARUTELU 

 

Toitumiskatsed näitasid selgelt, et pudetoidulised filtreerivad metazooplankterid on nanoplasti 

reostusele väga vastuvõtlikud sõltuvalt osakeste suurusest. 0,5 µm ja 3 µm suuruses 

plastosakesed on piisavalt sarnased nende looduslikele toiduobjektidele, et saada söödud. 

Katsete läbiviimise ajal domineeris metazooplanktoni koosluses Chydorus sphaericus. 

Chydorus sphaericus on Võrtsjärve kõige iseloomulikum vesikirbuline, kes ilmub 

planktonisse tavaliselt mais ja kaob novembris (Haberman, Virro 2003). Ta on eutroofsete 

järvede indikaatorliik ja domineeriv vesikirbuline Võrtsjärves (Haberman, Virro 2003), kelle 

arvukus jõuab tippu enamasti juunis (joonis 8; H.Agasild, avaldamata andmed). Võrtsjärves 

moodustab ta vesikirbuliste rühma arvukusest 63%, biomassist 50% (Haberman, Virro 2003). 

Kuulub metazooplanktoni suurusrühma >100 µm ja teda loetakse Eestis üheks olulisemaks 

kalade toiduobjektiks vesikirbuliste seas (Turovski, Pihu 2001).  

 

 

 

Joonis 8. Chydorus spaericus’e arvukuse ja biomassi dünaamika Võrtsjärves. 
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Tuginedes metazooplanktoni arvukuse ja plastiga märgistumise tulemustele, võib eeldada, et 

nanoplasti osakesed jõudsid ahvenavastsetesse enamasti läbi Chydorus spaericus`e. 

Arvestatava panuse võisid anda ka Bosmina longirostris ja Keratella cochlearis isendid. 

Mõlemad viimati nimetatud liigid võivad Võrtsjärve-sarnastes eutroofsetes veekogudes olla 

domineerivad ja mängida olulist rolli kalade toidubaasis. Kuna antud töös ei analüüsitud 

vastavate metazooplankterite söömist kalavastsete poolt, siis täpsemat nanoplasti 

edasikandumise määra ühe või teise söödud metazooplanktoni liigi poolt ei saa tuvastada. 

Vastsete poolt valitakse toiduks peamiselt suuremaid isendeid ja arvukamalt esinevaid liike 

(Werner, Hall, 1974). Siiski võib antud tulemuste põhjal eeldada, et Chydorus spaericus, 

milline on sageli domineerivaks metazooplanktoni liigiks tugevalt eutroofsetes veekogudes ja 

kelle arvukuse tipp võib kokku langeda ahvenavastsete zooplanktonist toitumise algusega, on 

potentsiaalseks nanoplasti reostuse edasikande kanaliks, mis võib avaldada otsest mõju 

ahvena vastsete populatsioonile ja teistele temast toituvatele kalaliikide noorjärkudele. 

Sarnaselt Chydorus spaericusele võivad eutroofses veekogus domineerivad Bosmina 

longirostris ja Keratella cochlearis (Haberman, Virro 2003) olla kalavastsete toiduna 

potentsiaalsed nanoplasti reostuse akumuleerijad ja edasikandjad, kuna nii Chydorus kui 

Bosmina perekonna esindajad on Eestis ühed olulisemad kalade toiduobjektid vesikirbuliste 

seas (Turovski, Pihu 2001). 

Bosmina longirostris on eutroofsuse indikaatorliik (Haberman, Virro 2003), kuulub 

metazooplanktoni suurusrühma >100 µm. Vesikirbuliste ehk kladotseeride (Cladocera) 

Bosmina perekonna liikide osatähtsus on suurem kevadel ja sügisel (Haberman, Virro 2003). 

Planktonisse ilmub Bosmina longinostris üksikute isenditena aprillis, tavaliselt vesikirbulistest 

esimesena, mais on ta arvukus juba 20 500 is/m³, juunis jõuab see maksimumi (Haberman, 

Virro 2003). 

Bosmina longnostris võib järves domineerida ja moodustada kuni 44% kogu zooplanktoni 

biomassist (Haberman, Virro 2003), domineerivaks loetakse zooplanktoni liike (vorme), kes 

moodustavad veekogu zooplanktoni arvukusest ja biomassist 20% või enam. Chydorus 

spaericus ja Bosmina longirostris on peamiselt taim- ja pudetoidulised filtraatorid (Haberman, 

Virro 2003) nagu ka proovist leitud keriloom Keratella cochlearis. Neil on oluline roll 

mikroobse linguga toiduahelas (Nõges jt 2003), lülitamaks surnud orgaanilist ainet ehk detriiti 

uuesti toiduahelasse.  
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Ka Bosmina esindajaid vesikirbulistest Eestis peetakse üheks olulisemaks kalade 

toiduobjektiks (Pihu, Turovski 2001). 

Keriloomade hulka kuuluv Keratella cochlearis on samuti üks Võrtsjärvele iseloomulikumaid 

zooplanktereid (Habermann, Virro 2003). Planktonis on teda aastaringselt, kogu zooplanktoni 

arvukusest moodustab ta keskmiselt 17%, kevadel kuni 47% (Habermann, Virro 2003). 

Tillukesed keriloomad sobivad toiduks ainult äsjakoorunud kalavastsetele, kelle suu mõõtmed 

ei luba veel haarata suuremat saaki (Haberman, Virro 2003). 

Mikroplast, vastates suurusjärgult paljudele veeorganismidele nagu näiteks plankterid ja 

bakterid, võib saada toiduobjektiks filtreerijatele, detrivooridele ja settetoidulistele 

organismidele (Cole jt 2014, Rochman jt 2015).  

Meie katse põhjal saab järeldada, et pudetoidulised filtreerivad metazooplankterid on nanoplasti 

reostusele väga vastuvõtlikud sõltuvalt osakeste suurusest. 0,5 µm ja 3 µm suuruses 

plastosakesed on piisavalt sarnased nende looduslikele toiduobjektidele, et saada söödud. 

Tulemused näitavad, et eutroofsetes veekogus sageli domineerivad ja kalatoiduna olulised 

zooplanktoniliigid, nagu Chydorus sphaericus, Bosmina longirostris ja Keratella cochlearis, 

võivad olla olulisteks nanoplasti edasikandjateks toiduahelas. Sarnast liigilist informatsiooni 

nanoplasti potensiaalse edasikandmise kohta magevete toiduahelas on maailmas alles väga 

vähe. 

Zingel (Zingel jt 2007) näitas algloomade toitumiskatsetes, kus kasutati polüstüreenist 

fluorestseeruvaid osakesi, et ripsloomad ja viburloomad tarbivad bakteri suuruses 0,5 µm 

osakesi, vetika suuruses 3 µm, 6 µm ja 24 µm suuruses plasti sfääre ripsloomad ei söönud. 

Seega protistide tasemel jääb nanoplasti toiduahelasse sisenemise suuruspiir alla >3 µm.  

Käesolevas uurimuses 24 µm suurusi nanosfääre zooplankterite seedekulglast ei leitud. See 

tulemus kinnitas Agasild, Nõges 2005 katse tulemusi, et 24 µm suuruses nanoplasti osakesed 

on katses uuritud vesikirbulistele söömiseks ilmselt liiga suured, samas 6 µm, 3 µm ja 0,5 µm 

suuruses osakesi tarbisid plankterid eeldatavalt samas koguses kui neile vastavas suuruses 

looduslikke toiduobjekte vetikaid ja baktereid.  

Seega saab käesoleva katse põhjal järeldada, et zooplankterite vahendusel jääb eutroofse järve 

toiduahelasse siseneva nanoplasti suuruspiir alla >24 µm. 
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Eeltoodu põhjal võib järelda, et mida väiksem nanoplasti osakene, seda suurem tõenäosus on 

selle sisenemiseks madalamalt troofiliselt tasandilt.  

Toimides nö väikeste pumpadena, läbi mille jõuab toiduahelasse pude ehk detriit, on nad 

samas, nagu näitab ka katse tulemus, potentsiaalseks vektoriks, mille kaudu saab 

toiduahelasse siseneda nanoplast.  

Katse tulemusena leiti, et nanoplasti osakesed liiguvad zooplanktoni vahendusel kalavastseteni. 

Kui suurim ühes vastses leitud nanoosakeste arv oli 7 (kahel korral) ja metazooplanktoni 

märgistamisel leiti, et suurim söödud osakeste arv plankteri kohta oli 5 ja keskmine 0,5, siis 

järelikult tarbisid kalavastsed märgistunud plankteritest 2-14 isendit.  

Kuigi zooplankteri poolt tarbitud mikroplasti kogus keskkonnas ei pruugi olla suur (alla 1 

osakese organismi kohta), siis zooplanktoni kestev ja ohter tarbimine kiskjate poolt, nagu 

kalade noorjärgud või isegi suured filtreerijad nagu küürvaal, muudab tõenäoliseks 

mikroplasti bioakumulatsiooni suuremates loomades (Desforges jt 2015). 

Nanosfääride arv kalavastses oli korrelatsioonis vastsete suurusega ehk kinnitust leidis 

hüpotees, et suuremad vastsed söövad rohkem. Mida suuremad on vastsed, seda rohkem 

zooplanktereid nad neelavad ja seda suurem on seega ka mikroplasti bioakumulatsiooni 

võimalus. Seetõttu võivad kiiremakasvulised vastsed olla mikroplasti poolt rohkem ohustatud 

– tekib võimalus, et parimate eeldustega vastsed võivad saada plasti poolt kõige rohkem 

mõjutatud.  

Seega on suurematel ja kiirematel vastsetel jahipidamisel eelis – nad suudavad püüda rohkem 

planktereid, kui nende väiksemad sugulased. Seega liigub läbi zooplanktoni nendeni ka rohkem 

mikroplasti. Plasti otsesöömisel neil selline eelis puudub.  

Toetudes varasematele kalanoorjärkude toitumise uuringutele ja käesoleva katse tulemustele 

on võimalik teha järgmisi oletusi. Sutela ja Huusko (Sutela, Huusko 1994) katses tarbisid 

rääbise maimud (10,1-12,8 mm) 14-450 (keskmiselt 168) zooplankterit päevas, kriitiline 

päevane zooplanktoni hulk vastsete ellujäämiseks on 100 isendit, millest alates hakkas 

kasvama biomass (Koho jt 1991). Vastsed katkestasid Sutela ja Huusko andmetel (1994) 

toitumise 4-5 tunniks kõige pimedamal ajal, mis teeb maimude toitumisajaks 20 tundi ehk 

keskmiselt tarbisid maimud 0,7-22,5 zooplankterit tunnis. Võttes vastsete keskmiseks 

toitumisajaks 20 tundi ning ellujäämiseks vajalikuks minimaalseks koguseks 100 isendit, 
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tarbib kalavastne teoreetiliselt tunnis, mis oli meie katse pikkuseks, 5 plankterit. Kui katses 

jõudis nanoplast 30% vastsete seedekulglasse, siis teoreetiliselt on võimalik, et nelja tunniga 

on katses kasutatud kontsentratsiooni puhul nanoplasti jõudnud kõigi vastsete seedetrakti. Kui 

ellujäämiseks vajalik zooplanktoni hulk oli 100 vastset päevas, siis suuremad isendid tarbisid 

kuni 2000 plankterit (Koho jt 1991), mis tähendab, et suuremad vastsed on plastikreostusest 

rohkem ohustatud.  

Tuginedes metazooplanktoni arvukuse määramise tulemustele, võib eeldada, et nanoplasti 

osakesed jõudsid vastsetesse enamasti läbi Chydorus spaericus`e, kuid võttes arvesse ka 

zooplanktoni märgistamise katset, võisid arvestatava panuse anda ka Bosmina longirostris ja 

Keratella cochlearis isendid. Mõlemad liigid võivad Võrtsjärve-sarnastes eutroofsetes 

veekogudes olla domineerivad ja mängida olulist rolli kalade toiduahelas. Kuna antud töös ei 

analüüsitud vastavate metazooplankterite söömist kalavastsete poolt, siis lõplikult seda 

kinnitada ei saa. 

Võrtsjärves on ahvena põhitoiduks kahel esimesel eluaastal peamiselt zooplankton (Järvalt jt 

2003), seega on ahvena iga uus põlvkond nanoplasti reostusele läbi toiduahela esimese astme 

vastuvõtlik Võrtsjärve-sarnastes eutroofsetes veekogudes vähemalt kaks aastat. Sel ajal, kui 

kalade toiduks on zooplankton, võib nanoplast ahvenasse sattuda läbi toiduahela 

metazooplanktonilt. Ahvena vanuse kasvades, kui toimub üleminek röövkalana järgmisele 

toiduahela astmele, on ahven jätkuvalt ohustatud nanoplastist nii läbi zooplanktontoiduliste 

saakloomade, kannibalismi kaudu kui ka plasti otsesöömise läbi. Harrastuskalurite seas 

hinnatud ahven (Tuvikene, 2014) võib koos nanoplastiga jõuda aga inimese toidulauale.  

Vastsete poolt valitakse toiduks peamiselt suuremaid isendeid ja arvukamalt esinevaid liike 

(Werner, Hall, 1974). Chydorus spaericus, milline on sageli domineerivaks metazooplanktoni 

liigiks tugevalt eutroofsetes veekogudes ja kelle arvukuse tipp langeb kokku ahvenavastsete 

zooplanktonist toitumise algusega, on potentsiaalseks nanoplasti reostuse kanaliks, mis võib 

avaldada otsest mõju ahvena vastsete populatsioonile ja teistele temast toituvatele kalaliikide 

noorjärkudele. 

Sarnaselt Chydorus spaericusele võivad eutroofses veekogus domineerivad Bosmina 

longirostris ja Keratella cochlearis (Haberman, Virro 2003) olla kalavastsete toiduna 

potentsiaalsed nanoplasti reostuse akumuleerijad ja edasikandjad, kuna nii Chydorus kui 

Bosmina perekonna esindajad on Eestis ühed olulisemad kalade toiduobjektid vesikirbuliste 

seas (Turovski, Pihu 2001). 



41 
 

Oluline tulemus leiti ka katses, kus vastsed viibisid nanoplastiga rikastatud keskkonnas. Ka 

madalaima kasutatud nano-osakeste kontsentratsiooni puhul leiti, et 24 µm suurused plasti 

osakesed jõuavad ahvena vastsete seedekulglasse. See tulemus näitab selgelt, et kalavastsed 

pole ohustatud mitte ainult läbi toiduahela liikuva nanoplasti poolt, vaid võivad seda ka ise 

aktiivselt valida. Kuna zooplankton ei söönud katses 24 µm suurused nanoplasti osakesi, siis 

ahvena vastsetest analüüsitud osakesed olid vastsete endi poolt neelatud.  

See omakorda tekitab küsimuse, kas vastsed ei eristanud plasti osakesi oma looduslikest 

toiduobjektidest või olid plastiosakesed ahvena vastsetele muul põhjusel söömiseks 

atraktiivsed. Lönnstedt ja Eklöv 2016 leidsid oma katses, et vastkoorunud vastsed võivad 

eelistada mikroplasti osakesi looduslikule toidule nagu vabalt ujuvad zooplankterid.  

Ahvenavastsete suurused nanosfääride otsesöömise katses jäid vahemikku 14-17 mm. Erinevalt 

toiduahela katsest ei olnud siin nanosfääride arv kalavastses korrelatsioonis vastsete suurusega. 

Väheliikuv mikroplast on oluliselt lihtsam saak toitu otsivale kalavastsele, kui liikuvamad 

zooplankterid. Kui toiduahelasse zooplankterite kaudu sisenenud nanoplastist on rohkem 

ohustatud suuremad ja kiirema kasvuga kalavastsed, siis vees hõljuva mikro- ja nanoplasti poolt 

on ühtmoodi ohustatud kõik saaki otsivad kalavastsed, olenemata suurusest. Oluline on üksnes 

vees leiduva plasti hulk. 

Tulemused näitasid, et 24 µm nanosfääre kontsentratsiooni tõustes kasvas nanoplasti tarbinud 

vastsete arv 10%-lt 35%. See tulemus on sarnane Lönnstedt ja Eklöv 2016 katsele, kus kõrgema 

nanoplasti kontsentratsiooniga keskkonnas tarbisid kalavastsed samuti rohkem (90 µm) 

nanosfääre.  

Kõige eeltoodu põhjal on selge, et nanoplast on oluline ja potentsiaalne ohuallikas veekogude 

toiduahelatele ja toiduvõrgustikele, mille toime mõistmiseks on vajalik jätkata erinevate 

laborikatsetega, selgitamaks välja ökosüsteemile kriitilised mikro- ja nanoplasti kogused ja 

otsimaks lahendusi ühele olulisemale reostusprobleemile maailmas.  
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KOKKUVÕTE 

 

Plast keskkonnas on kasvav probleem ja eriti just mikro- ja nanoplast. Alates 2013 aastast on 

mikroplastiteemaliste uuringute arv oluliselt suurenenud, kuid jätkuvalt ei ole merede ja 

ookeanite kõrval piisavalt uuritud nanoplasti liikumist magevee toiduahelates. Mikro- ja 

nanoplast võib mageveekogudesse levida nii õhu, maismaa kui sade- ja reovee kaudu. Kuni 

100 µm osakesed võivad levida õhu kaudu. 

Veekogusse võib jõuda nii primaarset kui sekundaarset mikro – ja nanoplasti ning suurimad 

reostusallikad on autorehvid, kosmeetika ja pesu pesemisel eralduvad osakesed.  

Keskkonnas juba leiduv plast võib valguse, ilmastiku ja mehaanilise mõjutuse tagajärjel 

omakorda fragmenteeruda alla 5 mm mikroplasti osakesteks - ja seejärel alates 100 µm ja 

sellest väiksemateks nanoplasti osakesteks.  

Mikro- ja nanoplasti suurus, mis on sarnane paljudele veeorganismidele, võimaldab sellel 

toiduahelasse sisenemise läbi filtraatorite ja detrivooride.  

Mikro- ja nanoplast on keskkonnas väga püsiv ja toiduahelasse sisenedes võib avaldada mõju 

ja bioakumulatsiooni mõjul edasi kanduda kõrgematele troofilistele tasemetele. Mikro- ja 

nanoplast võib veeorganismidel põhjustada nälgimist, lämbumist, mürgistusi, mõjutada nende 

kasvu, käitumist ja reproduktsioonorganeid. 

Uuringutel on oluline osa, mõistmaks mikro- ja nanoplasti toimemehhanisme ja 

levikuvektoreid, koostamaks riskianalüüse reostuse ennetamiseks ja vähendamiseks.  

Käesoleva magistritöö raames viidi 17.06.2020 läbi praktilised katsed Eesti Maaülikooli 

Limnoloogiakeskuse laboris, mille eesmärk ja uurimisülesanded oli selgitada välja: 

1) kas ja kui palju söövad kalavastsed plastist nanosfääre 

2) kas ja mis määral liigub plastist nanosfääre eutroofsetele järvedele omases toiduahelas 

zooplankton-kalavastsed 

Katsete käigus uuriti: 

• 3 µm ja 24 µm nanosfääride liikumist toiduahelas 

• kas 24 µm nanosfääride tarbimise kogus on korrelatsioonis kalade suurusega 



43 
 

• 0,5 µm ja 24 µm nanosfääride osade ärasöömise protsenti ahvena Percia 

fluviatilis vastsete poolt erineva plastikontsentratsiooniga keskkondades 

Praktiliste katsete käigus määrati zooplanktoni liigiline struktuur, märgistati zooplankton 

nanosfääridega, uuriti nanosfääride liikumist toiduahelas zooplanktonilt kalavastsetele ja 

kalavastsete poolt otse söödud nanosfääride koguseid. Näitasime, et kõik kolm kasutatud 

nanoplasti suurust sisenevad toiduahelasse ja nanoplasti kontsentratsioon vees suurendab selle 

toiduahelasse sisenemise tõenäosust – koos kontsentratsiooni tõstmisega suurenes ka 

nanosfääre tarbinud kalavastsete hulk 10% - 35 %-le.  

Zooplanktoni märgistamine näitas, et läbi toiduahela sisenevad 3 µm suuruses osakesed, 24 

µm ei leitud. Seega mõjutab nanoplasti suurus selle toiduahelasse sisenemise astet. 

Kalavastsetesse jõudsid ka 0,5 µm nanosfäärid, kui nende puhul ei saa kinnitada nende otse 

söömist ega välistada nende liikumist läbi läbi zooplanktoni.  

Samuti näitas zooplanktoni märgistamine, et kõige rohkem sõid nanoplasti detrivooridest 

Chydorus spaericuse isendid, 30%, kes on kalavastsete üks olulisemaid toiduobjekte 

vesikirbuliste seas Eestis ja seetõttu oluline potentsiaalne nanoplasti toiduahelasse lülitaja. 

Nanoplasti leiti olulisel määral ka Bosmina longirostris ja Keratella cochlearis esindajatest, 

kes võivad samuti olla eutroofsetes veekogudes dominantsed ja on Eestis olulised liigid 

kalavastsete toiduna.  

Tõestatud said hüpoteesid:  

1) kalavastsete nanoplasti söömine sõltub osakeste kontsentratsioonist keskkonnas 

2) nanoplasti osakeste söömine metazooplanktoni poolt on seotud osakeste suurusega 

3) nanoplasti osakesed kanduvad toiduahelas läbi metazooplanktoni kalavastsete seedetrakti 

 

Filtraatoritest detrivoorid on zooplanktoni seas tõenäoline levikukanal nanoplasti reostuse 

puhul, kuna zooplankton on kalavastsete peamine toiduallikas ja nende arvukus on kõrge 

kalavastsetega samal ajal ja neile olulises kasvufaasis, kus toidu kättesaadavus ja kogus võib 

otsustada nende ellujäämise.  

Mida väiksemad nanoplasti osakesed, seda suurem tõenäosus on selle sisenemiseks toiduahela 

madalamalt astmelt. Suuremad nanoplasti osakesed jõuavad toiduahelasse otse läbi kalade.  

 

Plastireostus on maailma üks suurimaid reostusprobleem. Isegi kui inimkond suudab kontrolli 

alla saada tulevikus keskkonda jõudva plasti, näiteks asendades nafta baasil toodetu 

ohutumate bioplastidega, suureneb mikro – ja nanoplasti kontsentratsioon ökosüsteemides 
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igapäevaselt juba keskkonda jõudnud makroplasti lagunemisel, mistõttu on kõik mikro- ja 

nanoplastiga seotud katsed ja uuringud aktuaalsed ja ajakriitilised, et leida lahendusi plasti 

probleemile.  
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