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Sinivetikad e. tsüanobakterid   Cyanophyta                
Cyanobacteria  Cyanoprocaryota

*Maailmas umbes 2500 liiki

*Põhjalikuma uurimise tulemusena lisandub liike pidevalt  

*Vanimad oksüfototroofid Maal

*Raku ehitus nagu bakteritel, eluvorm ja toitumistüüp     
(fotoautotroofia) nagu vetikatel.

*Taksonoomiliselt eubakterid, ökoloogiliselt vetikad, mis on 
polüfüleetiline (kirju päritoluga) ökoloogiline rühm



*Valdavalt koloonialised või hargnemata niitjad, vähem
ainuraksed või niitjad hargnevad.  

*Pigmente kolmest pigmendirühmast, värvus varieeruv, 
valdav sinakasroheline või rohekassinine (lagunevalt piimjas)

*Suuremad koloonialised ja niitjad vormid põhjustavad vee
õitsemist toiteaineterikastes järvedes ja veehoidlates; osa
eritab mürke. Õitsengut esineb ka riimvees, näit. Läänemeres 
ja soolaste merede kaldapiirkonnas

Koloonia

Koloonia

Hargnemata niit



Vee õitsemine e. veeõitseng  - vee värvuse muutumine ja
läbipaistvuse vähenemine seal hõljuvate oleste mõjul. Eriti suvel. 
Võib esineda ka jahedal ajal, siis jääb enamasti tähelepanuta.Ka 
jää all.

Põhjustavad peamiselt vetikad, magevees ja rannikumeres
tavaliselt sinivetikad, meres veel kold- ja vaguviburvetikad (red 
tide), teised rühmad (rohe- ja ränivetikad) vähem. Õitsengut võib 
tekitada ka puude, kõige sagedamini männi õietolm,  muudab vee 
kollaseks.

Õitsemise tekkeks on vajalik piisav hulk toitesooli (N, P). 
Veekogude  rikastumine toitesooladega (eutrofeerumine) on kaasa
toonud järjest tugevama õitsemise ja selle laiema leviku         .



Sinivetikate massilise arengu vallandumiseks on 
vajalikud                                         
1)soojad tuulevaiksed ilmad                                               
2)sobiv N ja P vahekord

Miks just sinivetikad?

Nad on  eluvõitluses teistest organismidest
edukamad!



Eluvõitluses edukad
*Paljudel gaasivakuoolid,  mis aitavad vees üles-alla liikuda, otsida sobivat valguse
ning toitesoolade vahekorda                                          
*Osal niitjatel vetikatel paksu seinaga heterotsüstid, need võimelised fikseerima
õhulämmastikku. Selleks on vajalik hapnikuta keskkond ja ensüüm nitrogenaas.

*Võime koguda veest fosforit tagavaraks ja   massiliselt paljuneda hiljem
toitesooladeta keskkonnas                                              
*Võime plahvatuslikult paljuneda                                                 
*Elutsevad edukalt  vähese valguse juures
*Puhkestaadiumid raskete aegade üleelamiseks                                                
*Õitsemist põhjustavaid liike ei tarvita zooplankton toiduks  - need on suured                   
*Osal võime eritada mürke. Sellega kõrvaldavad konkurente                             
*Füsioloogiline  muutlikkus - on nad  ju ikkagi bakterid!

Anabaena sp.
Spoor e. akineet

Heterotsüst

Gaasivakuoolid e. aerotoobid  
(tumedad täpid)



Reeglina ei esine sinivetikaid happelises vees, nagu rabajärved,
aga on erandeid 

Ei esine väikestes kiirevoolulistes jõgedes.

Enamus neist ei kannata vee tugevat                             
segunemist: tugeva tuule toimel kaob                            
õitseng kiiresti, vetikad settivad põhja

Limnothrix redekei  - mullivetikas
Kannatab hästi vee segunemist. Selle perekonna 
peened niidid domineerivad suurtes madalates 
tugevalt eutroofsetes järvedes, nagu Võrtsjärv ja 
Ülemiste. Võib esineda massiliselt, kuid ei tooda 
mürke



Spirulina + Arthrospira – toidulisand 
ja kosmeetikum (ka 
kõhnumistablettide koostises!), 
arengumaades ka toit. Enamasti ei 
sisalda toksiine, kuid võib olla neist 
saastatud, kui esineb koos mürgiste 
vetikatega. 

Nostoc - järveploom

Kõik sinivetikad pole ohtlikud



Mida õitsemine kaasa toob

*vee läbipaistvuse langus, see põhjustab tugeva kihistumise ja
hapnikupuuduse alumistes veekihtides

*hapniku üleküllastus pinnakihis päeval ja puudus öösel, kui
fotosünteesi ei toimu. Öine ummuksilejäämine, põhjustab kalade
suremist

*pH tõus vaba CO2 ärakasutamise tulemusena ja ammoniaagi
eraldumine, see on kaladele mürgine! 

*loomse hõljumi (zooplanktoni) allasurumine

*sinivetikavetikamürkide e. tsüanotoksiinide eraldumine vette



Õitsemine lõpeb
*mõne vajaliku toiteaine (N, P, Si) ammendumisel

*enesemürgistuse tulemusena, ainevahetussaaduste liigse
kogunemise tõttu tihedasti asustatud ruumis

*ilmade järsul muutumisel külmaks või tormiseks 

Nagu üleöö plahvatuslik paljunemine, nii ka õitsemise lõpp võib 
toimuda ühe päeva jooksul. Lagunev mass koondub 
kaldapiirkonda, muutes vee haisvaks ja piimjaks ja              
tarvitab ära hapniku

Järgneb vetikate massiline suremine, siis bakterite
massiline areng ja neist toituva zooplanktoni
hulga tõus.



Anabaena macrospora



Vee õitsemise pilte

Red tide

Oscillatoria sp. taimede vahel ja sette pinnal

Planktothrix agardhii -liigtoiteliste vete
tunnusliik, Eestis tavaline

Meredes ja 
soolajärvedes



Nõuni järve jää aprillis 2006. Kui jää urbseks muutub, imbuvad vetikad veest 
sinna sisse ja värvivad jääd.  Põhjustajaks                     
Planktothrix  prolifica

Õitsemine jää all

Sulanud jää topsi sees



On olemas ka must õitsemine

Tiik Elvas 30.06.08, kaetud musta 
lögaga

Algloom Stentor  laius 0,2-0,3 mm, 
pikkus kuni 1mm

Fotod: Ingmar Ott
Foto internetist



Ettevaatust, mürgised vetikad!!

*Praegu teada umbes 100 liiki vetikamürke, jagunevad peamiselt: 
närvimürgid (alkaloidid)ja maksamürgid (peptiidid). Maksamürgid 
on rohkem levinud, allikaks mitu sinivetika perekonda. On ka 
nahamürke (lipopolüsahhariidid, LPS).

*Kaua aega arvati, et mõjuvad ainult soojaverelistele organismidele. 
Paaril viimasel aastakümnel tõestatud mõju ka kaladele ja loomsele 
planktonile

*Mürke toodavad umbes 40 liiki sinivetikaid, neist paljud tavalised  
ja rohked ka meie veekogudes

*Mürke toodavad peamiselt perekonnad Microcystis, Anabaena, 
Nodularia, Aphanizomenon, Planktothrix, Gloeotrichia.  Neist 
Nodularia esineb riimvees, Aphanizomenon nii riim- kui magevees, 
teised ainult magevees. On ka teisi mürki tootvaid perekondi, mis 
meil vähem levinud.



*Nende arvuka esinemise või õitsemisega ei kaasne alati mürkide
olemasolu, mürkide olemasolu ei tähenda alati mürgistusi

*Pole kindlalt teada, millal vetikad mürgiseks muutuvad. Seotud
välistingimuste, nagu valguse, pH ja lämmastikuga. Vette satuvad 
mürgid vetikate lagunedes. 

*Kui vetikamürke on rohkesti, võib suplemisel tekkida nõgesetõbi ja
palavik. Sellise vee joomisel on hukkunud kariloomi, ka inimesi. 
Vee keetmine ei aita!

*Aja jooksul toksiinid vees lagunevad, kuid kogunevad kaladesse ja 
karpidesse, kes neid neelavad (aktiivselt või passiivselt koos veega). 

*Ohtlik on  selliseid kalu suurel hulgal või pika aja jooksul toiduks 
tarvitada.

*Veesuusatajate ja jetisõitjate organismi satub üles tuiskavaid 
veepiisku nina ja suu kaudu 



*Eestis on teada kariloomade hukkumine Pärnumaal, mis oli ilmselt 
tingitud sinivetikarikka vee joomisest

*Nahaärritusi ja löövet on kaevatud mitmeid kordi, suurem osa pole 
kindlasti meieni jõudnud

*Haigusnähud: maksamürkidel nahaärritus, lööve, maovaevused, 
kõhulahtisus, heinapalavik, kihelus, silmade vesisus. Tavaliselt
kaovad nähud mõne päeva jooksul. Ohtlikumad on väikesed 
mürgikogused pika aja jooksul. Hiinas on kindlaks tehtud sel puhul 
maksavähki. Hiirtel tekitatud vähieelseid seisundeid maksas ja 
sooltes.

*Närvimürgid peatavad signaali leviku ühelt närvirakult teisele ning 
surm võib saabuda näiteks hingamislihaste krampide tõttu.



*Sinivetikate mürgid võivad häirida elutähtsaid protsesse, nii 
rakustruktuuri,  ainevahetust ja rakkude jagunemist. 
Molekulaartasandil võivad kahjustada geene. 

*Nahamürgid (dermatotoksiinide rühma mürgid) põhjustavad
nahal lööbeid – nn nõgesetõbe, seda eriti lastel ja ka allergilistel
täiskasvanutel. Lööve võib ilmuda vetikarikkas vees suplemise
tagajärjel või mürke sisaldanud veest püütud kala süües (nn Haffi
tõbi). 

*Vetikamürke (peamiselt nodulariini) on leitud nii rannakarbi
lihastest kui lesta maksast, seda just õitsengute kõrgajal. 



Toksiin Mõju piirkond Sinivetika perekond
Tsüklilised peptiidid

Mikrotsüstiinid Maks Microcystis, Anabaena, 
Planktothrix, Nostoc jt

Nodulariin Maks Nodularia

Nodulariin Maks Nodularia

Alkaloidid

Anatoksiin-a Närvisünapsid Anabaena, Planktothrix, 
Aphanizomenon

Aplüsiatoksiinid Nahk Lyngbya, Schizothrix, 
Planktothrix

Tsülindrospermop-
siinid

Maks Cylindrospermopsis,
Aphanizomenon

Saksitoksiinid Närviaksonid Anabaena, Aphanizomenon, 
Lyngbya, Cylindrospermopsis

Lipopolüsahhariidid Katmata koed Kõik ülaltoodud perekonnad



Mikrotsüstiinid (> 60 erimi, LR, RR, YR, RA) on kõige levinumad 
vetikamürgid magevees. Tavalisem ja kõige mürgisem on 
mikrotsüstiin LR, seda mitu tüve, seda ka kõige rohkem uuritud. 

Nodulariinil vähe erinevaid variante. Mikrotsüstiinid ja nodulariinid
keemiliselt lähedased, toime rakuensüümide (proteiinfosfataaside) 
halvamise kaudu. Mõlemal ka mittetoksilisi variante.

Anatoksiin-a,  saksitoksiinid (16 erimit) põhjustavad hingamislihaste 
halvatust.  Saksitoksiinid eraldati algselt mere-dinoflagellaatidest, kes 
põhjustavad punast õitsengut (red tide).                                                    

Tsülindrospermopsiin blokeerib proteiinide sünteesi maksarakkudes. 

Aplüsiatoksiinid, lüngbüatoksiinid esinevad merevetikates, on 
nahaärritajad, aga seotud ka maohaiguste ja palavikuga

Lipopolüsahhariidid kuuluvad sinivetikate rakuseina koostisse ja 
põhjustavad imetajatel kudede allergilisi reaktsioone. 



Nodularia – domineeriv 
sinivetikas Läänemeres



Perekond Microcystis, mille järgi 
on nime saanud mikrotsüstiinid



Sinivetikas Aphanizomenon
flos-aquae
Põhjustab vee õitsemist
Peipsis, rohketoitelistes järvedes
ja rannikumeres
Niidikimbud nähtavad palja
silmaga nagu väikesed pulgakesed



Anabaena perekonnas palju liike

Anabaena lemmermannii moodustab 
palja silmaga nähtavaid kägarikke



Gloeotrichia
echinulata
esineb kahel suvekuul
Peipsis
*mõõdukalt
eutroofsete 
järvede liik
Koloonia
d 1-5 mm

Tänavu esines 
massiliselt Uljaste 
järves Ida- ja Lääne-
Virumaa piiril



Peipsi vesi  kalda ääres Ninal 9.08.02, rohelise hägu
tekitas Gloeotrichia echinulata

Foto: Külli Kangur



Sinivetikate % fütoplanktoni biomassist on 
Peipsis pidevalt kasvanud 1990ndate lõpust 
saati

Põhjuseks
*soojad suved ja sügised                               
*N:P suhte langus eriti lõunapoolsetes 
järveosades (fosforisisaldus suureneb seal 
aeglaselt, aga pidevalt)

*Joonisel sinivetikate tippkuude (juuli-august) 
keskmine sinivetikate % biomassist ja vee 
läbipaistvus

*Kõik domineerivad sinivetikad on 
potentsiaalselt toksilised

*Potentsiaalselt tähendab, et mürke eritatakse aeg-ajalt, mürgiseks 
muutumise tingimused pole teada

*Mürgiseid tüvesid mittemürgistest ei saa mikroskoobis eristada

*Eriti silmapaistev on tõus Lämmijärves ja Pihkva järves (viimasest on 
andmed vaid kuue aasta augustist)



Suuremad mikrotsüstiinide kogused, mis 
Peipsi vees määratud:

Peipsi s.s. põhjaosa      08.09.02   586  µg L-1

vetikate kogumik

Lämmijärv                    12.08.03    2,2 µg L-1

Peipsi s.s. keskel, p.4    05.07.05 65,3 µg L-1

Pihkva järv 4 punkti     17.08.05  13,3-28,3 µg L-1

Peipsi s.s. lõunaosa, p.11                                      
15.08.06    3,1 µg L-1

Määras Dr. Risto Tanner

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika 
Instituudist

*2006. aastal määrati ka 
anatoksiine, kuid ei avastatud

*Anabaena perekond domineeris 
Suurjärves augustis 2006

*Microcystis on peamine 
mürgitootja; ilma temata 
kohtades ei leitud ka mürke 

*Avavees pole mikrotsüstiinide
sisaldus ja Microcystis’e biomass  
korrelatsioonis, kalda lähedal on

*Mürke ei määratud kõigist 
punktidest

*WHO piirkontsentratsioon     
joogiveele  1 µg L-1

suplusveele 10 µg L-1



Mikrotsüstiinide sisaldus mõnes Eesti järves (Tanner et al, 2005)
Mikrotsüstiine μg/l

Järv,
kuupäev

Dominant 
Mcdm
RR McRR McYR

McdmLR
McLR

Pühajärv
25.06.04
kalda ääres

Microcystis 4 liiki,
Anabaena
lemmermannii

11,5 8,3 2,0 1,8 3,2

Pühajärv
25.06.04
avavesi

Microcystis 3 liiki,
Anabaena
lemmermannii

0,53 0,44 0,09 0,05 0,2

Narva
veehoidla
6.09.02
kalda ääres

Anabaena circinalis
Microcystis viridis Pole analüüsitud 67

Ähijärv
5.07.01
avavesi

Microcystis flos-
aquae
Radiocystis geminata

Pole analüüsitud
0,1

Pühajärv
3.07.01
avavesi

Microcystis 4 liiki
Pole analüüsitud

1,1



Peipsi põhjarannik 
15.08.07

Samas mürke vähe: 
mikrotsüstiine <1 µg L-1

Pihkva järv, 
29.07.2008



Võrguproov Peipsist septembris 2008

Foto: Aimar Rakko



Peipsi põhjarannik, august 2006, Anabaena liigid 
mikroskoobis. Proov võetud pudeliga kalda lähedalt



Eestis:
♠ Avavee hõljumi kohta on andmeid rohkem kui 500 järvest, osast väga
ammused, osast vaid korra kuskilt purdelt võetud.

♠ Praeguseks määratud ligi 400 liiki sinivetikaid, neist planktonis arvukad
40-60.

♠ Rohkem kui 60 järves on leitud väga suur vetikate biomass, kohalike
elanike andmetel on õitsemist täheldatud palju rohkemates järvedes. 
Lühiajalist õitsemist esineb ka vähetoitelistes järvedes, kuigi mitte igal aastal.

♠ Kõige rohkem on sinivetikaid leitud Rummu, Verevi, Konsu, Ruusmäe
järves, Petajärves, Otepää Pikajärves, Pappjärves ja Väimela Alajärves, kus
biomass on olnud >100 g m3, samuti mõnel suvel Peipsi kaldapiirkonnas. 
Suurem osa tippudest kindlasti avastamata!

♠ Sinivetikarikkad on Ülemiste ja Harku; Otepääl Valgjärv, Juusa, Nüpli ja
Kaarna; Alatskivi paisjärv, Lahemaal Lohja, ning Peipsi ja Võrtsjärv. Meie
suuremad ja paremad suplusjärved on kõik sinivetikarikkad.

♠ Kalade suvist suremist on täheldatud Võrtsjärves, Peipsis ja paljudes
väikejärvedes, tavaliselt mitu päeva kestnud vaiksete kuumade ilmade puhul



Kuidas edasi elada?
♠ Õitsemine on eutrofeerumise tagajärg. Iga-aastane tugev õitsemine
viitab rikutud ökosüsteemile.  Seda korda panna on väga kallis
ettevõtmine, isegi rikkad riigid pole sellega hakkama saanud.

♠ Kõige olulisem on vähendada väliskoormust, s.o. toitesoolade
sissekannet. Tavaliselt kaasneb sellega sisekoormuse tõus, s.t., suureneb
toitesoolade, eriti P vabanemine põhjasettest. Võtab aastaid, suurtes
järvedes aastakümneid, et ilmneks olukorra paranemine. Peipsi järv
praegu ilmekas näide.

♠ Kus võimalik, suurendada veekogu läbivoolu. Kihistunud järvedes
tuleks järvest välja juhtida toitesooladerikas põhjalähedane vesi.

♠ Väga head sinivetikate konkurendid on veetaimed. Ärge tõtake oma
järvekesi taimedest puhastama, saate hullema häda kaela.

♠ Kui õitsemine käes, saab väikeveekogus abi vee tugevast segamisest, 
sogaseks või hapuks muutmisest (näit. H2O2 lisades). Arvestage, et kui see 
mass korraga laguneb, tekib hapnikupuudus.

♠ Mürgitamine välistatud, see liiga ajutine. Kui mürk laguneb, võib asi
endisest hullemaks minna.



Tähelepanu!  Tativetikas!
*kuulub rafidofüütide hulka

*suhteliselt suured rakud (50-100 µm)

*Rakusein puudub, rakumembraani all limakehakesed, 
ärrituse korral paiskab lima välja

*Iseloomulik just huumusvetele, kuid arvukalt esinev vaid eutrofeerunud
veekogudes. Eestis pole siiani leitud HCO3’ sisaldusel > 60 mg/l

*Hakkas laiemalt levima 1980ndate 
keskpaiku. On järvi, kus ujumisel
jääb kehale pruunikas limane kord.
Ka skandinaaviamaades viimasel
paarikümnel aastal täielik nuhtlus. 
Arvatakse, et leviku laienemine
seotud happevihmade ja
eutrofeerumise koosmõjuga.

Gonyostomum semen



Makrovetikad – magevees peamiselt niitjad 
rohevetikad, meres ka pruun- ja punavetikad

Põõsakujuline karevetikas Cladophora, 
algul kinnitunult taimedele või 
kividele, hiljem vabalt ujuv

Järvepall – vähestes Eesti järvedes

Spirogyra – moodustab limaseid 
kogumikke taimevartel*Pole mürgiohtu, kuid on 

suplejatele ebameeldivad

*Rohke esinemine viitab 
lämmastikureostusele


