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SISSEJUHATUSEKS 

• Veekogude ökosüsteemides aset leidnud  muutused ja 
nüüdisaegne veekogude seisund on andnud põhjust 
tunda muret meie veekogude halvenenud olukorra 
pärast. 

 

• Veekogu seisundi määravad piirkonna klimaatilised, 
hürdomorfoloogilised ja edaafilised tingimused,ning 
biotsönootilise kompleksi iseärasused mille kujunemist 
mõjutab oluliselt ka inimtegevus. 

 

• Demograafilised protsessid ja inimtegevuse mõju 
suurenemine veekogudele - esmajoones läinud sajandil 
toimunud veekogude  ja nende valgalade hüdroloogiliste 
tingimuste ümberkujundamine inimtegevuseks soodsas 
suunas - osutus pöördeliseks veekogude üldise 
ökoloogilise olukorra kujunemisele.   



MUUTUSED  VEEÖKOSÜSTEEMIS 

• Muutused veeökosüsteemides on looduslikest 
protsessidest tulenevad või kombineeritud – 
inimtekkeliste ja looduslike protsesside koosmõjuna. 

• Valdav osa veeökosüsteemides toimuvaid protsesse on 
keskkonna erinevate ökoloogiliste faktorita koosmõju 
tulemus. 

• Inimtegevuse tulemusena on rajatud ulatuslik  tehislike 
veejuhtmete ja kraavide võrk ning muudetud looduslikke 
veekogusid eesmärgiga tagada inimese elu- ja 
tootmistegevuseks (peamiselt metsa-ja põllumajandus) 
sobivad hüdroloogilised tingimused. 

• Muudetud vooluveekogude ja täiendavalt rajatud 
tehislike veejuhtmete (drenaaž) ja kraavide võrgustik on 
ulatuslik ja  põhjustanud suuri muutusi esmajoones 
pinnase aga ka vooluveekogude  hüdroloogilises 
režiimis.  

 

 



HINNANG KRAAVITUSE OSATÄHTSUSELE: 

Kopraveekogude boniteerimise käigus saadud 

andmete põhjal võib öelda, et : 

üldine vooluveekogude võrgu pikkus Eestis 

ulatub 150 000 km.  

Sellest maaparanduse kraavid ja nende 

eesvoolud moodustavad 100 -120 tuhat km.  

Umbes 10 tuhat kilomeetrid (4-5%) on säilinud 

looduslikke ja poollooduslikke vooluveekogusid.  

• Kui aluseks võtta Varasem vooluvete üldpikkus 

(31 000 km) siis on looduslikke ja muudetud 

voolusängiga veekogude osa vaid 20%. 



    Vooluveekogud   

Maakond <2.2-4m 4-8m >8m Kokku 

Tartu 6328 2015 554 8897 

Põlva 3256 1235 324 4815 

Rapla 8654 1673 449 10776 

Harju 9049 1486 710 11245 

Lääne-Viru 6804 1283 441 8528 

Ida-Viru 7783 1519 527 9829 

Pärnu 21718 3996 690 26404 

Saaremaa 5956 1079 99 7134 

Hiiumaa 2551 649 98 3298 

Kokku 72099 14935 3892 90926 

Valga ? ? ? ? 

Võru ? ? ? ? 

Viljandi ? ? ? ? 

Läänemaa ? ? ? ? 

Jõgeva ? ? ? ? 

Järva ? ? ? ? 



ERI TÜÜP VOOLUVEEKOGUDE ESINEMINE  EESTIS

<2-2-4m

80%

>8m

4%

4-8m

16%



Veekogusid mõjustavad 

Looduslikud keskkonnategurid 

Jõgede üldised hüdromorfoloogilised tingimused on 
määratud valgala suuruse, seal valitsevate 
klimaatiliste ja geomorfoloogiliste ning edaafiliste 
tingimustega. 

• Ajalooliselt on kujunenud voolusäng looduslike 
iseregulatsiooniprotsesside tulemusena, mida 
iseloomustavad veekogule iseloomulikud voolusängi 
ja kaldaala dünaamilises seisundis olevad 
püsistruktuurid: kärestikud, kosed, astangud, jõgede 
looked, süvikud, vanajõed. 

• Voolusängile iseloomulikud hüdromorfoloogilised 
tingimused on kujundanud kallaste erosiooni ja 
setete ümberpaiknemise tulemusena. 

 

 



Veekogusid mõjustavad Looduslikud 

keskkonnategurid 

• Klimaatilistest eripäradest tulenevad mõjud veekogu 
hüdroloogilistele tingimustele. 

• Sademed ja nende sesoonne jaotumine  ning 
temperatuuride muutusega seonduvad jääolud, 
hapnikurežiim on üheks peamiseks tingimuste 
kompleksiks, mis määrab konkreetse veekogu 
hüdroloogilised tingimused ja on määrava tähtsusega 
veeökosüsteemi kujunemisele.  

• Geomorfoloogilised ja edaafilised tingimused 

• Iseregulatsiooniprotsesside tulemusena  voolusängi 
kujunemine (autogenees): kallaste erosiooni ja setete 
ümberpaiknemise tulemusena moodustuvad antud 
veekogule iseloomulikud püsistruktuurid voolusängi tüüp, 
järvede puhul toimub veekogu nn. “vananemine”.  







•Vooluveekogude sajandeid kestnud 

kujunemisprotsessi on mõjutanud suures 

ulatuses ka  

 

• INIMTEGEVUS.  

 

•Tänapäeval on iseloomulik looduslike ja 

inimtekkeliste (allogeensete) protsesside 

koosmõju.  

 





Kaldapuistute vananemise tulemusena 

 risustuvad voolusängid eelkõige varemalt  

kultuuristatud vooluveekogudel piirkonnas 





KOPRAPAISUDE MÕJU VEEKOGUDE 

ÖKOLOOGILISELE SEISUNDILE 





Kopra arvukuse dünaamika ja küttimine
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Kopra paisud 

 









 

• Peamised mõjutegurid on paisutustegevus, 
urgude ja kanalite kaevamine, puude langetamine: 

   

1. Paisutustegevusega kaasneb hüdroloogilise režiimi muutus,  

• setete akumuleerumine paisutuse piirkonnas,  

• paisud takistavad vee-elustiku vaba liikumist,  

• liigniiskuse ja üleujutuse mõjul kaldapuistud  kuivavad, 

•  paisutuse alale tekivad uued elupaigad. 

• 2.Urgude ja kanalite rajamisega suureneb kallaste 
erosioon 

•  ja veekogus setete koormuse, 

•  paranevad poolveeliste imetajate varjetingimused. 

• 3.Puude langetamisega kaasneb veekogude risustumine, 

• ja on takistatud vee äravool suureneb voolusängi erosioon, setete 
ümberpaiknemine ja sisereostuse kasv. Toiduks sobivate puuliikide 
kasutamisega muutuvad voolusängi ja selle kaldaala valgustus-
tingimused ning kaldapuistu ja taimkatte liigiline koosseis 

 

 



•Eestis  elab 17 5000-18000 kobrast  

•so. 4500-5000 koprapesakonda. 







•Kopra paistiigid muudavad liigniiskeks  

•üle 7500 ha kaldakõlvikuid 



Liigniiskuse ja üleujutuste alla 

 kannatad ligikaudu 10 000 ha 



















Järvede väljavooludel olevad paisud on ulatusliku mõjuga 















KOPRA PAISUD 

• Uuritud koprapesakondades (n=3189) puudus 

paisutustegevus viiendikul so 19% (609) 

territooriumil. 

•  Valdavaks olid pesakonnad kus esines 1-4 paisu.  

• Viis paisu esines 8 % juhtudest ja sellest enam oli 

vaid 10 % pesakondades (joonis). 

• Kui võtta aluseks praegust kopra arvukust (18000 

isendit) ja keskmist pesakondade arvu (4500 

pesakonda), siis võib hinnata koprapaisude arvuks 

Eestis 11 000-12 000 (11925 paisu). 

 



Paisude keskmine arv uuritud koprapesakondade 

territooriumitel (n=3189) Eestis  
Paisude esinemine 

koprapesakonnas (n=3189)
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KOPRA PAISUD 

• Paisude arv pesakonna territooriumil sõltub 
veekogu iseärasustest ja  ka pesakonna 
vanusest (joonis).  

• Vanemates pesakondades võib see olla üle 
kümne, kuid keskmiselt oli paisude arv 2,65.  

• Erinevates maakondades on see aga erinev: 
Harju ja Valgamaal oli see 2,17, 

•  Lääne-Virumaal 2,3,  

• Tartu- ja  Pärnumaal vastavalt 2,68 ja 2,62,  

•  Ida-Virus ja Raplamaal 3,0 ning  

• Põlvamaal 3,38 paisu ühe koprapesakonna 
territooriumi kohta. 



Koprapaisude arv 

erineva vanusega  

koprapesakondades 

Valgamaal 2002.a.  

Paisude keskmine arv koprapesakonnas sõltuvalt pesakonna 

vanusest (n=603)
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Joon. 1. Koprapesakondade levik eri tüüpi veekogudel:

 1986 (n=273), 1996 (n=1376)  ja 2000 (n=2280).

Jõed ja järved 210 866 1363

Kraavid ja kanalid 45 378 757

Tiigid ja veehoidlad 18 123 160

1986 1996 2000

Pesakon-

dade arv



Joon. 2. Koprapesakonnad (n=2280) eri tüüpi veekogudel Eestis 1999 - 2000.a.:

1 - jõed laiusega >10 m; 2 - jõed 5 - 10 m; 3 - jõed laiusega < 5 m; 4 - vanajõed; 5 - 

järved; 6 - tehisjärved; 7 - tiigid ja karjäärid; 8 - kraavid ja kanalid; 9 - muud.  
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Joon. 3. Kobraste poolt asustatud veekogude kaldabiotoobid  Valgamaal 2000. a. 

(n=228): 1 - põllumaa; 2 - kultuurheinamaa: 3 - looduslik heinamaa;

 4 - võsastunud heinamaa; 5 - sood; 6 - metsaharvikud; 

7 - metsad; 8 - kuivendatud metsad; 9 - muud.
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Koprapaisude mõju 

• Erinevatel perioodidel teostatud uuringud 

kinnitavad koprakahjustuste kiiret kasvu 

esmajoones kuivendatud aladel (Laanetu, 

1983).  

• 1976. aastal registreeritud 

koprakahjustustest olid 41% kuivendatud 

piirkondades ja 59% looduslikel maadel. 

• Järgnevatel aastatel (1991 -1996) 

kasvavad kahjustused kraavitatud maadel 

veelgi.  



Joon.12 .  Koprakahjustused 1976.a. looduslikel ja melioreeritud maadel.

Kobrastel üle ujutatud - UM ja liigniiskeks muutunud - NM ala parandatud 

maadel. Kobrastel üle ujutatud - UL ja liigniiskeks muutunud - NL ala 

looduslikel maadel.  
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Joon.17. Koprakahjustused looduslikel ja melioreeritud maadel 1999 ja 2000.a. 

UM - üleujutatud ja NM - liigniikeks muutunud ala melioreeritud maadel ning  UL - 

üleujutatud ja NL - liigniiskeks muutunud ala looduslikel veekogudel .
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Koprapaisude mõju 

• Arvukuse ja asustustiheduse kasvades levivad 

loomad järjest rohkem maaparanduskraavidele 

ja -kanalitele, sest kobrastele elamiseks sobivad 

looduslikud veekogud on juba asustatud  

• 1999-2003 ja 2004-2009. aastal teostatud 

uuringud kinnitavad kahjustuste suurenemist ja 

piirkonniti kopraprobleemide teravnemist 

• Viimaste aastate andmeil koprakahjustustest 

72% esinevad parandatud maadel ja ainult 

28% looduslikel veekogudel  

 

 



Koprapaisude mõju 

• 2009. aasta riigi poolt korrashoitavate 
eesvoolude hoiutöödega käigus eemaldati 
1819 koprapaisu. 

• Koprapaisude tiheduseks on hinnatud 0,37 
koprapaisu kilomeetri kohta. Kui aga jätta 
välja nimistust Hiiumaa ja Saaremaa, kus 
kobraste arvukus on väga väike, saame 
koprapaisude tiheduseks 0,5 paisu 
eesvoolu kilomeetri kohta  ehk 1 koprapais 
2 km  eesvoolu kohta  



Koprapaisudega üleujutatud ja liigniiskeks muutunud alad 

looduslikel ja parandatud maadel 2004-2009 a. hinnangute alusel 

(n=1521) 
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Üleujutuste ja liigniiskuse mõju keskmiste väärtuste dünaamika 

koprapesakonna territooriumil erinevatel ajaperioodidel (1971 kuni 2009).  

Koprapesakonna paisutusega kaasneva mõju keskmiste 

väärtuste dünaamika aastail 1971-2009 (LN-liigniiske ja ÜU-

üleujutatud ala)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1971 1976 1982 1986 1991 1996 2000 2004-

2009uuringute perioodid

L
N

 ja
 Ü

U
 a

la
 s

u
u
ru

s
 

h
e
k
ta

ri
te

s

LN

ÜU



Puistute hukkumine 

• 3.Puude langetamisega kaasneb 

veekogude risustumine, 

• ja on takistatud vee äravool  

• suureneb voolusängi erosioon, setete 

ümberpaiknemine ja sisereostuse kasv. 

• Paisutuse tulemuseks on kaldapuistute  

hukkumine liigvee ja –niiskuse 

tulemusena 

 

 











Talvevarud paisutatud maaparanduskraavil 



Puistute hukkumine 

• Kobras langetab toiduks 
keskmiselt 1 tm puid aastas ja 
liigvee tagajärjel hukkub paiguti 
sama kogus.  

• Seega igal aastal kasutatakse 
(kahjustatakse) 35-40 tuhat tm puittaimi. 
Sellele lisanduvad oksad, mille kogus on 
läheneb eespool nimetatud mahule.  

• Toiduks sobivate puuliikide kasutamisega 
muutuvad voolusängi ja selle kaldaala 
valgustustingimused ning kaldapuistu ja 
taimkatte liigiline koosseis 

 

 



Joon. 5. Koprakahjustuste ja pesakonna keskmise suuruse dünaamika (n=25) väikestel vooluveekogudel ja 

kraavidel  pesakonna arengu eri etappidel.
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Kopra paisutuse tulemusena moodustuvad  

puistu suremise järgselt lagedad luhaalad 



Urgude ja kanalite rajamisega kaasnev mõju 

• Ühe pesakonna territooriumil on kasutuses olevate 
pesa- ja varjeurgude, kanalite ja toitumiskohtade ja 
kaldaaluste varjete ja kaevatud käiguradade 
süsteemi pikkus enamasti (100- 210 keskmiselt 
157m). Koos vanade urgudega on selle pikkus 
oluliselt suurem, ulatudes väljakujunenud 
pesakonnas 170 kuni 310 m (keskmiselt 240 m) 

• Madalaveeliste kallastega ja turbase pinnasega  
elupaikades võib vanemate pesakondade 
urgudesüsteemi ja kanalite üldpikkus ületada 
kilomeetri.   

• See põhjustab suures ulatuses kallaste erosiooni, 
selle sissevarisemist ja otsest setete koormuse 
suurenemist veekogus. Ühe pesakonna 
territooriumil kraabitakse kallastest veekokku 
keskmiselt 35-75 ( keskmiselt 55) m3 pinnast.  



LISAINFO 

• Raul Pärksoni poolt 2009 a teostatud vaatluse 
käigus selgus, et keskmiselt oli ühel 
kopraterritooriumil 47 kopraurgu ja kanalit, 
kogupikkusega 208,4 meetrit.  

• Lähtudes Leedu maaparandussüsteemidel läbi 
viidud uuringute tulemustest (Ulevicius et al 
2009:131–133), kus kopraurgude keskmisteks 
mõõtmeteks hinnati 40*50 cm ja ristlõikeks 
selliste mõõtmetega ovaal, mille ristlõike pindala 
on S=πab=0,157 m2, saame käesoleva 
uurimuse vaatlustulemuste põhjal keskmise 
kopraterritooriumi urgude kaevamisest 
põhjustatud settekoormuseks 32,7 m3. Kõigi 
vaadeldud territooriumide urgude ja kanalite 
kaevamisest tulenev settekoormus ulatub aga ca 
654 kuupmeetrini. 



Madalate ja turbaste kallastega piirkonnas on kopraurgude  

kogupikkus suurem kui mineraalses pinnases 



Urgude ja kanalite rajamisega kaasnev 

mõju 

• Igal aastal uuendavad koprad sissevajunud urge ja seda 
esmajoones liivaste, turbaste ning mudaste kallastega 
veekogudel. Kobras uuendab ja laiendab urgude 
süsteemi igal aastal keskmiselt 30-35 m võrra. Selle 
maht on erinevatel veekogudel erinev.  

• Meetri pikkusest urus, sõltuvalt kalda pinnasest ja selle 
kujust, kraabitakse vette 0,15 - 0,25 paiguti 0,5-0,7 m3 
pinnast, keskmiselt 0,2 m3 

• Seega ühe pesakonna territooriumilt satub igal aastal 
voolusängi või veekogu litoraali piirkonda 
täiendavalt 6-7 turbaste kallastega piirkonnas10- 15  
m3 pinnast.  See suurendab oluliselt setete koormust 
veekogus. 



Varjeurust väljakraabitud liivased setted 





Urgude ja kanalite rajamisega kaasnev 

mõju 

• Arvestades  kobraste laialdast levikut Eestis (4500-5000 
pesakonda) ja nende  elutegevust, siis kobraste 
poolt vette kraabitud pinnase maht Eesti 
veekogudel võib ulatuda aastas 30 000-50 
000 m3 (keskmiselt  40 000). 

• Mis saab nendest setetest edasi peale veekogusse 
sattumist, pole täpselt  teada, Suur osa settib kopra 
paisjärvedes ja veekogu põhjas, kanalite puhastamisel 
paigutatakse  vahetult nende kallastele, suur osa aga 
kraabitakse vette. Suur osa peenemaid setteid uhutakse 
veega minema. 

• Milline on kopra paisutuste ja setete üldine mõju vee 
kvaliteedile ja veeökosüsteemidele üldiselt, seda me ei 
oska praegu öelda. Puuduvad sellesuunalised 
korrektsed uuringud. 





















Kopra kanalid on madalate kallastega  

veekogudel üsna pikad ja sügavad 



Kopra paisutatud veekogu lõikudele akumuleerud 

rohkesti  setteida, mis avatud kohtades soodustavad 

veetaimestiku arengut ja on head konnade koelmud 

ning suurendavad elupaigalist ja liigilist 

mitmekesisust  



Koprapaisude mõju veekogule ja vee 

kvaliteedile 

 

• kui paisutused jäävad voolusängi piiridesse, 

siis on enamasti mõju vee kvaliteedile 

positiivne,  

• kui aga ujutatakse üle madalaveelised 

kaldaalad, siis võib sellega kaasneda 

perioodiliselt vees hapniku defitsiit ja  

• vee rikastumine biogeenide ja vee-elustikule 

kahjulike gaasidega.   
 



Koprapaisude mõju veekogule ja vee 

kvaliteedile 

• Kobraste elutegevus on märkimisväärse 
mõjuga, mis võib  muuta suures ulatuses 
olemasolevaid hüdroloogilisi tingimusi.  

• Paljudel juhtudel põhjustab kobraste 
elutegevus suurt kahju inimese 
majandustegevuseks kujundatud kõlvikutele 
ja kraavituse koosmõjuna ka väärtuslikele 
looduslikele elukooslustele.  

• Samas loob ka väärtuslikke elupaiku ja 
suurendab paiguti looduslikku 
mitmekesisust, paranevad poolveeliste 
imetajate varjetingimused 

 

 



KUIDAS PIIRATA KOBRASTE MÕJU 

• Vähenenud on vooluvete eriilmelisus ja 

nende isepuhastusvõime, kuid oluliselt on 

suurenenud selle pikkus, ja vee- ning 

kaldabiotoopide iseloom, mille tulemusena 

on paranenud kobraste elutingimused. 

• Kobraste elutegevus vajab reguleerimist, 

kuid  parimate tulemuste saavutamiseks on 

vajalik ka detailsema info olemasolu selle 

liigipopulatsiooni kasutamise ja kopra 

elutegevuse reguleerimise korraldamisel. 

 



KUIDAS PIIRATA KOBRASTE MÕJU 



LÕPETUSEKS 

• Eestis  elab 17 5000  18 000 kobrast so. 4500-5000 
koprapesakonda. 

• Kobras langetab toiduks keskmiselt 1 tm puid aastas 
ja liigvee tagajärjel hukkub paiguti sama kogus. 
Seega igal aastal kasutatakse 35-40 tuhat tm 
puittaimi. Sellele lisanduvad oksad, mille kogus on 
läheneb eespool nimetatud mahule.   

• Toimivaid kopra paistiike on ligikaudu 11 000- 12 000 

• Kopra paisudega on üleujutatud ala pindala 
ligikaudu 2500 ha 

• Kopra paistiigid muudavad liigniiskeks üle 7500 ha 
kaldakõlvikuid 

• Liigniiskuse ja üleujutuste alla kannatab ligikaudu 10 
000 ha 

• Kopraurgude ja –kanalite üldpikkust võib hinnata 
1000-1200 km  ja väljakraabitud pinnase mahtu 
seega  175 000- 220 000 m3 

 
 



LÕPETUSEKS 

Vooluveekogud ja nende valgala vetevõrk on 

inimtegevuse tulemusena oluliselt muutunud 

ja seetõttu on tekkinud ka suured muutused 

veeökosüsteemides. Meie ülesandeks on 

tagada veekogude ökoloogilise seisundi 

hoidmine sellisena, mis tagab nende kestva 

säilimise meile ja looduslikele liikidele. 

• See eeldab inimtegevusele allutatud ja 

tugevalt  muudetud voolusängiga veekogude 

tervendamist viisil, mis aitab kaas loomulike 

looduslike protsesside taastumisele ning 

kopraveekogude korrastamist.  


