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28. mail toimus GroundEco projekti
meeskonna kohtumine Euroopa Komisjoni
ekspertide Manuel Sapianoga Malta Energia
ja Vee Agentuurist ning Andreas
Scheidlederiga Austria Keskkonna
Agentuurist. 

Euroopa Komisjoni poolt saadetud eksperdid hindasid
GroundEco projekti positiivselt 

 

(lüh PÕSMÖS) uurimise metoodika väljatöötamise protsessi ning täpsemalt taoliste
maismaaökosüsteemide tuvastamise üle Lätis ja Eestis. Metoodikat tutvustas Inga Retike (GroundEco
koordinaator LEGMC-st) ja PÕSMÖS-ide tuvastamise protsessi selgitas lähemalt Agnese Priede
(biotoopide ekspert Läti Looduskaitse Agentuurist). Kohtumisel osales ka GroundEco üks peamine
huvirühm: Läti Vabariigi Keskkonnakaitse ja Regionaalarengu Ministeerium (ekspert Ieva Jakovļeva).
Hindajad andsid esitletud esimeste GroundEco projekti tulemustele väga positiivse hinnangu ning
jagasid väärtuslikke nõuandeid, kuidas meie metoodikat veepoliitika raamdirektiivi nõuete kohaselt veel
paremaks muuta. Valitud lähenemisviisi peeti positiivselt mitmetahuliseks ning projekti kiideti
muljetavaldava koostöövõrgustiku loomise eest: projektipartnerite hulka kuuluvad avaliku sektori
asutused, looduskaitse eksperdid, teadlased ja poliitikakujundajaid.
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Lisateavet Euroopa Komisjoni rahastatava vastastikuse hindamise projekti kohta leiate siit

GroundEco juhtpartneri (Läti Keskkonna,
Geoloogia ja Meteoroloogia Keskus, lüh
LEGMC) tööruumides arutleti põhjaveest
sõltuvate maismaaökosüsteemide

Korraldada regulaarseid kohtumisi ja arutelusid looduskaitseekspertide ja põhjavee-
ekspertide vahel PÕSMÖS-ide ühiselt haldamiseks ja veepoliitika raamdirektiivi
nõuete rakendamiseks

Keskenduda eelkõige PÕSMÖS-idele, mille seisund ei ole hea tõenäoliselt põhjavee
halva kvaliteedi või halva koguselise seisundi
tõttu;

Ekspertide antud peamised soovitused olid:

Jaotada sarnased PÕSMÖS-id ühte rühma, seirata
neist ainult kindlat osa ja teha teiste kohta analoogseid järeldusi;

Rakendada etapilist tuvastusprotsessi, milles
määratletakse riiklikud kriteeriumid PÕSMÖS-ide tuvastamiseks kooskõlas
veepoliitika raamdirektiiviga;
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http://www.aquacoope.org/peertopeer/en/


Põhja-, pinnavee ja taimkatte uuringud Matsi allikasoos

 

Alates 2018. aasta aprillist on projektis
osalevad Tallinna Ülikooli Ökoloogia
keskus ja Eesti Geoloogiateenistus läbi
viinud  pinna- ja põhjaveetasemete ning
kvaliteedi seiret pilootalaks valitud Matsi
allikasoodes. Allikasood asuvad
Võrumaal, Rõuge vallas, Matsi külas.
Allikad paiknevad Mustjõe oru vasakul
veerul.
 
 
 
 

 

Vaade suvisele Matsi allikasoole. Fotod: Jaanus Terasmaa, Tallinna Ülikool

Projekti käigus uuritakse aktiivselt Matsi allikasoo võimalikku
seotust ja sõltuvust Koiva vesikonna Kesk-Devoni
põhjaveekogumiga, allikasood ümbritseva ala
hüdrogeoloogilist ehitust, pinna- ja põhjaveetasemete
dünaamikat ning potentsiaalseid inimtegevusega seotud
koormusallikaid. GroundEco projekti üheks eesmärgiks on
anda soovitusi põhjaveest sõltuvate
maismaaökosüsteemide(PÕSMÖS) seiremetoodika
täiendamiseks Eestis ja Lätis.
 
 

 

Droonifoto Matsi allikasoo kaguosast, kuhu on rajatud põhiline seirevõrgustik.
Fotod: Raimo Pajula
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Juba enne seire ametlikku algust 2019. aasta
kevadel, loodi 2108. aasta lõpus Matsi pilootalale pinna- ja
põhjavee seirevõrk. Esmalt paigaldati pilootalale põhjavee
seirepunktide (piesomeetrite) rühmad ja valiti välja sobivad
pinnavee seirepunktid. Lisaks otsiti pilootala
ümbrusest täiendavaid, talude juures asuvaid salv- ja puurkaeve,
mis sobiksid seirevõrku kaasamiseks.
 
 

 
 

 

Seirevõrgustik Matsi allikasoos ja ümbritseval alal
Juulis külastasid Matsi allikasoo
pilootala kolleegid ja tudengid
Ameerika Ühendriikidest, kes viibisid
lähipiirkonnast enda välitöödel
projekti IRES (US-Estonia Research
Partnership in Reconstructing Past
Climate Dynamics) raames. Tallinna
Ülikooli ökoloogi keskuse ja Eesti
Geoloogiateenistuse spetsialistid
tutvustasid neile Eesti
pilootalale planeeritud pinna- ja
põhjavee seirevõrgu loomise
põhimõtteid ja uuringute
metoodikat.
 
 

 

Ameerika Ühendriikide
kolleegide külastus

 

Piesomeetri paigaldamine Maitsi allikasoo seirepunkti, millest hiljem kogutakse
veeproove ning mõõdetakse veetaset. Fotod: Jaanus Terasmaa, Tallinna Ülikool
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Veetasemete mõõtmiseks automaatandurite
seadistamine. Fotod: Jaanus Terasmaa, Tallinna
Ülikool

 

Ühtekokku seiratakse vastavalt vajadusele 15-18 seirepunkti,
mille seas on kaks sügavamat puurkaevu, kaks salvkaevu,
üksteist piesomeetrit (kuus mineraalpinnases ning viis
turbakihis) ja kolm pinnaveelävendit. Uuringuala
seirepunktidesse on kokku paigutatud 12 andurit, mis
registreerivad automaatselt veetaseme ja temperatuuri muutusi.
Maha sadanud vihma sageduse ja koguse mõõtmiseks on alale
paigaldatud sadememõõtur.

Seni on toimunud neli veeproovide kogumis kampaaniat - 2019
aasta aprillis, mais, juulis ja septembris võeti seirepunktidest
veeproove ning mõõdeti vee väliparameetreid (pH, vee
elektrijuhtivus, temperatuur, lahustunud hapniku sisaldus ja
reduktsiooni potentsiaal). Igast seirepunktist võetakse proovivett
kuude pudelisse. Seda peamiselt seetõttu, et proovivee erinevaid
parameetreid mõõdetakse nii Tallinna kui Läti Ülikooli laborites.
Selleks, et veeproovid enne laborisse jõudmist korralikult
säiliksid, tuleb need proovivõtul nõuetekohaselt konserveerida
ehk filtreerida, hapestada ja jahutada.Veeproovide töötlemine vahetult pärast

proovivõttu.
Fotod: Jaanus Terasmaa, Tallina Ülikool
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Allikalubja kiht turbapuuris.
Fotod: Siim Tarros, Eesti Geoloogiateenistus

Matsi allikasoode täpsema geoloogilise ehituse ehk
pinnase koostise selgitamiseks tehti sondeerimisi
igas turbaala seirepunktis. Läbilõikes eristati vähe- ja
hästilagunenud turbakihi piir ning allikalubja
kihid. Sondeerimiste kirjelduste põhjal otsustati
seirepunktidesse paigaldatud piseomeetrite
sügavused. Allikasoo ehituse  täpsemaks
selgitamiseks tehti lisaks uuringuid georadariga.
Radari profiilide interpreteerimiseks viidi läbi
lisasondeerimisi, kokku 20 punktis. 

Hüdrogeoloogiliste tingimuste täpsustamiseks tehti ühes seiresse valitud puurkaevus pumpamiskatse
kivimite veejuhtivust ja veemahutavust kirjeldavate parameetrite määramiseks. Samas kaevus tehti ka
geofüüsikalisi mõõtmisi, et täpsustada ala geoloogilist ehitust ning puurkaevu
konstruktsiooni.



 

Juulis kaardistati Matsi allikasoode pilootalal ka
taimkatet. Selleks jaotati uuringuala üksteisest taimekoosluste
põhjal erinevateks aladeks, millest igaühel teostati 3-5
taimkatteanalüüsi. Kokku määrati kõik taimeliigid ja nende
protsentuaalsed katvused 58 taimeruudus suurusega 50 x 50
cm (0,25 m2). Kokku leiti uuringuala kahelt lahustükilt kokku 71
soontaime- ja 13 samblaliiki. Leiti ka mitmeid kaitsealuseid liike,
nt II kaitsekategooriasse kuuluv kollane kivirik (Saxifraga
hirculus). Alal kasvas ka mitmeid käpalisi; neist soo-neiuvaip oli
kohati lausa levinud kaasdominandiks. Seega on taimkatte
seisukohast Matsi allikasoo puhul tegemist vägagi esindusliku
kooslusega.

Taimkatte kaardistamise taimeliikide määramine.
Fotod: Jaanus Terasmaa, Tallina Ülikool
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Taimestiku uuringud Lätis Kazu grava katsealal 

 

2019. aasta suvel tegi looduslike elupaikade ekspert
A. Priede Läti Looduskaitse Agentuurist Lätis Kazu
grava katsealal taimestiku uuringuid. Uuringute abil
püüti tuvastada põhjaveest sõltuvaid
maismaaökosüsteeme (lüh PÕSMÖS) looduses
tehtavate vaatluste abil, võttes aluseks taimestiku
kooslusi, ning kirjeldades tüüpilisi allikataimekooslusi
ja neis esinevaid taimeliike. Välitöödele järgnevalt
analüüsitakse kogutud andmeid ning otsitakse seoseid
põhjavee ja taimestiku vahel. Väliuuringu käigus
kogutud andmed aitavad mõista, mil määral
on võimalik kasutada taimestikku PÕSMÖS-de
tuvastamiseks, kaardistamiseks ja nende seisundi
kindlaksmääramiseks. Taimekoosluses toimuvate
muutuste jälgimine on lihtsaim viis PÕSMÖS-ide
seisundile kahjulike mõjude tuvastamiseks. Taimestiku
muutuste registreerimine on esimene samm mõjude
olemuse ja ulatuse mõistmise keerukas protsessis.
 
 
 
 
 

Fotod: Ekspert A. Priede Kazu grava alal välitööde
käigus taimestikku kirjeldamas

Läti ekspert on uurinud Kazu grava ala ja
kaardistanud allikatega seotud taimestiku oru
nõlvadel ja oru põhjas. Kazu grava on tuntud
turismisihtkoht, mida külastatakse eelkõige
sealse maalilise Seitsme Allika kose ja
Jaunzemju-Lībānu allikalubjapaljandi pärast.
 
 



Need paigad ei ole huvitavad mitte ainult geoloogiliste
vaatamisväärsuste ja eripäraste maastikena, vaid ka
seetõttu, et on kasvukohaks arvukatele
spetsialiseerunud taimeliikidele, mis esinevad ainult
allikalubja lasunditel. Lisaks asub Kazu grava alal rohkelt
teisigi allikaid, kus moodustub allikalubi, millest on
järskudel orunõlvadel tekkinud väikesi kaskaade ja mis
toidavad oru põhjas paiknevat allikasood. Enamik
piirkonnast on aga minevikus olnud inimtegevusest
tugevasti mõjutatud. 20. sajandi algul kaevandati orus
allikalupja ning hiljem ka turvast. Selle käigus oru põhjas
olev allikasoo kuivendati, mis tõenäoliselt mõjutas ka
allikate toimimist.

Kazu grava oru metsadega kaetud nõlvad ja oru
põhjas asuv allikatoiteline soo, mida on
mõjutanud turba kaevandamine 1960. aastatel.

Kareda veega allikate vool maapinnal on
kattunud samblavaipadega, kus toimub aktiivne
allikalubja settimine. Sellistes elupaikades
domineerib Palustriella commutata – brüofüüt,
mis esineb ainult voolava veega keskkondades,
kus on palju karbonaati.
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Oru põhjas paiknevat allikasood on mõjutanud nii
turba kaevandamine kui ka kobraste tegevus.

Taimestikuproovide kogumise ala, kus registreeritakse
kõik taimeliigid ja hinnatakse nende arvukust.

Fotod: Agnese Priede, Läti Looduskaitse Agentuur

GroundEco projekti käigus läbiviidav uuring võimaldab
hinnata erinevate looduslike ja inimmõjude ulatust Kazu
grava uuringualal. Enamik mõjusid on seotud veerežiimi
muutustega, kuid allika ökosüsteemid kannatavad ka
muude kui põhjaveega seotud mõjude all, näiteks
külastajate pealtallamine ja võõrliikide sissetung.
Uuringu eesmärkide hulka kuulub muuhulgas ka
põhjaveest sõltuvate kahjustatud ökosüsteemide
taastumisvõimaluste hindamine.

Väliuuringu käigus võetakse taimestikuproove 0,25 m2
suurusega proovivõtualadelt, mis paiknevad kõiki ala
allikatega seotud elupaiku hõlmaval transektil. Selline
lähenemine võimaldab mõista allikatega seotud
elupaikade mitmekesisust uuritaval alal. Igale
elupaigalõigule rajatakse vähemalt kolm proovivõtuala
(enamasti rohkem). Selline suhteliselt suur proovivõtu
korduste arv aitab põhjalikumalt uurida tüüpilist
taimestiku seisundit ja kõrvalekaldeid sellest ning liike,
mille põhjal oleks võimalik tuvastada
maismaaökosüsteemide seisundi halvenemist.



Esmased tulemused Läti pilootalal viitavad võimalikule
põllumajandusreostusele

 

Selle aasta aprillis alustas Läti Ülikool
välikatseuuringute aktiivetappidega. Väliuuringute
käigus jälgitakse põhja- ja pinnavee tasemeid ning
seiratakse vee keemilist koostist (kvaliteeti) Kazu
grava põhjaveest sõltuvate maismaaökosüsteemide
alal. Vaatlusi tehakse allikates, põhjavee
seirekaevudes ja Triečupīte väikejões.

Esimesed tulemused pole ökosüsteemide seisundi
kohapealt just julgustavad. Allikaveest on leitud
suhteliselt suures koguses lämmastikuühendeid,
mis viitab põllumajanduslikku päritolu saastele.
Põhjalikke järeldusi ei ole siiski võimalik teha enne
seireprogrammi lõppu järgmise aasta alguses.

Seireprogrammi oluline osa on uute odavate
andurite väljatöötamine ja rakendamine.
Kazu gravasse on näiteks juba paigaldatud
mullaprofiili temperatuuriandurid. Saadud
temperatuuriandmeid kasutatakse põhjavee
vertikaalsuunalise difuusse voolu
arvutamiseks, kasutades soojust loodusliku
trasserina. Võrreldes tavapäraste
põhjaveetasemete vaatlustega mitmes
seirekaevus on uute andurite puhul
töövahendite ja välitöödega seotud kulud
väiksemad, kuid vaja on mahukamat
andmete analüüsi.

 

Materjalide koostajad:
Siim Tarros (Eesti Geoloogiateenistus), Jaanus
Terasmaa (Tallina Ülikool), Inga Retiķe (Läti
Keskkonna, Geoloogia ja Meteoroloogia keskus),
Agnese Priede (Läti Looduskaitse Agentuur), Jānis
Bikše ja Andis Kalvāns (Läti Ülikooli geoloogia
osakond), Ieva Bīviņa (Vidzeme regiooni
planeerimisosakond).

Eelseisvate sündmustega kursis olemiseks
jälgige projektipartnereid sotsiaalmeedias
või vaadake infot GroundEco projekti
koduleheküljelt       siin:

Projekti “Joint management of groundwater
dependent ecosystems in transboundary Gauja –
Koiva river basin (GroundEco)” viiakse ellu Läti-Eesti
piiriülese koostöö programmi Interreg 2014-2020
raames (www.estlat.eu). Selle eesmärgiks on
tõhustada ühiste põhjaveeressursside ja põhjaveest
sõltuvate maismaaökosüsteemide jätkusuutlikku
majandamist piiriüleses Gauja-Koiva veekonnas.
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@vsialvgmc @LUGZZF
@VidzemesPlanosanasRegions
@dabasparvalde
@keskkonnaministeerium
@EestiGeoloogiateenistus

@LVGMC_Meteo
@VidzemesRegions

@LTIOK

 
 
See artikkel väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

http://bit.ly/GroundEco
https://estlat.eu/en/estlat-results/groundeco.html
https://www.facebook.com/VSIALVGMC/
https://www.facebook.com/LUGZZF/
https://www.facebook.com/VidzemesPlanosanasRegions/
https://www.facebook.com/dabasparvalde/
https://www.facebook.com/keskkonnaministeerium/
https://www.facebook.com/Eesti-Geoloogiateenistus-168897230531824/
https://twitter.com/LVGMC_Meteo
https://twitter.com/VidzemesRegions
https://www.facebook.com/LTIOK/

