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Mis on muld?
• Mullast oled sa tulnud...,sest esimene inimene, 

Aadam oli tehtud mullast (piibli järgi). Adam 
tähendab heebrea keeles inimest ja tuleneb sõnast 
adamash, mis tähendab savikas punane muld

• Muld on maakoore pindmine kobe kiht, millele 
kinnituvad taimejuured ja ammutavad sealt toitaineid 
ja vett

• Seega ümbritseb selline õhuke “mullakile” kogu 
planeeti

• Muld on tekkinud taimede, kivimite, 
mikroorganismide vastastikuse mõjutuse tulemusel 
erineva veereziimiga kliimatingimustes

• Pedoloogia-kr keelsest sõnast pedon-muld,maapind. 
Muld-algggermaani laen muldo

• Ladina keeles on humus mitmetähenduslik (muld, 
maa) ning sellest tuleneb inglise keeles human, 
prantsuse keeles homme, hispaania keeles hombre.  



Mulla ökoloogilised ülesanded
• Biomassi produktsioonis osalemine

• Filtreerimis-, puhverdus- ja 
akumulatsioonifunktsioon. Vähendab saaste 
sattumist põhjavette, akumuleerib C, viitsütikuga 
pommi ahelas osalemine

• Geneetiline funktsioon-mullas säilitatakse palju 
geneetilist ressurssi (floora ja fauna)



Inimesega seotud ülesanded
• Mullale rajatakse inimese füüsiline 

keskkond, sageli kõige viljakamatele 
muldadele

• Tooraineallikas-mullas leidub ohtralt vett, 
mineraalaineid ja süsinikku

• Mullas säilib meie arheoloogiline pärand-
muld kui meedia



Mullauurimine Eestis

• Alates 1806 käsitleti mullateadust TÜs 

Johann Wilhelm Krause poolt

• 1832.a esimene mullateaduse loeng, 

pidajaks prof Friedrich Schmalz

• Akad. Loit Reintam

• Mullateaduse õpik, 2012



Muldade kaitse

• Erosioon ja körbestumine

• Orgaanilise aine vähenemine

• Saastumine-tööstus, liiklus jne

• Sooldumine-Vahemeremaades

• Elurikkuse vähenemine

• Muldade täisehitamine

• Tihenemine



Maailmakell, muldade kaitse

• http://www.tranquileye.com/clock/

• Inimeste arv-7 607 411 790

• Viljakas maa- 8 508 084 639 (ha)

• 1935a. USAs esimene mullakaitse akt

• Theodor Roosvelt-“Rahvas, kes hävitab 

mulla, hävitab iseenda“

• EL Mulladirektiiv
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Kose-Aruvalla teelõik, massiivide pind vähenes 13 km 

lõigul 55 ha, keskmine boniteet 46



Kasutusest väljajäämine-ekstreemvariant
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Mullaelustikust 
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• vaid 1% mullaorganismidest on hetkel teada ja kirjeldatud?

• jalgpalliväljaku suuruselt alalt suudavad mikroorganismid orgaanilist ainet ümber 

töödelda koguses, mis on kaalult võrdne 25 sõiduautoga?

• mõned mullaseened võivad olla suuremastaabilised ja moodustavad mõnesaja 

meetri pikkuseid niidistikke?

• mõned mullaorganismid on võimelised verd tootma, et ellu jääda madala 

hapnikusisalduse tingimustes?

• mõned mullabakterid oskavad toota antibiootikume?

• harilik vihmauss (Lumbricus terrestris) võib ennast hästi pikaks venitades küündida 

paarikümne cm pikkuseks ja kokku pressides olla kuni 1 cm jämedune?

• 1 ha mullas sisaldub ühe veise massiga sarnane kogus baktereid, 2 lamba kaaluga 

algloomi ja 4 küüliku massiga fauna?



Eesti muldade skalaar



Mullastikuvaldkonnad





Muldade peamised tunnused

• Mulla tüüp-12 tüüpi ja ligi sada liiki ja tuhandeid 
erimeid

• Lõimis-liiv...savi

• Struktuur-osakesed kleepunud vöi mitte

• Reaktsioon-happelised...aluselised

• Huumushorisondi tüsedus, huumusesisaldus

• Mineraalainete sisaldus

• Vee, õhu ja soojuse olemasolu

• Mullaelustik



Paepealsed mullad – Kh, Khg, Gh

• Koreserikkad, looduses 
koresevabad 

• profiil A-D

• Mullakiht õhem kui 30 cm

• Väga õhukesed (<10cm), 
õhukesed 

• Karbonaatsed

• Huumusrikkad 5-15%

• Kõrge toitainete sisaldus

• 1,2% Eesti muldkattest

• Põuakartlikud

• Boniteet 25-35 hp

• Puisniidud, looduslikud 
rohumaad, kadastikud

A

D



Rähksed mullad - K

Karbonaatsed

• Koreserikkad

• Huumusrikkad

• Kõrge toitainete sisaldus

• Kasutussobivus sõltub 
koresesisaldusest (vähene 
veevaru mullas, raskesti 
haritavad)

• Kultuuridest sobivad 
paremini lutsern, mesikas, 
samuti oder ja rukis 
(rühvelkultuuridele ja 
kartulile eriti ei sobi)





Leetunud mullad - Lk

• Kihisemine 1 m sügavuseni 
puudub, happelised mullad

• Kerge lõimis (liivad või 
saviliivad)

• Võib esineda hele 
väljauhtehorisont –
leethorisont

• Huumuse- ja toitainete 
sisaldus madal

• Põllukultuuridest sobivad 
paremini rukis, kartul ja 
oder, veidi halvemini kaer, 
nisu ja põldhein



Gleimullad - G

• Liigniisked, vajavad kuivendamist

• Huumushorisont kõrge 
huumusesisaldusega, kuid 
sisaldab ka lagunemata orgaanilist 
ainet

• On väga laialt levinud, eriti 
Lääne-Eestis ja saartel

• Kuivendatud gleimullad sobivad 
eelkõige heintaimede 
kasvatamiseks aga ka rukkile ja 
kaerale (leostunud ja leetjad 
gleimullad sobivad kõikide 
kultuuride kasvatamiseks)



Põllumajanduses vähe- või 

mittesobivad mullad
• Mullad, millel on väga õhuke 

huumushorisont või see puudub 
üldse (leedemullad ja 
huumuslikud leedemullad, 
tugevasti erodeeritud mullad, 
vähearenenud rannikumullad, 
väga õhukesed paepealsed 
mullad)

• Tugevasti liigniisked ja 
happelised mullad (mitmesugused 
turvastunud ja turvasmullad –
eelkõige leede-turvastunud ja 
rabamullad)



Olulisemad mullavee näitajad
• Väliveemahutavus e maksimaalne vee hulk 

mida mineraalmuld suudab siduda. Liivadel 

alla 12%,savides üle 23% ehk ca 1200-2300 

t/ha

• Närbumisniiskus e vee hulk mida taimed ei 

suuda omastada.Liivades 1-3%, savides 12-

13% ehk 100-1300 t/ha ehk keskmisena ca 

2,1km3 vett, mida on umbes 3,5 korda rohkem 

kui Võrtsjärves

• Aktiivvesi e Omastatava vee diapasoon 1 m 

mullakihis 1200-2200 t/ha 

• Turvasmullad suudavad siduda endas kuni 7 

korda oma massist suuremat veekogust ehk 1 

ha kohta ca 21000 tonni vett



Süsinikuvaru 
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C varu mullas t/ha
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Mullaseire järeldused ja 

mudelarvutused

• Eeldades, et lagunemiskonstant k ja süsinikusisend A järgnevatel 

aastatel ei muutu, siis püsivaatlusalade keskmiselt Corg varu 

suureneb 102 t/ha (8,7%) 2030. aastaks ja 107 t/ha (14,1%) 

2040. aastaks.

• Seireandmete analüüs näitas, et peamiselt on Corg varu 

suurenemine tingitud huumushorisondi tüsenemisest, mis 

saavutati 80-ndatel aastatel sügavkünniga. 

• Antud tingimustel tehtud prognoos näitas, et kui A horisondi 

tüsedus ei suurene (mis on suhteliselt tõenäoline), siis tegelikult 

hakkab Corg varu samade tingimuste ehk olemasoleva 

agrotehnoloogia juures hoopis vähenema.
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• antud andmebaasis olevate põldude 

keskmine 0-20 cm Corg varu väheneb 

55,0 t/ha 53,0 t/ha (3,6%) 2030.aastal ja 

52,6 t/ha (4,3%) 2040.aastaks. 

• Tegemist on siiski suhteliselt väikese 

negatiivse muutusega, mida on võimalik 

kompenseerida kas orgaaniliste väetistega 

või põldheina kasvatamisega. Näiteks oleks 

vaja sellisel juhul lisada mulda täiendavalt 

1,3 tonni tahesõnnikut aastas
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EU mulladirektiiv ja -

kaitsestrateegia 
• Esimeseks sammuks direktiivi algatamisel oli 2002 aastal 

esitatud teatis selle vajalikkuse kohta, mille kinnitasid vastavad 

institutsioonid

• Palju aastaid on soovitud EL mulladirektiivi vastu võtta, kuid 

erinevate vastuseisude tõttu on see jäänud tegemata, valmis 

vaid eelnõu 2006 aastal ja jäi poliitikute lauale tolmu koguma

• Vastu on peamiselt suurriigid ja seoses saastatud muldade 

taastamisega, mida on suhteliselt palju ja mis on väga kallis

• 2006 aasta septembris vastu võetud Euroopa mullakaitse 

strateegia

• 2012 aastal esitati raport strateegia rakendamisest

• Euroopas  on  kindlaks  tehtud üle   320   peamise   mullatüübi,   

mis   omakorda   erinevad   oma   füüsikaliste,   keemiliste   ja 

bioloogiliste  omaduste  poolest



• Umbes  115  miljonil  hektaril  ehk  12%  kõigist  Euroopa  

maa-aladest  toimub  vee-erosioon  ning 42 miljonit 

hektarit mõjutab tuuleerosioon

• Umbes  45%  Euroopa  mullastikust,  peamiselt  Lõuna-

Euroopas,  kuid  ka  Prantsusmaal,  Ühendkuningriigis ja 

Saksamaal, on orgaanilise ainese vähese sisaldusega

• Ajavahemikul  1990–2000  muutus  vähemalt  2,8%  

Euroopa  alade  maakasutus,  sealhulgas  kasvasid  

märkimisväärselt  linnaalad

• Potentsiaalselt saastatud alasid on Euroopa Liidu 25 

liikmesriigis umbes 3,5 miljonit ühikut

• Kyoto  protokollis  selgitatakse,  et  muld  on  suurim  

süsinikuvaramu,  mida  tuleb  kaitsta  ning  võimaluse  

korral  suurendada



  

Leet-gleimuld Sama muld aasta hiljem



Mullakaart koos reljeefiga













Saaremaa 5000-6000 a tagasi



Näitus
• Lähtuda mulla ülesannetest-taimed 

kasvamas, kondid mullas, kui turvas vs 

märg jne

• Maakondade turbaklotsid vastavalt Corg 

varu per capita

• Mullapuzzle, erosioonimudel

• Kaardid

• Sammaldunud kivid-mullateke

• Erinevad lõimised

• Mullamonoliidid vt järgmine slaid

• Kivimid-mulla alus




