
TARTU ÜLIKOOL 

EESTI MEREINSTITUUT 

 

 

 

 

 

 

 

Marian Hiire 

SPEKTRAALSE 

TAGASIHAJUMISKOEFITSENDI 

MUUTLIKKUS LÄÄNEMERES 
Bakalaureusetöö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhendaja: Ph. D Tiit Kutser 
 

 

 

 

 

 

TARTU 2007 



 2 

Sisukord: 
 

1. SISSEJUHATUS ............................................................................................................ 3 

1.1 Vesi kui elukeskkond ............................................................................................. 3 

1.2 Valguse olulisus veekogudes ................................................................................. 3 

1.3 Kiirgus merepinna kohal ....................................................................................... 4 

1.4 Kiirgus meres ......................................................................................................... 4 

1.5 Fotosüntees ja primaarproduktsioon ...................................................................... 6 

1.6 Vee kiirguslik soojenemine ................................................................................... 6 

1.7 Hüdrobiondid ja valgus ......................................................................................... 7 

1.8 Veekeskkonna kaugseire ....................................................................................... 8 

1.9 Tagasihajumiskoefitsent bb .................................................................................. 11 

2. MATERJAL JA METOODIKA ................................................................................ 13 

2.1 Kasutatud instrument .............................................................................................................. 13 

2.2 Uurimisalad ................................................................................................................................ 13 

3. TULEMUSED .............................................................................................................. 15 

4. ARUTELU .................................................................................................................... 19 

5. JÄRELDUSED ............................................................................................................. 23 

TÄNUAVALDUSED ....................................................................................................... 24 

KOKKUVÕTE ................................................................................................................. 25 

SUMMARY ...................................................................................................................... 26 

KASUTATUD KIRJANDUS: ........................................................................................ 27 

LISA 1 ............................................................................................................................... 29 

 



 3 

1. Sissejuhatus 

1.1 Vesi kui elukeskkond  
 

Ookeanid pakuvad elusorganismidele umbes 300 korda rohkem elamiskõlbulikku 

ruumi, kui seda võimaldavad mageveekogud ja maismaa kokku. Kõik senituntud taimede 

ja loomade hõimkonnad pärinevad merest ja hetkel on ookeanides rohkem hõimkondi kui 

maismaal. (Lalli & Parsons, 1997) 

Maismaa- ja merekeskkond on organismidele väga erinevate füüsiliste 

elutingimustega. Merevesi on tunduvalt tihedam kui õhk ja gravitatsioon mõjub vees 

elutsejatele hoopis teisiti kui maismaa-asukatele. Maismaal on vee puudus tihti elu 

limiteerivaks faktoriks, kuid meres sellega probleeme ei esine. Oluline on, et ookeanide 

temperatuur ei varieeru nii suures ulatuses kui õhutemperatuur.  

Samas on mõned tingimused organismide eluks vees vähem sobivad kui maismaal 

– taimede kasvu meres limiteerib valgus, sest vaid umbes 50% kogu päikesekiirgusest 

jõuab tegelikult merepinnani ja suur osa sellest neeldub kiiresti sügavuse kasvades. 

Veetaimed saavad kasvada ainult päikesest valgustatud regioonis, mis sogastes vetes 

ulatub vaid paari meetrini, puhastes vetes maksimaalselt paarisaja meetrini. Enamik 

merekeskkonnast on lakkamatult pime ja seejuures otseselt või kaudselt sõltuv 

veepinnalähedasest taimede primaarproduktsioonist, mis määrab kogu võimaliku loomade 

hulga, kes saavad meres elada. (Lalli & Parsons, 1997) 

Meres on taimede kasv sõltuv ka toitainete kättesaadavusest, näiteks nitraatidest ja 

fosfaatidest – vees on nende kontsentratsioon väga väike võrreldes kontsentratsioonidega 

muldades maismaal. Maal jõuavad vajaminevad toitained taimedeni lähedalasuvast 

kõdunevast materjalist või surnud taimedest. Meres vajub enamik lagunevast materjalist 

meresügavustesse, nii et see pole enam pinnatsoonis olevatele taimedele ja loomadele 

kättesaadav. Põhjast jõuavad toitained ringlusesse vaid merevee füüsikaliste liikumiste 

abil. 

 

1.2 Valguse olulisus veekogudes 
 

Päikesevalgus on nii maismaal kui vees eluliselt tähtis. Osa valguskiirgusest, mis 

vette jõuab, neelatakse taimede poolt fotosünteesis ja seda energiat kasutatakse 

anorgaanilise materjali muutmiseks orgaanilisteks aineteks. Teine osa valgusest 
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konverteeritakse soojuseks, mis tasakaalustab ookeanide temperatuurirežiimi. Lisaks 

kontrollib valgus maksimumsügavust, kus taimed ja mõned loomad eksisteerida saavad. 

Loomade nägemine sõltub valgusest ning mõned kindlad füsioloogilised rütmid, näiteks 

migratsioonid ja paljunemisperioodid, võivad seotud olla perioodiliste valguskiirguse 

hulga muutustega. 

 

1.3 Kiirgus merepinna kohal 
 

Päikeselt tulev kiirgus on väljaspool Maa atmosfääri üsna konstantne. Umbes pool 

sellest energiast hajub ja neeldub atmosfääri erinevatelt kihtidelt ja kihtidesse, nii et 

merepinnani jõuab umbes 50% sellest kiirgusest, mis jõuab atmosfääri pinnani. Osa 

sellest peegeldub merepinnalt atmosfääri tagasi. Peegeldunud valguse hulk sõltub Päikese 

seniitnurgast. Tegelik kiirguse hulk, mis jõuab merepinnani, on funktsioon Päikese 

seniitnurgast, päeva pikkusest ja ilmastikutingimustest. Päikese seniitnurk sõltub 

omakorda aastaajast, kellaajast ja laiuskraadist. (Lalli & Parsons, 1997) 

 

1.4 Kiirgus meres 
 

Võrreldes teiste vedelikega, on vesi valgusele suhteliselt läbipaistev, kuid hoopis 

vähem kui õhk. Merepinnani jõudev päikese kiirgus koosneb umbes 50% ulatuses 780 

nanomeetrist (nm) pikematest lainepikkustest. See infrapunane kiirgus neeldub kiiresti ja 

muundub paaris ülemises meetris vees soojuseks. Ultravioletne kiirgus (< 380 nm) 

moodustab vaid murdosa kogu kiirgusest, mis tavaliselt hajub ja neeldub kiiresti, välja 

arvatud väga selgetes ookeanivetes. Ülejäänud 50% kiirgusest moodustab nähtav spektri 

osa, lainepikkuste vahemikus umbes 400 – 700 nm, mis jõuab ka sügavamate 

veekihtideni. See osa päikesekiirgusest on tähtis nii loomadele, kelle silmad on 

kohanenud reageerima nähtava valguse spektriosas, kui  ka taimedele, mis kasutavad  

nähtava valguse lainepikkustel olevat kiirgust fotosünteesis. Seetõttu nimetatakse nähtava 

valguse lainepikkustel (400-700 nm) levivat kiirgust  tihti ka fotosünteetiliselt aktiivseks 

kiirguseks (PAR – photosynthetically active radiation). PAR’i maksimumintensiivsus  

seniidis oleva päikese korral on umbes 2000 µE m-2 s-1. Väärtused varieeruvad sõltuvalt 

Päikese seniitnurgast ja kahanevad nullini, kui Päike jõuab horisondini.  
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Valguse intensiivsus kahaneb koos sügavuse kasvuga eksponentsiaalselt. Valguse 

levimisel vees toimub selle neeldumine ja hajumine, erinevad nähtava valguse 

lainepikkused jõuavad erinevatele sügavustele. Punane valgus (umbes 650 nm) neeldub 

kiiresti, nii et vaid umbes 1% sellest jõuab 10 m sügavusele isegi väga selgetes merevetes. 

Sinine valgus (umbes 450 nm) tungib kõige sügavamale vette, nii et puhtas vees on sellest 

umbes 1% alles veel 150 m sügavusel. (Lalli & Parsons, 1997) 
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Joonis 1. Puhta vee neeldumiskoefitsient (Smith & Baker, 1981). 

 

Sinise valguse hajumine vees on kõige suurem ja seetõttu jõuab nende 

lainepikkustega kiiri kõige enam veest tagasi välja ja puhas vesi näib seetõttu olevat 

sinine (hägusas vees hajuvad tugevasti ka muu värvusega kiired).  

Valguse intensiivsus veepinna lähedal on piisav bioloogilise aktiivsuse alla 

surumiseks proteiine ja DNA’d deaktiviseerides. Ultraviolettkiirgus, millest oluline osa 

jõuab troopiliste alade selgetes vetes kuni 10 m sügavuseni, on organisme kahjustava 

mõjuga. Mõned litoraalsed taimed (litoraal hõlmab veekogu rannikupiirkonna, kus kasvab 

põhjataimestik) kasutavad kaltsiumkarbonaati, et vähendada ultraviolettkiirguse 

neeldumise negatiivset mõju. Hägusamates ning eriti huumusaineterikastes pruunides 

vetes ei ole ultraviolettkiirgus eriti tõsine probleem, sest rohkem kui 90% sellest neeldub 

ülemises meetris vees (Levinton, 2001). 

Tuginedes valguse läbitungimisvõimele merevees on defineeritud kolm 

ökoloogilist piirkonda. Eufootiline tsoonis on taimede kasvuks piisavalt valgust ning see 
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ulatub veepinnast maksimaalselt 150 m sügavusele kõige selgemates vetes (paari meetri 

sügavusele hägusates rannikuvetes). Eufootilise tsooni alumine piir on määratud 

kompenseeriva valguse sügavusega, kus valgust jätkub fotosünteesi tasakaalustamiseks 

taimede hingamisega vaid 24 tunniks. Disfootiline tsoon on hämara valgustatusega, seal 

on piisavalt valgust nägemiseks, kuid liiga vähe taimede produktsiooni jaoks. Sügavaim 

ja suurim tsoon on afootiline piirkond, mis ulatub merepõhjani. Ainukeseks 

valgusallikaks seal võivad olla bioluminestseeruvad loomad. Päikesevalgust ei suuda 

selles alas detekteerida ükski bioloogiline süsteem. See hiiglasuur regioon ei soodusta 

taimede kasvu ja on ruumiliselt mere toiduahelast eemaldatud. (Lalli & Parsons, 1997) 

 

1.5 Fotosüntees ja primaarproduktsioon 
 

Peamiseks primaarprodutsendiks ookeanides on fütoplankton, mis fotosünteesi 

käigus sünteesib anorgaanilistest ainetest (nt. nitraatidest, fosfaatidest) uusi orgaanilisi 

ühendeid (nt. lipiide, proteiine) ja seeläbi on ka veekogude toiduahela alguseks (Lalli & 

Parsons, 1997). Fütoplankton elab veekogu pinnakihtides ja surres vajub veekogu põhja, 

kus saab süvavee-elanike toiduks (Levinton, 2001). 

Veekogude toiduahelad on valguse tõttu alt üles kontrollimehanismiga tänu 

valguse mõjule fotosünteesile ja primaarproduktsioonile. Valgus mõjutab toiduahelaid 

lisaks ka ülevalt alla kontrollmehhanismiga, kuna valguse esinemine või puudumine on 

kalade toiduotsingutel olulise tähtsusega (Aksnes et. al., 2004). On leitud tugevaid 

korrelatsioone kalade biomassi ja Secchi sügavuse (vee läbipaistvus Secci ketta järgi 

meetrites) vahel. Lisaks kalastamisele, kliimamuutustele, reostustele ja muutustele 

konkurentssuhetes, mis mõjutavad kalavarusid, on oluline arvestada ka muutusi 

veekogude optilistes parameetrites. Primaarproduktsiooni mõjutava faktorina on valgus 

oluline ka oma otsestele mõjude tõttu visuaalsele keskkonnale ja lõpuks ka 

kalatööstustele. (Aksnes, 2007) 

 

1.6 Vee kiirguslik soojenemine 
 

Merevee temperatuur on peamiselt reguleeritud päikeseenergia sissevooluga 

veesüsteemidesse ja vee segunemisega. Madalatel laiuskraadidel püüab Maa Päikese 

soojusenergiat, kuid kõrgematel laiuskraadidel toimub pigem soojuse kaotamine. Selle 
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tulemusena esineb laiuskraadiline pinnavee temperatuuride gradient. Nagu eelpool 

mainitud, neeldub Päikeselt tulnud soojuskiirgus õhukeses vee pinnakihis. Nähtav valgus 

tungib vees sügavamale ning suur osa sellest neeldub vees, soojendades seega vett ka 

sügavamal kui paarimeetrine pinnakiht. Vee suur soojusmahutavus muudab ookeani 

suureks päikesekiirguse akumuleerijaks ning võimaldab tuule mõjul suureulatuslikku 

soojuse transporti tuhandete kilomeetrite kaugusele. (Levinton, 2001)  

 

1.7 Hüdrobiondid ja valgus 
 

Valgusesse suhtuvad veeorganismid erinevalt.  Veetaimedele on valgus 

hädavajalik fotosünteesiprotsessi energiaallikana. Nägemine pole ilma valguseta 

võimalik, seetõttu on enamikule veeloomadele valgus eluliselt tähtis ümbruskonnas 

orienteerumisel, saagi leidmisel ja kiskjate märkamisel. Paljudele (eriti veemassiivis 

ööpäevaseid vertikaalseid rändeid sooritavatele loomadele) on valguse esinemine 

signaalse tähendusega. Osadel veeloomadel kontrollib valgusrežiim ka sigimistsüklit.  

 Paljudel veeloomadel on kindlaks tehtud fototropismi nähtus, mis seisneb 

loomade ja taimede suundorientatsioonis valguskiirte suunale (võib olla nii positiivne kui 

ka negatiivne). Liiga intensiivse valguse puhul laskuvad paljud planktilised vetikad 

veepinnalt mõne meetri sügavusele. Mõnedele bakteritele mõjub valgus surmavalt. 

(Wetzel, 2001) 

Hüdrobiondid tajuvad valguse intensiivsust, suunda, liikumisi, kaugust, objektide 

kuju ja värvust. Selgrootute silmad on väga erineva ehitusega ja kõiki neid funktsioone 

enamasti ei täida. Selgroogsetel, näiteks kaladel, on silma lääts kumeram (enamasti 

kerakujuline) kui maismaaselgroogsetel, kuna vees on valguse murdumine suurem kui 

õhus. Vees on valgust vähe, sellepärast on kalade silm normaalselt kohastunud ainult 

peamiselt lähedale vaatamiseks.  

Paljude veelindude silmal on väga suur akommodatsioonivõime 

(kohanemisvõime), mille tõttu saavad nad teravalt näha ka vee all, kuna võivad 

silmaläätse muuta väga kumeraks. Vaalalistel, kes kohati sukelduvad väga sügavale (nt. 

kašelott kuni 2000 meetrini), on väga tugevasti arenenud silma sarvkest, mis kaitseb silma 

suure hüdrostaatilise rõhu vastu sukeldumise ajal (kuni 200 atm). 

Valguse puudumise tingimustes (süvavetes, koopavetes) on paljudel veeloomadel 

silmade suurus vähenenud, ehitus lihtsustunud või silmad sootuks kadunud.	   Suurel osal 
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hämarrindes (100-500 m sügavusel) elavatel kaladel ja selgrootutel on silmad hoopis 

suurenenud, mis võimaldavad väikest valgushulka nägemiseks paremini ära kasutada. 

Paljudel veeorganismidel täheldatakse värvuskohastumisi ehk kromaatilisi 

adaptatsioone. See toimub näiteks vetikatel, kes on kohastunud eluga teatud kindlas 

valgusintensiivsuse diapasoonis. Rannikumeres paiknevad erivärvilised vetikad 

korrapäraste vöötmetena. Veepiirist sügavuse suunas saab meres eristada rohevetikate, 

pruunvetikate ning punavetikate domineerimise vööndit. Mitmetel veeloomadel on 

kromaatiliste adaptatsioonidena näiteks varjevärvus ja aktiivne homokroomia (värvuse 

muutmise võime vastavalt ümbruskonnale), valguse puudumise tingimustes on 

domineerivaks värvuseks valge või hall, esineb ka värvusetuid klaasläbipaistvaid vorme. 

Paljud süvamere vormid on punased, sest punased kiired süvavees puuduvad ja loomad 

näivad mustadena. (Virro, s.a.) 

Mereveekogudes on võrreldes maismaa ja mageveekogudega tunduvalt rohkem 

organisme, kes toodavad ise valgust. Helenduselundite otstarve seisneb lähima ümbruse 

valgustamisel (süvavees), saagi ligimeelitamisel, vaenlase pimestamisel (nt. vaenlase 

poole paisatakse ootamatu valguspilv) ja teise sugupoole leidmisel pimedas. (Levinton, 

2001) 

 

1.8 Veekeskkonna kaugseire 
 

Kaugseire on meetod objektide kohta info hankimisest ilma nendega kontaktis 

olemata. Infot saadakse peegeldunud või emiteeritud (kiiratud) elektromagnetkiirguse 

jälgimise, salvestamise, teisendamise, analüüsi ja info kasutamise abil (Lillesand & 

Kiefer, 1999). 

Kaugseire esmaseks nõudeks on energiaallikas, mis „valgustab” meid huvitavat 

objekti (juhul, kui uuritav objekt muidugi ise ei kiirga). See energia on 

elektromagnetkiirguse kujul. Kui selleks energiaallikaks on Päike, siis nimetatakse 

kaugseiret passiivseks kaugseireks. Passiivse kaugseire abil uuritakse ka neid objekte, mis 

ise kiirgavad (näiteks tähed maailmaruumis). Aktiivseks kaugseireks kutsutakse meetodit 

kus uuritavat objekti kiiritatakse energiaallikaga, näiteks radari või laseriga. 

Elektromagnetkiirguse spekter ulatub väga lühikestest lainepikkustest (gamma- ja 

röntgenkiired) kuni pikkade laineteni (mikrolained ja raadiosagedused). Osa sellest 

kiirgusest kutsume me tavaliselt „nähtavaks” valguseks, mis on kiirgus, mida meie 
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silmad, me sensorid,  registreerivad ja töötlevad ajus ning võimaldavad meid ümbritsevat 

maailma vaadelda. Kaugseire sensorid suudavad registreerida lisaks nähtavale valgusele 

ka teistsuguste lainepikkustega elektromagnetkiirgusi, näiteks ultraviolettvalgust, 

infrapunast kiirgust (sealhulgas soojuskiirgust) ja mikrolaineid ning seeläbi anda meile 

informatsiooni, mis on inimsilmale nähtamatu (Philipson, 2003). Seejuures peab 

märkima, et ainult nähtav valgus suudab tungida vette ja anda meile seega informatsiooni 

vee või merepõhja omaduste kohta. Veekeskkonna kaugseires kasutatakse küll ka 

radareid, kuid kuna radarikiir ei suuda tungida vette, siis on radarite abil võimalik koguda 

ainult informatsiooni veepinna „kareduse” kohta, mis siis omakorda võimaldab teha 

teatud oletusi näiteks veepinnal ujuva naftareostuse kohta.  

 

 
 

Joonis 2.   Valguskiirguse liikumine õhus ja vees lähtudes kaugseire põhimõtetest. 
 

Valguskiirguse liikumist õhus ja vees ning kaugseire põhimõtteid illustreerib 

joonis 2. Kiirgus merepinna kohal jaguneb otseseks päikesekiirguseks ning 

hajuskiirguseks. Mõlemad neelduvad ja hajuvad atmosfääris. Vee kohal satelliitide poolt 

mõõdetavast valgusest moodustab atmosfäärist tagasi hajunud kiirgus üle 90%. 

Otsene päikesekiirgus 
Tagasihajunud päikesekiirgus 

Hajuskiirgus 

Neeldumine ja hajumine atmosfääris 

Peegeldus veepinnalt Valguse murdumine 

Merepõhi 

Sisepeegeldus 

Neeldumine ja hajumine vees 

Neeldumine ja hajumine merepõhjas 

Mõõdetav kaugseire signaal 
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Veekogude uurimisel on see osa mõõdetud signaalis „müra”, mis tuleb eemaldada. 

Vastavat protseduuri kutsutakse atmosfäärikorrektsiooniks.  

Osa kiirgusest, mis jõuab veepinnani, peegeldub sellelt tagasi. Seda osa kiirgusest 

kutsutakse päikesehelkideks. Päikesehelkide analüüs annab informatsiooni veepinna 

omaduste kohta. Näiteks saab pinnalt peegeldunud kiirguse abil uurida lainetust või leida 

veepinnal olevat reostust. Vee omaduste uurimisel või merepõhja kaardistamisel on ka 

see osa kiirgusest „müra”, millest tuleb vabaneda. Mõningal määral aitab sellele kaasa 

kaugseire sensorite vaatenurkade valik ja sensorite konstruktsioon, aga päris vältida ei ole 

pinnapeegelduse sattumist kaugseire sensoritesse võimalik. 

Veepinna läbinud kiirgus kõigepealt murdub (muutub tema liikumise suund) ning 

siis neeldub ja hajub vee ja selles leiduvate lahustunud ja tahkete ainete mõjul. Osa 

kiirgusest hajub tagasisuunas. Läbinud mingi paksusega veesamba, veepinna ja 

atmosfääri, jõuab see lõpuks kaugseire sensorini. See osa kiirgusest annab meile 

informatsiooni vees leiduvate ainete (fütoplankton, huumusained, tahked osakesed) hulga 

ja omaduste kohta. Veest sensorini jõudnud valguse hulk on väga väike ning ka teel 

sensorini see kiirgus veel osaliselt neeldub ja hajub vees ja atmosfääris. 

Kaugseirega on võimalik madalates (mõni kuni mõnikümmend meetrit) vetes 

kaardistada põhjataimestiku tüüpe, vee sügavust, korallriffe jne. Sellisel juhul on ka 

veesambast tagasi hajunud kiirgus „müra”, millest tuleb lahti saada. Merepõhjast 

sensorini jõudnud kiirgus on läbinud kõige pikema teekonna. See on muutunud nii 

atmosfääri kui veesammast  läbides, teinud läbi teatavad muutused merepõhjas (see osa 

signaalist sisaldab infot merepõhja kohta) ning muutunud tagasiteel läbi veesamba ja 

atmosfääri sensorini. Siiski on mõõdetud valguse spektri põhjal võimalik teada saada üht 

kui teist merepõhja omaduste kohta (näiteks põhjataimestiku tüüp). Kui me aga uurime 

vee omadusi madalates vetes (kus põhi paistab), siis on põhjast peegeldunud kiirgus 

„müra”, millest on vaja lahti saada. 

Mereoptikas ja kaugseires kasutatakse vee optiliste omaduste kirjeldamiseks 

heleduskoefitsienti R. Heleduskoefitsient on uuritava objekti heleduse ja pealelengeva 

kiirguse suhe. 

d

u

E
ER = ,      (1) 

kus Eu on uuritava objekti heledus ja Ed on pealelangev kiirgus. Kasutades 

uuritava objekti (veekogu) heleduse asemel heleduskoefitsienti, oleme saanud 

valgustustingimustest sõltumatuma parameetri vee omaduste kirjeldamiseks. Muutub ju 
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Eu sõltuvalt valgustustingimustest ning erinevates tingimustes saadud Eu’d ei ole 

võrreldavad, kuigi vee omadused võivad samal ajal olla muutumatud. 

 

1.9 Tagasihajumiskoefitsent bb 
 

Nagu eelnevast  alapeatükist selgus, toimub valgusega vees põhiliselt kaks 

protsessi: neeldumine ja hajumine. Valgus hajub vees leiduvatel osakestel erinevates 

suundades. Seda osa kiirgusest, mis hajub tagasi ülespoole nimetatakse tagasihajumiseks. 

Kui ei toimuks tagasihajumist, siis poleks ka kaugseire sensoritega midagi mõõta, sest 

kogu valgus neelduks vees (või hajuks vette).  

Kaugseire meetodid on leidnud rakendust mitmete vee kvaliteedi parameetrite 

jälgimiseks suurtel aladel (näiteks fütoplanktoni hulk, mida iseloomustatakse klorofüll-a 

kontsentratsiooniga). Kahjuks ei tööta standardsed algoritmid, mida kosmoseagentuurid 

välja pakuvad, Läänemeres ja boreaalsetes (põhjaparasvöötmes) järvedes (Reinart & 

Kutser, 2006; Darecki & Stramski, 2002). On mitmeid põhjuseid, mis muudavad 

algoritmid siinsetes vetes ebatäpseteks. Ookeani jaoks tehtud atmosfäärikorrektsioon ei 

sobi sogaste rannikuvete ja siseveekogude tarbeks. Aerosoolitüübid varieeruvad regiooniti 

ning tekib erinevus võrreldes standardsete atmosfäärikorrektsioonidega. Lahustunud 

värvust omav orgaaniline aine (coloured dissolved organic matter – CDOM) on 

Läänemeres ja paljudes boreaalsetes järvedes domineeriv optiliselt aktiivne substants. See 

on üks põhjustest, miks lühemaid lainepikkusi (sinist) kasutavad kanalisuhte tüüpi 

algoritmid ülehindavad klorofüll-a kontsentratsiooni Läänemeres ja paljudes järvedes. 

Mõistmaks, miks ei sobi standardse kaugseire algoritmid Läänemere oludesse, on vaja 

teada siinsete vete optilisi omadusi ning nende erinevust ookeanivetest. 

Mudelarvutuste abil on leitud (Gordon et al., 1975), et vee heleduskoefitsient 

sõltub tagasihajumis- ja neeldumiskoefitsiendist ning on proportsionaalne nende suhtega: 

)()(
)(
λλ

λ

b

b

ba
bCR
+

≈ ,      (2) 

kus C on konstant, mis sõltub päikese seniidinurgast, bb (λ) on vee 

tagasihajumiskoefitsient ja a(λ) on vee neeldumiskoefitsient. Neeldumiskoefitsientide 

spektreid saab suhteliselt lihtsalt mõõta veeproovidest, aga on olemas ka seadmeid 

spektraalse neeldumiskoefitsiendi mõõtmiseks looduses.  
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Tagasihajumiskoefitsient bb  on optilises kaugseires fundamentaalse tähtsusega. 

Just tagasihajumine tahketelt osakestelt (fütoplankton ja selle lagunemisel tekkinud 

osakesed, mineraalsed osakesed, zooplankton) ning vee molekulidelt annab kaugseires 

kasutatava optilise signaali. Tagasihajumiskoefitsiendi mõõtmine nii laboris kui looduses 

on tehniliselt keerukas. Selleks vajalikud in situ instrumendid töötati välja umbes kümme 

aastat tagasi, kuid siiski teatakse suhteliselt vähe valguse tagasihajumise kohta 

Läänemeres ja boreaalsetes järvedes (Strömbeck, 2001). Käesoleva töö eesmärgiks oligi 

koguda kokku Läänemeres mõõdetud tagasihajumiskoefitsientide mõõtmised, need 

süstematiseerida ning uurida, kuidas muutub tagasihajumiskoefitsientide spektrite kuju 

ning absoluutväärtus Läänemere erinevates osades. 
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2. Materjal ja metoodika 

2.1 Kasutatud instrument 
 

In situ mõõtmisi teostati erinevates Läänemere piirkondades ning mõnedes 

järvedes optilise tagasihajumise mõõtjaga HydroScat-6 (HOBILabs). HydroScat mõõdab 

hajumist 140o nurga all. Leidmaks tagasihajumiskoefitsiendi väärtusi tuleb teha teatud 

oletusi valguse hajumise nurkjaotuse kohta. Need eeldused on võetud arvese instrumendi 

tarkvaras ning seade talletab nii toorandmed kui ka arvutatud tagasihajumiskoefitsiendi 

väärtused. Esimestest on siis vajadusel võimalik leida tagasihajumiskoefitsiendi väärtusi 

ka teistsugustel eeldustel.  

Meie poolt kasutatud HydroScat-6, mis kuulub Uppsala Ülikoolile,  mõõdab 

tagasihajumist kuuel lainepikkusel: 442, 470, 510, 589, 20 ja 671 nm. Mõõdistused 

teostatakse tavaliselt vertikaalsete profiilidena, mis tähendab, et instrument lastakse nööri 

otsas soovitud sügavuseni. Mõõtmine toimub peale käivitamist automaatselt ja 

etteprogrammeeritud sagedusega. Kuna instrument sisaldab ka sügavusandurit, siis 

saadakse mõõdetavad tulemused sügavuse funktsioonina. Meie poolt kasutatud 

HydroScat-6 versioon oli pidevalt ühendatud arvutiga, mis võimaldas reaalajas jägida 

tagasihajumiskoefitsiendi muutumist vees. Osa HydroScat’i versioone on sisemise 

mäluga ning ei vaja mõõtmiste ajal arvutijuhtimist.  Instrument kaalub õhus 15 kg ja vees 

3 kg. Detailsemat infot instrumendist ja selle tööpõhimõtetest leiab Maffione ja Dana 

artiklist (1997).  

 

2.2 Uurimisalad 
 

Tagasihajumist mõõdeti Läänemere avaosas, Liivi lahes, Lääne-Eesti saarestikus, 

Soome lahes ning mõnedes Soome järvedes. Soome lahes teostati mõõtmisi nii selle 

avaosas kui ka mitmetes hägusaveelistes jõesuudmetes ja lahtedes. Osa mõõtmisi 

Läänemere avaosas toimus tsüanobakterite õitsengu ajal. Lisaks looduslikele oludele 

mõõdeti tagasihajumist ka Muuga sadama juures, kus toimusid sadama süvendustööd. 

Enamik uuritud järvedest olid huumusaineterikka pruunika veega, kuid Tuusula järv on 

hüpertroofne (liigtoiteline) ja suhteliselt hägusa veega. Selles järves on registreeritud 

sagedasi sinivetika õitsenguid (Arst et al., 2007) ning vee hägusus on tavaliselt seotud 
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suure fütoplanktoni hulgaga, mitte anorgaaniliste osakeste kõrge kontsentratsiooniga. 

Läänemere avaosas teostati mõõtmised Soome Mereinstituudi uurimislaevalt Aranda. 

Mõõtmisalad on näha joonisel 3. 

 

 
Joonis 3. Mõõtejaamade asukohad Läänemeres ning mõnes Lõuna Soome järves, kus 

teostati tagasihajumiskoefitsiendi mõõtmisi seadmega HydroScat-6   
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3. Tulemused 
 

Tagasihajumiskoefitsiendi väärtuste järgi võib saadud tulemused jagada kolme 

rühma. Kõige väiksemad olid tagasihajumiskoefitsiendi väärtused Läänemere avaosas, 

kus bb varieerus vahemikus 0.005 m-1 ja 0.2 m-1.  Selle rühma tagasihajumiskoefitsientide 

spektrid on toodud joonisel 4. Hõljumi kontsentratsioon (total suspended solid (TSS)) neil 

aladel oli vahemikus 0.2 mg/L ja 2 mg/L ning klorofüll–a (Chl-a) kontsentratsioon oli 

madalam kui 4 mg/m3. 
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Joonis 4. Spektraalse tagasihajumiskoefitsiendi varieeruvus Läänemere avatud osades 

(Läänemere avaosa ja Soome lahe avaosa) 
 

Mõõdukalt hägusate vete tagasihajumiskoefitsiendid on näha Joonisel 5. Sellised 

alad on Muuga, Tallinna ja Matsalu laht Eestis, Kymijoki jõe suudmeala ja Ormanjärvi 

järv Soomes. Sellesse rühma kuuluvad ka tsüanobakterite (sinivetikate) õitsengu alal 

tehtud mõõtmised. Tagasihajumiskoefitsientide väärtused neil aladel on suurusjärgu võrra 

suuremad, kui Läänemere avaosas. TSS varieerus neil aladel vahemikus 6 mg/L ja 10 

mg/L ning Chl-a kontsentratsioon jäi vahemikku 6 mg/m3 ja 25 mg/m3. 
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Joonis 5. Mõõdukalt hägusate rannikualade ja siseveekogude tagasihajumiskoefitsiendid. 
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Joonis 6. Hägusate jõesuudmete ja järvede tagasihajumiskoefitsiendid. 
 

Kõige hägusamates vetes on tagasihajumiskoefitsientide väärtused omakorda 

suurusjärgu võrra suuremad mõõdukalt hägusate vete väärtustest nagu on näha jooniselt 

6. Kõige kõrgem tagasihajumiskoefitsiendi väärtus mõõdeti Tuusulanjärvi järves 2005 ja 

2006 (kaks kõige kõrgemat spektrit joonisel 6). Peaaegu sama kõrged koefitsendi 

väärtused mõõdeti Porvoo jõe estuaaris, jõesuudme lähedal. Porvoo jões on kõrged 

tagasihajumiskoefitsientide väärtused seotud kõrge mineraalsete osakeste hulgaga, mis 
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moodustavad enamiku koguhõljumist (TSS=18 mg/L), seevastu Tuusulanjärvi järves (17 

< Chl-a < 59 mg/m3) on tegemist fütoplanktoni (tavaliselt tsüanobakterite) mõjuga 

tagasihajumiskoefitsientide väärtuste kasvamisele. Veidi madalamad (umbes 0.2 m-1) 

tagasihajumise väärtused mõõdeti Muuga lahes, paarkümmend meetrit eemal töötavast 

süvendajast ning Porvoonjoki ja Kymijoki jõgede suudmetes, kus TSS varieerus 

vahemikus 7 mg/L ja 13 mg/L. Tuleb tähele panna, et klorofüll-a kontsentratsioonid olid 

Porvoo jõe estuaaris samuti üsna kõrged (13 < Chl-a < 23 mg/m3). 

Pääjärvi järves mõõdeti kõige ekstreemsem tagasihajumine. Pääjärvi järv on 

huumusaineterikas järv, kus hõljumi kontsentratsioonid on tavaliselt madalad (TSS alla 2 

mg/L). Mõõtmiste sooritamise ajal puhus tugev tuul, seetõttu ei saanud sooritada 

mõõtmisi järve avatud osades. Selle asemel tehti mõõtmised paadisilla otsalt. Vee 

sügavus selles piirkonnas oli 1-2 m ja tugeva tuule tõttu oli vees hõljumas palju 

liivaosakesi, mille tuul oli järve põhjast üles seganud. Hõljumi kontsentratsioon selles 

kohas oli 52.1 mg/L ja ekstreemsete tagasihajumiskoefitsientide väärtuste spekter on näha 

Joonisel 7.  
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Joonis 7.  Tagasihajumiskoefitsiendi spekter Tuusula järves tugeva tormi ajal. 

 

On üsna selge, et tagasihajumiskoefitsientide spekter nii huumusaineterikastes 

järvedes nagu Pääjärvi on mõjutatud valguse neeldumisest huumusainetes. HydroScat-6 

tarkvaras on ka korrektsioon, mis püüab lühematel lainepikkustel arvesse võtta, et osa 

signaalist neeldub teel riista valgusallikast vastuvõtjani. Kahjuks pole see korrektsioon 
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eriti tõhus isegi Läänemere avaosade puhul nagu näha Jooniselt 5. Teoreetiliselt peaks 

pärast korrektsiooni tagasihajumise väärtused lainepikkusel 440 nm olema kõrgemad kui 

lainepikkusel 470 nm. Strömbeck (2001) pakkus välja meetodi 

tagasihajumiskoefitsientide spektri korrigeerimiseks huumusaineterikkamas vees, kui on 

ette nähtud HydroScat-6’e tootjate poolt. Meetodi sobivust eriti kõrgete CDOM 

väärtustega keskkondadele pole veel testitud. 
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4. Arutelu 
 

Praktiliselt ainsad hinnangud siinse regiooni vete tagasihajumiskoefitsientide 

väärtuste kohta pärinesid uurimistööst Kutser 1997. Kuna tol ajal ei olnud saadaval 

mõõteriistu tagasihajumiskoefitsiendi mõõtmiseks, siis pärinesid need hinnagud 

mudelarvutustel. Mudelisse pandi vee heleduskoefitsiendi spektrid ning veeproovidest 

leitud optiliselt aktiivsete ainete kontsentratsioonid, mis olid mõõdetud Eesti ja Soome 

järvedes ning hinnati kui suur võiks olla tagasihajumiskoefitsiendi väärtus erinevates 

veekogudes. Leitud tagasihajumiskoefitsientide tüüpilised väärtused (Kutser, 1997) on 

toodud joonisel 8. 
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Joonis 8. Spektraalne tagasihajumiskoefitsient kolmes erinevas järves Eestis ja Soomes, 
mis esindavad kolme optiliselt erinevat järvetüüpi. Koopia Kutser (1997) tööst. 

 

Käesoleva uurimistöö tulemused näitavad, et ka reaalsete tagasihajumis-

koefitsientide väärtused Läänemeres ja mõnedes järvedes langevad kokku Kutser (1997) 

mudelarvutuste abil leitutega. Läänemere avaosa tagasihajumiskoefitsientide väärtused on 

analoogsed mudelarvutustega selgeveelisemate järvede (Kurtna Nõmmjärv) jaoks 

leitutega. Analoogsed on ka Vaikses ookeanis HydroScat-6’ga tehtud mõõtmiste 

tulemused (Kutser et al., 2003).  

Mõõdukalt hägusates Läänemere vetes on tagasihajumiskoefitsientide väärtused 

analoogsed hägusate järvede (Verevi) jaoks mudelarvutuste abil leitutega, kuid 
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suurusjärgu suuremad kui ookeanides, Läänemere avaosas või selgeveelisemates 

järvedes. Üldiselt eeldatakse, et tagasihajumiskoefitsientide spektrid on suhteliselt siledad 

ning enamasti kahaneva väärtusega suuremate lainepikkuste suunas. Mudelarvutuste abil 

(Kutser, 1997) saadud paraboolse kujuga tagasihajumiskoefitsientide spektrid olid väga 

erandlikud. Käesoleva töö tulemused näitavad siiski, et sellised tagasihajumis-

koefitsiendid esinevad ka looduses. 

HydroScat-6 võimaldab uurida ka tagasihajumiskoefitsiendi vertikaalset muutlikust 

veesambas. See tähendab, et instrument annab lisaks tagasihajumiskoefitsientide 

väärtustele ja spektrile andmeid ka osakeste (nii orgaaniliste, kui ka anorgaaniliste) hulga 

kohta veesambas. 
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Joonis 9. Tagasihajumiskoefitsendi vertikaalne profiil lainepikkusel 510 nm Muuga lahes, 

paar miili eemal süvendustöödest 
 

Suvel jaotab termokliin (õhuke veekiht, mis eraldab kahte erinevat veemassi) 

Läänemere vee kahte kihti: tuule poolt segatud pinnakiht, mis ulatub sügavuseni 10-25m 

ning külmem ja raskem veemass, mis ulatub põhjani. Segunemise tõttu peaksid 

tagasihajumiskoefitsentide väärtused vee ülemises kihis olema konstantsed. Siiski, me 

leidsime huvitava fenomeni mõnede piirkondade veesambas. Näiteks Muuga lahe 

süvendamistöödest paar miili eemal tehtud mõõtmised näitasid kõrget tagasihajumist 7 m 

sügavuses (joonis 9). Kõige tõenäolisem seletus sellele on peenete saviosakeste kihi 

settimine ülevaltpoolt, kusjuures need osakesed ei suuda oma kerguse tõttu läbida 
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termokliini ja jäävad nõnda kihina püsima. Meil oli kasutada MODIS satelliidi 250m 

ruumilise lahutusega andmeid (Kutser et al., 2007), mille abil osutus võimalikuks hinnata 

hõljumi hulka vees ning kaardistada süvendustööde mõju. Kuna HydroScat-6 mõõtmised 

näitavad, et vee pinnakihis (mida ”näevad” satelliidid) oli vesi suhteliselt puhas, aga 

sügavamal oli osakeste hulk oluliselt suurem, siis võib järeldada, et väga peened osakesed 

on võimelised liikuma oma allikast kaugemale, kui kaugseire sensorid võimaldavad 

jälgida või pinnakihist võetud veeproovide andmed suudavad näidata. Seega on 

süvendustööde seires oluline, et veeproove võetaks mitmelt sügavuselt. Joonisel 9 on 

näha, et merepõhja läheduses (13 m ja 15 m vahel) on kõrgemad tagasihajumise 

väärtused. See on ilmselt seletatav põhjahoovusega, mis põhjustab resuspensiooni ja 

setete kannet sadamaehituspiirkonnast eemale. 
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Joonis 10. Tagasihajumiskoefitsendi vertikaalne profiil lainepikkusel 510 nm  

tsüanobakteriaalse õitsengu ajal Läänemere avaosas 
 

Erinevalt enamikust fütoplantoni liikidest on tsüanobakterid võimelised veesambas 

vertikaalselt liikuma. Tuulevaikse ilmaga on nad enamasti veepinna lähedal, moodustades 

kohati isegi pinnal ujuvaid matte. Mõningast tsüanobakterite akumulatsiooni oli võimalik 

uurida Läänemere avaosas pisut lõunapool Ahvenamaa saarestikku. Nagu on näha 

jooniselt 10, on tagasihajumiskoefitsiendi vertikaalne varieeruvus selles piirkonnas väga 

suur. Kahjuks on HydroScat’iga praktiliselt võimatu mõõta veepinnal ujuvaid 

vetikamatte, kuna see kiht on väga õhuke ning mõõteriistad segavad vett. Mõõdetud 
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tsüanobakterite vertikaalne jaotus tõestab veelkord, et ferrybox süsteemid (automaatsed 

analüsaatorid, mis võtavad vett laeva jahutussüsteemi kaudu) laevadel ei ole eriti hea 

meetod tsüanobakteri õitsengute kaardistamiseks, kuna sageli võetakse uuritav vesi 

sügavamalt (tavaliselt umbes 5 m), kui tsüanobakterite kiht tegelikult asub. Joonisel 10 

nähtav tagasihajumise suur varieeruvus on ilmselt tingitud optilise instrumendi jaoks liiga 

suurtest (millimeetritest sentimeetriteni) tsüanobakterite agregatsioonidest. Aparaadi akna 

ees olev agregatsioon annab kõrged tagasihajumise väärtused ja suhteliselt puhas 

(üherakulistest tsüanobakteritest koosnev) vesi agregatsioonide vahepeal annab suhteliselt 

madalaid tagasihajumise väärtuseid. 
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Joonis 11. Tagasihajumiskoefitsendi vertikaalne profiil lainepikkusel 510 nm Pakri 

lahes. 
 

Väga huvitav stratifitseerumine (kihistumine) esineb Paldiski sadama läheduses 

olevas Pakri lahes (joonis 11). Vees oli silmaga nähtav  tsüanobakterite õitseng, kuid selle 

vertikaalne jaotus oli bimodaalne. Üks maksimum oli pinnalähedases kihis ning teine 

maksimum termokliini lähedal. Sarnane bimoodaalne jaotus tagasihajumises ilmes ka 

allpool termokliini, kuid seda võib ilmselt seostada mineraalsete osakestega, mis 

pärinevad lähedal asuva sadama ehituspiirkonnast või Vasalemma jõest. Kahjuks võtsime 

proove ainult pinnakihist ja ei saa seega määrata, mis põhjustas suurenenud 

tagasihajumist allpool termokliini. 
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5. Järeldused 
 

Saadud tulemused näitavad, et tagasihajumiskoefitsendid varieeruvad Läänemeres ja 

boreaalsetes järvedes kahe suurusjärgu võrra. Läänemere avaosades on need sarnased 

avaookenide tagasihajumiskoefitsientidega, kuid rannikulähedastel aladel erinevad 

oluliselt. See omab suurt mõju nende alade kohal kogutud kaugseire andmete 

interpreteerimisele. Seetõttu on tõenäoline, et Läänemere avatud osade ning hägusate 

rannikuvete jaoks oleks vaja erinevaid kaugseire algoritme. Seda eriti juhul, kus 

kasutatakse statistilisi kaugseire algoritme.  

Kaugseire andmeid on võimalik interpreteerida ka niinimetatud füüsikaliste 

meetodite abil, kus satelliidi poolt mõõdetud vee heleduskoefitsiendi spektreid 

võrreldakse “tuntud” omadustega vee spektritega. “Tuntud” omadustega vee 

heleduskoefitsiendi spektrid võivad seejuures olla nii looduses mõõdetud kui 

mudelarvutuste abil saadud (Kutser, 2004; Kutser et al., 2006). Mudelarvutuste jaoks on  

oluline teada vee tagasihajumise koefitsiente uuritava veekogu jaoks ehk käesoleva töö 

tulemusi. 

Nagu sissejuhatuses selgus, on veealune valgusväli ja selle muutlikus väga olulised 

paljude vees toimuvate protsesside jaoks. Veealust valgusvälja on võimalik simuleerida ja 

uurida optiliste mudelite abil. Läänemere optilise mudeli jaoks on oluline teada 

tagasihajumiskoefitsientide väärtusi ja muutlikust. Käesolevas töös saadud tulemused 

aitavad seega välja töötada Läänemere oludesse sobivaid (bio-) optilisi mudeleid. 
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Tänuavaldused 
 

Töö autor tänab Uppsala Ülikooli, kelle instrumendi HydroScat-6 abil oli võimalik 

uurida tagasihajumiskoefitsiendi muulikust Läänemeres ning Liisa Metsamaad, Birgot 

Paavelit ning Ele Vahtmäed, kes teostasid tagasihajumiskoefitsiendi mõõtmisi. 

Tänuavaldused Kalle Ollile abi eest ökoloogia ja valguse seostamisel. 
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Kokkuvõte 
 

Päikesevalgus on nii maismaal kui vees eluliselt tähtis. Veekogud moodustavad 

suure osa Maa pinnast ja ka organismidele sobivast elukeskkonnast ning mängivad 

seetõttu kogu Maa aine- ja energiaringluses tähtsat rolli. Veekeskkonnas toimub valguse 

neeldumine ja hajumine, mis mõjutavad nii fotosünteesi kui ka ookeani 

temperatuurirežiimi. Kui valguse neeldumine vees on suhteliselt lihtsalt mõõdetav, siis 

valguse hajumist on raske mõõta ja seda on ka vähe uuritud. Samas on teadmised 

tagasihajumisest olulise tähtsusega nii veealuse valgusvälja kui kaugseire aspektist. 

Kaugseire on aga ainus võimalus kogumaks infot suurte merealade kohta.  

 Käesolevas töös on kokku kogutud, süstematiseeritud ja uuritud Läänemeres ja 

mõnedes järvedes mõõdetud tagasihajumiskoefitsendi spektreid. Tulemused näitavad, et 

kui Läänemere avaosas on tagasihajumiskoefitsiendi väärtused sarnased puhaste 

ookeanivete omale, siis jõesuudmetes, sadamate süvendustööde lähedal või 

vetikaõitsengute piirkonnas võivad tagasihajumiskoefitsiendi väärtused olla kuni kaks 

suurusjärku suuremad. Nii suurel varieeruvusel on oluline roll nii veealuse valgusvälja 

kujunemisel kui kaugseire signaali formeerumisel. 
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Summary 
 

Variability of spectral backsattering coefficient in the Baltic Sea 
Marian Hiire 

 

Solar radiation has crucial role in life both in land and in water. Waterbodies cover 

large part of Earth’s surface and play important role in circulation of  matter and energy. 

Light undergoes two main processes in water: absorption and scattering. Absorption is 

relatively easy to measure, but measuring of scattering is difficult and therefore, 

scattering properties on many waterbodies are unknown. On the other hand scattering of 

light has crucial role in formation of underwater light climate and in remote sensing of 

waterbodies. Remote sensing, however, is the only way to collect information about 

processes taking place in large water areas.  

In the present study we collected together, systematised and analysed spectral 

backscattering coefficient data accquired in the Baltic Sea and some lakes. The results 

show that spectral backscattering coefficient values in the open parts of the Baltic Sea are 

comparable to those of open oceans, whereas the values are up to two orders of 

magnitude higher in turbid estuaries, near port dredging and in phytoplankton blooms. So 

big variability has impotant role in formation of underwater light climate and in formation 

of remote sensing signal collected above the Baltic Sea. 
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Spectral backscattering coefficient of the Baltic Sea and boreal lakes 
 

Tiit Kutser, Marian Hiire, Liisa Metsamaa, Ele Vahtmäe, Birgot Paavel, Robert Aps 

Estonian Marine Institute, University of Tartu, Mäealuse 10A, Tallinn, 12618, Estonia 

 

Abstract 
 

Spectral backscattering coefficient is a very important characteristic of waterbodies 

from remote sensing point of view. Very little was known about the backscattering 

coefficient in different parts of the Baltic Sea and in boreal lakes. We carried out 

backscattering coefficient measurements in the open parts of the Baltic Sea, in several 

relatively turbid estuaries and bays as well as in some lakes in southern Finland using 

HydroScat-6 backscattering meter. The results show that spectral backscattering 

coefficient values vary by two orders of magnitude in the Baltic Sea and lakes under 

investigation. This has serious implications on interpretation of the remote sensing signal 

collected above these areas. Therefore, it is likely that different remote sensing algorithms 

may be needed for open parts of the Baltic Sea and turbid coastal regions if band-ratio 

type algorithms are used. 

 

Introduction 

 
Remote sensing is a successful tool to monitor water quality parameters (e.g. 

concentration of chlorophyll-a) over extended water areas. Unfortunately, the standard 

products provided by space agencies fail in case of the Baltic and boreal lakes (Darecki 

and Stramski, 2002, Reinart and Kutser, 2006). There are several issues that may cause 

the failure of standard chlorophyll-a retrieval algorithms. For example, atmospheric  

correction is a problem as assumptions made in atmospheric correction of oceanic images 

are not valid in case of turbid coastal and inland waters. Types of aerosol in the region 

may differ from those used in standard atmospheric corrections. Coloured dissolved 
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organic matter (CDOM) is the dominating optically active substance in the Baltic Sea and 

many boreal lakes. This is one of the reasons why band-ratio type algorithms using 

shorter (blue) wavelengths overestimate concentration of chlorophyll-a in the Baltic Sea 

and many lakes. Knowledge about optical properties of waters under investigation and 

optical modelling studies are needed to determine what may be the main reasons causing 

failure of the standard water quality parameters retrieval algorithms. Methods alternative 

to the band-ratio method have been proposed for interpreting remote sensing data where 

reflectance spectra from spectral libraries of waters with known properties are compared 

with measured reflectance spectra to determine concentrations of optically active 

substances (Kutser 2004) or water depth and bottom type in shallow water areas (Kutser 

et al. 2006). Creating spectral library for particular waterbodies or regions is not possible 

without knowing optical properties of the waters under investigation. 

It has been shown (Gordon et al. 1975) that remote sensing reflectance of water is 

proportional to the ratio of backscattering and absorption coefficients: 
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 where C is a constant depending of solar zenith angle, bb(λ) is the total spectral 

backscattering coefficient and a(λ) is the total spectral absorption coefficient. Absorption 

coefficients can be measured from water samples and the procedure is relatively 

straightforward. Instruments for in situ measurements of backscattering have been 

available for about a decade, but still relatively little is known about backscattering in the 

Baltic Sea and boreal lakes (Strömbeck 2001). Backscattering coefficients of pure 

phytoplankton cultures of several species present in the Baltic Sea and lakes have been 

studied in laboratory (Metsamaa et al. 2006), but variability in the total spectral 

backscattering coefficient values is largely unknown for the area. Kutser (1997) 

performed model simulation for Estonian and Finnish lakes at the time where no in situ 

backscattering sensors where available. A semi-analytical model described in Kutser et al. 

(2001) was used together with measured irradiance reflectance, absorption and scattering 

coefficients as well as concentrations of chlorophyll-a, suspended matter and CDOM 

measured from water samples (details of the measurements are given in Arst et al. 2007). 

The modelling results are shown in Fig. 1. Both shape and magnitude of the estimated bb 

spectra varied dramatically. For example in case of relatively clear lakes the 

backscattering coefficient values were around 0.005 m-1 and spectra were relatively flat 

with slight decrease towards longer wavelengths. In case of hypertrophic Lake Tuusula 
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the modelled backscattering coefficient values reached 0.35 m-1 and shape of the bb 

spectra was parabolic. The aim of the present study was to determine extent of the 

variability in total backscattering coefficient in different parts of the Baltic Sea (open 

Baltic Sea waters, turbid estuaries, etc.) and some boreal lakes. 

 

Methods 

 
Instrument 

 

Optical backscattering meter HydroScat-6 (HOBILabs) was used during in situ 

measurements in different regions of the Baltic Sea and some lakes. HydroScat is 

measuring scattering under the angle of 140o and certain assumptions are made to 

calculate backscattering coefficient from these measurements. HydroScat-6 used by us 

measures backscattering at six wavelengths 442, 470, 510, 589, 620 and 671 nm. Detailed 

description of the instrument and its operating principles are given in Maffione and Dana 

(1997).  

 

Study sites 

 

Backscattering measurements were carried out in the Baltic Proper, Gulf of Liivi, 

Western Estonian Archipelago and the Gulf of Finland. In the Gulf of Finland the 

measurements were carried out both in the open parts of the Gulf and in several turbid 

estuaries and bays. Some of the measurements in the open parts of the Baltic Proper were 

carried out during cyanobacterial bloom. Besides natural conditions the backscattering 

measurements were also carried out near port dredging activities in Muuga port, south-

eastern part of the Gulf of Finland. Lakes where the backscattering measurements were 

carried out are located in the southern Finland. Most of the lakes had CDOM-rich brown 

waters, but Lake Tuusula is a hypertrophic lake with relatively turbid water. Frequent 

cyanobacterial blooms have been observed by us in Lake Tuusula (Arst et al. 2007) and 

turbidity in the lake is usually associated with high amount of phytoplankton rather than 

high concentration of inorganic particles. 
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Results and discussions 
 

In the open parts of the Baltic Sea backscattering coefficient varied between 0.005 

m-1 and 0.2 m-1  as seen in Fig. 2. These backscattering coefficient values are identical to 

those obtained by model simulations for clear Estonian and Finnish lakes (see Fig. 1) or 

measured in oceanic waters (Stramska et al. 2000; Kutser et al. 2003). The concentration 

of total suspended solids (TSS) in these areas was between 0.2 mg/L and 2 mg/L and 

concentration of chlorophyll–a (Chl-a) was below 4 mg/m3. 

Backscattering coefficients of moderately turbid waters are shown in Fig. 3. These 

waters include Muuga, Tallinn and Matsalu Bays in Estonia, river Kymijoki estuary and 

lake Ormanjärvi in Finland as well some measurements made in the northern part of the 

Baltic Proper during cyanobacterial bloom. Backscattering values in these waters are by 

order of magnitude higher than in the open Baltic Sea waters. TSS in these sites varied 

between 6 mg/L and 10 mg7L and Chl-a varied between 6 mg/m3 and 25 mg/m3. 

Backscattering values in the most turbid sites under investigation are almost by 

order of magnitude higher than in case of the moderately turbid sites as seen in Fig. 4. 

The highest backscattering values were observed in lake Tuusulanjärvi in 2005 and 2006 

(two highest spectra in Fig. 4). Both the parabolic shape and values of backscattering 

coefficient measured in lake Tuusulanjärvi correspond to the model estimates (Kutser 

1997) seen in Fig. 1 Almost as high backscattering was measured in Porvoo River estuary 

near the river mouth. In Porvoo River the high backscattering was caused by high load of 

suspended sediments (TSS=18 mg/L) whereas phytoplankton (usually cyanobacteria) was 

the cause of high backscattering in lake Tuusulanjärvi (17 < Chl-a < 59 mg/m3). Slightly 

lower (around 0.2 m-1) backscattering values were measured in Muuga Bay a few tens of 

meters from a working dredge and in rivers Porvoonjoki and Kymijoki estuaries where 

the TSS varied between 7 mg/L and 13 mg/L. It must be noted that the concentration of 

chlorophyll-a was also quite high in the Porvoo River estuary (13 < Chl-a < 23 mg/m3). 

The most extreme backscattering was observed in Lake Pääjärvi. Lake Pääjärvi is a 

CDOM-rich lake where the concentration of suspended sediments is usually low (TSS 

below 2 mg/L. There was very strong wind when we tried to do our measurements. 

Therefore, we were not able to take a boat and do measurements in the open parts of the 

lake. Instead we made our measurements from a jetty. Water depth in this area is between 

1-2 m and there was very high resuspension of sand from the lake bottom due to strong 
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wind. Total suspended matter concentration was   52.1 mg/L and the extreme 

backscattering coefficient spectrum of these waters in seen in Fig. 5. It is quite obvious 

that the backscattering coefficient spectra measured in so CDOM-rich lake like Pääjärvi 

(aCDOM(400)=11.33 m-1) are impacted by the absorption of CDOM. The HydroScat-6 

processing software includes correction for the CDOM absorption, but it is insufficient 

even in the open parts of the Baltic Sea as is seen in Fig. 1 as after the correction 

backscattering values at 440 nm should supposedly be higher than at 470 nm. Strömbeck 

(2001) proposed a method for correcting backscattering coefficient spectra that works in 

case of coastal and inland waters with higher CDOM concentration than assumed by 

HydroScat’s manufacturer. However, suitability of the method for extremely CDOM-rich 

environments has not been tested.   

The HydroScat-6 is a profiling instrument which is providing data with frequency 

determined by the instrument operator. It means that the instrument is giving information 

not only about the value and spectral shape of the backscattering coefficient but also 

about vertical structure of particles (both organic and inorganic) in the water column.  

In summer a thermocline divides the Baltic Sea waters into two layers: a wind 

mixed surface layer down to a depth of 10-25 m, and a more cold and dense water layer 

extending to the sea bed. This should make backscattering coefficient values constant in 

the upper mixed layer. However, we found interesting phenomena in the water column in 

some locations. For example measurements carried out a few miles away from a working 

dredge in Muuga Bay (Fig 6A) showed high backscattering at 7 meter depth. Most 

probable cause of this phenomenon was a layer of fine clay particles settled out from 

upper water column but not capable of falling through thermocline due to light weight of 

the particles. We were able to map the extent of dredging plume in the area and 

concentration of total suspended matter in surface layer with high accuracy using MODIS 

satellite 250 m resolution data (Kutser et al. 2007). However, the HydroScat 

measurements show that very fine sediments can travel further from their source than can 

be mapped by remote sensing or taking water samples from surface layer. The vertical 

profile of backscattering also showed higher values near the sea bottom (between 13 m 

and 15 m) which can probably be associated with bottom current causing resuspension or 

transporting sediments offshore from the port construction area. 

Cyanobacteria, unlike most phytoplankton species, are capable of  moving vertically 

in the water column. In bloom conditions and calm weather they tend to come close to the 

water surface and even form mats on the water surface. Some accumulation of 
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cyanobacteria was observed in the northern part of the Baltic Proper where measurements 

shown in Fig. 6B were carried out. Unfortunately, it is practically not possible to measure 

surface accumulations with HydroScat (and other instruments) as the instruments disturb 

natural stratification of cyanobacteria. It must also be noted that the bloom was not very 

dense (Chl-a=29.9 mg/m3). However, most of the cyanobacteria were in top 3-4 meters as 

seen from the HydroScat measurement. This confirmes once again that the ferrybox 

systems on ships of opportunity are not good tools to map cyanobacterial blooms as often 

they collect water from the depth (usually about 5 m) below the layer where 

cyanobacteria are. Noisiness of the vertical profile is caused by aggregations of 

cyanobacteria which are large (from millimetres to centimetres) for the optical instrument 

to measure. An aggregation in front of the instrument window gives high backscattering 

values and relatively clear (from unicellular cyanobacteria) water between the 

aggregations gives relatively low backscattering values. 

Very interesting stratification was observed in Pakri Bay near Port of Paldiski (Fig. 

6C). There was visually observable cyanobacterial bloom in the water. However, the 

vertical distribution of cyanobacteria was bimodal with one maximum near water surface 

and second maximum near thermocline. Similar bimodal increase in backscattering 

occurred also below the thermocline, but this can probably be associated with mineral 

sediments originating from adjacent port construction area or shallow water area with a 

river inlet nearby not from the cyanobacterial bloom in surface “mixed” layer. 

Unfortunately, we collected water sample only from surface layer and cannot confirm 

what caused increased backscattering below the thermocline. 

 

Conclusions 
 

Our results show that the backscattering coefficient values in the Baltic Sea and 

boreal lakes are varying by two orders of magnitude. This has serious implications on 

interpretation of the remote sensing signal collected above these areas. Therefore, it is 

likely that different remote sensing algorithms may be needed for open parts of the Baltic 

Sea and turbid coastal regions if band-ratio type algorithms are used. Results of the 

physics based image interpretation approach (Kutser 2004; Kutser et al. 2006) should not 

be affected as the different backscattering coefficient spectra, described in the results 

above, can be incorporated in the models used for creating spectral libraries needed. 
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Fig 1 Spectral backscattering coefficient of three lakes representing optically different 

types of lakes in Estonia and Finland. Reproduction from Kutser (1997). 
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Fig. 2. Variability of spectral backscattering coefficient in the open parts of the Baltic Sea 

(Baltic Proper and Gulf of Finland). 
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Fig.3 Backscattering coefficients of moderately turbid coastal and inland waters. 
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Fig. 4. Backscattering coefficients of turbid estuaries and lakes. 
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Fig. 5 Backscattering coefficient of a turbid shallow water area in Lake Pääjärvi. 
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Fig. 6. Vertical profiles of backscattering coefficient at 510 nm in three different 

situations A) Muuga Bay, a few miles from dredging activities; B) cyanobacterial bloom 

in the Baltic Proper; C) cyanobacterial bloom and possible sediment resuspension in Pakri 

Bay. 
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