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Eesmärgid ja hüpoteesid

� Eesmärgiks on hinnata Voore külalistemaja tiigi ja 
Voore paisjärve suurtaimede ökoloogilist seisundit 
järvede meetodil.

Hüpoteesid:

� Voore paisjärve ökoloogiline seisund taimestiku 
järgi on parem, sest paisjärve veevahetus on 
suurem.

� Voore külalistemaja tiigi suurtaimede liigiline
mitmekesisus on suurem kui paisjärvel, sest 
voolavas vees on taimedel keerulisem kasvada.

Uurimisobjektid

Voore külalistemaja tiik
Ümbermõõt 180 m.

Voore paisjärv
Ümbermõõt 390 m.

Metoodika

� Ökoloogilise seisundi hindamine toimub 
Veepoliitika Raamdirektiivi nõuete alusel 
(Keskkonnaministri määrus nr. 44, lisa 5 ).

� Kuna mõlemad veekogumid on madalad, väikesed 
ning neis ei toimu vertikaalset temperatuuri –ja 
hapnikukihistumist, siis oleks kõige õigem 
käsitleda neid tüüp II järvedena.

Metoodika
� Järvetüübis II tuleb jälgida järgmiseid kvaliteedinäitajaid:

� Taimekooslus

� Kaelus-penikeele või läik-penikeele suhteline ohtrus

� Mändvetiktaimede või sammalde suhteline ohtrus

� Kardheina või ujutaimede ohtrus

� Suurte niitrohevetikate ohtrus

Joonis 1. Braun-Blanquet 
hindamisskaala

Kanada vesikatk

Tulemused

Kvaliteedinäitaja Voore paisjärv
(28 liiki)

Voore külalistemaja 
tiik (21 liiki)

Taimekooslus 4 2

Kaelus-penikeele või 
läik-penikeele suhteline 
ohtrus

4 4

Mändvetiktaimede või 
sammalde suhteline 
ohtrus

4 1

Kardheina või 
ujutaimede ohtrus

2 2

Suurte niitrohevetikate 
ohtrus

1 4

ÖKOLOOGILINE SEISUND 15/5= 3,0 13/5=2,6

1 – Väga hea (High)

2 – Hea (Good)

3 – Kesine (Moderate)

4 – Halb (Poor)

5 – Väga halb (Bad)

Tabel 1. Ökoloogilise 
seisundi klassid 

Veepoliitika 
Raamdirektiivi järgi
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Järeldused

� Voore paisjärve ökoloogiline seisund 
taimestiku järgi on halvem kui Voore 
külalistemaja tiigis, sest asulas on 
inimmõju paisjärvele suurem.

� Voolava vee tõttu puuduvad paremat 
ökoloogilist seisundit peegeldavad 
indikaatorliigid.

Järeldused

�Voore külalistemaja tiigi 
suurtaimede liigiline mitmekesisus 
on väiksem kui paisjärvel:

�Veekogumite suurus on erinev

�Suplejate mõjul on taimed väikesed 
ja deformeerunud ning sellepärast on 
osade taimeliikide eristamine 
keeruline

�Vee keemiline koostis mõjutab 
taimede liigilist mitmekesisust

Sander, Janek, Johanna, Tatiyana, Kristiina, Andreas, Elisabeth, Erik, 
Rutt, Deivi, Martin, Heli, Tatjana

Täname tähelepanu eest!


