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Without phosphorus there is no thought
Saksa keemik Moleschott
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EESSÕNA
Liina Laumets
Seekordne sügiskool tähistab oma esimest tõelist, nulliga lõppevat päris
juubelit. Sellised tähtpäevad panevad tahes-tahtmata mõtisklema olnu üle
ning kiikama ka tulevikku. Aasta-aastalt on kasvanud sügiskooli
populaarsus ning tahaks loota, et ka ürituse kvaliteet. Ei saa salata, et
sügiskoolidele on alati püütud päevakajalised teemad otsida, et oleks
võimalik vabamas õhkkonnas huvitavatel ja põletavatel geoteemadel infot
jagada ning saada.
Kümme aastat on möödunud nagu silmapilk, eriti kui mõelda
geoloogilises ajaskaalas. Nii mõneski mõttes on Eestile tiir peale tehtud,
kuid tulevaste sügiskoolide jaoks jätkub piisavalt põnevaid paiku, kus
oodatud oktoobri nädalalõpul koguneda. Kui osalejate jaoks on sügiskool
tore sügisene nädalalõpp kaastudengite ja kollegidega kuskil looduskaunis
kohas, siis korraldajate süda ja pulss tiksub aastaringselt sügiskooli rütmis.
Algusaastatega võrreldes on viimastesse sügiskoolidesse kaasatud pea
poole rohkem huvilisi, millest on ainult siiras rõõm. Lisaks osalejatele on
kasvanud ka korraldusmeeskond rohkem kui kümneliikmeliseks, hästi
toimivaks kiirreageerivaks üksuseks. Aastate jookul on üritusele oma nõu ja
jõuga õla alla pannud paljud Tartu Ülikooli geoloogia osakonna ning
Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi ning Mäeinstituudi tudengid,
kraadiõppurid ning noored teadurid. Siinkohal ongi paslik avaldada tänu
kõigile meeskonnaliikmetele.
Tänavune sügiskool on keskendunud fosforile ning selle ühendite
kirevale maailmale. Lisaks süsinikule, hapnikule ning lämmastikule on
oluline pöörata suuremat tähelepanu ka fosforile, sest selle elemendi
ühendid mängivad tähtsat rolli nii bioloogilistes kui geoloogilistes
protsessides. Juubelisügiskoolis leiavad käsitlemist fosfaatsed mineraalid ja
kivistised, biomineralisatsioon, fosfor setetes, taimedes, veekogudes jpm
huvitavat. Teadmisterohket juubelisügiskooli kõigile!
Liina Laumets (liina.laumets@ut.e) – Tartu Ülikooli geoloogia
osakond, Ravila 14A, 50411, Tartu; Eesti Looduseuurijate Selts, Struve 2,
51003, Tartu
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Fosfor
Karin Truuver
Fosfor on perioodilisustabeli 15. element, mittemetall, mille nimi
tuleneb kreekakeelsetest sõnadest phos (valgus) ja phoros (kandja)
(phosphoros – valgusekandja) (tabel 1). Sarnase nimega – Phosphores –
kutsusid antiikaja kreeklased ka hommikutaevas päikesetõusu eel eredalt
särava planeet Veenuse kuma (Karik 2009).
Tabel 1. Fakte fosfori kohta (www.chemicool.com; www.rsc.org)

Avastamisaasta
Avastaja
Nime tähendus
Allotroobid
Klassifikatsioon
Põhilised värvused
Aatommass
Põhiolek toatemperatuuril
Tihedus
Sulamistemperatuur
Keemistemperatuur
Struktuur
Kõvadus (Mohsi skaalal)
Reaktsioon õhuga

1669
Henning Brand
kr. k. phosphoros – valguse kandja
valge P, punane P, must P, P2
mittemetall
valge, punane, must
30,97376
tahke
1,82 g/cm3 (valge fosfor)
44,2 ºC
280,5 ºC
P4 tetraeeder (valge fosfor)
0,5
Väga tugev, süttib
Avastamine

Fosfori avastamislugu ulatub kaugele minevikku. Ühe XII sajandist
pärit araabia alkeemikute traktaadi järgi olevat alkeemik Achad Bechil
kuumutanud uriini, lubja ja savi segu, mille tulemusel tekkis pimeduses
helendav aine. Araablane pani sellele nimeks carbunculus – söeke (Karik
2009).
1669. aastal oli Hamburgi kaupmees Henning Brand ebaedu tõttu äris
jõudnud laostumise äärele ning otsustas viimases hädas alkeemiaga
tegelema hakata, et teha teoks tolleaegsete inimeste suur unistus – avastada
tarkade kivi. Selle abil kulda tootes lootis ta põhjatult rikkaks saada. Kuna
tarkade kivi peeti ka igavese nooruse eliksiiriks, arvas Brand, et selle
avastamise saladus peitub inimorganismis ning otsustas oma katseid
alustada uriinist, mis tänu oma kollasele värvusele meenutab inimkehaga
seotud ainetest ehk kõige enam kulda. Ilmselt sai ta innustust ka
12

eelmainitud araabia traktaadist. Brand kuumutas uriini mitmel viisil
kolbides ning ühel hetkel avastas ta, et kolvi seintele oli sadestunud valge
kirmetaoline aine, mis pimedas helendas ning pani helendama ka tema
näpud, kui ta seda puutus (LISA, joonis 1; www.artgallery.com). Brand
nimetas selle aine elementaarseks tuleks või külmaks valguseks. Et seda
rohkem toota, olevat ta Hamburgi kasarmutest hankinud ligi tonni uriini.
Kuigi õnnelik kaupmees ei olnud jõudnud oma esialgse eesmärgi – kulla
avastamiseni, sai ta siiski väga jõukaks fosfori ebatavalise omaduse
demonstreerimisega ja fosfori müümisega kullast kallima hinnaga (Karik
2009). Brand hoidis fosfori tootmise viisi kiivalt enda teada ning müüs selle
saladuse vaid paarile teisele alkeemikule. Fosforit toodeti Brandi avastatud
viisil kuni 1770ndate aastateni, kui rootsi teadlane Carl Wilhelm Scheele
avastas, et fosforit on võimalik eraldada ka luudest (www.chemicool.com).
Alkeemias on paljudel keemilistel elementidel oma sümbol, nii ka
fosforil (LISA, joonis 2; chemistry.about.com põhjal).
Valge, punane ja must fosfor
Kuigi puhast fosforit looduses ei leidu, teatakse sel vähemalt kuute
võimalikku allotroopset vormi, levinumad neist on valge, punane ja must
fosfor (Russell 1992).
Valge fosfor on mürgine, kergesti lenduv ja tugevalt reaktiivne vahajas
aine. Õhu käes kipub see hapnikuga reageerides süttima, mistõttu tuleb seda
hoiustada vees. Kui valge fosfor niiskes õhus aurustub, tekivad fosfori
reageerimisel õhuhapnikuga oksiidid, mis on ergastatud olekus. Elektronide
üleminekul
ergastatud
olekust
tavaolekusse
eraldub
energia
kollakasrohelise valgusena – seda nähtust nimetatakse kemoluminestentsiks
(Atkins ja Jones 2012).
Kui valget fosforit umbes 260 ºC juures õhu juurdepääsuta kuumutada,
tekib fosfori punast värvi amorfne vorm, mis kõrgematel temperatuuridel
kuumutades kristalliseerub punaseks fosforiks. See on küllaltki
väheaktiivne ja vähemürgine fosfori allotroop, mis õhu käes ei plahvata
ning on raskesti lahustuv (Atkins ja Jones 2012). Kõrgel temperatuuril
kuumutades punane fosfor sublimeerub – aurustub ilma vahepealse vedela
faasita. Kui seda auru jahutada, sadestub välja valge fosfor (Glinka 1970).
Punast fosforit kasutatakse tänapäeval näiteks tuletikkude tootmisel.
Puutikk impregneeritakse, et see liiga kiiresti ära ei põleks ning selle otsa
pannakse „tikupeaks“ paarikümnest ainest koosnev segu. Oksüdeerijaks on
kaaliumkloraat, kaaliumnitraat või kaaliumdikromaat, põlevateks aineteks
on väävel ja parafiin, täiteaineteks aga klaasipuru, antimonsulfiid ja
raud(III)oksiid, mis on omavahel liimainega seotud. Tikutoosi süütepind
koosneb mangaandioksiidist, klaasipurust, liimainest ja põhikomponendina
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punasest fosforist. Viimane muutub tikku vastu süütepinda kraapsates
hõõrdumisel tekkiva soojuse tõttu valgeks fosforiks, mis õhuga
kokkupuutel süttib, pannes tiku põlema. Esimesed fosforit sisaldavad
tuletikud valmistati 19. sajandi esimesel poolel, kuid tikupea koostises
kasutati siis valget fosforit (Karik 2009).
Neid tikke sai põlema panna tikupead ükskõik millise kareda pinna
vastu tõmmates, mistõttu olid need üsna ohtlikud. Kuulujutu järgi olevat
kord üks suitsumees järsust nõlvast alla kõndides libastunud ja istuli
kukkunud, õnnetuseks olnud tal aga valget fosforit sisaldavad tikud
tagataskus... (www.rsc.org/learn-chemistry).
Must fosfor sünteesiti valgest fosforist väga kõrge temperatuuri ja rõhu
all esmakordselt 1914. aastal (Liu jt 2014) ning seda peetakse
termodünaamiliselt kõige püsivamaks fosfori allotroobiks (Atkins ja Jones
2012). Välimuselt meenutab see veidi grafiiti. Erinevalt valgest ja punasest
fosforist, mis elektrit ei juhi, on must fosfor pooljuht ning seetõttu
tõmmanud endale füüsikute ja materjaliteadlaste tähelepanu. USA Indiana
Purdue Ülikooli ja Michigani Osariigi Ülikooli teadlased on koostöös
valmistanud grafeeni (ühe aatomkihi paksune grafiidikile) mustast fosforist
analoogi – fosforeeni. See on ühe aatomkihi paksune fosforikiht, mis on
grafeeni kõrval ainus suhteliselt paindlik stabiilse elemendi 2D materjal,
mida on võimalik suuremalt materjalitükilt mehaaniliselt „koorida“.
Fosforeeni tähtsus seisneb selles, et tulevikus võib see välja vahetada
praegu ränil põhineva nanoelektroonika. Seni uuritud 2D materjalidel
grafeenil ja TMD-del ehk siirdemetalli kalkogeenidel (transition metal
chalcogenides – MX2 tüüpi pooljuhid, kus M – siirdemetalli aatom nt Mo,
W, ja X – kalkogeeni aatom nt Se, S jne) on üliõhukesena palju paremad
mehaanilised, elektrilised ja optilised omadused kui samade materjalide
massiivsetel tükkidel. Fosforeeni aatomil on sellise suurusega keelutsoon
(väljendab energiahulka, mida on vaja anda aatomi viimase kihi elektronile,
et see oma orbitaalilt vabaneks ja aines vabalt liikuda saaks – teisisõnu, et
saaks tekkida elektrivool), mis laseb sel väga kiiresti minna isoleerivast
olekust juhtivasse ja vastupidi (Liu jt 2014).
Madalmaade teadlased on uurinud fosforeeni kasutamise võimalusi
väljatransistorides ning väidavad, et sellel on suur kasutuspotentsiaal
optilistes sensorites ja päikesepaneelides (Dumé 2014).
Fosfor meis endis
Lisaks tähtsusele tehnoloogias, on fosfor ka eluslooduses eluliselt
oluline element. Ilma selleta ei oleks elu Maal sellisena, nagu me seda
praegu teame, võimalik. Fosforit leidub paljude loomade (sealhulgas
inimeste) skeletiosades, samuti DNA-s, kus see esineb fosforhappejäägina
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DNA ja RNA koostises. Fosforil on suur tähtsus nii raku metabolismis,
kuuludes ATP kostisesse, kui ka näiteks rakumembraani ehituses, kus see
esineb fosfolipiididena. Praegu uuritakse meditsiinilisi võimalusi, kuidas
kasutada rakkudest pisemaid fosfolipiididest moodustunud „paunakesi“ ehk
liposoome ravimite viimiseks konkreetsetesse haigetesse organitesse ja
kehaosadesse (Atkins ja Jones 2012). Taimekasvatuses on fosfor oluline
väetiste koostisosa.
Eelnevast nähtub, et kuigi fosforit looduses puhtal kujul ei leidu, on see
siiski igal pool olemas, nii meie ümber kui meie sees.
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ATP – kõige olulisem biomolekul
Juhan Sedman
ATP lühendi taga peitub ühend, mida sünteesitakse inimese
organismis arvatavasti kõige suuremas koguses. Hinnanguliselt tekib
ATP molekule igapäevaselt rohkem kui 50 kg. Et me aga puhtast ATP-st ei
koosne, tähendab see ühtlasi, et sama suur hulk ATP-d ka igapäevaselt
lagundatakse. Täpsemalt sõltub ööpäevas tekkiva-laguneva ATP kogus
suuresti inimese füüsilisest aktiivsusest.
ATP tähelepanuväärne roll on seotud selle molekuli struktuuriga ja
sealjuures mängivad esmatähtsat rolli kolm üksteisega anhüdriidsidemega
seotud fosfaati.
Fosfor on element, mille tähtsust eluslooduse keemias on raske üle
hinnata. Süsiniku, vesiniku, hapniku, lämmastiku ja väävli kõrval
moodustab see element olulise fraktsiooni iga elusa raku koosseisust.
Inimese organismis on üle poole kilogrammi fosforit. Tõsi, lõviosa sellest
ehk 85-90% kuulub luude ja hammaste koosseisu apatiidina ning on seega
biokeemia mõttes vähereaktiivne. Samas leidub fosfori ühendeid nii
rakkudevahelises vedelikus kui ka mitmesuguste lahustunud ühendite
koosseisus rakkude sees ja rakke ümbritsevates bioloogilistes
membraanides.
Fosfori biokeemiat iseloomustab see, et bioloogilistes süsteemides
esineb ta oksüdatsiooniastmel +5 ehk fosfaatide kujul ning otseselt
bioloogilistes redoksreaktsioonides ei osale. Fosforit sisaldavad ühendid
võivad olla struktuurse funktsiooniga. Nii kuulub fosfor membraanilipiidide
koosseisu ühendites, mida tuntakse kui fosfolipiide. Samuti on fosfor
struktuurse funktsiooniga nukleiinhapete koosseisus, kus monomeersed
nukleotiidijäägid on üksteisega seotud fosfaadijäägi kaudu, mis
moodustavad fosfodiestersidemeid. Negatiivselt laetud fosfaatjäägid on
ühed levinumad modifikatsioonid, mida kasutatakse valkude struktuuri
pöörduvaks muutmiseks. Sageli muudab fosforüleerimine valgu aktiivsust
ja seda kasutatakse elegantselt ära näiteks rakutsükli regulatsioonis,
metaboolsete signaalide edastamises jne.
Eriti tähtis on aga madalmolekulaarsete fosforiühendite roll
mitmesugustes dünaamilistes biokeemilistes protsessides ja fosforit
sisaldavate ühendite funktsioonid on primaarse tähtsusega bioenergeetikas.
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Füsioloogilistes vesilahustes on fosfaate sisaldavad bioloogilised ühendid
termodünaamiliselt ebastabiilsed ning fosfaatide transport rakkudesse ja
lülitamine erinevate biokeemiliste ühendite koosseisu on enamasti seotud
energia tarbimisega. Seega on bioenergeetika ja fosfori metabolism lähedalt
seotud.
Kõige tuntum madalmolekulaarne fosforit sisaldav biomolekul on
vaieldamatult ATP ehk adenosiin 5’-trifosfaat. ATP osalusel toimuvate
protsesside uurimine on kestnud praeguseks üle 80 aasta ja vaevalt on
olemas biokeemias valdkondi, millega ATP ühel või teisel moel seotud ei
oleks.
ATP avastati 1929. aastal saksa keemiku Karl Lohmanni poolt
(Lohmann 1929), kes isoleeris selle algselt inosiinhappeks nimetatud
ühendi lihaste ja maksa ekstraktist. Fakt, et ATP oli esimene isoleeritud
ühend, mis kuulub sarnase struktuuriga nukleosiidtrifosfaatide perekonda,
on osaliselt kindlasti seletatav sellega, et ATP kontsentratsioon rakkudes
(2-6 mM) on ligi suurusjärk kõrgem kui teistel ribonukleosiidtrifosfaatidel
ja enam kui kaks suurusjärku kõrgem kui DNA koosseisu lülitatavatel
desoksüribonukleotiididel. ATP struktuur tehti kindlaks mõni aasta hiljem.
1948. aastal sünteesiti ATP keemilisel teel briti Alexander Toddi poolt
(Baddiley jt 1949) ning nii loeti selle struktuur lõplikult tõestatuks.
ATP on eelkõige tuntud kui universaalne ja hädavajalik energiaallikas
rakkudes. 1935. aastal näitas vene teadlane Vladimir Engelhardt
(Engelhardt ja Liubimova 1939), et ATP on vajalik lihaste
kontraktsiooniks. Aastatel 1939.–1941. demonstreeris Fritz Lipmann
(USA), et ATP on põhiline energiakandja rakkudes ja pakkus välja mõiste
“energy-rich phosphate bonds”, mille jaoks eesti keeles on välja kujunenud
vaste “makroergilised sidemed” (Lipmann 1941). Nii Todd kui ka Lipmann
pälvisid oma tööde eest Nobeli preemia. Paradoksaalselt ei pälvinud seda
preemiat aga ATP avastanud Lohmann, kelle teenete hulka biokeemia
ajaloos kuulub ka näiteks vitamiin B1 derivaadi tiamiin pürofosfaadi
esmakirjeldamine.
Miks on ATP nii oluline?
Esiteks ja eelkõige on kõikidel teadaolevatel elusorganismidel ATP
hüdrolüüsi energia liikumapanevaks jõuks, mille abil suunatakse
termodünaamiliselt mittesoodustatud keemilisi reaktsioone. Piltlikult
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väljendades on ATP universaalne ja paraja vääringuga bioenergeetiline
valuuta, mille väärtusest parasjagu piisab, et reaktsioonid meid huvitavas
suunas käima panna. Lisaks on ATP lähtemolekuliks mitme hädavajaliku
ensümaatilise kofaktori sünteesil. Nii kasutatakse ATP molekuli
nikotiinamiid adeniin dinukleotiidi (NAD), flaviin adeniin dinukleotiidi
(FAD) ja koensüümi A (CoA) sünteesil. Kõik nimetatud kolm koensüümi,
mis täidavad metabolismis erinevaid hädavajalikke funktsioone,
sünteesitakse ATP-st lähtuvana. ATP on fosforüüli allikaks kinaasideks
nimetatud suurele rühmale ensüümidele, mis võivad liita fosforüüli
erinevatele substraatmolekulidele. Vähem tuntud on see, et ATP-l on
oluline funktsioon ka rakkudevahelises signalisatsioonis – protsessides,
mille abil koordineeritakse erinevates rakkudes ja kudedes toimuvaid
reaktsioone. ATP on otsene eellasmolekul, millest lähtub ka tsüklilise AMP
ehk cAMP süntees. cAMP on tähtis sekundaarne virgatsaine, mis saadakse
rakkude membraanides asuva ensüümi, adenülaattsüklaasi toimel. ATP
vabaneb ka tervetest punastest verelibledest vastusena hüpoksia ehk
hapnikuvaeguse tingimustele, aga samuti oksüdatiivse stressi olukorras ja
näiteks ka siis, kui verelibled on nakatatud malaariat tekitava parasiidi,
Plasmodium falcipariumi poolt.
Mis teeb ATP funktsiooni bioenergeetikas nii universaalseks? Võib
öelda, et ATP on molekul, mis ühendab omavahel energiat vabastavad
kataboolsed protsessid ja anaboolsed biosünteetilised reaktsioonid, mis
tarbivad energiat. ATP sünteesitakse katabolismis ja tarbitakse anabolismis.
ATP potentsiaalse energia kasutamise võimalused on väga
mitmekesised ning äärmiselt universaalsed. ATP osalusel õnnestub läbi viia
paljusid biosünteetilisi reaktsioone, mille kulgemine ilma selleta oleks
termodünaamika seaduste kohaselt võimatu. Teist nii universaalse
funktsiooniga abivahendit metabolismis ei tunta ning on vaid üks suurem
anaboolsete reaktsioonide klass – redoksreaktsioonid, kus ATP energiat
otseselt kindlasti rakendada ei saa. Lisaks biosünteetilistele reaktsioonidele
kulub ATP-d ka mehaanilise töö tegemiseks, alates makrotasemel
toimuvatest protsessidest nagu lihaste töö ja lõpetades rakusiseste
mikroprotsessidega nagu näiteks kromosoomide asukoha muutmine
rakutsükli jooksul. Kolmas ATP laialtlevinud funktsioon on seotud
erinevate ühendite aktiivtranspordiga läbi bioloogiliste membraanide ning
membraanipotentsiaalide tagamisega. Seega toodetakse ATP-d pidevalt
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kataboolsetes protsessides vabaneva energia arvel ja lagundatakse
biosünteetilistele ja mehaanilistele protsessidele energia saamise eesmärgil.
Miks on selline energiavahetust vahendav molekul kasutusele võetud?
Kas ei oleks otstarbekas toitainete, näiteks glükoosi, oksüdatsioonil
vabanev energia otse kasutusele võtta biosünteetiliste protsesside
suunamiseks? Probleem seisneb vajalike energiahulkade suuruses. Selleks,
et juhtida biosünteesi reaktsioone meile vajalikus suunas piisab tavaliselt
lisaenergiast, mis jääb vahemikku 10-20 kJ/mol. Tüüpilise suhkru,
glükoosi, täielikul oksüdatsioonil vabaneb energiat aga 2870 kJ/mol. Seda
on ilmselgelt liiga palju ühes biokeemilises elementaarprotsessis
efektiivseks kasutamiseks ja mõistlik oleks see energia kvantideks jaotada,
mida oleks siis võimalik jaokaupa kasutusele võtta. Niisuguseks
energiakvantide salvestamise mehhanismiks ongi ATP fosfoanhüdriidse
sideme süntees ja lagundamine, mis võimaldab vabastada energiat ca 30
kJ/mol suuruste portsjonitena. Üksikutel juhtudel, kui sellest väheks jääb,
kasutatakse ensümaatilisi mehhanisme, mis tagavad ATP kahe
fosfoanhüdriidse sideme hüdrolüüsi.
Kuidas toimub ATP süntees?
Eristada tuleb de novo protsessi, mis on energiamahukas ja tagab
vajadusel teatud koguse nukleotiidi juurdesünteesi, ning teisalt nukleotiidi
retsükleerimist. Just viimatimainitu, kus ATP-d saadakse ADP
refosforüleerimise teel, pakub erilist huvi. Samas on ATP de novo süntees
protsess, mida võivad läbi viia praktiliselt kõik elusorganismid, kui välja
arvata üksikud rakusisesed parasiidid.
ATP sünteesitakse ADP-st lähtudes (retsükleeritakse) eluslooduses
kahel erineval meetodil.
Esiteks sünteesitakse ATP protsessides, mida nimetatakse
substraadi tasemel fosforüülimiseks. Need ATP sünteesireaktsioonid
kasutavad fosfaati sisaldavaid ühendeid, millel on võrreldes ATP-ga veelgi
kõrgem fosforüüli ülekandepotentsiaal. See tähendab, et termodünaamika
mõttes on soodustatud reaktsioon, kus sellise ühendi koosseisus olev fosfor
liidetakse ADP külge kolmandaks fosfaadiks, nii et moodustub ATP. Kõrge
fosforüüli ülekandepotentsiaaliga ühendeid on mitu klassi, millest
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lihtsamad sisaldavad happeanhüdriidsidet nii nagu ka ATP. Harilikult on
selleks aga anhüdriidid, mis on moodustunud fosforhappest ja
karboksüülhappest. Näiteks on üks glükolüüsi, klassikalise suhkruid
lagundava kataboolse raja, vaheühenditest – 1,3-bisfosfoglütseraat – just
selline segatüüpi anhüdriid. Selle molekuli koosseisust eemaldab
spetsiifiline ensüüm, fosfoglütseraadi kinaas, fosforüüli ja liidab selle ADP
külge, nii et moodustub ATP. Fosforüüli ülekandepotentsiaali saab hinnata
vastava ühendi hüdrolüüsireaktsiooni Gibbsi vabaenergiaga. Mainitud 1,3bisfosfoglütseraadil on see 49,6 kJ/mol, mis oluliselt ületab ATP
makroergilise sideme hüdrolüüsi vastava väärtuse (30,5 kJ/mol). Protsesse,
kus fosforüül saadakse kõrgema ülekandepotentsiaaliga ühendi koosseisust,
nimetavadki biokeemikud substraadi tasemel fosforüülimiseks.
Erakordselt põnev on aga teine ATP sünteesimehhanism, kus ATP
sünteesitakse membraanides paikneva ATP süntaasi poolt. ATP süntaas on
näide elegantsest mehanokeemilisest ensüümist, kus biokeemilise sünteesi
läbiviimiseks kasutatakse mehaanilise protsessi energiat. Selline ATP
sünteesi mehhanism, mis hüpoteesina püstitati alles 1960. aastatel, seob
kaks bioloogiliste membraanidega seotud fenomeni – prootongradiendi ja
ATP sünteesi. Esiteks on teatud membraanidel märkimisväärse
potentsiaaliga prootongradient (ehk pH gradient). Membraanides paiknev
ATP süntaas kujutab endast mitmest subühikust koosnevat suurt valkkompleksi. Sarnase struktuuriga ATP süntaasid on olemas taimede
kloroplastides, kus prootongradient moodustub valgusenergia salvestamisel
ning mitokondrites, kus prootongradient tekib keemiliste ühendite
oksüdatsioonil vabanevat energiat rakendades. Bakteritel paikneb ATP
süntaas välismembraanis. Kõige tuntum on membraaniseoseline
prootongradient, mis tekib mitokondri hingamisahela reaktsioonide töö
tulemusel, st protsessis, kus hapnikku kasutades oksüdeeritakse orgaanilisi
ühendeid. Orgaaniliste ühendite oksüdatsioonil vabanev energia kasutatakse
ära prootonite mitokondrist välja pumpamiseks – mitokondri maatriksis on
seetõttu pH aluselisem kui väljaspool mitokondrit tsütosoolis. Mitokondri
sisemembraan on sellise struktuuriga, et ei võimalda prootonitel
spontaanselt liikuda tagasi mitokondri sisse, st gradiendi alanemise suunas
– sinnapoole, kus prootonite kontsentratsioon on tegelikult väiksem. Samas
on ATP süntaasi membraaniläbivas osas prootoneid juhtiv kanal. ATP
süntaas koosneb kahest osast, liikumatust staatorist ja pöörlevast rootorist.
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Prootonite liikumine läbi ATP süntaasi struktuuris oleva juhtkanali paneb
rootori staatori suhtes pöörlema. Sõltuvalt konkreetsest organismist, toob 914 prootoni läbimine kaasa rootori ühe täispöörde. Selle pöörlemisega
kaasnebki ATP sünteesimine ADP-st ja anorgaanilisest fosfaadist lähtudes.
Enamik ATP-st, mis sünteesitakse meie organismis, saadakse just
mitokondriaalset ATP süntaasi kasutades.
Ka ATP sünteesimehhanismide uurimise ajalugu ulatub teise
maailmasõja eelsetesse aastatesse.
1937. aastal näitas Taani päritolu Herman Kalckar, et ATP süntaas on
seotud rakulise hingamisega (Kalckar 1937).
1960. isoleeriti biokeemiliselt üks osa, nn. F1 osa, ATP süntaasist
ameeriklase Ephraim Rackeri poolt (Pullman jt 1960).
1961. aastal näitas britt Peter Mitchell, et rakuline hingamine tekitab
mitokondri sisemembraanil prootongradiendi ning püstitas kemoosmootse
hüpoteesi, mille kohaselt selle gradiendi energia kasutatakse ATP
sünteesiks (Mitchell 1961).
1964. aastal pakkus ameeriklane Paul Boyer, et ATP süntees toimub
tänu ATP süntaasi struktuursetele muutustele ning 1973. aastal avastas ta,
et ATP süntaasi tsüklis on energiat tarbivateks etappideks ATP vabanemine
ensüümi küljest ja ADP ning Pi seondumine (Boyer jt 1973). Vaatamata
sellele, et ATP süntaasi mehanokeemilise töömehhanismi kohta kogunes
aegamööda tõendeid, ei võetud seda mudelit sugugi üksmeelselt omaks
ning hulk energiat kulutati maagilise uue ühendi otsingutele, mis
mitokondrites ja kloroplastides oleks kõrge ülekandepotentsiaaliga
fosforüüli allikaks ATP sünteesil.
1981. aastal tegi John Walker kindlaks ATP süntaasi primaarstruktuuri
ehk aminohappelise järjestuse ning kümmekond aastat hiljem määras tema
uurimisrühm ka F1 osa ruumilise struktuuri (Walker jt 1984, Abrahams jt
1994).
Tegelikult leidis alles aastatel 1996-1997 eksperimentaalset kinnitust
ATP süntaasi roteerumine katalüüsiprotsessis, mida näitasid keemiliste
vahendite abil Richard Cross USAs, spektroskoopiliselt Wolfgang Junge
Saksamaal ja elegantsete visualiseerimiskatsete abil mikroskoobis
Masasuke Yoshida Jaapanis (Zhou jt 1997, Sabbert jt 1996, Noji jt 1997).
Mitchell, Boyer ja Walker on pälvinud oma tööde eest Nobeli
preemiad.
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Millised on ATP struktuuri iseärasused?
ATP molekul koosneb kolmest osast.
1. Lämmastikalus adeniin. Adeniin on kahest heterotsüklist koosnev
struktuur, mis koosneb viie- ja kuueaatomilisest planaarsest
rõngast ning tsüklivälisest aminorühmast. Tänu oma keemilisele
struktuurile võib lämmastikalus moodustada spetsiifilisi kontakte
ATP-d substraadina kasutavate ensüümidega, moodustades
selektiivsust ja spetsiifilisust tagava struktuurse determinandi.
Piltlikult öeldes on lämmastikalus käsi, mille abil ATP molekul
ensüümide poolt kinni haaratakse. Teisi funktsioone sellel
lämmastikalusel ATP koosseisus ei ole ning see molekuli osa ei
osale vahetult katalüüsis. Põhimõtteliselt oleks bioenergeetikas
võimalik ATP asendada fosfoanhüdriidset sidet sisaldava
anorgaanilise pürofosfaadiga (mõnel juhul pürofosfaadi hüdrolüüsi
metabolismis ka rakendatakse), ent viimasel puuduvad suurt
selektiivsust tagavad struktuursed determinandid, mis on vajalikud
bioloogiliste katalüsaatorite, ensüümide, töös. ATP lämmastikalus
adeniin on aga mitmete potentsiaalsete vesiniksidemete doonoriks
või aktseptoriks, samuti on see heterotsükliline struktuur väga
spetsiifilise kujuga ning saab osaleda selektiivsetes hüdrofoobsetes
interaktsioonides. Kõik see tagab ensüümreaktsioonide suurema
spetsiifilisuse võrreldes sellega, mida suudetakse saavutada lihtsat
pürofosfaadi molekuli kasutades.
2. Lämmastikaluse ühendab trifosfaadiga viiesüsinikuline suhkur
riboos. Ka riboos ei osale vahetult bioenergeetika seisukohalt
olulistes reaktsioonides.
3. Kolmest fosfaadist koosnev trifosfaatne struktuur, kus fosfori
aatomid on omavahel ühendatud anhüdriidsete sidemete (O
aatomi) kaudu. See struktuur on molekuli funktsionaalne
“töökeskus”. Iga anhüdriidsideme hüdrolüüsil on võimalik
vabastada piisav hulk energiat, et suunata paljusid biosünteetilisi
ehk anaboolseid reaktsioone keerukamate molekulide tekkimise
suunas. Esterside, mis seob riboosi jäägi esimese fosfori aatomiga,
erineb eelnevalt kirjeldatud anhüdriidsidemetest. Fosfoestersideme
ja fosfoanhüdriidsideme hüdrolüüsil vabaneb erineval hulgal
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energiat. Fosfoesterside ei ole makroergilise iseloomuga, küll on
makroergilised aga nii esimese ja teise kui ka teise ja kolmanda
fosfori vahelised sidemed.
Miks on adeniin bioenergeetikas kõige enam kasutatava
nukleosiidtrifosfaadi lämmastikaluseks, ei ole lihtsalt põhjendatav.
Võimalik, et tegu on evolutsioonis fikseerunud juhusega. Põhimõtteliselt
võiks ATP-d edukalt asendada nii GTP kui ka nukleotiidid, kus
lämmastikalused koosnevad mitte kahest, vaid ühest heterotsüklist – UTP
või CTP. Paraku on ATP roll sarnane kõigis elusorganismides, mis näitab
tema funktsiooni evolutsioonilist konserveerumist. Ülejäänud kolm
nimetatud ribonukleosiidtrifosfaati on kitsama spetsiifikaga, näiteks GTP-d
kasutatakse lisaks RNA sünteesile energiaallikana eelkõige valgu
biosünteesi erinevatel etappidel.
Kas oleks võimalik asendada fosfor ATP koosseisus ja teistes
biokeemilistes ühendites mõne teise elemendiga?
ATP hüdrolüüsil vabaneb suur hulk energiat. Seda energiat kasutatakse
mitmesuguste termodünaamika seisukohast ebasoodsate reaktsioonide
läbiviimiseks. Samas ei tähenda see aga sugugi, et ATP laguneks
vesilahustes kiiresti. Igapäevases praktikas on ATP neutraalse pH-ga
varulahuseid võimalik +4oC juures säilitada nädalaid. Teisiti öelduna, ATP
on kineetika seisukohast piisavalt stabiilne ning selleks, et tema hüdrolüüs
piisava kiirusega toimuks, on vajalik katalüüs. ATP hüdrolüüsienergiat on
seetõttu võimalik üleliia pingutamata säilitada, kuni see leiab spetsiifilise
rakenduse mõnes ensüümide poolt katalüüsitavas protsessis. Kineetiline
stabiilsus, ühendatuna termodünaamilise ebastabiilsusega, muudab
polüfosfaadid eriti sobivaks selle tsentraalse funktsiooni jaoks, mida nad
raku biokeemias täidavad. Kas sarnaste omadustega biokeemilist süsteemi
oleks võimalik konstrueerida mõne teise elemendi baasil? Aastal 2010
avaldati ajakirjas Science sensatsiooniline töö, mis väitis, et USA California
osariigis asuvas Mono järves on leitud liik baktereid, GFAJ-1, kelle
nukleiinhapped sisaldavad fosfori asemel märkimisväärses koguses arseeni
(Wolfe-Simon jt 2011). Et nukleiinhapped sünteesitakse teadaolevalt
nukleosiidtrifosfaatidest lähtudes, pidanuksid antud juhul vastavad
organismid sisaldama ka nukleotiidide derivaate, kus α-fosfori asemel on
arseeni aatom. Selles töös esitatud analüüs tekitas biokeemikute hulgas
olulist skepsist. Põhjus on lihtne: arsenaadi AsO43- derivaadid on võrreldes
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fosfaate sisaldavate ühenditega hüdrolüüsi suhtes tohutult ebastabiilsemad.
Umbes aastapikkuse töö tulemusel, kus teised rühmad püüdsid nimetatud
töö andmeid kriitiliselt kontrollida ja täiendavaid kontrolleksperimente läbi
viia, selguski, et esialgne skepsis oli õigustatud ning arseeni sisaldavaid
elusorganisme Maal siiski ei leidu.
Küll on aga laboris sünteesitud ATP analooge, kus üks fosfori aatom
on näiteks asendatud lämmastikuga. Selliste ATP derivaatide hüdrolüüsi ei
ole paljud ensüümid, mis substraadina tavaliselt ATPd kasutavad,
võimelised katalüüsima, ehkki ensüüm-substraat kompleks moodustub
normaalselt. Meenutame, et nukleotiidi äratundmises on oluline
lämmastikaluse struktuur. AMPPNP lühendiga tähistatav ühend on seetõttu
osutunud vägagi kasulikuks eksperimentaalseks vahendiks, mis võimaldab
tõestada, kas teile huvipakkuv protsess vajab toimimiseks ATP hüdrolüüsi
või piisab lihtsalt nukleotiidi olemasolust süsteemis.
Sageli korduma hakkavad küsimused
1.

2.

3.

4.

Milline näeb välja ATP? Puhas ATP on soola kujul valge
kristalne aine. Meie silmale on ATP vesilahus värvusetu, ent
ultravioletses spektriosas hakkab lämmastikalus adeniin kiirgust
neelama, omades neeldumismaksimumi umbes 260 nm
lainepikkuse juures.
Kas ATP hüdrolüüsil vabaneb rohkem energiat kui GTP
hüdrolüüsil? Ei, nii GTP, ATP kui ka CTP ja UTP hüdrolüüs on
energeetiliselt samaväärsed.
Kas ATP söömine toidulisandina annab kõvasti energiat
juurde? Kahtlane. ATP nagu ka teised nukleotiidid, ei läbi
rakumembraane. Selleks tuleb esmalt vabaneda negatiivselt laetud
fosfaatrühmadest, aga siis läheb kaotsi ka makroergilisus.
Mis juhtub, kui ATP-d on organismis liiga palju? Kas me
saame üleliigse ATP lihtsalt oksüdeerida nagu näiteks
suhkruid või rasvasid? Nii lihtsalt siiski kõik ei lähe. Eriti
probleemne on ATP koosseisu kuuluvast lämmastikalusest
vabanemine. Meie organismis tekib sellest lämmastikalusest
ainevahetuse lõpp-produktina puriini derivaat, mida nimetatakse
kusihappeks. See ühend on vees halvasti lahustuv ja tema kristallid
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5.

6.

võivad liigestesse kuhjumisel tekitada tõsist valu. Seda tõbe
kutsutakse podagraks.
Aga kui ATP-d on vähe, kas meie organism on võimeline seda
juurde sünteesima? Jah, me saame ATP-d de novo juurde
sünteesida, ehkki protsess on energiamahukas. ATP koosseisu
kuuluv lämmastikalus adeniin sünteesitakse enamasti ühe aatomi
kaupa, liites neid erinevatest allikatest võetuna üksteise otsa.
Süntees toimub algusest peale suhkru, st riboosi küljes, seega
saadakse sünteesiprotsessi tulemusel kohe nukleosiid adenosiin,
mitte vaba lämmastikalus.
Kui palju maksab ATP? Keemiafirma “Sigma” kataloogis on 1
gramm 99% puhtusega ATP preparaati müügil hinnaga 31,30 EUR
(+käibemaks).
Vau! Eile sai nagu 60 kg sünteesitud…
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Fosfor taimes – tähtsus, mõju, puudus ja üleküllus
Katrin Uurman
Fosfor on lämmastiku, kaaliumi, kaltsiumi, magneesiumi, raua ja väävli
kõrval üks tähtsamaid elemente taimede elutegevuses. Tihti nimetatakse
fosforit põhitoiteelemendiks, mida antakse taimedele väetistega suhteliselt
suurtes kogustes (võrreldes nt kaltsiumi, raua ja väävliga). Fosforit on
taimes keskmiselt 0,1 – 0,3% (Kuldkepp 1994). Vaatamata üliväikesele
kogusele on tema tähtsus taimede kasvu ja arengu juures väga suur ning
mitmekülgne.
Fosfor kuulub asendamatu elemendina valkainete, nukleiinhapete,
vitamiinide, hormoonide jt tähtsate taimede kasvu reguleerivate ühendite
koosseisu. Fosfori sisaldus võib sama taime erinevates osades olla vägagi
erinev. Kõige fosforirikkamateks on taimede reproduktiivorganid
(paljunemisorganid). Neis võib fosfori sisaldus olla isegi 5–10 korda
suurem kui vegetatiivorganites (Kuldkepp 1994).
Fosfori ülesanded taimes on vägagi olulised ja mitmekesised. Fosforil
on keskne koht taimede hingamisprotsessis, fotosünteesis ja lipiidide
moodustamisel. Fosfor parandab taimedes valgu ja nukleoproteiidide
sünteesi. Nukleoproteiidid ja nukeliinhapped esinevad peamiselt taimede
rakutuumade valkainete koostises (Kuldkepp 1994). Need on energiarikkad
ja taimed kasutavad neid mitmetes sünteesiprotsessides. Fosforhape on
eelkõige raku energiavahetuse keskmeks. Fosforit võib taimedes esineda ka
varuna mineraalsel kujul olles element, mis põhjustab nt taimede juurtesse
suhkru ja tärklise talletumist (Kuldkepp 1994). Taimejäänuste lagunemisel
vabaneb fosfor enamasti sooladena, mida taimed saavad uuesti kasutada.
Fosfor võib mullas olla nii orgaaniliste ühenditena (ca 25–30%) kui ka
mineraalsete fosfaatidena (ca 70–75%). Väga väike osa (ca 2–5%)
üldfosforist on mullas kujul, mis on taimedele koheselt omastatav
(Kuldkepp 1994). Seevastu orgaaniliste ja mineraalsete ühenditena taimed
fosforit ei omasta. Fosforiga toimuvad mullas keemilised protsessid, mida
nimetatakse keemiliseks neeldumiseks. Nimetatud protsessi käigus muutub
fosfor raskesti lahustuvateks ja taimedele raskesti omastatavateks
ühenditeks. Sõltuvalt mulla happesusest tekivad keemiliste protsesside tõttu
happelistes muldades Al- ja Fe- fosfaadid, lubjarikastes aga Ca-fosfaadid
(Kärblane 1996). Kuna enamus fosforist seotakse keemiliselt, ei toimu
muldades kuigi ulatuslikku fosfori väljauhtumist (leostumist), v.a. pikemate
vihmaperioodide korral. Keemiline neeldumine võimaldab fosforit
väetistega anda ühe väetuskorraga rohkem ehk varuga. Fosfori keemilist
neeldumist aitab vähendada orgaaniliste ja lubiväetiste süsteemne
kasutamine. Küll aga võib nentida, et fosfor- ja lubiväetise samaaegne
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kasutamine aktiveerib keemilist reaktsiooni fosforväetisest vabaneva
fosforühendi ning lubiväetisest vabaneva kaltsiumi vahel.
Taimed omastavad fosforit mullast eelkõige vees või nõrkades
orgaanilistes hapetes lahustuvate anioonidena – toitainetena (PO43-, HPO42-,
H2PO4-) (Kuldkepp 1994; Kärblane 1996). Omastatud fosfaadid on
taimedes väga liikuvad ja neid kasutatakse kiirelt. Eriti intensiivselt
omastavad taimed fosforit nooremas eas ja kasvuperioodi esimesel poolel.
Sellest tingituna tasuks fosforväetisi anda eelkõige kas sügisel
mullaharimise (künni) alla, pinnase ettevalmistamisel või varakevadel, enne
taimede aktiivse kasvuperioodi algust. Puuduse korral tuleb fosforväetis
kasutusse võtta aga vastavate tunnuste ilmnemisel.
Enam võib fosfori puudust esineda savirikastel, happelisematel
muldadel (Buczacki ja Harris 2010) ja tugevate sademete korral. Tugevad
ja pikaajalised vihmaperioodid põhjustavad mullas vabaneva fosfori
leostumist. Fosfori puudusel taimede kasv pidurdub või lakkab, lehtedele
tekib sinakas või violetjas värvus (LISA foto 1) ning leheroodude lähedusse
võivad tekkida tumepruunid, isegi mustad laigud. Taimede kasvuperiood
üldjuhul pikeneb ja esineb ka viljade mittevalmimist (Kärblane 1996). Eriti
ilmekalt võib fosfori puuduse tunnuseid esineda taime nooremas eas ning
alumistel (vanematel) lehtedel. Fosfor on element, mis paikneb puuduse
korral taime vanematest osadest noorematesse ümber. Tugeva ja
pikemaajalise puuduse korral võib tunnuseid esineda üle kogu taime.
Fosfori
üleküllusel
lüheneb
taimede
vegetatsiooniperiood,
intensiivistub generatiivorganite areng, mis põhjustab viljade enneaegset
valmimist ja saak jääb oodatust madalamaks. Fosfori üleküllust esineb
oluliselt harvem kui puudust.
Fosforit ei ole tema ülesannete tõttu taimes võimalik mitte ühegi teise
taimetoiteelemendiga asendada. Samas ei saa taim ilma fosforita
ootuspäraselt kasvada, areneda, saaki anda, säilida ega talvituda. Fosfor on
taimedele keemilise neeldumise tõttu raskesti omastatav, mistõttu võib
küllaltki sageli esineda fosforipuudust. Samas on fosfor mullas püsiv. See
võimaldab kasutajal fosforväetise või fosforit sisaldava kompleksväetise
andmiseks valida sobivaima aja.
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Fosfaatide teke tänapäeval ja Proterosoikumis
Lauri Joosu
Fosfor on võtmetähtsusega element fotosünteesi protsessis ja
metaboolsetes radades, kuigi selle sisaldus maakoores on ainult 0,09%
(Filipelli 2008). Fosfori teeb veel eriliseks asjaolu, et seda ei leidu
atmosfääris ning kogu fosforiringe piirdub litosfääri, hüdrosfääri ja
biosfääriga. Sellest tingituna on fosfor läbi geoloogilise mineviku olnud üks
olulisemaid bioloogilist produktsiooni piiravaid elemente, mille pärast on
organismide vahel käinud pidev konkurents.
Elusorganismide suremisel need lagundatakse ning nendes sisalduv
fosfor läheb kiiresti bioloogilisse aineringesse tagasi. Harvad on olukorrad,
mil keskkonnas on fosforit rohkem kui organismid vajavad ning see settib
välja mineraalina apatiit. Kui see aga juhtub, eemaldatakse fosfor pikaks
ajaks bioloogilisest aineringest, sest protsessid, mis paljastavad
fosforirikkad kivimid murenemisele, on äärmiselt aeglased või esinevad
harva (nt orogenees, liustike kulutus jne). Seega mõjutavad fosfori
aineringe ja elusloodus üksteist tugevalt ning kui ühel ajaperioodil toimub
globaalne fosfori mattumine setetesse, siis järgnevateks kümneteks või isegi
sadadeks miljoniteks aastateks on osa fosforist eluslooduse jaoks
kättesaamatu. Teisalt jälle kui ühel ajal paljandub suures koguses
fosforirikkaid kivimeid (nt Himaalaja mäestiku teke) ning algab nende
aktiivne murenemine, suureneb fosfori sisaldus veekogudes, mis on
eelduseks bioproduktsiooni kasvule.
Fosfor moodustab settekivimites enamasti mineraali apatiit, mille
põhikomponentideks on lisaks fosforile veel kaltsium, hapnik ning
karbonaat-, hüdroksüül- või floori ioonid. Täiendavalt on apatiidi
struktuuris lubatud erinevad asendused ning väga väikestes kogustes võivad
esineda peaaegu kõik perioodilisustabeli elemendid. Laboratoorsed katsed
aga kinnitavad, et kui toimub apatiidi keemiline settimine, siis
jälgelemendid apatiidis peegeldavad nende suhet merevees. Seeläbi on
apatiit justkui seif, kus on talletatud info keskkonnatingimuste kohta ajal,
mil mineraal tekkis. Küsimus on ainult selles, kas me mõistame, mis seifis
peidus on? Kindlasti on asju, mida me veel ei mõista, aga üht-teist oskame
välja lugeda küll. Paljukasutatud meetod on apatiidis sisalduvate
lantanoidide mõõtmine. Lantanoidid on üksteisele äärmiselt sarnase
käitumisega
elemendid,
mis
paiknevad
perioodilisustabelis
järjekorranumbriga 57 kuni 71 ja paigutatakse enamasti tabeli allaserva.
Mõõtes nende sisaldust apatiidis ja võrreldes tulemusi erinevate
standarditega, on võimalik hinnata hapniku sisaldust merevees, kui
redutseeruvad olid keskkonnatingimused ning ka seda, kas apatiit tekkis
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avatud süsteemis, mis oli tasakaalus mereveega, või mitte. Hapniku
isotoopide määramine võimaldab hinnata temperatuure apatiidi tekkimise
ajal. Seejuures ei tohi aga kunagi unustada, et ka diagenees võib mõjutada
jälgelementide sisaldusi ja isotoopsuhteid ning tulemuste interpreteerimisel
tuleb olla ettevaatlik.
Sadu miljoneid aastaid tagasi toimunud fosfogeneesi mõistmisel on
abiks tänapäevaste aktiivsete fosfogeneesi piirkondade uurimine. Tegelikult
valitseb ka tänapäevase apatiidi tekkes palju arusaamatut, sest fosforit
kontsentreerivaid protsesse on erinevaid ning tihti valmistab probleeme
nende olulisuse hindamine tervele fosforiringele. Tänapäeval on suurimad
fosfogeneesi piirkonnad kontinentide äärealad, kus toitaineterikas süvavesi
kerkib veepinna lähedale, soodustades intensiivset bioproduktsiooni. Suur
osa surnud orgaanilisest ainest lagundatakse veesambas, kuid osa langeb
siiski ka põhja, moodustades orgaanikarikkaid mudasid, kust on leitud
kõige kõrgemaid apatiidisisaldusi. Namiibia rannikul läbiviidud uuringu
kohaselt on kõrge fosforisisaldus seotud just väävlibakerite kolooniatega
(Schulz ja Schulz 2005). Schulz ja Schulz pakkusid välja teooria, mille
kohaselt seovad sette ülaosas elavad väävlibakterid hapnikurikastes
tingimustes oma rakku suures koguses fosfaati ning kui
keskkonnatingimused muutuvad anaeroobseks, kasutavad nad seda fosfaati
energia saamiseks. Selle käigus „pumbatakse“ fosfaat kiiresti rakust välja,
mis tingib selle sisalduse järsu tõusu sette pooriruumis ja viib apatiidi
väljasettimiseni. Nende uurimustöö kohaselt põhjustas fosfaadi hulga tõusu
pooriruumis väävlit oksüdeeriv bakter Thiomargarita namibiensis. Siiski
pole ta ainuke bakter, kes selleks suuteline on, sest samasugust protsessi
suudab läbi viia ka bakter Beggiatoa (Brock ja Schulz-Vogt 2011) ning
tulevikus avastatakse neid ilmselt veelgi.
Heites pilgu minevikku, leiame, et esimene globaalne fosforit
sisaldavate mineraalide teke leidis aset umbes kaks miljardit aastat tagasi.
Sellest ajaperioodist on leitud fosforit sisaldavaid settekivimeid üle
maailma (LISA joonis 1). Tegemist on keeruka ja sündmusterohke etapiga
Maa ajaloos, sest paarsada miljonit aastat varem toimunud Suur
Hapnikusündmus, mille käigus tekkis Maa atmosfääri vaba hapnik, lõi
segamini kogu senise aineringe. Algas erinevate mineraalide
oksüdeerimine, mis suurendas toitainete sissekannet jõgedesse ja
maailmamerre. Lisaks toimusid mitmed äärmiselt ulatuslikud jäätumised,
mis katsid peaaegu terve maakera. Järgmine globaalse skaalaga fosfogenees
toimus Proterosoikumi lõpus ca 600 miljonit aastat tagasi ning jällegi
langeb samale ajaperioodile hapnikutaseme tõus atmosfääris. Just
Neoproterosoikumi lõpuks tõuseb hapnikusisaldus umbes tänapäevasele
tasemele.
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Tänapäeval tegelevad mitmed teadlaste grupid uurimistööga, mille
eesmärgiks on välja selgitada Paleo- ja Neoproterosoikumis aset leidnud
fosfogeneesi põhjused ja tagajärjed, sest, nagu eelpool kirjeldatud, on
fosfori aineringe tihedalt seotud elusloodusega ning seeläbi paljude teiste
elementide ringetega. Tegemist on väga kompleksse probleemiga, mille
puhul on tihti keeruline eristada globaalseid signaale lokaalsetest ning
põhjuseid tagajärgedest. Keerukust lisab veel vanade kivimite diagenees ja
moone, mis tihti on muutnud erinevaid geokeemilisi suhteid kivimites.
Selle sasipuntra lahtiharutamiseks annavad võimaluse üha paranev
analüütiline võimekus ning tänapäevase fosfogeneesi parem mõistmine.
Hiljuti avaldati ajakirjas Nature Geoscience uurimus Karjalas
leiduvatest fosfaatidest (Lepland jt 2014). Uurimustöö käigus kirjeldati
proove elektronmikroskoopia abil ning mõõdeti erinevate jälgelementide
sisaldusi
apatiidis.
Tulemused
näitasid
osalist
apatiidi
ümberkristalliseerumist.
Uurimise
fookus
aga
seati
ümberkristalliseerumisest puutumata proovidele ning sealsed apatiidi
lantanoidide spektrid olid väga sarnased sellele, mida näeme tänapäeval
kontinentide äärealadel tekkival apatiidil. Lisaks aga tuvastati
elektronmikroskoopia abil kahte tüüpi mikrofossiile, millest ühed
interpreteeriti Thiomargarita namibiensise sarnasteks väävlibakteriteks. See
omakorda viis järeldusteni, et tänane fosfori aineringe oli välja kujunenud
vähemalt kaks miljardit aastat tagasi ning on võimalik, et ulatusliku
fosfaatide väljasadenemise tingisid laialt levinud väävlibakteritele soodsad
keskkonnatingimused. Nimelt vajavad väävlibakterid (i) fosfori allikat ehk
kõrget bioproduktsiooni, (ii) hapnikku veesambas ning (iii) muutuvaid
redokstingimusi. Selliste tingimuste väljakujunemine võttis aga pärast Suurt
Hapnikusündmust aega, mistõttu algas fosfori väljasettimine ca 300
miljonit aastat hiljem. Seda hüpoteesi peavad kinnitama või ümber lükkama
tulevased uuringud Paleoproterosoikumi fosfaatidest. Hetkel ei ole teistest
leiukohtadest väävlibakterite fossiile tuvastatud, kuid pole ka teostatud nii
põhjalikke uuringuid.
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Fosfaatne biomineralisatsioon ja Balti oobolus-fosforiidi apatiitse
komponendi kristallokeemia
Jüri Nemliher
Biomineralisatsiooniks nimetatakse protsessi, mille käigus organismi
elutegevuse mõjul tekib stabiilne mineraal (Lowenstam 1981). Vees
mittelahustuva faasi teke võib olla otsene – mineraalid sekreteeritakse
rakusiseselt (nt sise- või välisskelett, spetsiaalmoodustised (nt kuulmekivid
e otoliidid)), või kaudne – mineraalid tekivad rakuväliselt, läbi
süngeneesi/varadiageneesi elutegevusest tingitud muutuste tõttu. Esimesel
puhul nimetatakse seda matriitsmineralisatsiooniks (tekib organismi
metabolismi poolt otseselt kujundatud ja in vivo kontrollitud mineraalorgaaniline komposiitmaterjal), teisel puhul aga bioloogiliselt indutseeritud
mineraalitekkeks, mille all tuleks mõista ioonide biotranspordi ja ka
settekeskkonna Eh ja pH muutuste tõttu tekkivaid mineraalikoosluseid (nt
BIF’ide moodustumist PR2).
Planeet Maa ajaloos on esimene märkimisväärne skeletiteke seotud nn.
Kambriumi plahvatusega, õigupoolest sinna geokronoloogiline piir
tõmmataksegi. Selle põhjuseks on pakutud (Kazmierczak jt 1979)
maailmamere keemilise koostise globaalset muutust: eelnev Na-rikas
ookeanivesi muutus tektooniliste protsesside tõttu oluliselt Ca-rikkamaks.
Kuna Ca2+ on oluline rakusiseste reaktsioonide vallandaja, mis on suuteline
läbima rakumembraani, siis tema liigne kontsentratsioon tsütoplasmas on
organismile letaalne. Nii suutsidki PR/FZ maailmamere kemismi muutuse
üle elada vaid need taksonid, mille esindajate biokeemilisse jadasse tekkis
rakusisese Ca2+-iooni mittelahustuvasse vormi sidumise adaptsioon ehk
biomineraliseerimise kohastumine.
Enamlevinud (mahu poolest) vees mittelahustuvad Ca-biomineraalid
on heksagonaalne karbonaat (kaltsiit), rombiline karbonaat (aragoniit) ning
lisa-aniooniga fosfaat (apatiit). Esimesed on mitmete hõimkondade hulka
kuuluvate organismide, näiteks limuste, õisloomade, okasnahksete,
foraminifeeride jpt, poolt sekreteeritavad olulised välis- ja sisetoeste
mineraalid. Apatiit on aga keelikloomade nii sise- kui välisskeleti
mineraalset komponenti moodustav mineraal ja selgrootute hulgas omane
vaid klassi Lingulata esindajatele (lisaks väljasurnud rühm Conularia,
incertae sedis).
Apatiit – (Ca, Na, REE)10(PO4,CO3)6(OH,F,Cl)2 – on Maal levinud
mineraalidest üks enim paindliku kristallvõre võimalike variatsioonidega
mineraal. Heksagonaalne võrestruktuur säilib isegi ca 10%
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võreparameetrite muutumise korral; sealjuures muutuvad ioonidevaheliste
sidemete pikkused, kuid võresuundade kristallograafiliste nurkade
vahelised suurused jäävad heksagonaalsele süngooniale (ruumigrupile
P63/m) vastavaks.
Apatiitide perekonna mineraale on võimalik jagada (i) endogeensete
apatiitide rühmaks, kus isomorfism esineb valdavalt Ca-positsioonis (REE
ja muu eksootika), (ii) settelisteks apatiitideks, mille puhul isomorfism
ilmneb valdavalt Ca2+ → 2Na+ ja koos sellega PO43- → CO32- positsioonis
ning (iii) bioapatiitideks, kus lisa-aniooni positsioonis on reeglina suuremal
või väiksemal määral OH-. Vastavalt muutuvad ka mineraalierimi
kristallvõre parameetrid.
Happeliste ja ka leelis-tardkivimite tavalise aktsessoorse mineraalina
esineva Ca-fosfaadi – F-apatiidi – võreparameetriteks on a~9,37Å (piki
kuuekandilist prismat, L6) ja vähem varieeruva võresuuna puhul c~6,88Å
(eelnevaga risti 3×hk0 – nt McConnell 1952, Hughes jt 1989). Empiiriliste
andmete alusel (nt Nemliher 2005) selgub, et bioloogilist päritolu
kaasaegsete skeletiapatiitide puhul on vastavad parameetrid a>9,37Å ja
c~6,88Å. Setteliste ehk indutseeritud biomineralisatsiooni käigus tekkinud
apatiidierimite hulgas on enamlevinud aga erimid, mille võreparameeter a
on oluliselt väiksemate mõõtmetega. Enamasti on seda täheldatud
“värskete”, st. enam-vähem Kainosoikumi vanusega uuritud palade puhul,
kus apatiidi kristallvõre võreparameeter a on laias laastus väärtusega
~9,32Å, mis on põhjustatud karbonaatiooni tüüpilisest asendumisest
tetraeedrilise ortofosfaatse iooni positsiooni. Sellega kaasneb Na+-iooni
asendumine mineraali kristallvõresse, mis tekitab tasapinnalisest
karbonaatioonist kolmemõõtmelise struktuuriühiku (Nemliher jt 2004).
Kaasaegsete skeletiapatiitide ning tõusuhoovuse apatiitide kristallvõre
uuring näitas, et nende omadused grupeeruvad, koondudes parameetite a ja
c alusel rohkem või vähem diskreetseteks väljadeks (joonis 1). Siinkohal on
seda seletatud ühest küljest taksonispetsiifilise orgaanilise matriitsi
biokeemiliste omadustega ja teisest küljest sarnaste Eh ja pH tingimustega
mandrinõlva setete pooriruumis, mille puhul selles kristalliseerub
tõusuhoovuse apatiit. Joonisel 1 toodud geo-apatiidi materjal pärineb
Maroko, Tšiili ja Namiibia šelfidelt, seega üpris erinevatest
settekeskkondadest. Tõenäoliselt on kaasaegse maailmamere süvavee
koostise puhul just taoline settelise apatiidierimi moodustumine sün- ja
diageneesikeskkonnaga tasakaalus.
Skeletiapatiitide moodustumine toimub mitteküllastunud kehavedelike
keskkonnas ning nende omadused on otseselt matriitsi omadustega
määratud. Viimase peamisteks komponentideks on valk (karbonaatse
mineralisatsiooni puhul siiditaoline valk ja apatiitse puhul kollageen) ning
erinevad polüsahhariidid. Bioapatiidi puhul on pakutud (nt Veis ja Sabasy
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1983), et moodustuva erimi võreparameetrite väärtuse kujundab
dikarboksüül aminohapete korduvuse geomeetria kolmikheeliksi-kujulises
kollageeni molekulis, mille COO- radikaalid koordineerivad Ca2+ ruumilist
sidumist organomineraalsesse kompleksi. Tuleb silmas pidada, et joonisel 1
esitatud andmed on suhteliselt ebaühtlase materjali omaduste uuringu
tulemus. Indutseeritud mineralisatsioonil kristalliseerunud apatiidierimi
omadused tulenevad kaasaegse (valdavalt Neogeeni–Paleogeeni vanusega)
maailmamere tingimustes kuhjunud setendite pooriruumis keskmiselt
valitseva Ca2+, PO43- ning enimlevinud lisaaniooni (F-) segu
lahustuvuskonstandist.

Joonis 1. Uuritud kaasaegsete bioapatiitide võreparameetrite jaotus, arvutatuna
Kallaste ja Nemliher (2005) mudeli alusel.

Bioapatiitide erinevuse interpreteerimisel peaks lähtuma kahest
asjaolust: taksoni fülogeneetilisest vanusest ning mineraliseerunud koe
tüübist. Nimelt, lingulaatide kodade poolmed, samuti kõhrkalade soomused
on naha (eksodermise) derivaat, samal ajal kui teistel selgroogsetel (NB!
luustunud ehk mineraliseerunud seljakeelikuga loomade) uuritud apatiit on
siseskeleti mineraalne komponent. See on oluline, sest uuringud on
näidanud (Pan ja Watabe 1988), et lingulaatide kodade sekreteerimiseks
vajalik ortofosfaat pärineb toidust (hõljumist ehk orgaanikast), samal ajal
kui Ca2+ seotakse apatiidi võrestruktuuri ookeaniveest. Kõhrkalade puhul
(uuriti haide ja raide plakoidsoomuseid, Nemliher jt 1997) on metabolism
kindlasti kaugelt enam organismi poolt kontrollitud, nii katioonide kui
anioonide “sättimine” bioapatiidi kristallvõresse käib läbi kehavedelike
ning pole väliskeskkonnast nii palju sõltuv. Ning kindlasti on “päris”selgroogsete spetsiifiliste omaduste formeerumisel endo/eksodermise
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omaduste
taksonispetsiifilise
metabolismi puhul määrav organismi biokeemia. Nii on ilmselgelt erinevad
isegi ühe isendi (nt Homo sapiens) hammaste ja luude kristallvõre
omadused (Kallaste ja Nemliher 2005).
Pidades silmas bioapatiitide omaduste surmajärgsete muutuste mustrit,
peaks kilbile tõstma asjaolu, et surmajärgselt, muutudes bio-objektist geoobjektiks, kaob negentroopiat produtseeriva tasakaalulise süsteemi kontroll
(pidevalt stabiilsena, in vivo, matriitsi) mineraali omaduste üle.
Juhul, kui mineraliseerunud kude säilib kivistisena, siis primaarselt
bioapatiitne komponent säilitab tasakaalu settekeskkonna tingimustega.
Elusorganismis sekreteerunud bioapatiidi kristallvõre tasakaalustub
diageneesi keskkonnaga (Nemliher jt 2004). Kristallokeemilises mõttes
tähendab see, et suhteliselt (geoloogilises mõistes) lühikese aja jooksul lisaaniooni positsioonis valdav OH--ioon asendub F--iooniga (element
diageneetilise keskkonna pooriruumist), PO43- positsiooni asendub CO32-,
millega kaasneb kindlasti Na+ inkorporeerumine (potentsiaalse) fosfaatse
fossiili koostisesse. Post mortem bioapatiidi ning ka settelise geoapatiidi
diageneetilist arengut kujutab üldistatud kujul joonis 2. Nagu eelnevalt
mainitud, värske bioapatiit evib reeglina kristallvõret, mille võreparameeter
a>9,37Å, samal ajal kui settelise, indutseeritud mineralisatsioonil
kristalliseeruva erimi vastav näitaja on kahtlemata a<9,37Å. F-apatiit
(mõõduka CO32- sisaldusega) näibki olevat litosfääris esineva P-sisaldava
mineraalina kõige stabiilsem. Juhul, kui apatiiti sisaldav litokeha satub
murenemistingimustesse, siis ta mureneb (kaob); kui moondetingimustesse,
siis ta kujuneb F-apatiidiks. Siinkohal peab muidugi märkima, et selline
kokkuvõttev number nagu kristallvõre parameeter on üldistav näitaja, mis
markeerib vaid keskmist võre varieeruvust, mitte konkreetset
kristallokeemiat.
Kui planetaarsel tasemel heita pilk sellesse katkematusse sündmuste
mustrisse, siis paratamatult tõuseb esile teatud eriline sündmus, mis
markeerib fosfaatse biomineralisatsiooni säilinud ilminguid tolleagse
isoleeritud kontinendi – Baltica – šelfidel toimunut. Praegu teatakse seda
kui Baltica fosforiidi-basseini.
Baltica kontinendi šelfil valitsesid Vara/Kesk-Kambriumi kuni VaraOrdoviitsiumi ajal tingimused, mis võimaldasid lingulaatide vohamise
(epikontinentaalne meri, normaalsoolsus ja rikkalik hõljum, samuti ka
oluline elukeskkonna soojenemine – võrreldes eelneva perioodiga). Selle
taksoni esindajate fossiliseerunud poolmetest koosnebki meie fosforiit –
biogeenset päritolu nn. oobolus-fosforiit. Kivististena säilinud vastava
vanusega lingulaatide skeletielemendid moodustavadki meie fosforiidi
põhikomponendi, selle “loojateks” on olnud liigid nagu Ungula ingrica,
Schmidtites celatus, Obolus apollinis, Ungula convexa, Ungula inornata,
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Joonis 2. Bio- ja geoapatiitide arengu sün- ja diageneetiliste omaduste mustri üldistus, tuginedes nende omaduste arengule
geoloogilises lähiajaloos (Nemliher jt 2004 andmestiku põhjal).

Keyserlingia buchii ja Helmersenia ladogensis.
Sestap, Balti-Laadoga regioonis asuv Alam-Paleosoikumi vanusega
fosforiidi esmane apatiitne komponent oli matriits-mineralisatsioonilise
tekkega OH-apatiit. Tulenevalt tolleaegsest (tõlkides selle kaasaegse
geograafia keelde) paleobasseini konfiguratsioonist on nii vastavate
fosforirikaste kihtide vanus kui ka paksus erinev. Idapoolsed (VF
Leningradi Oblast) on kujunenud Vara-Kambriumist kuni VaraOrdoviitsiumini, samas kui läänepoolse (Eesti) basseiniosa fossiliseerunud
biomassi maksimum juhtus just Kambriumi ja Ordoviitsiumi ladestute
piirile. Vastavalt muutub ka erinevate kivististe leidumine terrigeensete
liivakivimite kihistutes. Rekonstrueerides tolleaegseid tingimusi vanuse
(konodondid on heaks markeriks) või siis siliklastilise komponendi
(kvartsliiv, selle terasuuruse ja ümardatuse astme kaudu) alusel on võimalik
teha rekonstruktsioone oobolus-mere tolleaegsete olude kohta. Kahtlemata
oli praegu ida pool asuv bassein (võrreldes nt Rakvere fosforiidi basseiniga)
sügavaveelisem ja moodustus varem. Bioproduktsiooni maksimum selle
kontinendi epikontinentaalse mere basseinis aga jäi praeguse Eesti ala
keskossa Rannu kihistiku (nt Heinsalu jt 1991) moodustumise aja
tingimuste ja Maardu kihistiku basaalkonglomeraadi moodustumise (nt
Tallinna piirkond) perioodi.
Taoline, planeet Maa ajaloos suhteliselt unikaalne, bioproduktsiooni
plahvatuslik kasv tekitas ka teisese bioproduktsiooni. Surnud biomass
(samad lingulaadid) said post mortem oluliseks – ja mis peamine, vees
lahustuvaks – PO43- allikaks. Samal ajal, mattudes pealekuhjuvate setete
alla, langes oluliselt süngeneetiline Eh tase – lihtsalt hapnik sai otsa, ta
ühines pooriruumis olevate katioonidega. Settekihindis aga toimus fosfori
oluline ümberjaotus. Vees lahustuv (algselt bioloogilise päritoluga)
ortofosfaat reageeris diageneetilises keskkonnas Ca-iooniga ning tekkis
uus, settelistele apatiitidele vastav faas.
Nii ongi, et meie fosforiidimaardlate fosfaatne komponent –
lingulaatide kojad – koosneb tegelikult kahest apatiitsest erimist: bio- ja
geoapatiidist. Jooniselt 3 nähtub, et teatud aladel “konserveeris” geoapatiit,
iidse diageneesi tingimustes, mingi osa bioapatiidist. Kui nüüd võrrelda
joonisel 1 ja 3 esitatud numbreid, siis tekib kiusatus järeldada, et kord
kujunenud (laiema taksoni mõistes) biokeemia määrab sama rühma poolt
sekreteeritava biomineraali omadused.
Kuidas meie seda teame? Kuidas võime meie tugineda iidse
biomineraali kristallvõre variatsioonide matemaatilisele analüüsile? On ju
olemas suured valed. Ja need väikesed. Ja siis statistika… Kristallvõre
uuring on igal juhul statistika (Kallaste ja Nemliher 2005). Seega on selle

meetodi suhe reaalsusega… usupõhine väide, aga – reaalne (sest paremat
pole ju…)! Kas keegi siinkohal pakuks mõne parema meetodi välja?

Joonis 3. Kaasaegse lingulaadi (Lingula reevei, Hawaii, A), Ülem-Kambriumi
(Ungula ingrica, Eesti, B; sobitusfunktsioonidega) ja tõusuhoovuse-apatiidi
(Namiibia, C) XRD spektrid.

Kuna sarnaste objektide vahel on ioonide vahetus aeglustatud, lisaks on
puudunud protsessi kiirendavad faktorid nagu kõrge temperatuur ja rõhk,
siis on meie regioonis säilinud teadaolevalt (hetkel) unikaalne situatsioon –
Kallavere kihistu basaalkonglomeraadis (pisut ka Tosna kihistu vastavas
osas) esineb kaasaegsete lingulaatide bioapatiidile sarnane apatiidi erim,
mis on “konserveeritud” settelise, geoapatiidi erimiga.
Selline, fatsiaalselt (geograafiliselt) varieeruv koostis teeb selle
potentsiaalse maarde kasutamise raskendatuks. Aga ega me peagi seda
siinsamas kaevandama, me võime fosforväetisi osta mujalt maailmast,
näiteks arenenud kaevandusriigist nagu Maroko Kuningriik… või siis
mujalt.
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Kaltsiumfosfaatsed kivistised: pilk käsijalgse koja sisse
Liisa Lang
Ligikaudu 500 miljonit aastat tagasi olid merepõhja vallutanud
pisikesed, tänapäevaseid karpe meenutavad käsijalgsed ehk brahhiopoodid.
Nad elasid rahulikult oma jala abil merepõhja kinnitunult ning
käsihaarmetega toitu filtreerides, ega osanud tõenäoliselt unistadagi neile
tulevikus osaks langevast kuulsusest...
Tänaseks
on
kunagi
käsijalgsete
pehmet
keha
katnud
kaltsiumfosfaatsest mineraalist, apatiidist, moodustunud kojapoolmed
(LISA foto 1) ikka alles ja esinevad läätseliste kuhjetena nii Eestis kui
Loode-Venemaal. Kohati on need kuhjed nii paksud, et pakuvad fosforiidi
näol majanduslikku huvi, mille kõrval kipuvad aga kõik muud huvid
kahvatuma.
Esmapilgul homogeensetena näivatest käsijalgsete kojapoolmetest võib
nii mõndagi välja lugeda. Kojapoolmete mikrostruktuuri, mineraloogia ja
keemia uurimine aitab mõista fosforiidi koostist ja moodustumise põhjusi,
mis omakorda heidavad valgust fosforiidi tehnoloogilistele omadustele ning
kaevandamisega seotud võimalikele keskkonnariskidele. Lisaks sellele
annab fosfaatsete käsijalgsete kojapoolmete uurimine oma panuse
mitmesuguste muude teadlasi huvitavate suurte probleemide ja küsimuste
lahendamiseks. Seda kõike kolme põhilise infoallika alusel: struktuurid,
mineraalid ning keemia.
Struktuurid
Tänapäeval sekreteerivad käsijalgsed oma apatiitseid kojapoolmeid kiht
kihi haaval, nii et kõige alumised koja kihid on kõige nooremad. Kihid ise
aga ei ole kõik ühesugused, vaid mineraalse ja orgaanilise aine osakaal
erinevates kihtides varieerub. Nii koosnevad osad kihid peaaegu täielikult
apatiidist (nn kompaktsed kihid), teised aga sisaldavad rohkem orgaanikat.
Selline ehitus on vajalik, et koja mehhaanilisi omadusi (tugevus, elastsus)
võimalikult optimaalseks timmida, kõik selle nimel, et loomal oleks hea
oma elukeskkonnas elada. Ka fossiilsed kojad on kihilise ehitusega, mis hea
tahtmise korral on jälgitav juba palja silma abil. Suuremaid suurendusi
võimaldava skaneeriva elektronmikroskoobi all saab aga lähemalt uurida,
millest need kihid siis ikkagi koosnevad. Selgub, et osad kihid koosnevad
hästi kompaktselt asetunud apatiidikristallidest, teised kihid on aga
poorsemad ning apatiit moodustab neis pulgakesi, mida erialases keeles
kutsutakse baakulateks. Baakulate vahel esines loomade eluajal orgaaniline
aine, mis nüüdseks on lagunenud ning selle asemel on kivististes tühimikud
(LISA foto 2). Koja struktuurid on käsijalgsete evolutsiooni seisukohalt
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olulisel kohal, kuna on avastatud, et need on kohati muutlikumad kui koja
väliskuju (Cusack jt 1999), st. nende abil saab hinnata loomade arengut
isegi siis, kui väliselt tundub, et arengut ei olegi toimunud. Ligikaudu 500
miljoni aasta vanuste käsijalgsete kodade uurimise käigus on leitud ka väga
peeneid fosfaatseid kiude, mis on palju peenemad kui tavalised apatiitsed
pulgakesed ning mida on interpreteeritud kui algselt orgaanilisi (võimalik,
et valgulisi), kuid nüüdseks fosfatiseerunud kiude (Lang jt 2011; Puura ja
Lang 2011; Lang ja Puura 2013). Need kiud on ligikaudu 200 nm (0,0002
mm) jämedused ja võisid toetada baakulate kasvu looma eluajal. Sellised
avastused näitavad, et vähemalt osad fosfaatetest käsijalgsete kodadest
võivad vaatamata oma kõrgele vanusele olla erakordselt säilinud ning et
neist saadav info võib osutuda oluliseks mõistmaks, kuidas toimus
varajastes skelettides fosfaatne biomineralisatsioon ning apatiitsete
struktuuride arendamine. Selleks, et mõista fosfatiseerunud orgaanika
olulisust, tuleks lähemalt vaadata fosfatiseerumise protsessi.
Fosfatiseerumine ehk kuidas valgust kivi sai?
Fosfatiseerumine on kõige detailsem säilivusviis, kus algne olukord
võib nanomeetri täpsusega kivistuda ja sadu miljoneid aastaid säilida
(Allison 1988). Pehmete kudede fosfatiseerumine on suhteliselt haruldane
protsess, mille toimumiseks on vaja teatud tingimuste kokkulangemist.
Kuna pehmete kudede fosfatiseerumine on õnnestunud ka kontrollitud
laboritingimustel (nt Briggs ja Kear 1994), siis on selle protsessi ligikaudne
toimumismehhanism teada. Fosfatiseerumiseks on vajalik, et kude
mineraliseeruks (asenduks apatiidiga) enne, kui ta ära laguneda jõuab.
Selleks on vaja tekitada veidi happelisem keskkond kui muidu merevees on,
kuna tavalistel merevee tingimustel kipub settima pigem kaltsiit või
aragoniit, ning vaadata, et fosfaati oleks piisaval hulgal. Mõlema
ülesandega saavad edukalt hakkama mikroobid. Lisaks tuleb kasuks, kui
fosfatiseerumiskeskkond ise on pigem suletud süsteem, vastasel juhul on
raskem kõrgemaid fosfaadi kontsentratsioone ja happelisust ühes kohas
piisavalt kaua hoida. Suletud süsteemis tekib lihtsamini ka hapnikuvaegus,
mida samuti sageli fosfatiseerumise eeltingimustega seostatakse. Seepärast
on fosfatiseerumine tavaliselt pigem lokaalne nähtus. Fosfatiseerumine on
ka väga valikuline protsess ning üldiselt näeb fosfatiseerununa kudesid, mis
on lagunemisele vastupidavamad. Kergemini lagunevad koed lagunevad
(või lagundatakse bakterite poolt) kiiremini ära, selle protsessi käigus pH
alaneb ja fosfaadi kontsentratsioon tõuseb ning alles jäänud raskemini
lagunevad koed saavad fosfatiseeruda (kui nad juhtuvad olema takistatud
difusiooniga piirkonnas). Kuid ometi on leitud fosfatiseerununa ka väga
kergelt lagunevaid kudesid, nt kalalihaseid (nt Briggs 2003; Dornbos 2010).
Nende fosfatiseerumise seletamiseks on lagedale tuldud teise teooriaga:
43

kergemini lagunevad koed võivad fosfatiseeruda tänu nende suuremale
reaktiivsusele, st kui keskkonnas on lagunemise väga varajastel etappidel
piisavalt fosfaati, reageerivad selle fosfaadiga (ning fosfatiseeruvad) pigem
koed, mis on reaktiivsemad ehk tegelikult kergemini lagunevad (Butterfield
2003). Siit tuleneb, et valgud võivad kivistuda küll, kuid see protsess peab
toimuma väga kiirelt peale looma surma ning nõuab teatud spetsiifilisi
tingimusi. Samuti, kui esineb apatiitse skeleti sisest fosfatiseerumist, siis on
kivistises olev apatiit mitme tekkega: algne skeletiapatiit ning
fosfatiseerumise teel apatiidiks muutunud orgaanika.
Mineraalid
Kui käsijalgse kojas skaneeriva elektronmikroskoobi all veidi ringi
vaadata, selgub, et kojas esineb erineva kujuga mineraale, mis võivad ka
varjutada struktuuri väljanägemist. Mineraale võib struktuuri olla sattunud
erinevaid, nt fosforiiti moodustavate käsijalgsete puhul on tavaline püriidi
ja hematiidi esinemine, kuid struktuuride interpreteerimisele avaldab suurt
mõju ka apatiidi enda esinemisviis. Apatiit võib kivistunud käsijalgsekojas
esineda imepisikeste ümarjate kristallikestena, veidi suuremate nõeljate või
latitaoliste kristallidena, nõeljate kristallide kimpudena või vanaema kootud
tutimütsi tutti meenutavate sfäruliitidena (LISA foto 3). Sfäruliidid näitavad
selgelt, et koja algne mineraal on geoloogilise aja jooksul muutunud ehk
ümber kristalliseerunud. Tegelikult on teada, et tänapäevased fosfaatse
kojaga käsijalgsed, nt Aafrika rannikutel ning Indoneesia piirkonnas elav
Lingula või Kesk-Ameerika, Austraalia ja Jaapani piirkonna vetes end
mõnusalt tundev Discradisca (Emig 1997), moodustavad oma kodasid
pisikestest, umbes 50 nanomeetrise (0,00005 mm) läbimõõduga ümaratest
apatiiditerakestest (Schmahl jt 2008). Kogu koda, sh kojastruktuurid, on
nendest terakestest moodustatud. Samas suurusjärgus apatiiditerakesed
võivad säilida sadu miljoneid aastaid, ilma, et nende kuju märkimisväärselt
muutuks ning nii esineb ka fosforiidist tuntud käsijalgsete kodades
piirkondi, mis koosnevad pisikestest, umbes 50 nanomeetristest
apatiidikristallidest. Üldiselt on nendeks piirkondadeks kojas nn
kompaktsed kihid ehk kihid, kus apatiit oli looma eluajal väga kompaktne.
Poorsetes kihtides, kus esinevad apatiidist pulgakesed e baakulad, on apatiit
sageli võtnud mitmesuguseid muid vorme (nt sfäruliidid). Seega, vähemalt
morfoloogiliste tunnuste alusel tundub, et apatiit osades kojapiirkondades ei
pruugi olla geoloogilise aja jooksul eriti muutunud, samas kui teistes
piirkondades on see kas tugevamalt ümber kristalliseerunud või mingil
muul viisil tekkinud.
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Keemia
Apatiit on oma olemuselt väga muutlik mineraal (Hughes ja Rakovan
2002), mis võib oma kristallvõresse salvestada enda tekke- või
muutumisaegset ajalugu, mida on kõige mõistlikum uurida keemia abil.
Kaltsiumfosfaatsete fossiilsete skelettide puhul võib eeldada, et nad
koosnevad pigem mitmest erineva tekkega apatiidifaasist (nt algsed
apatiitsed skeletid, nende muutumine geoloogilise aja jooksul, orgaanika
fosfatiseerumine). Seda on kinnitanud ka röntgendifraktsiooni uuringud (vt
Nemliher 2014 samas kogumikus; Puura ja Nemliher 2001). Mitmesuguste
kaardistamismeetoditega on võimalik need erinevad apatiidifaasid
käsijalgsete kojasiseselt ka paika asetada ning neid lisaks veel
iseloomustada ja uurida, mille poolest nad siis ikkagi erinevad. Praegused
kaardistusmeetodite (infrapunamikrospektroskoopia ja energiadispersiivne
spektroskoopia) tulemused näitavad, et Eesti fosforiidis esinevad Ungula
ingrica kojad koosnevad kahest apatiidifaasist, mis erinevad üksteisest
kõige selgemalt karbonaat- ja fluoriidioonide sisalduse poolest (Lang jt
2013). Nö algne skeletimineraal sisaldab võrreldes poorsetesse
kojastruktuuri kihtidesse settinud apatiidiga vähem karbonaat- ja
fluoriidioone ning Ca2+-ioonid on osaliselt asendunud Na+- ja Mg+ioonidega. Poorsetes (bakulaarsetes) kihtides olev apatiidifaas sisaldab
rohkem Ca2+-, F-- ja CO32--ioone ning vähem Na+- ja Mg+-ioone. Need
tulemused ei anna mitte ainult infot fosforiidi tekkevõimaluste kohta, vaid
ka apatiidi käitumise kohta geoloogilise ajaloo jooksul üldiselt, mis võib
lõpuks osutuda oluliseks meie endi, inimeste, seisukohalt, kuna ka meie
enda luud-kondid-hambad koosnevad sarnasest mineraalist kui on
fosforiidis leiduvate käsijalgsete kojad.
Kokkuvõte
Fosforiiti moodustavate käsijalgsete kodade mikrostruktuuri,
mineraloogia ja keemia uuringutulemused viitavad kõik mitme apatiidifaasi
esinemisele nendes kodades. Osa kojaapatiidist näib praeguste andmete
põhjal olevat hästi säilinud koja algne mineraal, see, millest loom 500
miljonit aastat tagasi oma koja moodustas, ja võib seega sisaldada tema
eluaegsele elukeskkonnale viitavat informatsiooni. Osa kojas olevast
mineraalsest ainest on aga muutunud või juurde settinud ning võib
sisaldada hoopis muud informatsiooni, nt looma eluajast palju hilisemate,
tekketingimuste kohta. Samuti võivad mõlemad mineraalifaasid sisaldada
infot oma muutumise kohta läbi geoloogilise ajaloo. Need, täpsemad,
interpretatsioonid aga nõuavad veelgi detailsemaid analüüse.
Apatiitsete kivististe uurimine on hea näide sellest, et suure pildi
kokkupanekul ning suurte küsimuste lahendamisel on oluline osa detailidel.
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Nimetus apatiit tuleneb kreeka keelsest sõnast απάτη (apate) ja tähendab
tõlkes tüssamist, ehk et asi ei pruugi olla see, millena ta näib. Algselt
tulenes see nimetus sellest, et apatiit sarnaneb väliselt paljude teiste
mineraalidega. Kuid see mineraal „tüssab“ ka palju peenemal tasandil.
Apatiidi lähemal uurimisel selgub, et kõik see, mis on praegu apatiitne, ei
pruukinud seda olla minevikus. Kõik see, mis näib sarnase mineraalina ühe
apatiitse skeleti sees, ei pruugi seda tegelikult olla, nagu näitavad
Kambriumi-Ordoviitsiumi oboliidide uuringud. Need uuringud viitavad ka
detailsete analüüside tähtsusele, mis varem polnud võimalikud, kuid
nüüdseks, tänu tehnoloogia pidevale arengule, on. Nii nagu detektiivid
uurivad mõrvamüsteeriume, kasutades väga detailseid ja peeneid
infokillukesi, on ka fossiilsest apatiidist saadava info interpreteerimine
äärmiselt detailne ja peen töö. Peeneid detaile interpreteerides tuleb
eraldada erinevad infoallikad üksteisest, mis näiliselt võivad esineda samas
mineraalis, kuid on tegelikult hoopis erineva tekkega.
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Mikrofossiilid maailma vanimates fosforiitides
Kaarel Mänd
Biogeensuse probleem. Ainuraksete organismide mikrofossiilid on
Fanerosoikumis laia levikuga, kuid Maa vanimates, tugevalt moondunud
Arhaikumi-Proterosoikumi kihtides on nende leidmine oluliselt raskem.
Potentsiaalsete mikrofossiilide biogeensuse tuvastamine on enamasti
keeruline ja vastuoluline küsimus, eriti kui tegemist on kõige kaugemas ja
hämaramas Maa nooruspõlves tekkinud struktuuridega. Pea igas elu
varajast arengut käsitlevas loengus või raamatus räägitakse hoiatavaid
lugusid mitmetest nii 19. kui ka 20. sajandi lõpul avastatud struktuuridest,
mis algul julgelt fossiilideks kuulutati. Paranenud teadmiste ja skeptilisema
vaatluse valguses on paljud triumfaalsena tundunud leiud osutunud aga
pelgalt eluta looduse „kätetööks“. Tõenäoliselt kõige frustreerivamalt
mõjus 1860. aastatel avastatud Proterosoikumi vanusega Eozoon, mille
hilisem abiogeenseks tunnistamine mõjus varajase elu otsingutele kuni 20.
sajandi teise pooleni halvavalt (Brasier 2009).
See mure oli väga tuttav USA teadlasele J. W. Schopf’ile, kes kuulub
varajase Maa mikropaleontoloogia kuulsaimate nimede hulka. Tema ühed
tähtsaimad leiud, Loode-Austraalia 3,5 miljardi aasta vanusest Apexi
ränikivimist leitud süsinikufilamendid, on juba terve aastakümne olnud
suure vaidluse teemaks (Schopf ja Kudryavtsev 2012). Nii Schopf kui ka
paljud tema kolleegid, kaasa arvatud üks tema tähtsamaid kriitikuid, M. D.
Brasier (2009), on varasemate aastate eksituste vältimiseks üritanud luua
mitmeid tunnuste süsteeme, mille abil hinnata potentsiaalsete
mikrofossiilide olemust. Enamasti peetakse kõige olulisemaks, et uuritav
struktuur asuks usutavas litoloogilises kontekstis (peaasi, et settekivimis)
ning omaks piisavalt keerukat morfoloogiat, mis meenutaks tuntud
organisme. Viimastel aastakümnetel on aga aru saadud, et ainult sellest ei
piisa, kuna paljud eluta looduse protsessid on samuti võimelised looma
üllatavalt keeruka ehitusega mikroobjekte. Seepärast on lisaks nõutud, et
uuritavad struktuurid paikneksid kivimis populatsioonina, mitte üksikult,
ning et nad esineksid erinevates säilivusvormides. Nende morfoloogia peab
meenutama tänapäevaseid organisme või tuntud fossiilseid taksoneid ning
nende mõõtmed peavad jääma tuntud taksonite suuruste piiridesse. Juhul,
kui mikrostruktuuril ei esine keerukat pinnamorfoloogiat, oleks hea, kui
selle rakusein oleks vähemalt selge ja koosneks süsinikust. Usutavust lisab
ka rakusisese tühimiku leidmine, kuigi see võib olla lamendunud fossiilide
puhul võimatu. Veel peetakse oluliseks keemilisi indikaatoreid, näiteks
piisavalt madala 13C-sisaldusega süsiniku leidumist fossiilis, kuid seegi ei
ole piisav tõestus, kuna taolist materjali võivad toota jällegi ka
abioloogilised protsessid. Lõpuks peab uuritavatele fossiilidele pakutav
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fossiliseerumisprotsess olema selge ja analoogne mõnele sarnasele, hästi
tuntud protsessile (Schopf jt 2007; Javaux ja Benzerara 2009). M. D.
Brasier (2009) seevastu on aga läinud nii kaugele, et nõuab lisaks kõigele
eelnevale ka kõikvõimalike abioloogiliste seletuste täielikku välistamist,
enne kui lubab üht mikrostruktuuri biogeenseks tunnistada.
Mikroobid tänapäevastes fosforiitides
Mikroorganismide seosele fosfogeneesi ja fosforiitide tekkega on leitud
juba üsna palju tõendeid, eriti tänapäevastes aktiivse fosfogeneesi
piirkondades, milliseid leidub näiteks Tšiili, Peruu ja Namiibia rannikul
ning Araabia meres (Arning jt 2009). Lisaks teistele piirkondadele leiti
hiljuti ka Peruu rannikumeres Miotseeni kuni Pleistotseeni vanusega
fosforiitides hulgaliselt fosfatiseerunud ja püritiseerunud biomorfseid
struktuure, mis sarnanesid morfoloogia ja mineraloogia poolest
tafonoomilistel katsetel saadud bakterikivististele (Cosmidis jt 2013).
Namiibia šelfimere setetes on aga leitud hulgaliselt hiiglaslikke väävlit
oksüdeerivaid baktereid perekondadest Beggiatoa ja Thiomargarita
(viimane on seni teadaolevalt maailma suurim bakter – läbimõõduga
ligikaudu 750 mikromeetrit), kelle levik settetulbas korreleerub väga hästi
samast tulbast mõõdetud fosfaadi sisalduste kõikumisega. Need bakterid
elavad meresetetes pinnalähedase, hapnikurikka ja sügavama, sulfiidse
keskkonna piiril koos metaani oksüdeerivate arhede (nt klaad ANME-1 ja
ANME-2) ning väävlit redutseerivate bakteritega (Knittel jt 2005).
Väävlioksüdeerijad koguvad oma hiiglaslikku rakku sulfiidi, nitraati ning
polüfosfaati. Hapnikurikastes tingimustes kasutavad nad keskkonnas
leiduvat hapnikku või oma rakust pärit nitraati sulfiidi oksüdeerimiseks.
Kui keskkond muutub sulfiidsemaks, hüdrolüüsivad nad salvestatud
polüfosfaati, mistõttu võib nende ümbruses pooriruum fosfaatiooni poolest
üleküllastuda, põhjustades fosfaatsete faaside sadestumist (Schulz ja Schulz
2005). Tänapäevased fosforiidid on seega tugevasti seotud bakterite (eriti
väävlibakterite) elutegevusega, kuid kas see on tõsi ka iidsete fosforiitide
puhul?
Šungiidid
Esimesed fosforiidid (õigemini fosfaatsed settekivimid) maakeral
hakkasid tekkima Suure Hapnikusündmuse (Great Oxydation Event) järel
ja selle kaudse tulemusena. Tõenäoliselt oli põhjuseks mandriliste kivimite
elavnenud porsumine ja oluliselt tõusnud fosfori (Pufahl ja Hiatt 2012) ning
väävli (Lepland jt 2013) ärakanne ookeani, mistõttu tekkisid tingimused
setteliste fosfaatide moodustumiseks. Kõige vanemad siiani leitud
fosforiidid asuvad Loode-Venemaal Oneega järve läänekaldal. Sealsed
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fosfaatse materjali poolest rikkad läätsed on tekkinud ligikaudu 2 miljardit
aastat tagasi kõrge bioloogilise ja vulkaanilise aktiivsusega madalmere
setetes. Tänapäeval paiknevad nad Zaonega kihistus, mis koosneb
mittekristallilise süsiniku vormi (šungiidi) poolest rikastest dolomiitidest
ning savikivimitest, mida liigestavad mitmed vulkaanilised kihid. Kogu
sealne kivimikompleks on juba 1,8 miljardit aastat tagasi läbinud rohekilda
moondefaatsiese (ligikaudu 400 °C) (Melezhik jt 2004).
Mõned aastad tagasi hakkasid Tartu Ülikooli teadlased koos Norra,
Briti, Vene ja Saksa kolleegidega šungiitides leiduvaid kõrge
fosfaadisisaldusega kihte lähemalt uurima. Selle käigus selgus, et fosfaat
esineb neis mõnesaja mikromeetri suuruste läätsede, noodulite ja
mikrokihtidena, mida ümbritseb väga süsinikurikas savikas materjal. Need
noodulid ja läätsed koosnevad aga omakorda vaid mõne mikromeetri
pikkustest apatiitsetest silindrikestest (Lepland jt 2013). Kuna need
struktuurid tundusid üllatavalt sarnased tänapäevastele või fossiliseerunud
bakterikolooniatele, tekkis koheselt kahtlus, et tegemist võib olla
fossiilidega.
Uurimismeetod
Kuna orgaanilised ühendid on geoloogilise aja jooksul üsna
ebastabiilsed, eriti juhul, kui mängu tuleb metamorfism, on kõik jäljed
šungiitides leiduvate mikrostruktuuride algse keemia kohta tõenäoliselt
kadunud. Seega tuli nende biogeensuse selgitamiseks lähtuda vaid
morfoloogilistest näitajatest. Selleks vaadeldi proove mikroskaalal,
kasutades skaneerivat elektronmikroskoopi. Nanoskaalal vaatluse tarbeks
lõigati kivimist fokusseeritud ioonkiire abil elektronide poolt läbitav kile,
mida seejärel vaadeldi transmissioonelektronmikroskoobi all. Lisaks üldise
morfoloogia kirjeldamisele mõõdeti nii noodulite kui väikeste apatiitsete
silindrite läbimõõdud. Saadud läbimõõdud korrigeeriti, et kompenseerida
sette kompaktsioonist ja mõõtmismeetodist tulenevad moonutused.
Fosfaatsed noodulid
Fosfaatne materjal on neis kivimites kontsentreerunud noodulitesse
(foto 1) ja mikrokihtidesse, mida ümbritseb lamineeritud, süsinikurikkast
materjalist ja savikihtidest maatriks. Noodulid võivad olla ümarad, lapikud
või läätsekujulised, tihti on need ka deformeerunud. Nende korrigeeritud
diameetrid ulatuvad 100 kuni 2700 mikromeetrini. Oma suuruse ja
morfoloogia poolest meenutavad need igati Namiibia rannikumerest leitud
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Foto 1. Skaneeriva elektronmikroskoobi tagasihajunud elektronide pilt kõrge
fosfaadisisaldusega šungiitidest. Pildil on näha üht tüüpilist fosfaatset noodulit, mis
koosneb apatiitsetest silindritest. Ümbritseva sette kihilisus paindub ümber nooduli,
mis näitab, et noodul oli olemas juba enne sette litifitseerumist. Heledamad alad on
enamasti apatiidirikkad, tumedamad süsinikurikkad.

väävlibaktereid perekonnast Thiomargarita. Noodulid on vahel koondunud
kettidesse või kihtidesse. Nende sisestruktuur on homogeenne, kuid
väliskiht on selgelt eristuv, vahel küll lamendunud, deformeerunud ja
osaliselt purunenud. Nende sisemus koosneb homogeensest apatiitsete
silindrikeste (foto 2) massist. Kõik see meenutab Thiomargarita rakkudel
läbiviidud tafonoomiliste katsete tulemusi, kui eeldada, et noodulite
väliskiht markeerib kunagist väävlibakterite limakapslit, mis on nende
kõige vastupidavam osa (Cunningham jt 2012). Ka noodulite
tekkekeskkond – vulkaanilise mõjutusega ja kõikuvate redokstingimustega
šelfisetted – meenutab tänapäeva väävlibakterite elupaiku. Kõigele lisaks
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on võimalik, et sarnaseid fossiile on ka varem leitud Doushantou
fosforiitidest Lõuna-Hiinas (Bailey jt 2007).
Zaonega fosfaatsed noodulid võivad seega olla tõenäoliselt
Thiomargarita-laadsete väävlibakterite fossiilid. Pärast bakterite surma
lagunes nende tsütoplasma ning seejärel rakumembraan, jättes alles vaid
palju vastupidavama limakapsli, mis hakkas aegamisi deformeeruma.
Tekkinud tühimik koloniseeriti metanotroofsete arhede poolt, kes hiljem
mineraliseerusid. Mineraliseerumine sai võimalikuks tänu väävlibakterite
eneste poolt varem keskkonda eritatud fosfaatsele materjalile, mis võis
siduda ka ümbritsevat setet, takistades bakterite surmajärgset sissevajumist.
Apatiitsed silindrid

Foto 2. Suurema suurendusega pilt lihvitud pinnaga proovist, kus on näha
apatiitsete silindrite läbilõikeid. Silindrite sisemus on oluliselt korrapäratum ja
hägusam kui nende ümbris.
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Noodulid ja läätsede sisemus on täidetud ligikaudu 1-8 µm pikkuste ja
0,5-4 µm diameetriga silindriliste (foto 2) apatiidiosakestega, mida
ümbritseb süsinikurikas maatriks. Silindrikesed koosnevad põhiliselt kahest
osast: korrapärasest äärisest ja vähem korrapärasest keskmest. Neil
osakestel võib täheldada mitmeid säilivusstaadiume, mis avaldub nende
siseehituse
keerukuse
ja
korrastatuse
erinevuses.
Vähem
ümberkristalliseerunud silindrilistel osakestel on Ca-fosfaadist ja
süsinikurikkast materjalist koosnev heterogeenne sisemus, mida ümbritseb
homogeensetest, korrastatud apatiidi kristalliitidest koosnev ääris.
Halvemini säilinud osakestel on sisemuse korrastamata materjal osaliselt
või täielikult asendunud äärisest sissepoole kasvanud kristalliitidega, mis
moodustavad silindri läbilõikes radiaalse struktuuri. Enamasti on osakesed
aga
täielikult
ümberkristalliseerunud
heksagonaalseteks
apatiidikristallideks, kusjuures osakeste tuumades leidub hulgaliselt suletisi.
Silindriliste osakeste üsna konstantsed suurused ja kujud, nende
esinemisrohkus, siseehituse keerukus, säilivustüüpide mitmekesisus ja
tänapäevaste analoogidega sarnanev tekkekeskkond on kõik kinnituseks
tõlgendusele, et silindrid ei ole anorgaanilise päritoluga, vaid tõenäoliselt
mineraliseerunud
fossiilid.
Arvestades
nende
metaanirohket
tekkekeskkonda ja sidet väävlibakteritega, võib arvata, et tegu oli
tänapäevastele ANME-1 arhedele sarnaste metanotroofidega. Arhede
mineralisatsioon võis saada alguse elava raku membraanile heterogeenselt
nukleerunud apatiidi kristalliitidest (Benzerara jt 2004). Selleks vajalik
fosfaatne materjal pärines tõenäoliselt sümbioossete väävlibakterite
ainevahetusjääkidest. Pärast organismi surma rakk lagunes, kuid apatiitne
ääris säilis. Selle termodünaamiliselt ebastabiilse struktuuri äärist
moodustavad
kristalliidid
hakkasid
diageneetilises
keskkonnas
ümberkristalliseerumise tulemusena kasvama ja ühinema, täites lõpuks
kogu silindri sisemuse, mis omandas heksagonaalse kristalliidi haabituse.
Erinevate säilivusastmetega silindrid vastavad selle protsessi erinevates
staadiumites seisma jäänud arengule.
Kokkuvõtteks
Oneega-äärsetest šungiitidest saadi esmakordselt väga veenvaid
tõendeid kinnitamaks hüpoteesi, et ka varases Proterosoikumis ilmunud
vanimate fosforiitide teket on vahendanud mikroorganismikooslused, mis
on sarnased tänapäevastes kõikuva hapnikusisaldusega šelfisetetes levinud
kooslustega. Hüpoteesi poolt räägivad fosforiitides säilinud väävlibakterite
ja metanotroofsete arhede fossiilid. Läbi viidud uurimus näitas ka, kuidas
nende koosluste vahendatud fosfogenees aitas neil endil fossiilidena säilida.
Lõpuks toetab see avastus järjest süvenevat arusaama, et Suure
Hapnikusündmuse otsesel tulemusel hakkas maakera geobioloogiline
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süsteem üsna pea meenutama tänapäevast – ka fosforiidid ei ole selles
suhtes erand.
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Pisut fosfaatseist katkestuspindadest
Rein Einasto
Käsitledes fosforiühendeid läbi geoloogilise ajaloo, nende osalemist
kivimite kujunemisprotsessides, sobiks pisut juttu teha ka fosfaatsetest
katkestuspindadest (fkp) ja nende levikust Eesti paelasundis. Muistse
merepõhja
pinnakihi
fosfaadistumisena
mõistame
frankoliidi
impregneerumist pehme või kõvastunud, erandina ka kivistunud, põhjasette
pinnalähedasse kihti. Käesolevas on oluline rõhutada, et fkp tekkimine Balti
paleobasseini madalveelisel šelfil algas Kunda eal ja nende sagedane
esinemine Kunda, Aseri, Lasnamäe ja Uhaku lademes on üheks veenvaks
tõendiks Kesk-Ordoviitsiumi alguseni (Volhovi ea lõpuni) kestnud jaheda
parasvöötmelise,
glaukoniidile
sobiva
tekkekeskkonna
olulisest
soojenemisest seoses eeskätt Baltika mandripanga triiviga lõunapoolkera
parasvöötmest lähistroopikasse. Kliima muutumist subtroopiliseks Volhovi
ja Kunda ea vahelise kestva lünga ajal (LISA foto1) kinnitavad raua- ja
lubi-ooiidide ning kukersiini ilmumine lubisetteis, samuti peeneteralise
tombulise materjali tekkimine lubimuda koaguleerumisel Kunda ea algusest
alates, mis viis senise, ainult kaaneliivast (detriidist) koosneva teralise
settekomponendi olulisele mitmekesistumisele (Einasto 2008a).
Katkestuspindade
(kp)
tähendusest
stratigraafias
ja
sedimentoloogias olen ka varasemais geoloogia sügiskoolides ja vastavates
trükistes arutlenud (Einasto 2008a, 2009). Alljärgnev piirdub viimastel
aastatel kogunenud tähelepanekute ja vaatlusandmetega tsüklostratoonide
piiritlemisel.
Katkestuspinna mõiste ja termini tõi eesti geoloogilistesse käsitlustesse
teadaolevalt Karl Orviku (1940) Tallinna Ehituslubjakivi monograafilises
käsitluses. Üllatuslikult on selles detailses uuringus esile tõstetud ainult
püriitsed katkestuspinnad (pkp), kuigi fkp arv Tallinna ehituspaekivis
ületab pkp arvu mitmekordselt (üksnes Väo kihistu stratotüüpses läbilõikes
võib neid loetleda kuni 80 (Einasto ja Rähni 2006a). Võimatu on
reljeefsemaid neist mitte märgata, seepärast võib põhjus peituda käsitluse
laadis - Karl Orviku on ka hilisemais töödes (Орвику 1960, Orviku 1961 jt)
detaile käsitlenud kõige reljeefsemate näidete põhjal, milleks Tallinna
ehituspaelasundis on kindlasti väga selged püstakulised pkp Väo kihistu
keskel (kuulus kaksik-kp 35. kihis nimega Kirju kärn) ja kihistu ülemisel
piiril tuntud kuuene kp seeria). Ka lamavate Aseri, Kunda ja Volhovi
lademete läbilõigetel on katkestuspinnad esile tõstetud morfoloogiliste
erinevuste alusel (tasased ja ebatasased) ja püstakute, elutegevuse jälgede
põhjal, mitte impregnatsioonitüübist lähtudes. Katkestuspindadega kõrvuti
on põhjalikult iseloomustatud fosfaatseid veeriseid. Osa veeristest on
selgelt varasemate fkp lahtimurtud ja ümaraks veeretatud tükid. Kulutus ei
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tähenda tingimata lünga kestvust. Teisalt ei põhjusta ükski kuitahes tugev
torm nii hästi ümardatud veeriste tekkimist. Kunda lademe
basaalkonglomeraat on kindlasti kestva ajalise lünga ja tõsise kulutuse
tulem.
Kõige süsteemsema käsitluse katkestuspindadest kogu Balti
Ordoviitsiumi ulatuses leiame Lembit Põlma monograafiast (Пылма 1982),
milles paelasundi muude tunnuste seas on analüüsitud ka kp
impregnatsioonitüübid ja nende levik paleobasseini fatsiaalsetes
põhivööndites, nende arvukus stratigraafilises läbilõikes. Arvukates
puursüdamikes eri tüüpi impregnatsiooniga katkestuspindade vertikaalset
levikut aluseks võttes on Tõnis Saadrel (1992, 1993) õnnestunud selgitada
eri impregnatsiooni tüüpi kp fatsiaalne vööndilisus Eesti Ordoviitsiumis.
Põhilise järeldusena selgus fosfaatsete kp keskne fatsiaalne asend
madalveelises platoolises šelfimeres: nii kalda kui ka avamere suunas
asenduvad fosfaatsed kp püriitsete kp-ga.
Sellist järeldust kinnitab Väo ja Kõrgekalda kihistu ehituspae
murdmiskihtide järjestuses väljendunud tsükliline ehitus. Tsükliitide piire
tähistavad reeglina fosfaatsed kp-d, millega kaasneb märgatav litomuutus:
lamav kollakashall mudalise põhimassiga tombulis-peendetriitjas puhas
lubjakivi tsükliidi ülaosas asendub lasuva basaalse halli sortimata-detriitja
savika või lausdetriitse lubjakiviga, milles mitmel stratigraafilisel tasemel
esinevad veerised, rauaooiidid, püriitsed katkestuspinnad (Einasto ja Rähni
2005, 2006a,b; Einasto ja Justi 2011a,b). Viimastega enamasti ei kaasne
kivimi tugevat litomuutust. Püriitsete kp selline transgressiivne asend
minitsükliidi basaalses osas homofatsiaalses kivimis on motiveerinud
mõnedki varasemad seisukohad ümber hindama: fosfaatsete kp tähendus
stratigraafias stratoonide looduslikul (loomulikul) piiritlemisel on
seniarvatust oluliselt suurem.
Kõrgemat järku (makro-)tsükliitide piiri Volhovi ja Kunda lademe
(stratoonide loodusliku hierarhia alusel Ontika ja Viru seeria, vt. Einasto
2008a) piiril tähistab tugevalt fosfaadistunud katkestuspindade põiming,
mis markeerib kuni miljoni aasta pikkust lünka settimises (LISA foto 1).
Nagu algul nimetatud, toimus selle kestva lünga ajal kliima märgatav
soojenemine ja sellega kaasnev oluline muutus settimiskeskkonnas.
Tugevalt fosfaadistunud katkestuspindade põiming esineb Kunda ja Aseri
lademe piiril, tähistades keskmist järku (meso-)tsükliitide piiri (LISA foto
2). Analoogilise ehitusega selge minitsükliidi piir esineb Põhjavalges (51),
Raudsüdames (46), Poriarssinas (42), Hallis Arssinas (38), Kirjus kärnis
(35), Tigedas seitsmeses (28), Trepikihis (24), Lõhkumises (21), Tulikorras
(16), Karvakorras (10), Topeltkirjus (3) (LISA foto 3; Einasto 2008b tahvel
II). Väo kihistu ülemisel, mesotsükli järku piiril (Tulikord, 16) on fossiilse
fauna muutus Arvo Rõõmusoksa andmeil seotud kõige alumise – ainsa
fosfaatse kp-ga selles kuuikus, millel toimub ka selge litomuutus. Paljud kp
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Tallinna paestu piires on segaimpregnatsiooniga: all on fosfaatne, peal
püriitne kelme või vastupidi – all püriitne, peal fosfaatne. Impregnatsiooni
kujunemise geokeemias on veel palju ebaselget, uurimisruum on avar.
Ehituselt lähedane mitmekordne intensiivselt fosfaadistunud
püstakuline kp põiming esineb mesotsükliitide Nabala ja Vormsi lademe
piiril Kohilas (LISA foto 4), kus lamav Saunja kihistu puhas beežjas
afaniitne mudapaas vahetub piiril Kõrgessaare rohekashalli, merkivi
(kivistunud mergel) kelmete ja vahekihtidega, sortimata-detriitja savika
lubjakiviga. Siin on küll vastupidi, tugevalt püriitne kaksik-kp esineb 0,25
m piirist madalamal, Saunja kihistu ülemises osas. Ka sellel olulist
litomuutust ei esine. Üksikuid fosfaatseid kp püriitsete seas on fikseeritud
puursüdamikes Rägavere kihistu Tudu kihistikus, kus afaniitses puhtas
lubjakivis esineb savika lubjakivi ja merkivi õhukesi vahekihte, korrapärast
minitsüklilisust ei ole välja kujunenud. Viimased fkp Ordoviitsiumi
läbilõikes on kindlaks tehtud Porkuni lademe Kamariku kihistikus Neitla
läbilõikes.
Rõhutame, Balti Ordoviitsiumi ja Siluri paeläbilõige on maailmas
unikaalne siin esinevate katkestuspindade mitmekesisuse ja arvukuse
poolest suurte stratigraafiliste lünkade puudumise olukorras. Balti
paelasumi üksikutel stratigraafilistel tasemetel on kp tänuväärselt detailselt
uuritud (Orviku 1960, 1961; Эйнасто 1964, 1989; Nõlvak 1972; Bauert
1989, jt). Katkestuspindade-vääriline monograafiline uuring kogu O–S
paelasundi ulatuses seni, kahjuks, puudub. Ootame noore põlvkonna
tegusid.
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Fosforiidi kaevandamise tehnoloogiad
Ingo Valgma, Margit Kolats, Vivika Väizene, Martin Nurme
Fosforiit on kaevandamise seisukohalt kihtmaavara, mis lasub Eestis
suurel pindalal, kuid on muutliku paksusega. Maailmas on enamus
fosforiidimaardlaid Eesti maardlale sarnased, kuid on ka kontsentreerunud,
maagikehale sarnasemaid maardlaid. Fosforiiti kaevandatakse nii nagu
teisigi
kihtmaavarasid
–
nii
avakaevandamismooduse kui
allmaakaevandamismoodusega (Valgma 2014c). Avakaevandamisviis võib
olla vaalkaevandamine või aukkaevandamine. Allmaakaevandamisviis võib
olla kamberkaevandamine, laavakaevandamine või kamberkaevandamine,
kas
varistamisega
või
ilma,
või
kaeveõõnte
täitmisega.
Kaevandamistehnoloogia võib olla draglainidega lihtkaevandamine, katendi
teisaldamisega
vaalkaevandamine
või
katendi
eemaldamisega
aukkaevandamine
ehk
transportkaevandamine
(Valgma
2012).
Allmaakaevandamisel
võib
rakendada puurlõhketöödega kamberkaevandamist, nii tulptervikutega kui linttervikutega,
nii ketasteradega laavakombainidega lankkaevandamist, puurlõhketöödega
lankkaevandamist
kui
ketasteradega
frontaalkombainidega
kamberkaevandamist. Kõigi tehnoloogiate korral võib kasutada
alakorrustega kaevandamist ja täitmist. Raimamiseks kasutatakse ka
hüdromonitore (Darling 2011). Eestis saab fosforiidi kohal lasuvat
diktüoneemakilta (graptoliitargiliiti, konnatahvlit, ehk endist uraanimaaki)
kaevandada sarnaselt. Raimamise seisukohast on peamine argilliidi
erinevus fosforiidist selle pehmus ja vähene abrasiivsus, seega saab
kasutada hõlpsamalt mehhaanilist raimamist ka lõiketeradega ja
pöördteradega lõiketrumleid kasutavaid masinaid (Valgma 2009).
Mida Eestis tehti?
Eestis on tinglikult viis fosforiidi väljamise kohta. Kaks neist on
algusaastate kaevandused, Ülgase ja Maardu, kaks Maardu karjääri (põhjaja lõunakarjäär) ja üks märkimisväärselt suuremõõduline Tigapõllu
uuringušurf.
Ülgas(t)el – Eesti esimeses fosforiidikaevanduses – kaevandati
fosforiiti käsitsi, vahetu lae varistamisega kamberkaevandamise
tehnoloogiaga (Valgma 2014b). Kaevandus avati klindist stollidega, mis
võimaldasid lihtsat loomulikku veekõrvaldust (LISA foto 1). Samas ei ole
põhilagi kaevanduse kohal varisenud. Maardu kaevanduses kaevandati
puur-lõhketöödega laavakaevandamise tehnoloogiaga. Nii laavade põhilagi
kui strekkide laed on mitmetes kohtades varisenud ning varingud jätkuvad
ka edaspidi. Samuti on avanenud või avatud tuulutusšurfe (LISA foto 2).
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Maardu põhjakarjääris kaevandati algusaastatel, 1960ndatel,
mehaanilise pärikoppekskavaatoriga paljandamisega ja katendi selektiivse
paigutamisega, ning kasutati mitmeastmelise puur-lõhketöödega raimamise
tehnoloogiat. Maardu põhja- ja lõunakarjääris kaevandati draglainidega
lihtkaevandamise tehnoloogiaga, kusjuures katsetati arvukalt erinevaid
rekultiveerimise ja diktüoneemakilda matmise tehnoloogiaid. Fosforiidi
kaevandamine oli ja on küll sarnane põlevkivi ja kivisöe kaevandamisele,
kuid „tagurpidi“ asetseva katendi või kattekivimite tõttu oluliselt
keerulisem, kallim ja tülikam kui põlevkivi kaevandamine.
Maardu põhjakarjääris ehk Tallinna-Narva maanteest põhja pool asuvas
fosforiidikarjääris oli kaevandamissügavus keskmiselt 11 meetrit (7-17 m).
See on veidi rohkem kui suudavad edukalt paljandada keskmiste
parameetritega ekskavaatorid. Seega ei olnud tegu väikekarjääriga, kus
oleks hakkama saanud tollase kaevandamise ajal tüüpiline mehaaniline
pärikopp-karjääriekskavaator, mille tühjenduskõrgus ulatub viie meetrini.
Vaja läks spetsiaalset pika noolega paljandusekskavaatorit, et tõsta kaljust,
lubjakivist ja liivakivist koosnevat katendit sisepuistangusse. Alguses võeti
kasutusele ekskavaator EVG-6, mis on võimeline moodustama 20 m
kõrguseid puistanguid, mille silumiseks tuleb kasutada kas buldoosereid või
draglaine. Draglainide EŠ 10/60 ja EŠ 10/70 kasutuselevõtmine võimaldas
hakata puistanguid siluma, kuid ammutama katendikivimeid ka
ekskavaatori seisutasapinnast altpoolt. Draglainid said põhilisteks
paljandusekskavaatoriteks, tagades tasase puistangu moodustamise
võimaluse.
Fosforiidi töötlemine
Maardu flotovabrikus eraldati flotatsiooni abil kuulveskis peenendatud
fosforiidi karbitükikesed liivast (LISA foto 3). Edasi töödeldi saadud
kontsentraati väävelhappega (LISA foto 4). Algul reklaamiti flotoliiva ehk
flotatsioonijääki – jahvatatud ja flotoreagendiga kokkupuutunud peent liiva
– kui head ehitus- ja betooniliiva, hiljem hirmutati selle mürgisusega, nüüd
aga müüakse täiteliivaks (LISA foto 5).
Millega ja kuidas kaevandada või kaevandataks Toolse, Rakvere,
Aseri või teistel võimalikel fosforiidialadel?
Fosforiidikihindi paksus ja sügavus varieerub kõigil kasutusele võtmata
aladel. Allmaakaevandamiseks oleks kaks põhimõttelist võimalust.
Esimene oleks lähtumine analoogiameetodist. Kui kaevandati
kamberkaevandamise tehnoloogiaga ja tervikud püsisid, nii nagu Ülgasel,
siis saaks edaspidi samuti kaevandada, nii nagu põlevkivigi kaevandatakse.
Kui kihindi paksus on suurem, tehakse kõrgemad kambrid ja suuremad
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tervikud. Kui selgub, et lagi hakkab varisema, hakatakse kaevandust täitma
liiva ja tuha seguga ehk aherainebetooniga. Raimamiseks kasutataks puurlõhketöid, kuna nii on enne tehtud ja tehakse ka mujal.
Teine variant oleks kombainide kasutamine mehaanilise raimamise
eesmärgil. Väheneks kivimi nõrgenemine võrreldes lõhketöödega
raimamisega, saaks kasutada pidevvedu, linttervikuid ja tervikutevahelist
täitmist. Fosforiidi abrasiivsus on andnud endistel katsetöödel hoiatavaid
märke, et väikese võimsusega kombainiga kaevandada ei saa. Kas aga
suurem võimsus lahendaks abrasiivsusest tuleneva kuluprobleemi, seda me
veel ei tea. Seda saame teada vaid katsetööde tulemusel.
1997. aastal lõpetatud uuringute tulemusel leiti, et majanduslikult
parim kaevandamistehnoloogia oleks avakaevandamise puhul mobiilsete
masinate ehk kopplaadurite abil paljandamine. Oluliseks elemendiks oli
diktüoneemakilda matmine savivannidesse. Allmaakaevandamise puhul
leiti, et parim meetod on diagonaalasetusega linttervikutega
kamberkaevandamine täitmisega, teostades vedu konteinerkalluritega
(Valgma 1994). Peamine tehnoloogiast tulenev järeldus oli, et fosforiiti on
majanduslikult kasulik kaevandada, kui kontsentraadi hind ületab 300
USD/t. Praegu maksab see 110 USD/t, olles 2008. aastal tõusnud kuni 430
USD/t (Adamson jt 1997).
Kaasaegsete kaevandamisuuringute peamine järeldus on see, et
kaevandamisel tuleb kaaluda lõhketöödeta täitmisega linttervikutega
kaevandamise tehnoloogiat. Näiteks Sonda uuringuväljal asub fosforiit
ligikaudu 40 km2 suurusel alal (LISA joonis 1) põlevkivikihindist
sügavamal. Tootsa kihindi paksus on muutlik, 0 kuni 7 meetrini. Tootsa
kihindi paksus on määratud kaevise toimaine väärtuse (piirsisalduse)
P2O5 >14% puhul. Ebalaeks on fosforiidikihindi lakke jääv madala
toimainesisaldusega fosforiidi ülemine kiht või kihtide pakk. Vahetult
fosforiidikihindi peal asuv laekiht on valelagi, mis koosneb
glaukoniitliivakivist argilliidi vahekihtidega. Valelae peal asuv
lubjakividest moodustunud kandev laekiht on põhilagi (Reinsalu 2011;
Väizene 2012). Nii valelae kui põhilae ülalhoidmiseks on otstarbekas
kasutada ankurdamist ja täitmist (LISA joonis 2).
23 ja enam aastat hiljem
Maardu fosforiidikarjääris lõppes tegevus seoses NSVL-i lagunemisega
1991. aastal. Lõpetati korraga nii fosforiidi paljandamine, väljamine kui ka
töötlemine. Tegemist ei olnud plaanitud protsessiga ja seetõttu ei järgnenud
kaevandamiskohtades ka korrastamist või konserveerimist. Enamus
masinatest ja seadmetest on hilisemate aastate jooksul kõrvaldatud, kuid
karjääri tranšeed, puistangud ja astangud on alles. Kaevandatud ehk
kaevandamise ajal kuivana hoitud alasse on imbunud, voolanud ja sadanud
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vesi (LISA joonis 6) (Valgma 2014a). Esialgu valmistas see vesi tuska nii
kõrge taseme kui reguleerimata vooluhulga tõttu, kandes edasi
olmejäätmete reostust, hõljumit ja sulfaati (Kolats ja Valgma 2011).
Viimase dekaadi jooksul on korrastatud peamised läbivoolud ja veetasemed
ning vooluhulgad on stabiilsed (Kolats jt 2012). Lõunakarjääri veest on
saanud puhta vee allikas Maardu järvele.
Ülgase ja Maardu kaevandustes toimuvad kaevandustele omased
posttehnoloogilised protsessid, varingud, kaeveõõnte täitumine, vee
läbivool ja allmaaelu (LISA foto 7). Põhjakarjääri rajati Jõelähtme prügila
ja aiamaad, lõunakarjääris kaevandab killustikku lubjakivikarjäär,
paigutades
lubjakivisõelmeid
fosforiidikarjääri
sisepuistangutele
analoogiliselt Aidu põlevkivikarjääri ja Ojamaa põlevkivikaevanduse
olukorrale, kus kaevanduse aheraine paigutatakse karjääri tranšeesse ja
sisepuistangule. Lõunakarjääris on eelnevatel aastatel tegutsenud kaks
lubjakivikarjääri. Fosforiiditehase alale on kolinud palju ettevõtteid, mis
tegelevad peamiselt transiidi, veonduse ja materjalide käitlemisega. Suur
osa endistest fosforiidirajatistest on veel räämas. Flotoliivapuistangutel
tegutseb Muuga sadam, üritades liivast lahti saada ja maad kasulikult
kasutusele võtta. Seni pole see veel täielikult õnnestunud. Hiljuti rajati läbi
endise fosforiiditööstuse ka maanteesõlme viaduktid. Maardu järvest on aga
saanud aktiivne puhkekoht.
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Fosforiidi rikastamise katsetööd
Martin Nurme, Tiit Rahe, Ingo Valgma
Fosforiit on Eesti üks problemaatilisemaid maavarasid ning selle
kaevandamisele leidub nii pooldajaid kui ka vastaseid. Viimased on aga
läinud nii kaugele, et takistavad fosforiidiuuringuid. Siinkohal tahaks kohe
ära märkida, et käesoleva artikli tarvis tehtud katsetööd ei ole ajendatud
reaalsest vajadusest nende järele. Need on teostatud pigem näitamaks üles
protesti eestlaste seas üha rohkem levima hakanud nähtusele öelda „ei“
teadmistele ning teabe hankimisele. Eesti edu pant peaks olema
teadmistepõhine
lähenemine
majandustegevusele.
Tegevus,
kus
kategooriliselt keeldutakse maapõue uurimisest selleks, et tõestel faktidel
põhinevaid otsuseid mitte vastu võtta, eestimaalaste huve küll ei teeni.
Fosforiidi kaevandamise taustaga maa
Eestis asub Euroopa suurim fosforiidimaardla. Kuna tegemist on
passiivse varuga, ei ole see praegu kaevandatav (Valgma 2009). Siin on
varemalt küll fosforiiti väljatud, aga praegu seda enam ei tehta. Rikkalikud
varud paiknevad Tsitre, Toolse, Rakvere ja Aseri maardlates. Eestis on
maavarana arvel peaaegu 1,4 miljardit tonni fosforiiti (Reinsalu 2012a). On
hea, et Eesti NSV ajal fosforiidi kaevandamine peatati – see tõstis rahva
ühtekuuluvustunnet, andis inimestele uut lootust tegutsemisel võõrvõimu
vastu, peatas Nõukogude Liidust tööjõu sissetoomise plaanid ja lõpetas
keskkonda mittearvestava kaevandamise. Fosforiidi kaevandamise
lõpetamine oli sellel ajal igatahes triumf kogu Eestile, olgugi, et see oli
põhjendatud paljuski väänatud ning valede faktide abil. See kõik on aga
ajalugu. On kurb vaadata, et juba pikka aega iseseisvas Eestis ei ole seda nii
potentsiaalset maavara uuesti isegi mitte korralikult uuritud. Nüüd, kus
kaevandamise tehnoloogia on tublisti edasi arenenud ning maavarade
kaevandamine ka tegelikult teeniks siin elavate inimeste huve, võiksime
teada oma võimalusi kodumaiste ressursside kasutusele võtmiseks. Me ei
peaks nii palju erinevaid tooteid võõrsilt sisse ostma, lootma teistele
riikidele. Ei ole vaja leppida töötasudega, mis on Euroopa mõistes väga
väikesed ning võõrsile tasuvat tööd otsima minna. Kuigi hetkel fosforiiti ei
kaevandata, oleks mõistlik seda siiski aktiivselt uurida, et me teaksime
tulevikus oma võimalustega arvestada.
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Fosforiidi rikastamine
Eestis väljatud fosforiidi kaevis koosneb fosfaatsetest käsijalgsete
kodadest ning liivast. Kasuliku osa kättesaamiseks ehk käsijalgsete kodade
eraldamiseks liivast tuleb materjali rikastada. Näiteid rikastamisest Eestis
saab edukalt tuua põlevkivitööstusest. Hetkeseisul toimub see
rikastusvabrikutes, kus põlevkivi ja lubjakivi eraldamiseks kasutatakse
rasket vedelikku, milleks on magnetiit-suspensioon. Vedelik on tihedusega,
mis jääb lubja- ja põlevkivi tiheduste vahele. Pinnale jäänud põlevkivi
korjatakse ära, raske lubjakivi vajub põhja. Üks lahendus oleks sama
süsteemi kasutada ka fosforiidi puhul, kus kvartsliivaterad sadestatakse
põhja ning samal ajal tõusevad kojad vedeliku pinnale.
Põlevkivitööstuse eeskujul on võimalus rikastamist teostada
purustuskoppadega kasutades kuivrikastamise tehnoloogiat. Narva karjääris
toimunud katsetööd 2013. aasta augustis annavad tõestust seesuguse
rikastamistehnoloogia potentsiaalist (Nurme 2014). Separeerimine toimub
sel juhul kivimite erinevat kõvadust ära kasutades. Väiksema
survetugevusega põlevkivi on pehme ning purustatakse, samal ajal jäävad
kooritud lubjakivitükid purustuskoppa. Fosforiidi rikastamise puhul ei
saaks taolist süsteemi otseselt kasutada. Nimelt puruneksid fosforiidi
kaevise purustamise korral nii purdsetted kui ka fosfaatsed käsijalgsete
kojad ühtlaseks massiks niimoodi, et purustuskoppa ei jääks midagi.
Sellegipoolest saaks purustuskoppasid kasutada raimatud fosforiidikaevise
konveierilindile laadimise ning purustamise etapis. Purustatud kaevist oleks
hiljem võimalik rikastada näiteks tuulamise teel. Lindi peal liikuvast
purustatud segust oleks võimalik lapikud ning kergemad karbitükid välja
tuulata. Kuigi rikastamise jääkproduktina tekkiv liiv ei vasta ehitusliiva
nõuetele, saaks seda edaspidi edukalt täiteliivana kasutada. Eesti esimeses
fosforiiditööstus-ettevõttes sõeluti kojad kaevisest välja, jahvatades sellest
fosforiidijahu. Kolmandik jahust koosnes liivast ning kuivrikastamise
kasutegur jäi 85% juurde. Võrdluseks toon Saksa tehnoloogia, kus
kasutatakse vahtrikastamist ehk flotatsiooni, mille kasuteguriks on 80%
(Reinsalu 2012b).
Setitamise katse
Parima rikastamise lahenduse väljatöötamiseks katsetab TTÜ
Mäeinstituut setitamist ehk jigitamist. Selle käigus toimub erinevate
fraktsioonide jagunemine kihtideks vee loksutamise abil. Konstantsel
tõstesagedusel ja rõhul toimub pulseerimine vähemalt 15 minutit. Kuna
põlevkiviga jigitamise katsed on olnud edukad, oli soov katset teha
fosforiidiga, tõestamaks seadme tõhusust ja tulevasi rikastamisvõimalusi
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(Karu jt 2013). Et proovide võtmise reeglistikuga mitte vastuollu minna, on
katsetamisel kasutatud fosforiidikaevis võetud vanadest Maardu
rikastusvabriku puistangutest.
Katse toimus materjaliga, mis oli suurema läbimõõduga kui 0,5 mm
(LISA foto 1). Jigitamise katseseadme põhja saab panna erineva
avasuurusega sõelasid. Fosforiidikatseks valiti kõige peenem, 1 mm
avadega sõel. Sõela peale asetati 5 väikest proovikasti raami, igaüks
mahuga 2,5 liitrit, ning 5 suurt proovikasti raami. Katsetavat materjali oli
23,13 kg, mis täitis triiki ära proovikasti viie raami jagu (LISA foto 2).
Peale seadme töölepanekut reguleeriti vee loksumise sagedust ja
amplituudi. Visuaalselt optimaalne rappumine saavutati konstantsete
teguritega: rõhk 0,12 Bar ja sagedus 89 üleslüket minutis. Pärast
viieteistminutilist tööaega Jig seisati ning vesi lasti masinast välja. Koos
veega väljusid katseproovis olnud alla 1 mm läbimõõduga osakesed, mis
hiljem välja setitati. Proovikastis olev proovimaterjal jagati paiknemise
järgi viieks ja iga prooviosa kaaluti eraldi (LISA fotod 3 ja 4).
Katsetulemused on näidatud tabelis 1. Tulemused ei olnud ootuspärased,
kuna peale jigitamist oli visuaalsel vaatlemisel liiv ja kojad omavahel
kõigis prooviosades segunenud. Pärast katse lõppu väljus ligikaudu üks
viiendik algsest proovimaterjalist proovikastist veega ning settis.
Tabel 1. Jigitamise tulemused

Kihi nr

Kogus, g

Protsent
algkogusest, %

4

5 710,07

24,69

3

3 942,34

17,04

2

4 122,86

17,82

1

3 237,72

14,00

Sete

5 898,74

25,50

Kaod

218,26

0,94
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Algkogus, g

23 130,00

Kokkuvõtteks
Mäeinstituudi poolt teostatud esialgne katse näitab, et jigitamine ei
suutnud kodasid ja purdsetet eraldada. Fosforiidi kodade tükke jäi igasse
proovikastiosasse, nagu ka peenesse fraktsiooni, mis veega minema uhuti.
Seadmega, mis suudab arvestatavate tulemustega eraldada lubjakivi
põlevkivist, on kavas teha veel mitmeid fosforiiditeemalisi katseid. Kuigi
esimene katse fosforiidiga ei andnud ootuspäraseid tulemusi, võib sellest nii
mõndagi välja lugeda. Samuti on see üleskutseks alustada
fosforiidiuuringuid, et mitte leppida ignorantsusega.
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Fosfori mineraalsete varude kasutamise dünaamika
Hillar Toomiste
Euroopa Liit sõltub peaaegu täielikult fosforimaagi sisseostust kogu
maailmast. See omakorda tähendab, et Euroopa põllumajandus ja toidu
tootmine on seotud suurte välisriskidega. Globaalne fosforimaagi nõudlus
on suurenenud seoses kasvava inimpopulatsiooniga, toidu ja biokütuste
tootmise suurenemisega.
Kasvava nõudluse taustal on tekkinud intuitiivne arvamus, et me
jõuame tootmisega niiöelda “fosforitipule” ehk punktini ajas, kus tootmine
on jõudnud oma maksimaalväärtuseni ja hakkab tulevikus langema,
sõltumata tarbijaturu kasvavast nõudlusest.
Selline kujutlus on tekkinud arusaamast, et fosforimaagi varu maakeral
on staatiline suurus. Turu dünaamikat arvestades on võimalik, et varude
maht suureneb aja jooksul (de Ridder jt 2012).
Eestis on maavarade klassifitseerimisel kasutusel jaotus, mis olenevalt
uurituse
detailsusest
jaguneb
tarbevaruks,
reservvaruks
ja
prognoosvaruks.
Sellele lisandub veel jaotus:
“aktiivne” ehk tõestatult kaevandamisvääriline ja
“passiivne” ehk tinglikult kaevandamisvääriline varu. (Nõuded
maavaravarude kategooriatele ja maavaradele ning maavaravarude
kasutusalade nimistu, vastu võetud 21.04.2005). Seega on väga oluline
defineerida, missugusest varust jutt käib. Ingliskeelses kirjanduses on
valdavalt juttu kahest kategooriast - „reserves” ja „resources” - mille
vasteteks on tarbevaru ja prognoosvaru.
Tabel 1. Fosforivarude hinnang miljontonnides (mmt.) (International Fertilizer
Development Center (IFDC) United States Geological Survey (USGS))
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Tabelis 1 on näha fosforivarude hinnang ja selle muutus aastate lõikes.
Tähelepanu tuleks pöörata ka tootmise jätkuvale kasvule ning tootmise ja
varude suhtarvule.
Nagu näha tabelist 1, on USGS oma tarbevaru hüppeliselt
suurendanud.
Teeme nüüd väikese kõrvalpõike matemaatiliste mudelite juurde ja
varustame end tendentside hindamiseks vajalike vahenditega.
Küsimus: kas 5% majanduskasv oleks hea meie majandusele ja riigile?
Joonisel 1 on kujutatud mingi parameetri arvulise väärtuse
suurenemist ajas 5% kasvuga aasta kohta. X - teljel on märgitud aeg
aastates.

Joonis 1. Parameetri arvulise väärtuse kasv 5% muutusega, üks tsükkel.

Vaadeldes sama arvujada üle kolme tsükli, on selgelt näha, et tegemist
on geomeetrilise progressiooniga.

Joonis 2. Kolme tsükli vaade

Summeerime nüüd parameetri väärtused ajas ja paigutame need
graafikule. Tulemust näeme joonisel 3.
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Joonis 3. Tsükli jooksul summeeruv ressursikasutus

Nüüd saame välja kirjutada tsüklite omadused:
1. ühe tsükli jooksul parameetri väärtus kahekordistub,
2. parameetri väärtuste summa ühe tsükli jooksul on 20 korda suurem
kui esimese aasta väärtus
3. ühe tsükli parameetri väärtuste summa on sama suur kui eelmiste
tsüklite väärtuste summa kokku.
Katsume nüüd kinnistada värskeid teadmisi ühe näidisülesandega.
21. detsembril kell 00.00 pandi toitelahusega pudelisse üks bakter,
mille pooldumisaeg on 1 minut. 31. detsembril kell 24.00 oli kogu toitaine
söödud ja pudel baktereid täis.
Küsimus: millal oli pool toitelahusest veel alles?
Vaatleme nüüd inimpopulatsiooni kasvu läbi teadaoleva ajaloo tabelis
2 toodud parameetrite alusel.
Tabel 2. Inimpopulatsiooni kasv.
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Nagu nähtub tabelist 2, on populatsiooni kasv kiirenenud
tööstusrevolutsiooni,
eriti
„rohelise
revolutsiooni”,
tulemusena.
Tööstusrevolutsioon võimaldas küll traktoriga põldu harima hakata, aga
„roheline revolutsioon” andis kõrged saagid põllumajanduses. „Rohelise
revolutsiooni” initsiaator Norman Borlaug ütles kord, et kui kõrgesaagilised
nisu ja riis olid katalüsaatorid, mis kutsusid esile revolutsiooni, siis
kunstväetised olid kütus, mis oli vajalik selle edasikestmiseks (Harvey
2009).
Sellest tulenevalt vajabki tänapäevane intensiiv-põllumajandus suurtes
kogustes kunstväetisi.
Hinnanguliselt on tänu uutele taimesortidele ja kunstväetisele
„päästetud” ligi miljardi inimese elu. Teisalt on kaasaegne
teraviljakasvatamine toonud kaasa mitte vähem kui 1,9 miljoni hektari
põllumajandusmaa degradeerumise. Maad küntakse ja kasutatakse
kasvatuseks igal aastal ning suhteliselt pika perioodi vältel jäetakse ta
"alasti" – olukord, mida looduses esineb haruharva. Taimestikust paljas
mulla orgaaniline aines hakkab oksüdeeruma. Protsessi kiirendab veelgi
kunstväetiste ja taimekaitsevahendite intensiivne kasutamine. Orgaanilise
aine kadu muudab mullastruktuuri nõrgaks, see muutub ebastabiilseks ja
vihmavee või tuule tagajärjel tekib kiiresti erosioon.
Maailma muld erodeerub tänapäeval kiiremini kui kunagi varem
inimkonna ajaloo vältel. Hinnanguliselt uhutakse vooluveekogudesse igal
aastal neli tonni mulda iga planeedil elava mehe, naise ja lapse kohta
(Harvey 2009).
Tulevikuprognoos inimpopulatsiooni kohta ei ole just optimistlik
(Joonis 4).
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Joonis 4. Inimkonna arvukuse projektsioon.

Aastaks 2150 ennustatakse inimkonna arvukust vahemikus 3,2 kuni
24,8 miljardit. Enamik hindajatest kaldub aga tõenäolisemaks pidama just
väiksemat numbrit (United Nations 2003).
Arutledes varudest ja nende kasutamisest oleks hea vaadata veel mõne
materjali nõudluskõverat (Joonis 5). Nagu näha, paistavad nad kõik
progresseeruvalt tõusvad.
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Joonis 5. Materjalide kasutamise trendid läbi aastate.

Tänapäevani on inimkond küll lokaalselt mõned ressursid
ammendanud, aga need on suudetud asendada kaugemalt transporditud
samaväärse materjaliga. Selline käitumine kannab ajaloos kolonialismi
perioodi nime. Praegune globaal-majanduse periood on edasiarendus sellest
kolonialismist. Idee on ikka sama – üritatakse kogu maakeral olevat
ressurssi võimalikult odavalt kasutusele võtta. Aga mis saab siis kui
globaalses mõõtmes ressurss otsa saab?
Varude suurusest ja asukohast enam võib probleem seisneda
järelejäänud maardlate raskmetallisisalduses. Fosforimaak on tavaliselt
mingis osas saastunud kaadmiumiga, mis on toksiline element. Soomes,
Venemaal ja Lõuna-Aafrikas kaevandatav fosforiit on tardkivim ja selle
kaadmiumisisaldus on väga väike (mõnikord vähem kui 10 mg kaadmiumi
kilogrammi P2O5 kohta). Samas on Põhja- ja Lääne-Aafrika ja Lähis-Ida
leiukohad settelised ning seal on kaadmiumisisaldus tavaliselt palju suurem
– halvimal juhul enam kui 60 mg kaadmiumi kilogrammi P2O5 kohta (EU,
COM(2013) 517 final, 2013).
Fosforitipu saabumine on ainult aja küsimus (joonised 6 ja 7).
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Joonis 6. Fosfori tarbimine ja prognoositav tipuaeg.

Erinevaid metoodikaid kasutades on tipu ajaline saabumine küllaltki
lähedaste tulemustega. Majanduslikud muutused fosforitipu saabumisel on
ettearvamatute tulemustega, aga kindlasti on need väga suured. Pole mingi
ime kui fosforväetiste hinnad suurenevad 10, 100 või 1000 korda. Koos
sellega ka toiduainete hinnad.

Joonis 7. Fosforitipu saabumine ja edasised arenguteed.
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Praegu on ülim aeg mõelda ja tegutseda selle nimel, et fosforitipp üle
elada. Joonisel 7 on välja toodud ka mõned soovitused, kuidas seda teha:
1. muuta toidusedelit – liha tootmine on 40x energia- ja
ressursikulukam kui taimetoit;
2. toiduahela efektiivsuse tõstmine;
3. põllumajandusliku efektiivsuse tõstmine;
4. fosfori taaskasutuse organiseerimine;
5. seadusandluse ja suhtumise muutmine taaskasutamise
võimaldamiseks.
Loomulikult tuleb tegelda ka mineraalsete fosforivarude kasutamise
parendamisega. Selles vallas on küllaga probleeme, mis vajavad
lahendamist:
1. praeguses tootmisahelas „fosforimaagist lauale” on kaod lubamatult
suured – kuni 80%;
2. probleemid fosforimaagi puhastamise juures mürgistest lisandelementidest, kaadmiumist ja uraanist;
3. probleemid uute, pika toimeajaga (lahustusajaga) kompleksväetiste
väljatöötamisel, mis tõstaksid efektiivsust ja vähendaksid taimetoitainete
leostumist;
4. selliste kaevandustehnoloogiate puudus, kus põhjaveekihte ei rikutaks ja
kus aherainet oleks võimalik maardlasse tagasi ladustada;
5. kaevandustehnoloogiate suur veetarvidus.
Pole kahtluski, et ühel kenal päeval leitakse, et fosforiidikaevandusi
avamata ei ole Eestimaal enam võimalik elada, sest fosfaadihinnad on
tõusnud 10-, 100- või 1000- kordseks ja põllumajandus kängub ilma
väetisteta.
Heidaks veel pilgu praegustele fosforivarude omanikele ja tootjatele
(LISA joonised 8 ja 9).
On tähelepanuväärne, et Hiina kehtestas 2008. aastal 135%
aktsiisimaksu fosfaatide ekspordile (OECD).
See näitab selget tulevikunägemust ja selgeid samme oma põllumajanduse
kindlustamisel.
Nagu näha jooniselt 10 (LISA joonis 10) on 81% kogu maailma
ekspordist tulemas Aafrikast ja Lähis-Idast, mis on poliitiliselt väga
ebastabiilsed.
Pöördume tagasi oma bakterite ülesande juurde ja esitame ühe
lisatingimuse.
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Eeldame, et need bakterid on väga intelligentsed ja edukad ning
suudavad endale hankida veel kolm pudelit toitelahusega.
Küsimus: kui kaua jätkuks sellest ressursist bakterite elu tagamiseks
tavapärasel viisil?
Kokkuvõtteks võib öelda, et fosforivaru maakeral on lõplik ja kui
inimkond soovib siin planeedil veel pikemat aega edasi elada, siis tuleb
hakata planeerima praeguse 1–5 aasta asemel hoopis 100 – 1000 aasta
perspektiivis. Ja mitte ainult planeerida, ka käituda tuleks vastavalt
plaanitule. Loodusvarade mõistlik kasutamine saab aidata inimkonnal veel
hulk aega siin planeedil eksisteerida.
Kasutatud kirjandus
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Fosfori ärakanne põllumajandusmaastikult - mõju Eesti veekogudele
ja võimalikud meetmed selle vähendamiseks
Kuno Kasak, Silvia Lotman, Indrek Talpsep, Kristjan Piirimäe
Fosfor on oluline taimetoitaine, mistõttu on mineraalsed ja orgaanilised
fosforväetised laialdaselt kasutusel põllumajanduslikus taimekasvatuses.
Paraku on aga põllumajanduslik hajukoormus ehk taimetoitainete (fosfori ja
lämmastiku) ärakanne samas üks olulisemaid tegureid, mis põhjustab
veekogude liigtoitelisust ehk eutrofeerumist. Viimane toob kaasa
pöördumatuid ökoloogilisi muutusi veekogudes: veetaimede ja
tsüanobakterite vohamine ning loomulike toiduahelate katkemine
vooluveekogudes, järvedes ja meres. Eutrofeerunud veekogusid saab aga
käsitleda kui inimese jaoks rikutud ressurssi: vee kvaliteet on langenud,
suur majanduslik kahju on tekitatud nii kalandus- kui turismisektoris ning
veekogude rekreatiivne väärtus on kadunud. Suurem osa Eesti järvedest ja
siselahtedest on tugevalt mõjutatud liigsest fosfori sissekandest, mille
peamiseks allikaks ongi põllumajandus. Ühtlasi on väetiste põllult
kadumine majanduslik kadu ka põllumajandusettevõttele, kellele väetis ise
on enamasti väliseks sisendiks.
Kõige suuremad fosfori ärakanded toimuvad enamasti nii tuule, vihma
kui ka kevadise lumesulamisveega ja eeskätt toimub see intensiivsemalt just
suurema maapinna languga põldudel. Teiseks suureks mõjutajaks on maa
kasutusviis: püsirohumaal ärakanne ehk erosioon sisuliselt puudub, kuid
küntav maa on väga erosiooniohtlik. Kõige suurem mulla ja toitainete
ärakanne toimub enamasti vahetult peale kündi. Lisaks on olulisteks fosfori
ja lämmastiku allikaiks põldudel hoitavad avatud ja liiga niisked
sõnnikuaunad, kust leostub toitaineid nii pinna- kui ka põhjavette.
Euroopa Liidu põllumajandustoetuste kättesaadavuse järgselt on Eestis
oluliselt tõusnud mineraalväetiste impordi hulk. Paraku ei jõua
märkimisväärne osa sellest väetisest mitte toodangusse, vaid leostub.
Keskmiselt seondub mullaosakestega ja kasutatakse taimede poolt ära 70%
põllule antavast väetisest ning 30% läheb kaotsi jõudes meie veekogudesse,
põhjustades seal veetaimede vohamist ning muid ületoitelisusega seotud
muutusi (Talpsep jt 2012). Kord juba põllult vette leostunud toitainete
tagasi süsteemi toomine on aga väga kulukas – on hinnatud, et ühe
kilogrammi lämmastiku veest kättesaamine maksab ca 500 eurot. Tõeliselt
innovatiivseid
lahendusi
taimetoitainete
põllumajanduslikuks
ringkasutuseks pole veel praktikas kasutusse võetud, kuid selle valdkonna
arenduses nähakse suurt tulevikuperspektiivi.
Lõuna-Eestis Porijõe valgalal läbi viidud uuringud näitasid väga
tugevat seost üldfosfori kontsentratsiooni ja hägususe vahel (Joonis 1), mis

78

viitab sellele, et suurem osa fosforist transporditakse mullaosakestele
seotuna ehk partikulaarses vormis.

Joonis 1. Üldfosfori ja hägususe vaheline seos Porijõe valgalal (n=170;
p<0.001).

Joonisel 2 on kujutatud üldfosfori kontsentratsioon ühe aasta lõikes ja
näha on ärakande seos vooluhulgaga. Jooniselt nähtub, et kõige rohkem
transporditakse fosforit kevadise suurveega, näiteks aprilli suurvee
perioodil kantakse Porijõe alamjooksul ööpäevas ca 45 kg fosforit
Emajõkke, suvisel perioodil aga vaid ca 0,1 kg ööpäevas.

Joonis 2. Üldfosfori aastane dünaamika (2013) Porijõe valgala erinevates
punktides.
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Et vähendada fosfori ärakannet põllumajandusmaalt veekogudesse, on
võimalik rakendada nii lihtsamaid kui ka keerulisemaid lahendusi.
Järgnevalt loetleme Eesti tingimustesse sobivamaid meetodeid, mille abil
vähendada eeskätt fosfori, aga ka teiste toitainete ärakannet
põllumajandusmaalt.
I meede: fosfori indeksi rakendamine
Hinnatakse fosforikadude suhtelist riski põllult või ka suurematelt üksustelt,
tuginedes ettevõttes kergesti kättesaadavale teabele. Meedet võiks käsitleda
täiendusena põlluraamatute kasutamisele ja toitainete bilansi meetmele.
Eelkõige sobib see rakendamiseks piirkondades, kus loomühikute
kontsentratsioon on kõrge, fosfori ärakande risk erosiooni tõttu suur või kui
on tegemist savimuldade levikualaga. Mitmed uuringud on kinnitanud, et
mulla fosforisisalduse kriitilise taseme ületamisel toimub fosfori
väljaleostumine, seetõttu aitab fosfori indeksi rakendamine hoida mulla
näitajad optimaalsed.
II meede: põllumajandusettevõtte- ja põllutasandi taimetoitainete
bilansi pidamine
Meetme sisuks on kontrollitud väetamine, mille puhul hoitakse põllule
toodud ja saagiga viidavad väetiste hulgad omavahel tasakaalus. Meetmega
vähendatakse eelkõige lämmastiku ülejääki põllumajandustootmises, kuid
sobib ka fosfori tasakaalustatuma kasutamise tagamiseks.
III meede: põldude lupjamine
Meetmega viiakse mulda kaltsiumit ja tõstetakse seeläbi mulla pH-d. Selle
tagajärjel muutub fosfor mullas stabiilsemaks ning väheneb kadude risk.
Paremad mullatingimused võimaldavad ka suuremaid saake, millega
toitaineid põllult ära viiakse, vähendades sellega nende kaotsimineku
potentsiaali. Siiski on meetmel omad piirangud, milliste väärtuste ja mulla
omaduste puhul on võimalik efekti saavutada.
IV meede: talvine taimkate
Talvise taimkatte (taliviljade kasvatus, vahekultuurid) meetmega
stabiliseeritakse mulda taimejuurte ja nendega seotud seeneniidistiku abil,
takistades vee- ja tuuleerosiooni ning fosfori ärakannet põllult talvel ja
varakevadel, kui see on eriti intensiivne nii pindmise äravoolu kui ka
leostumise tõttu. Kevadine fosfori omastamine taimede poolt algab varem,
mis samuti vähendab koormust.
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V meede: sõnniku viimine otse mulda
Sõnniku põllule laotamise asemel tehakse sõnnikus sisalduvad toitained
taimedele paremini kättesaadavaks ja nende kasutamine efektiivsemaks.
See tagab omakorda kultuuride suurema saagikuse ning väiksema vajaduse
täiendavate mineraalväetiste järele.
VI meede: seadedrenaaž (reguleeritud drenaaž)
Põldude kuivendamise reguleerimine veetaseme hoidmisega piisavalt
kõrgel, et mullapind ei kuivaks ja mullas toimuvad loomulikud
bioloogilised, keemilised ja füüsikalised protsessid ei seiskuks liigse
kuivuse tõttu. Dreenivee äravoolu reguleerimisega saab kontrollida ja
ühtlustada toitainete ärakannet põllult, mis toimub suures ulatuses tihti just
lühikesel kevadisel lumesulaperioodil ning suurema hulga sademete korral.
VII meede: puhverriba
Püsitaimestikuga minimaalselt 5 m laiused ribad küntud põldude ja
veekogude (sh kraavide) vahel vähendavad põllumajandusmaalt pärinevate
toitainete, taimekaitsevahendite ja erodeeritava materjali (ka sõnniku) mõju
veekogudele.
VIII meede: avaveeline tehismärgala/settebassein
Põllumajandusmaad läbivatele kraavidele rajatakse settebasseinide
süsteemid ehk tehismärgalad, millega ühtlustatakse äravoolu ning
puhastatakse vett heljumist, orgaanilisest reostusest ja taimetoitainetest.
Avaveelised tehismärgalad toimivad vee äravoolu puhvritena, suurendades
vee viibeaega. Nii võimaldatakse toitainete omastamist taimede poolt,
nende väljasettimist ning nitrifikatsiooni- ja denitrifikatsiooniprotsesse.
Kasutatud kirjandus:
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puhastab vett, Eestimaa Looduse Fond.
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Fosfor veekogudes ja selle eemaldamine
Päärn Paiste, Riho Mõtlep, Margit Kõiv
Fosfor on üks tähtsamaid keemilisi elemente paljudes füsioloogilistes
ja biokeemilistes protsessides ning omab nendes asendamatut rolli. Kandes
tähtsat rolli biokeemilise tsükli toitainena on fosfor muutunud kaasaegse
põllumajanduse asendamatuks osaks väetistes ning on levinud koostisosa
kodukeemias. Intensiivne väetamine, loomapidamisega kaasnevad jäätmed
ja laialdane pesuvahendite kasutamine viib ümbritsevasse keskkonda
liigselt fosforit, mistõttu on põllumajandusmaastikelt lähtuv pinnavete
äravool ja majapidamiste heitvesi rikastunud fosfaatidega. Fosfor on
lämmastiku kõrval peamiseks bioproduktsiooni reguleerivaks toitaineks
mageveelistes ökosüsteemides, kus juba natukene kõrgenenud
kontsentratsioonid (> 10 µg L-1) võivad põhjustada veekogude
eutrofeerumist ja veekvaliteedi langust (Reynolds 1984). Sellest tuleneb ka
otsene vajadus puhastada antropogeenset päritolu heitvett liigsest fosforist,
et säilitada loodulike süsteemide ökoloogilist tasakaalu.
Fosfor keskkonnas ja sellega kaasnevad probleemid
Fosfor on üks olulisimaid taimekasvu mõjutavaid toitaineid.
Kõrgenenud fosfori kontsentratsioonid võivad põhjustada pinnaveekogude
troofsuse kiirendatud kasvu. Viimase poole sajandi vältel on veekogudesse
sattunud liigne fosfor koos lämmastikuga tunnistatud üheks peamiseks
eutrofeerumist põhjustavaks toitaineks (Correll 1998). Eutrofeerumisega
kaasnev veekvaliteedi langus on tõsine keskkonnaprobleem ja võib otseselt
piirata veekogu sotsiaal-majanduslikku kasutust. Laias laastus võib
fosforireostuse allikad klassifitseerida hajureostuseks ja punktreostuseks,
millest esimene on peamiselt seostatud põllumajandusega. Paljudes
maailma piirkondades on põllumajanduses kasutatava maa pindmises
mullakihis liigse väetamise tulemusena fosfori sisaldused taimekasvuks
vajalikust määrast kõrgemad (Sims jt 2000) ning kardetakse, et jätkuv
fosfori lisamine viib pinnase „üleküllastumiseni“, mille tulemusel kaob
pinnase võime siduda fosforit. Sellise küllastumise situatsioonis kasvab
poorivees lahustunud fosfaatide osakaal ja pinnas ei suuda siduda lisatavat
fosforit, mis seejärel võib kergelt kanduda veekogudesse. Punktreostuse
allikad on enamasti seotud inimasulate või loomsete ekskreetide
kuhjamisega. Eelneva puhastuseta või puuduliku puhastatusega reovesi on
üks peamisi antropogeense reostuse põhjustajaid kõigis pinnaveekogudes.
Kuigi vastavalt Euroopa Liidu Asulate Heitvete Käitlemise määrusele
(Urban Wastewater Treatment Directive 91/271) on nõutud fosfori
eemaldamine reoveest, siis varieerub isegi arenenud Euroopa riikides
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fosforist puhastatud heitvee osakaal väga laiades piirides, olles alla 4%
Türgis kuni 97% Madalmaades (OECD 2004). Ka Eesti veekaitse teravaks
probleemiks on kõrge fosfori üldtase Soome lahe vesikonna jõgedes ja
Väinamere
piirkonna
madalates
merelahtedes.
Eesti
Keskkonnaministeeriumi andmetel on Eestimaal ligikaudu 800
reoveepuhastit, kuid neist ligikaudu poolte puhastusvõime fosfori osas on
ebapiisav. Vastavalt Euroopa Liidu Vee raamdirektiivile [2000/60/EEC],
kus hinnatakse veekogude ökoloogiline seisund kolme kategooriasse:
kõrge, hea ja halb/ebapiisav, on seatud eesmärgiks saavutada seisund "hea"
kõigis Euroopa veekogudes aastaks 2015. Arvestades sama raamdirektiivi
poolt seatud piiranguid fosfori emissioonidele, mis on määratud kuni 2000
inimekvivalendi jõudlusega veepuhastusjaamadele ja väiksematele
reostusallikatele, on ilmne, et raamdirektiivis seatud eesmärkide
saavutamiseks on vaja kasutusele võtta täiendavaid puhastustehnoloogiaid,
saavutamaks piisav fosfori ärastus reoveest. Seega on loodusesse juhitava
heitvee puhastamine muutunud aktuaalseks mitte ainult suuremates
asulates, vaid ka hajaasustuse piirkondades ja põllumajandusmaastikel, kus
liitumine tsentraalsete reoveepuhastussüsteemidega ei ole võimalik või on
majanduslikult
põhjendamatu.
Just
selliste
väikesemõõduliste
reostusallikate mõju vähendamiseks on üheks võimalikuks lahenduseks
kasutada reovee puhastamiseks erinevaid ökotehnoloogilisi lahendusi nagu
näiteks tehismärgalasid ja aktiivfiltratsiooni kasutavaid filtersüsteeme.
Fosfori eemaldamine vesikeskkonnast: bioloogiline ja keemiline
protsess
Fosfori eemaldamiseks eksisteerib mitmeid tehnoloogiaid, kuid nende
kasutuse mõistlikkus sõltub enamasti konkreetsest situatsioonist. Üldiselt
võttes võib fosfori eemaldamise tehnoloogiad jagada protsessi printsiibi
alusel kahte rühma: bioloogiline fosfori ärastus ja keemiline (sadestus või
adsorptsioon).
Bioloogiline
ehk
mikroorganismide-poolne
fosfori
ärastuse
mehhanism, kui alternatiiv keemilisele sadestusele, pakuti välja 1955. aastal
Greenberg jt poolt, kus nad nentisid, et teatud tingimustes võivad
mikroorganismid omastada suuremal hulgal fosforit kui on vaja nende
normaalseks elutegevuseks. Antud teooria leidis järgneval aastakümnel ka
praktilise tõestuse ja kulmineerus Kiirendatud Bioloogilise Fosfori Ärastuse
(Enhanced Biological Phosphorus Removal, EBPR) protsessi
väljatöötamisega.
Eelmainitud
protsess
baseerub
aktiivmuda
tsirkuleerimisel vahelduvates aeroobsetes ja anaeroobsetes tingimustes.
Sellised tingimused on võimalik luua konventsionaalsetes reoveepuhastites
lisades süsteemi anaeroobse aktiivmuda reaktori. Mikroobse biokeemia
tasandil on reaktsiooni võimalik kirjeldada kahe biopolümeeri omavahelise
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süsteemina. Algses anaeroobses faasis toimub mikroorganismides
polüfosfaadi (polyP) arvelt (peamiselt) polü-β-hüdroksübutiraadi (PHB)
süntees, millega kaasneb fosfaadi vabanemine rakuvälisesse keskkonda.
Hilisemas aeroobses faasis toimub samades mikroorganismides
polüfosfaadi reservide taastumine, kuid reaktsiooni käigus ei tarbita selleks
ainult anaeroobses faasis vabanenud fosfaate, vaid peaaegu kogu vabalt
süsteemis leiduvat fosfaati (Korstee jt 2000). Selliste süsteemide (EBPR)
fosfori eemaldamise efektiivsus võib küündida kuni 90%-ni sissevoolu
fosforist, samas on nende kasutus limiteeritud konventsionaalsete
reoveepuhastite olemasolu, kliima ning reovee koostise poolt.
Kõige levinum meetod fosfori eemaldamiseks reoveest on keemiline
sadestamine. Fosfori keemilise sadestamise printsiibiks on lahustunud
ortofosfaatide viimine tahkesse vähelahustuvasse vormi, kasutades
katalüsaatorina
erinevaid
metallisoolasid.
Konventsionaalsetes
reoveepuhastites toimub see peamiselt Al- ja/või Fe-koagulantide lisamise
teel. Selline puhastusmeetod on aga robustsem kui bioloogiline ärastus ja
majanduslikult
mõistlik
vaid
suuremates
konventsionaalsetes
reoveepuhastites. Paraku ei ole eelmainitud tehnilised süsteemid mõistlikud
väiksemõõduliste reostusallikate nt väikefarmide või hajaasustuse korral,
mille puhul on otstarbekam kasutada passiivsemaid, väiksema energiatarbe
ja hooldusvajadusega süsteeme, nagu näiteks aktiivfiltratsioonil
baseeruvaid filtreid või tehismärgala tüüpi reoveepuhasteid.
Tehismärgalad ja aktiivfiltratsioonsüsteemid
Viimastel kümnenditel on kiiresti laienenud tehismärgalade kasutamine
heitvee puhastuseks, mille peamisteks eelisteks konventsionaalsete
puhastite ees on nende töökindlus, suhteliselt odav ehitusmaksumus ning
lihtne hooldus. Tehismärgala puhasti kujutab endast liigniisket ala, kus
mikroobse elutegevuse käigus tarbitakse heitveest lahustunud orgaanilist
materjali. Olulist rolli mängivad selles süsteemis ka erinevad veetaimed,
mis aitavad kiirendada orgaanika ja toitainete biolagunemist.
Tehismärgalade efektiivsust saasteainete eemaldamisel peetakse üldiselt
heaks ja kuigi need süsteemid töötavad hästi üldlämmastiku eemaldamisel,
ei ole nende fosfori sidumise võimed seniajani olnud piisavad, et vastata
järjest karmimatele keskkonnanormatiividele. Tänu sellele on kasvanud
nõudlus uute ja odavate filtermaterjalide järele, mis kas asendaks
olemasolevaid tehismärgalade süsteeme või lisaks neile täiendavat
efektiivsust, just eriti fosfori eemaldamise osas.
Viimastel aastatel on erinevad uuringud kogu maailmas tõstnud esile
aktiivfiltratsiooni tehnoloogia edukust fosfori ärastusel reoveest
(SLASORB 2014; Kõiv jt 2010). Aktiivfiltratsiooni meetod baseerub
fosfori adsorptsioonil ja/või sadestumisel madala lahustuvusega
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mineraalsesse vormi. Peamiselt kasutatakse sellistes süsteemides kõrge Ca-,
Fe- või Al-sisaldusega materjale. Sobilike filtermaterjalide otsimisel on
palju uuritud just erinevate kõrge Ca-sisaldusega tööstuslike jääkide
võimalikku kasutuspotentsiaali, kuna Ca-rikkaid tööstusjääke tekib
tööstuses palju ja nende jääkide taaskasutusse võtmine on majanduslikus
mõttes ja keskkonda silmas pidades äärmiselt vajalik. Selliste tööstuslike
jäätmete hulka kuuluvad näiteks põlevkivi- ja söetööstuse tuhk, raua- ja
terasetootmisräbu ning lubjatööstuse jäätmed. Selliseid tööstusjäätmeid
leidub enamasti suurtes kogustes ja nende ladustamisega kaasnevad
keskkonnaprobleemid, seega sobivad need ideaalselt filtermaterjalide
kandidaatideks. Fosfori eemaldamine toimub neis materjalides läbi
primaarsete Ca-faaside aeglase lahustumise, mille tulemusena vabaneb
lahusesse ohtralt Ca2+ ioone, mis viib lahuse üleküllastumiseni Ca suhtes
ning seejärel toimub lahuses (heitvees) esineva fosfaadiga sidustumine ehk
Ca-fosfaadi (peamiselt hüdroksüülapatiidi Ca5(PO4)3(OH)) nukleatsioon
ja/või kristallisatsioon koos sadestumisega pooriruumis või fosfori
adsorptsioon filtermaterjali pinnale läbi analoogse keemilise reaktsiooni.
Seejuures on võimalik filtri sidumisvõime ammendumisel kasutada sellist
toitainetega rikastunud materjali mulla omaduste parandajana või
põllumajanduses alternatiivina fosforväetistele. Ka see lisandväärtus
muudab aktiivfiltratsioonsüsteemid üha ahvatlevamaks meetodiks, kuna
fosforivarud looduses on limiteeritud. Märgilise tähtsusega sündmuseks
võib lugeda ka fosfaatsete kivimite kandmist Euroopa kriitilise tähtsusega
maavarade nimistusse 2014. aasta mais (Report on critical raw materials for
the EU 2014), mis vähemalt Euroopa kontekstis ilmestab fosfori kui
ressursi olulisust. Teema aktuaalsus Eesti lõikes ilmneb ohtrates
publikatsioonides ja kaitstud doktoritööde arvus (Christina Vohla 2008;
Margit Kõiv 2010; Martin Liira 2012). Samas ei ole teema end veel
ammendanud ja leidub veel mitmeid vastamata küsimusi, millega ka
käimasolevad projektid tegelevad.
Millega tegeletakse praegu?
Kuigi Eestis on põlevkivil baseeruvas elektritootmises tekkiva
hüdratiseerunud
põlevkivituha
fosfori
sidumise
efektiivsus
eksperimentaalselt tõestatud, ei ole Ca-fosfaatide sadestumise mehhanismid
ja efektiivsust mõjutavad inhibiitorid sellistes süsteemides täielikult teada.
Lisaks on eelnevad eksperimendid viidud läbi võrdlemisi stabiilsetes
tingimustes ja puudub teadmine filtrite käitumise kohta ekstreemsemates
tingimustes – nt perioodiline kasutus, tsükliline läbikülmumine või
kuivamine, puhastusvõime madalatel sisendkoormustel ja tugeva
orgaanilise reostuskoormuse tingimustes. Sellised tingimused imiteerivad
ka reaalsemalt tegelikke situatsioone väiksemates puhastussüsteemides, mis
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võivad olla rajatud nt suvilate juurde või põllumajandusmaastikele. Nendele
ja ka muudele küsimustele otsime vastuseid 2013. aasta sügisel käivitatud
välikatse abil Nõo reoveepuhasti juures ning paralleelselt laborikatse
tingimustes. Selle uurimustöö lõplikud tulemused selguvad 2015. aasta
augustiks. Senised tulemused kinnitavad hüdratiseerunud põlevkivituha
kõrget ja stabiilset fosforiärastuse efektiivsust, kuid samas näitavad
ootuspäraselt ka erinevate inhibiitorite mõju filtermaterjalile.
Kasutatud kirjandus
Correll D. 1998. The Role of Phosphorus in the Eutrophication of Receiving
Waters: A Review. Journal of Environmental Quality, 27(2), lk 261–266.
Greenberg A.E., Levin G. ja Kaufmann W.J. 1955. The effect of phosphorus
removal on the activated sludge process. Sewage and Industrial Wastes 27, 237
lk.
Korstee G.J.J., Appledoorn K.J., Bonting C.F.C., van Niel E.W.J. ja van Veer H.W.
2000. Recent developments in the biochemistry and ecology of enhanced
phosphorus removal. Biochemistry-Moscow 65(3), lk 332–340.
Kõiv M., Liira M., Mander Ü., Mõtlep R., Vohla C. ja Kirsimäe K. 2010.
Phosphorus removal using Ca-rich hydrated oil shale ash as filter material – the
effect of different phosphorus loadings and wastewater compositions. Water
Research 44(10), lk 5232–5239.
Organisation for Economic Cooperation (OECD) 2004. The OECD environmental
strategy: progress in managing water resources. OECD Observer. OECD.
Reynolds C.S. 1984. The Ecology of Freshwater Phytopankton. Cambridge, UK,
396.
SLASORB – Using slag as sorbent to remove phosphorus from wastewater,
final report. 2014. European Commission Research Fund for Coal and Steel,
EUR 26412 EN
Sims J.T., Edwards A.C., Schoumans O.F. ja Simard R.R. 2000. Integrating soil
phosphorus testing into environmentally based agricultural management
practices. Journal of Environmental Quality 29, lk 60–71.
Urban Wastewater Treatment (UWWT) Directive 91/271/EEC - Council Directive
91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste water treatment as
amended by Commission Directive 98/15/EC and Regulations 1882/2003/EC
and 1137/2008/EC. Council of the European Union
WFD 2000/60/EEC - Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the
Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in
the field of water policy. Council of the European Union

Päärn Paiste (paarn.paiste@ut.ee) – Tartu Ülikooli geoloogia osakond, Ravila 14A,
50411, Tartu
Riho Mõtlep (riho.motlep@ut.ee) – Tartu Ülikooli geoloogia osakond, Ravila 14A,
50411, Tartu

87

Margit Kõiv (margit.koiv@ut.ee) – Tartu Ülikooli geoloogia osakond, Ravila 14A,
50411, Tartu

88

JÄRELSÕNA

Fosforne inspiratsioon
Oive Tinn
Tänu kümnendat geoloogia sügiskooli helendava joonena läbivale
fosforitemaatikale võiks seda kogumikku nimetada sissejuhatuseks
fosforoloogiasse. Ammendava ülevaate asemel – kui midagi sellist
eksisteerida saaks – võib sellest raamatukesest leida ühe keeruka
teemakogumi üksikuid avatud tahke. Need, kes lugemisega viimaste
lehekülgedeni jõuavad, võivad üllatusega märgata, et ootustele vastupidiselt
on avamata tahkude hulk kasvanud – suur hulk saadud infot on uusi
küsimusi juurde tekitanud ning neile vastuste leidmisega tuleb tulevikus
veel kõvasti vaeva näha.
Fosfor – pealtnäha vaid üks ebaolulisel hulgal Maal leiduvatest
elementidest – mängib oma üliväikesest kogusest hoolimata võtmerolli
kõigis meie planeedil toimuvates bioloogilistes protsessides, mis seostuvad
kõik üht- või teistmoodi Maa keeruka süsteemiga. Seetõttu ei alga see
kogumik mitte geoloogile ootuspäraselt Maa vanimate fosfaatsete
mineraalide või fossiilide kirjeldamisega, vaid tänapäevastes organismides
toimuvate biokeemiliste protsesside analüüsiga.
Lisaks elavatele organismidele, kes ilma fosforita funktsioneerida ei
saa, selgub, et ka paljud väljasurnud organismid – fossiilid – on säilinud
vaid tänu sellele samale elemendile. Fosfatiseerumine on aidanud meie
ajani säilitada maailma vanimate hulka kuuluvaid kivistisi, kuid selle
protsessiga on seotud ka ülipeene, vaid mikroni suurusjärgus rakkude ja
kudede fossiliseerumine, ilma milleta oleks meie teadmised ajasügavustes
eksisteerinud elusolendite kohta märksa napimad.
Oluliste järelduste tegemiseks ei peagi alati ülipeene aparatuuriga
analüüse tegema. Eesti lubjakivikihtides võivad teravama silmaga inimesed
ka palja silmaga märgata tumedaid lamelle – fosfaatseid katkestuspindu –
mis annavad vihje selle kohta, et seni jahedatel parasvöötmelistel aladel
paiknenud Balti paleokontinent hakkas Ordoviitsiumi ajastu keskel
nihkuma madalamatele laiuskraadidele ning lähenema lähistroopilisele
kliimavööndile.
Vihje geoloogia sügiskooli seekordse teema valiku algpõhjuse juurde
leiame ühes selle kogumiku viimastest artiklitest. Nii nagu iga teisegi, on ka
fosforimaagi kättesaadavad varud meie planeedil lõplikud ning mitmed
arvutused näitavad, et inimkond on lähenemas fosforitipule. Tänu üha
kasvavale inimpopulatsioonile ning aina suurenevale vajadusele toidu järgi
on nõudlus fosfori järele kasvamas. See ei olnudki väga ammu, kui
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fosforiidisõja tulemusena lõpetati Eestis fosforiidi tootmine, mis nüüd, üha
suureneva majandusliku surve tõttu on jälle aktuaalseks muutumas.
Siinkohal jõuame aga veidra paradoksini. Samal ajal, kui osa
geoloogidest nuputab, kuidas fosforiit ohutult maa seest kätte saada,
üritavad teised geoloogid maapinnal olevat, kuid ülearuseks osutunud
fosforit süsteemist eemaldada. Tundub, et nüüd peame ringiga jälle
algusesse ehk biokeemiliste protsesside juurde tagasi pöörduma...
Oive Tinn (oive.tinn@ut.ee) – Tartu Ülikooli geoloogia osakond, Ravila
14A, 50411 Tartu
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