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EROSIOONIOHTLIKE ALADE UURING (INDIKAATOR „MULLAKAD U”) 

 

Teostaja: Põllumajandusuuringute Keskus, Mullaseire büroo, 2010 

 

Põllumajandusuuringute keskuses on erosiooniohtlike alade uuringuid teostatud aastatel 2006-

2009. Erosiooniprotsessi uurimine on väga mitmetahuline ja suuremahuline töö, mis hõlmab 

maakasutuse uuringuid nii tuule- kui vee-erosiooni osas, samuti analüüsiti tuuleerosiooni 

mõjusid muldadele väliuurimistöödel kogutud andmete põhjal (deflatsiooniga seotud 

väliuuringud viidi PMK-s läbi aastatel 2007-2009). 

 

Maakasutuse uuringud vee-erosioonist mõjutatud muldadel. 

Töö eesmärgiks oli vee-erosioonist mõjutatud muldadel (erodeeritud mullad mullakaardil) 

maakasutusest tuleneva erosiooniohtliku pinna leidmine.  

Vastavalt mullakaardil eristatud erodeeritud muldadele (hõlmates nii nõrgalt, keskmiselt kui 

tugevasti erodeeritud muldi) tehti päringud selgitamaks välja maakasutus nendel konkreetsetel 

muldadel (2008 a. PRIA maakasutuse alusel), kusjuures vajadusel täpsustati maakasutust 

ortofotode abil. GIS analüüsi ja päringute tulemusena leiti põllukultuuride (kaasa arvatud 

lühiajalised rohumaad) all olev erodeeritud muldade pind. Erodeeritud muldade kasutamist  

põllumaana analüüsiti ka maakondade ja valdade kaupa. 

Vee-erosioonist haaratud mullad on koondunud enamasti Lõuna-Eestisse hõlmates peamiselt 

nelja maakonda (Võru, Valga, Põlva ja Tartu), mille erodeeritud muldadest PRIA registris 

olevate põllumassiivide piiresse jäi kokku 35 415 ha, mis moodustab 11,2% kõikidest PRIA 

registris olevatest põllumassiividest nendes maakondades. Sellest põllumaa alla jäi 14 286 ha 

ehk 40% E-muldadest (vee-erosioonist mõjutatud mullad mullakaardil) ja 4,5% PRIA registris 

olevatest põllumaadest. Ülejäänud maakondades (Viljandi, Jõgeva, Ida-Viru, Lääne-Viru ja 

Järva), kus mullakaardi kohaselt samuti vähesel määral erodeeritud muldi esineb, on PRIA 

registris põllumassiive erodeeritud muldadel 3 814 ha (0,8% antud maakondade PRIA 

registris olevatest põllumssiividest) ja sellest põllumaana on kasutatav 1 715 ha (45% E-

muldadest moodustades kõigest 0,4% antud maakondade PRIA registri põllumaadest). 

Vallatasandil olid põllumaana kasutusel suurimad erodeeritud muldade pinnad Põlvamaal 

Valgjärve vallas, kus PRIA massiividel asuvatest erodeeritud muldadest  68% (1387 ha) 

kasutatakse haritava maana ja Kanepi vallas kus põllumaana kasutatakse 54% (1001 ha) E-
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muldadest (Joonis 1). Kõrge erodeeritud muldade kasutamisega põllumaana paistab silma ka 

Nõo vald Tartumaal kus PRIA massiividest E-muldadel paikneb 1 347 ha ja haritava maana 

kasutatakse 74% (996 ha). 

 

 

Joonis 1. Erodeeritud muldade paiknemine PRIA registris olevatel põllumaadel 

(põllukultuurid + lühiajalised rohumaad) (2008 aasta andmed) 

 

Kokkuvõtteks võib öelda, et tuginendes maakasutuse analüüsile vee-erosiooniohtlikus 

piirkonnas, on erodeeritud muldi PRIA registri põllumajanduslikult kasutatavatel maadel 

ligikaudu 40 tuh ha ja sellest 41% (16 000 ha) on kasutusel põllumaana, ehk siis 

potentsiaalselt vee-erosioonist enam ohustatud. 

 

Deflatsiooniohtlike muldade maakasutuse analüüs 

Eesmärk: tuuleerosioonile vastuvõtlikumate alade/muldade välja selgitamine tuginedes 

maakasutuse analüüsile. PRIA maakasutuse tabelite, mullakaardi ja ortofotode kaasabil 

määrati põllumaa pind, mis harimise ja kultuuride ajutise puudumise tõttu võib potentsiaalselt 

tuuleerosioonist mõjutatud saada. 
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Tuuleerosiooni uurimiseks võeti mullakaardi alusel välja kõik üle 3 ha suurused 

liivmuldadega PRIA registris olevad põllumassiivid ja üle 0,5 ha suurusega 

turvasmullamassiivid tuulisemates piirkondades ehk siis rannikuga piirnevates maakondades 

ja Peipsi ning Võrtsjärve ümbruse 10 km puhvertsoonis. Välja valitud alade maakasutust 

analüüsiti PRIA 2009 aasta maakasutustabelite ja ortofotode alusel. Eristati põllumaad 

(põllukultuurid ja lühiajalised rohumaad), mis on potentsiaalselt tuuleerosioonist enam 

ohustatud seoses ajutise taimkatte puudumise ja harimistöödega. 

Tuule-erosiooniohtlikel muldadel oli põllumaadena kasutuses enam kui 1000 hektarit neljas 

vallas (Audrus ja Halingas Pärnumaal, Tarvastu vallas Viljandimaal ja Pühalepa vallas 

Hiiumaal) (Joonis 2). 

 

Joonis 2. Deflatsooniohtlikud mullad PRIA registris olevatel põllumaadel valdade lõikes 

tuulisemates piirkondades (rannikuäärsetes maakondades ja Peipsi ning Võrtsjärve ümbruses)  
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Liivalõimisega muldi oli analüüsitud piirkondades PRIA massiividel 54 298 ha ja sellest 

põllumaana kasutusel 17 562 ha (32%). Turvasmuldi oli valitud tuulisemates piirkondades 

PRIA massiividel kokku 49 875 ha ja sellest põllumaana kasutuses 16 313 ha.  

Kokkuvõtteks võib öelda, et 2009. aasta PRIA maakasutuse andmete alusel oli 

tuuleerosiooniohtlikke pindu PRIA massiividel 104 173 ha (17% PRIA registris olevatest 

põllumassiividest, mis jäävad Eesti tuulisematesse piirkondadesse ehk siis rannikuäärsetesse 

maakondadesse ja 10 km Peipsi ja Võrtsjärve puhvertsooni) ja põlluna kasutati, ehk siis 

tuuleerosioonist enam ohustatud pinda oli 33 875 ha (32,5% tuuleerosiooni riskiga 

piirkondade muldadest ja 5,6% PRIA registri põllumaadest tuulisemates piirkondades) 

 

Tuuleerosiooni väliuuringud 

Eesmärk: tuuleerosiooni väliuuringute baasil analüüsida erosiooniprotsessi mõju muldade 

omadustele, viljakusele ja produktiivsusele. 

Uurimistöö baseerub PMK 2007-2009 aasta andmetel. Välitööde käigus valiti välja 3 

uurimisala, kus on eelnevalt täheldatud tuuleerosiooni ehk siis mulla kandumist tuulega kas 

põllu piires või siis ka põlluga piirnevatele aladele. Uurimisalade paiknemisest, 

iseloomustusest ja tehtud töödest annab ülevaate tabel 1. 

Tabel 1. Tuuleerosiooni väliuurimisalade iseloomustus 

Ala Asukoht Põllu 
pindala 

Maakasutus Mullaliik, 
lõimis 

Uuringu 
aasta 

Trasside arv 
(poolkaevete 
arv) 

2007 3 trassi kokku 
30 
poolkaevega  

Audru Pärnu mk 
Audru 

4,2 ha Lühiajaline 
rohumaa 

Leetunud 
gleimuld, 
liiv 

2008 2 trassi, 16 
poolkaevet 

Piirsalu Lääne 
mk. Risti 
vald 

84,4 ha Raps Leetjas 
gleimuld, 
liiv 

2008 2 trassi, 34 
poolkaevet 

2008 3 trassi, 16 
poolkaevet 

Altküla Harju 
mk. 
Padise 
vald 

54,2 ha Porgandi-
kasvatus 

Leetjas 
gleimuld, 
liiv 2009 3 trassi, 30 

poolkaevet 
 

Uuringud viidi läbi huumustransektide meetodil. Transektidele rajati 20 m vahedega 

poolkaeved (ainult Altküla 2009 aasta transektidel paiknesid poolkaeved 10 m vahedega). 
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Poolkaevetest mõõdeti huumushorisondi tüsedus ja võeti proovid laboratoorseks analüüsiks. 

Laboris määrati Corg (%), liikuvad toitained P ja K (mg kg-1), pH ja lasuvustihedus. 

Sageli väljendub tuuleerosiooni mõju mullaprofiilis just varieeruva huumushorisondi 

tüsedusena (millega kaasnevad suured varieeruvused ka orgaanilise süsiniku sisaldustes ja -

varudes). Kõigil kolmel väliuurimisalal olid huumushorisondi tüsedused, Corg sisaldused ja -

varud vägagi varieeruvad ja esines väga järske muutusi kus trassi ühes poolkaeves oli 

madalaim näitaja ja juba järgmises (20 m pärast) juba kogu trassi kõrgeim näitaja. Näiteks 

Audrus varieerus A-horisondi tüsedus 25 cm kuni 57 cm-ni kõigest 4,2 ha suurusel põllul, 

suured olid ka huumusvarude erinevused ulatudes 25 toonist kuni 176 tonnini hektari kohta. 

 

Audru ja Altküla uurimisaladele oli iseloomulik ka 

huumushorisondi ebaühtlikkus, mis väljendub peenikeste 

valkjaspruunide liivatriipude esinemises, nagu on näha ka 

kõrvaloleval fotol, mis on tehtud Altküla uurimisalal. Selliste 

heledate triipude esinemine huumushorisondis on tõenäoliselt 

deflatsiooniprotsessi tagajärg.  

 

 

 

Foto. Liiva vahekiht huumushorisondis Altküla uurimisalal 

 

Liikuvate toitainete sisaldused varieerusid samuti võrdlemisi suurtes piirides kuid üldine 

tendents oli, et uuritud aladel olid kõrged fosforisisalduse ja võrdlemisi madalad liikuva 

kaaliumi sisaldused. 

Altküla uurimisala ühel transektil tuli selgelt välja ka liikuvate toitainete suur erinevus 

pealepuhutud 6-7cm kihis võrreldes ümbritseva alaga kus tuuleerosiooni pealekannet ei olnud 

toimunud. Pealekantud kihil olid huumushorisondist tunduvalt erinevad omadused – veidi 

kõrgem pH kui ümbritseval alal, peaaegu neli korda kõrgem K-sisaldus (134 mg kg-1) kui 

ümbritseval alal, mille keskmine K-sisaldus oli kõigest 34 mg kg-1. Samas jällegi P-sisaldus 

oli selles pealepuhutud kihis tunduvalt madalam (60 mg kg-1) kui ümbritseval alal, mille 

keskmine P-sisaldus oli 131 mg kg-1 (joonis 3). 
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Joonis 3. Altküla uurimisala K- ja P-sisalduste (mg kg-1) muutus huumustrassil  

 

Tuuleerosiooni väliuuringutele tuginedes võib öelda, et tuulekanne põhjustab peamiselt 

muldade omaduste varieeruvamaks muutumist põldude ja massiivide piires ja erinevalt vee-

erosioonist suuremaid muldade ärakandeid ja kuhjumisi ei toimu. Küll aga võib esineda 

külvatud seemnete ärakannet koos mullaga ja pealepuhutud õhuke mullakiht võib olla 

oluliselt erineva liikuvate toitainete sisaldusega. 


