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Põhjaveest sõltuvate maismaaökosüsteemide
jätkusuutlik majandamine riikideüleses Gauja-Koiva
vesikonnas

Põhjaveest sõltuvaid maismaaökosüsteeme iseloomustab suur looduslik elurikkus,
paljud sellised alad kuuluvad Euroopa kaitsealade võrgustiku Natura 2000 hulka. 
Maismaaökosüsteemide olemasolu ja kvaliteet on mõjutatud eelkõige erinevatest
majandustegevustest, näiteks maaparandusest (kuivendamine), kaevandamisest,
veevõtust või väetiste liigsest kasutamisest. Üheks negatiivset mõju võimendavaks
põhjuseks on üldsuse vähene teadlikkus seostest põhjavee koguse ja kvaliteedi ning
maismaaökosüsteemide ja nende seisundi vahel. Seetõttu pöörab projekt „GroundEco“
meeskond erilist tähelepanu sellele, et kaasatud institutsioone, mittetulundusühingud,
omavalitsusi ja ühiskonda informeerida.

Projekti „GroundEco“ raames adapteerivad Läti uurijad metoodika, mille Eesti
partnerid on arendanud põhjaveest sõltuvate maismaaökosüsteemide
identifitseerimiseks. Seda testitakse ühiselt pilootaladel – Kazu leja Priekuļi piirkonnas
Lätis ja Matsi allikasoos Võrumaal Eestis. Loe projekti kohta täpsemalt >> siin 

Eesti-Läti piiriga on Gauja-Koiva vesikond halduslikult jagatud kaheks alaks, kus
eksisteerib ühtne  põhja- ja pinnaveesüsteem. Samas on piiriülese vesikonna ühine
majandamine vajalik nii geoloogiliste ja hüdroloogiliste tingimuste kui ka mõlemat riiki
siduva Euroopa Liidu (EL) veepoliitika raamdirektiivi (Water Framework Directive
2000/60/EC) tõttu. Hetkel pole Läti uurimis(teadus)asutustel metoodikat
identifitseerimaks ja klassifitseerimaks põhjaveest sõltuvaid maismaaökosüsteeme
ning käesoleva projekti käigus on väljatöötamisel ühtne metoodika, mis sobituks nii
Eesti kui Läti loodustingimustesse.  
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Käivitunud on Eesti-Läti partnerite koostööprojekt “Joint management of groundwater
dependent ecosystems in transboundary Gauja-Koiva river basin (GroundEco)”. Selle
eesmärgiks on tugevdada ühiste põhjaveeressursside ja nendega haakuvate
maismaaökosüsteemide jätkusuutlikku majandamist piiriüleses Gauja-Koiva
vesikonnas.

Sisukord

Põhjaveetoiteliste
maismaaökosüsteemide 
(nt allikad või allikasood)
olemasolu ja kvaliteet
sõltub põhjavee
väljavoolust. 
 
Kõikvõimalikud põhjavee
taseme või kvaliteedi
muudatused võivad
oluliselt mõjutada
põhjaveest sõltuvate
maismaaökosüsteemide
olemasolu. Selliste
looduslike tingimuste
identifitseerimine on
kompleksne protsess ja
nende uurimine nõuab
interditsiplinaarset ja
nüüdisaegset lähenemist.

https://bit.ly/2S7qmE6
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Põhjaveest sõltuvad maismaaökosüsteemid
Maakoore kivimite ning setete lõhedes-poorides ja mujal olev
põhjavesi moodustub maasse imbuvast vihma- ja
lumesulaveest. Põhjaveest sõltuvad maismaaökosüsteemid
toituvad sademetest, vabapinnalisest (surveta) ning
survelisest põhjaveest. Maapinnale lähim vabapinnaline
põhjaveekiht toitub sademetest, selle tase järgib üldiselt
maapinna reljeefi ning liikumise suuna määrab topograafiline
langus. Osa maapõue veerikkamaid ehk poorsemaid
kivimikihte on üksteisest eraldatud tihedamate kivimitega,
mis on tavaliselt savikamad ning vähem vett läbilaskvad
(veepidemed). Põhjaveekihtide paksused ja sügavused
maapinnast varieeruvad mõnest meetrist kümnete ja sadade
meetriteni.
 

Maapinnalähedane ehk vabapinnaline põhjavesi
koguneb tavaliselt maastikul madalamatesse
kohtadesse, kust võib väljuda maapinnale allikatena.
Maapinnalähedasest veest toituvad allikad võivad
suve jooksul ära kuivada, sest need on rohkem
mõjutatud sademete sesoonsusest. Sügavamatest
maapõue kivimikihtidest pärinev põhjavesi on
tavaliselt surveline, allikad saavad sellest lisa
ühtlasema vooluna ning ei sõltu niivõrd sademetest.
Põhjavee väljavoolul moodustuvad langeallikad,
millest saavad alguse ojad ja jõed. Survelise põhjavee
mõjul voolavad maapinnale tõusuallikad ning sageli
on nendele kohtadele tekkinud allikajärved.
 

Erinevad põhjaveed on ainult osa maakera veest ning need
ringlevad pidevalt läbi erinevate keskkondade. Atmosfääri
sademed täiendavad vabapinnalist põhjavett, mis omakorda
voolab välja jõgedesse, järvedesse ja merre või täiendab
sügavaid põhjaveekihte (sh survelisi põhjaveekihte). Mida
lähemal maapinnale, seda kiirem on vee liikumine erinevate
keskkondade vahel. Maapinnalähedase põhjavee vahetumine
võib toimuda mõne nädala jooksul, aga veevahetus
sügavates survelistes põhjaveekihtides võib kesta tuhandeid
aastaid.

Sügavamatest maapõue kivimikihtidest pärinev
põhjavesi on tavaliselt surveline, allikad saavad sellest
lisa ühtlasema vooluna ning ei sõltu niivõrd
sademetest. Põhjavee väljavoolul moodustuvad
langeallikad, millest saavad alguse ojad ja jõed.
Survelise põhjavee mõjul voolavad maapinnale
tõusuallikad ning sageli on nendele kohtadele
tekkinud allikajärved.

Maapinnalähedane ehk vabapinnaline põhjavesi koguneb
tavaliselt maastikul madalamatesse kohtadesse, kust võib
väljuda maapinnale allikatena. Maapinnalähedasest veest
toituvad allikad võivad suve jooksul ära kuivada, sest need on
rohkem mõjutatud sademete sesoonsusest.

Kuigi põhjavett peetakse taastuvaks ressurssiks, on
selle taastumine aeglane ja ebaühtlane. Vee
liigkasutus, reostumine ning liiga intensiivne veevõtt
võivad selle väärtusliku ressursi ammendada. Tihe
seos põhjavee ja vee teiste tüüpide vahel looduses
ning ökosüsteemide vaheline koostoime tähendavad,
et muutus ühes komponendis mõjutab alati süsteemi
teisi osi.

Joonis 1. Sademete infiltreerumine,
põhjavee moodustumine ning voolamine
märgaladele (nt allikas ja allikasoo).
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ÜHTSE METOODO-
LOOGIA
KOOSTAMINE

METOODIKA RAKENDAMINE
JA TESTIMINE
PILOOTUURINGALADEL 

ÜHISKONNA
INFORMEERIMINE 

SOOVITUSED
VEEMAJANDUSE
PAREMAKS
KORRALDAMISEKS

Põhjaveest sõltuvad maismaaökosüsteemid mõjutavad
paljusid protsesse looduses. Põhjaveetoitelised madalsood,
allikasood ja soometsad reguleerivad vee- ja toitaineringet,
võimaldavad kasvada turbasamblal ning seovad atmosfäärist
süsinikku. Seega aitavad sellised põhjaveest sõltuvad
maismaaökosüsteemid, kus kasvab turvas, kaasa globaalse
soojenemise vähendamisele. Looduslikud põhjaveetoitelised
maismaaökosüsteemid toimivad ka filtritena – sealsed
taimed seovad endasse lämmastiku ja fosfori ühendeid,
vähendades nii reostumisohtu, ning varustavad meid puhta
joogiveega.
 

Näiteks võimaldavad allikatega niisked metsad pideva
kõrge õhuniiskuse ja aastaringse veevoolu. Selline
keskkond on ainuke sobilik elupaik paljudele teo- ja
samblaliikidele. Sealt on võimalik leida arvukalt väga
keskkonnatundlikke liike – kõrgemaid taimi, samblaid,
putukaid, tigusid, vetikaid jt –, mis on kohanenud
ainult kindlate keskkonnatingimustega. Selliste
elupaikade seisundite halvenemine või hävimine viib
elurikkuse vähenemiseni ning suurendab liikide
väljasuremise tõenäosust.

Põhjaveest sõltuvate maismaaökosüsteemide 
roll looduses ja meie elus

Põhjaveetoitelised märgalad on asendamatud paljude
eluliikide eksisteerimiseks. Paljud nendest on kohanenud
mõnes spetsiifilises keskkonnas ning ei tule mujal toime.
 

Inga Retiķe ,
projekti koordinaator, Läti Keskkonna, Geoloogia ja Meteoroloogia keskus: 
“Projekti suurim väärtus on eripalgelise taustaga teadlaste ja institutsioonide partnervõrgustik, mis
vastutab jätkusuutlike veeressursside ja regionaalse arengu eest. Tööülesanded ja partnerite huvid on
erinevad, mistõttu on ühise keele leidmine väljakutseks. Tähtsaim on säilitada loodud kontaktid ka pikka
aega pärast projekti lõppu. Osaliselt see juba toimub – projekti kestel on ette valmistanud mitu uut
projektitaotlust, mis haaraksid koostöövõrgustikku lisaks Poola, Norra, Rootsi, Taani, Ukraina jt riikide
eksperte selleks, et jätkata käimasolevat koostööd vee ja elupaikade kaitsmisel.”

Jaanus Terasmaa,
ökoloogia keskuse juhataja, Tallinna Ülikool:
“Antud projekt on loogiliseks jätkuks meie koostatud põhjaveest sõltuvate ökosüsteemide seisundite
hindamise ja seiramise metoodikale. On väga hea meel, et projekti on kaasatud spetsialistid nii Eestis kui
Lätist. On ju selge, et põhja- ja pinnavee vaheliste seoste paremasse mõistmisse peavad panustama nii
ökoloogid, hüdroloogid, hüdrogeoloogid kui ka vastavad ametkonnad. Kuna vesi ei tunne riigipiire, siis on
kahe naabri omavaheline koostöö veeressursside haldamisel äärmisel mõistlik ja oluline – ühine ja
kooskõlastatud metoodika tagab ka looduses toimuvate protsessidega paremas kooskõlas olevad
tulemused.”
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Kas oled näinud põhjaveest sõltuvat ökosüsteemi? 

Kuradijärv, Kurtna järvestik
Ida-Virumaal paiknevas Kurtna järvestikus kannatavad mitmed
haruldased kaitsealused järved inimese majandustegevusest
põhjustatud põhjaveetasemete languse käes. Kuradijärve veetase
on põhjaveevõtu tõttu 1980.-1990. aastatel alanenud ligi 4 meetrit,
vahepeal taastunud, kuid alates 2012. aastast uuesti langenud.
Veest väljaturritavad kuivanud puutüved näitavad kunagist
madalseisu. Looduslik veetase oleks pildil olevast 3,5 meetrit
kõrgemal.
 

Matsi allikasood Mustjõe ääres
Allikad paiknevad Võrumaal Mustjõe oru vasakul kaldal. Tõenäoliselt
põhjaveetoitelised allikad saavad oma vee Kesk-Devoni Gauja
lademe liivakividest.
 

Viidumäe allikasood
Asuvad Saaremaal, Lääne-Saaremaa kõrgustiku edelaserval,
Viidumäe looduskaitsealal. Viidumäel valitseva veerežiimi
väljakujunemises on olnud kandev osa astangu jalamilt alguse
saavatel rohketel allikatel, mille vesi pärineb jääsulavetest setitatud
kruusliivadest ja on surveliselt seotud lubjarikaste siluri põhjavetega
(Kink ja Metslang, 1981).
 

Foto: Jaanus Terasmaa 

Foto: Raimo Pajula 

Foto: Eesti Loodushoiu Keskus

Kersti Türk,
veeosakonna peaspetsialist, Keskkonnaministeerium: 
“Projekti tulemusi saab kasutada põhjaveekogumite seisundite hindamise metoodika täiendamiseks ja
uue perioodi 2021-2027 veemajanduskavade koostamiseks.  Nii põhjaveekogumi keemiline kui ka
koguseline seisund mõjutavad sellest sõltuvate maismaa- ja veeökosüsteemide seisundit. Näiteks sõltuvad
allikate väljavooluhulk, jõgede vooluhulk, järvede veetase ning maismaaökosüsteemide veerežiim
põhjaveekihi sisse- ja väljavoolust ning põhjaveetasemest. Veekogude veekvaliteet sõltub aga neid toitva
põhjavee keemilisest koostisest. Kui peaks ilmnema, et põhjaveekogumi põhjaveetaseme alandamine või
halb vee kvaliteet mõjutab sõltuvaid ökosüsteeme negatiivselt, peame otsime lahendusi ja järgmise
perioodi veemajanduskavas nägema ette meetmed  põhjavee seisundi parandamiseks.”
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Esimene ühine pilootuuringualade külastus Eestis ja Lätis 
2018. aasta sügisel toimusid projekti kõigile partneritele
mõeldud esimene pilootuuringualade külastus ja tutvustus.
Pilootalasid uuritakse põhjalikult selleks, et valideerida
projekti metoodikas püstitatud eesmärgid. Eesti osapooled
uurivad aktiivselt Võrumaal Rõuge vallas asuvat Matsi
allikasood ja lätlased Priekuļi piirkonnas asuvat Kazu leja
ala.
 

Iveta Teibe, veeresursside osakonna juhataja, Läti Keskkonnakaitse ja Regionaalse Arengu
Ministeerium: 
“Projekt toimub ajalises kooskõlas mitme tähtsa Lätis ja EL-is käimasoleva protsessiga – vesikondade
majandamisplaanide uuendamise, EL-i vee kaitse ja majandamise seadusandluse vastavuse
kontrollimise ja veepoliitika raamdirektiivi  2000/60 / EC revideerimisega. Praeguse projekti tulemused
ja soovitused võimaldavad Lätil ja Eestil luua vajaliku infobaasi, mida jagada teiste EL-i riikidega. See
võimaldab meil veemajandusprotsesside edasiarendustes kaasa rääkida.”
 

Läti pilootala Kazu leja iseärasuste tutvustajaks oli Andis
Kalvans Läti Ülikooli geoloogia osakonnast. Läti
Looduskaitse Agentuuri ökoloog Agnese Priede rõhutas
botaaniliste uuringute tähtsust projekti ühe osana.

Piltidel: "GroundEco" partnerid esimesel pilootalade külastusel Eestis ja Lätis
 
 
 

Eesti Geoloogiateenistuse ja Tallinna Ülikooli ökoloogia
keskuse spetsialistid tutvustasid Eesti pilootalale
planeeritud pinna- ja põhjavee seirevõrku, piirkonna
hüdroloogiat, geoloogiat, uuringute metoodikat ja kogutud
andmeid. Praegu uuritakse aktiivselt Matsi allikasoo
sõltuvust põhjaveest, hüdrogeoloogilist ehitust,
veetasemete aastast kõikumist ja potentsiaalseid
koormavaid tegureid.
 

Matsi allikasoo ja Kazu leja alade ühise külastuse käigus
leidsid projektipartnerid põhimõttelisi sarnasusi mõlema
riigi pilootalade vahel ning analüüsisid võimalusi, kuidas 
kindlustada metoodika korrektne tõendamine ja
tõlgendamine kummalgi pilootalal.

Eesti ja Läti pilootuuringu alade täpsemad kirjeldused >>
siin 

https://www.egt.ee/sites/default/files/artiklid/groundeco.pdf
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Küsitlus teemal „Mis on põhjaveest sõltuvate
maismaaökosüsteemide roll meie elus?

Uuringu tulemusi kasutatakse ainult üldistatult, detaile
ei avaldada.
 
 
 
 

Et tõsta avalikkuse ja pinna- ja põhjavee majandamisega
kokkupuutuvate spetsialistide teadlikkust põhjaveest ja
sellega seotud maismaaökosüsteemide kaitse tähtsusest,
plaanitakse koostada detailsem infomaterjal. Seoses
sellega kutsume Teid osa võtma uuringust ja täitma lühikest
küsimustikku, mis aitab projekti meeskonnal valmistada
ette paremat ja kasulikumat infomaterjali.
 
 

Küsitlus

https://forms.gle/RwFKGTHpx6eJHj7K8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXL1dwmgBPNZZKRvAjwthEjC8q7cOC_BuInK9Qm0mm-XumNQ/viewform
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GroundEco partnerid:

Eesti Keskkonnaministeerium

Läti Looduskaitse Agentuur

Läti Ülikooli geoloogia osakond

Vidzeme regiooni planeerimisosakond

 Eesti Geoloogiateenistus

Läti Keskkonna, Geoloogia ja
Meteoroloogia keskus

Tallinna Ülikooli ökoloogia keskus

"GroundEco“ projektis osalevad partnerid moodustavad
interdistsiplinaarse asjatundjate meeskonna. Projektipartnerid
kasutavad projekti läbiviimiseks andmeid
partnerorganisatsioonide varasematest uurimustulemustest.
Toimub ka aktiivne andmete ja informatsiooni jagamine
partnerite vahel.
 
Järgmisteks sammudeks on välja töötada ühine metoodika ning
testida seda projekti pilootaladel. Lisaks on plaanitud koostada
soovitused riigiäärse Gauja–Koiva vesikonna paremaks
majandamiseks. 

https://www.envir.ee/et
https://www.daba.gov.lv/public/eng/
https://www.lu.lv/en/
http://www.vidzeme.lv/en/about_vidzeme
https://www.egt.ee/et
https://www.meteo.lv/en/
https://www.tlu.ee/
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Projekti “Joint management of groundwater dependent ecosystems in transboundary Gauja – Koiva river
basin (GroundEco)” viiakse ellu Läti-Eesti ühise piiriülese koostöö programmi Interreg 2014-2020 raames
(www.estlat.eu). Selle eesmärgiks on tõhustada ühiste põhjaveeressursside ja kaasnevate
maismaaökosüsteemide jätkusuutlikku majandamist piiriüleses Gauja-Koiva veekonnas. 
 
See artikkel väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot
võidakse kasutada.

http://www.estlat.eu/

