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Karjääriviisiline kaevandamine mõjutab tugevalt keskkonda ja maastikku. See on 
tõsiseks probleemiks kogu maailmas. Eestis rikub kaevandamine aastas umbes 250 ha 
suuruse maa-ala. Kõige paremaks rekultiveerimisviisiks on metsastamine, mis mängib 
peamist rolli ökosüsteemide taastamises. Käesolevas töös kasutatakse andmeid, mis on 
kogutud Aidu, Viivikonna ja Sirgala põlevkivikarjääri taasmetsastatud aladelt. Kõikidelt 
proovialadelt koguti puistu takseerandmed, võeti mullaproovid ja inventeeriti 
taimestikku.  

Töös analüüsiti puistu kõrgusindeksi H50 sõltuvust mullaparameetritest. Aidu karjääri 
männikute puhul mõjutasid kõrgusindeksit H50 mullakihi paksus, mulla üldlämmastiku 
sisaldus, mulla pH ja mulla fosfori sisaldus. Viivikonna karjääri männipuistutes 
avaldasid kõrgusindeksile mõju mullakihi paksus, mulla üldlämmastiku sisaldus, mulla 
orgaanilise süsiniku sisaldus ja mulla fosfori sisaldus. Sirgala karjääri männikute 
kõrgusindeksit mõjutasid mullakihi paksus, mulla üldlämmastiku sisaldus, mulla 
orgaanilise süsiniku sisaldus ja mulla kaaliumi sisaldus.  

Alustaimestiku analüüsist selgus, et kokku kasvab Aidu, Sirgala ja Viivikonna 
proovialadel 144 soontaimeliiki ja 54 samblaliiki. Looduskaitsealustest soontaimedest 
esines proovialadel kokku seitse III kaitsekategooria liiki. Ühtegi kaitsealust 
sammaltaime proovitükkidelt ei avastatud. Proovialadel kasvavate soon- ja 
sammaltaimede kohta tehti indikaatorliikide analüüs, mille tulemusena tuvastati 
indikaatorliikidena 25 soontaime- ja 11 samblaliiki. Katsealade ökosüsteemide 
erinevusele viitavad nii soontaimede ordinatsiooniskeem kui ka kõiki mõõdetud 
tunnuseid kaasav peakomponentanalüüs. Proovialadele on tekkimas uus sobilik 
kasvukoht ohustatud liikidele ning ökosüsteemid kolmes karjääris arenevad erinevalt. 

Märksõnad: mullaproovid, püsiproovitükid, alustaimestik, ordinatsioon 
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Mining in open quarries affects the environment and the landscape intensely. It is a 
significantproblem all over the world. In Estonia such mining impacts about 250 
hectares of land every year. The best method to re-cultivate these areas is afforestation, 
which is an important tool in the restoration of ecosystems. For this study the data has 
been gathered from the afforested areas from Aidu, Viivikonna and Sirgala oil shale 
quarries. Different stand,  aundergrowth and soil characteristics were collected from all 
of the sample plots. 

The relations of height index H50 to the soil parameters was analyzed in this study. The 
height index H50 of the pine stands in Aidu quarry was affected by the thickness of the 
soil, the content of total nitrogen in the soil, the soil pH and the level of phosphorus 
assimilated by the plants. The height index H50 of the pine stands in Viivikonna quarry 
was affected by the thickness of the soil, the content of total nitrogen in the soil, the 
content of the organic carbon in the soil and the level of phosphorus assimilated by the 
plants. The height index H50 of the pine stands in Sirgala quarry was affected by the 
thickness of the soil, the total content of nitrogen in the soil, the content of organic 
carbon in the soil and the content of potassium assimilated by the plants. 

The results of the undergrowth analysis showed the presence of 144 vascular and 54 
moss plants in Aidu, Sirgala and Viivikonna sample plots. Among them, also  seven 
vascular plants were identified, that are protected under the third protection category. 
Indicator species analysis for the Aidu, Viivikonna and Sirgala sample plots presented 
25 vascular plants and 11 moss plants. The NMS ordination scheme of vascular plant 
and the principle component analysis, that covered all the measured characteristics, 
indicate a significant difference between the study areas. In the study areas, new suitable 
habitats for endangered species are emerging  however, the new ecosystems in the three 
quarries develop differently. 

Keywords: soil samples, permanent sample plots, undergrowth, ordination  
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SISSEJUHATUS 

 

Põlevkivi on Eesti energeetika alustala ja üks tähtsamaid loodusvarasid (Reinsalu 2008). 

Põlevkivil töötavad Narva elektrijaamad on Eesti suurimad elektri- ja soojusenergia 

tootjad. Need annavad üle 90% Eestis toodetavast elektrienergiast ning varustavad 

soojusega kogu Narva linna (Elektri ja soojuse… 2016). Maavarade kaevandamine avaldab 

looduskeskkonnale suurt mõju: purustatakse ja paigutatakse ümber kivimikihid, maa alla 

tekivad ja jäävad kaevanduskäigud, alandatakse põhjavee taset ning maastiku ilme muutub 

tunduvalt ebaesteetilisemaks (Sokman 2010). 

Maavarade kaevandamisest kõige silmapaistvamat mõju avaldab avakaevandamine, selle 

käigus muutuvad metsaalad, kaovad sooalad ning muudetakse vooluveesänge (Sokman 

2010). Avakaevandamine jaguneb kolmeks maakatte olekut erinevalt mõjutavaks 

kaevandamisviisiks. Esimene neist on vaalkaevandamine, mis on kasutusel põlevkivi 

kaevandamisel. Seda rakendati ka fosforiidi tootmisel. Teine kaevandamisviis on 

aukkaevandamine, mida kasutatakse ehitusmaavarade nagu kruusa, liiva, savi ja pae 

tootmisel. Kolmas kaevandamisviis on väljakkaevandamine ning see leiab kasutust 

turbaväljadel. Kõige rohkem neist on maakatet mõjutanud vaalkaevandamine (Reinsalu 

2010). 

Paljandustööde käigus seguneb viljakas mullakiht kattekihtidega või satub hoopis 

puistangu põhja. Moodustuvas tehnogeenses mullas on toitainete sisaldus madal, eriti 

vähesel määral on seal taimedele omastatavaid fosfori- ja lämmastikuühendeid (Kaar ja 

Raid 1992). Tasandatud puistangute pealmistel kihtidel ei ole mingisugust seost 

põhjaveega ning sealne niiskusrežiim sõltub peamiselt konkreetse aasta 

ilmastikutingimustest ja nende kihtide hüdroloogilistest omadustest (Raid 1971). 

Kaevandamise hiilgeaegadel tekkis aastas puistanguid hinnanguliselt 500 ha, praegusel ajal 

on see langenud 250 ha juurde aastas. 2010. aastaks oli karjääriviisilise kaevandamisega 

rikutud maapinda 14 100 ha ulatuses, mis moodustab 0,3% Eesti pindalast (Leedu 2012). 
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Kaevandamisest järele jäävate rikutud alade edasine kasutamine on olnud väga oluliseks 

probleemiks (Kaar 1968). Selle probleemiga on püütud tegelda Eestis juba kaevandamise 

algaastaist saadik. 1922. aastal sõlmiti leping Eestis kaevandamisõiguse saanud Inglismaa 

kodanikega, millega pandi viimastele kohustus tagastada endised sooalad 

metsastamiskõlbulikena ning endised põllumaad põllumajanduskõlbulikena. 1923. aasta 

23. novembril võttis Eesti Vabariigi valitsus vastu korralduse, millega kohustati Riigi 

Põlevkivitööstust temale kaevandamiseks eraldatud maad tagastama rekultiveerituna. 

Tegelikkuses suhtuti nende nõuete täitmisse pealiskaudselt, eriti kui paljandustööde 

tegemiseks kasutati ekskavaatorit, millega oli keeruline erineva viljakusega puistematerjali 

sorteerida. Pärast 1959. aastat kerkis jäätmaade saatus uuesti teravalt esile seoses põlevkivi 

karjääriviisilise kaevandamise intensiivistumisega (Kaar 1998). 

Kaevandusjärgseks alade korrastamiseks ehk rekultiveerimiseks on palju võimalusi, kuid 

metsa- ja põllumajanduses kasutamiseks on need alad ilma tasandamata kõlbmatud (Kaar 

1968). Pärast puistangute tasandamist on sinna võimalik rajada põllumaid, metsamaid, 

järvi ning kõrgendikke sisaldavaid rekreatsioonialasid või jätta alad sootuks sõjaväe 

harjutuste tarbeks (Sokman 2010). Võimalus on jätta jäätmaad ka isetaimestumisele, kuid 

ebasoodsate tingimuste tõttu on protsess väga aeglane ning ei ole juhitav (Kaar ja Raid 

1991, Potter et al. 1951). 

Karjääriviisilise kaevandamisega rikutud territooriumide taastamise juures on vajalik 

säilitada või suurendada nende produktiivsus, samuti tuleb parandada sanitaar-hügieenilisi 

tingimusi. Kaevandamise käigus oluliselt muutuvaid territooriume tuleb kujundada 

vastavalt funktsionaalsetele ja esteetilistele nõuetele (Kaar 2010). Pinnase liigse kivisuse 

tõttu on põllumajanduslik rekultiveerimine karjääri puistangutel raskendatud (Kaar 1968, 

Kuznetsova 2011). Nii majanduslikult kui ökoloogiliselt on metsanduslik rekultiveerimine 

kõige parem viis kaevandusjärgseks maade korrastamiseks (Kaar 1968, Kaar ja Raid 1991, 

Kuznetsova 2011). 

Aidu karjääri puistusid on uurinud Laarmann et al. (2015), Viivikonna karjääri puistusid 

on uurinud Metslaid et al. (2015) ning Sirgala karjääri puistusid on uurinud magistritöös 

Õun (2013). Käesoleva töö eesmärgiks on uurida kolmes ammendatud põlevkivikarjääris, 

Aidus, Viivikonnas ja Sirgalas, arenenud metsaökosüsteeme, mis on tekkinud pärast 

metsanduslikku rekultiveerimist. Analüüsides kasutatakse karjääripuistutesse rajatud 

püsiproovitükkidelt kogutud infot, mis sisaldab nii puistu, alustaimestikku kui ka mulda 
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iseloomustavaid andmeid. Analüüside tulemusena antakse hinnang, kuidas on eri 

karjääride metsaökosüsteemid arenenud. Püsiproovitükkide rajamist Aidu ja Viivikonna 

karjääridesse ning Sirgala prooviala kordusmõõtmisi on finantseerinud 

Keskkonnainvesteeringute Keskus. Autor avaldab tänu puistu püsiproovitükkide 

mõõtjatele kõigil kolmel proovialal ning alustaimestiku inventuure läbiviinud TÜ 

doktorandile Liis Kasarile. 
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 KARJÄÄRIVIISILISE KAEVANDAMISEGA RIKUTUD 

MAADE METSASTAMISEGA SEOTUD UURINGUD  

 

1.1 Maailmas 
 

Tööstuste poolt rikutud maade taaskasutusse võtmine on aktuaalne kogu maailmas. Sellega 

seoses on uuritud ka karjääride rekultiveerimist nii Euroopas kui kaugemal. II maailmasõja 

ajal hoogustus karjääriviisiline kaevandamine ning see suurendas probleeme, mis tekkisid 

rikutud maa-alade taastamisega. Looduslik taimestumine toimub ebasoodsa pinnase ning 

erosiooni tõttu ammendatud kaeveväljadel aeglaselt. 1944. aastal tehti esimesed jäätmaade 

taimestamise katsed Lääne-Virginia kivisöekaevanduses, kus kultiveeriti kõrrelisi, 

liblikõielisi ning vaigumändi (Pinus resinosa) (Potter et al. 1951). 1949. aastal toimunud 

välitööde käigus uuriti istutatud taimede olukorda, taimede kasvu mõjutavaid tingimusi, 

looduslikku taimestumist ning pinnase füüsikalisi omadusi, happesust ja vanust. Tehtud 

uuringust selgus, et puistangute täielik tasandamine võib looduslikku taimestumist 

mõjutada ebasoodsalt. Looduslik taimestumine osaliselt tasandatud alal oli sarnane 

tasandamata alaga. Ammendatud karjäärialale spontaanselt levinud puuliikidest suuremal 

arvul olid esindatud harilik robiinia (Robinia pseudoacacia), punane vaher (Acer rubrum), 

hilistoomingas (Prunus serotina) ja äädikapuu (Rhus typhina). Uuringute järgi kasvasid 

sama liigi puud kogu ammendatud karjääri pinnal sarnaselt. Puistangutel, kus pinnase pH 

väärtus oli alla nelja, ei suutnud ükski puu- ega põõsaliik kasvada. Taimede 

kultiveerimisega soovitatakse uuringu kohaselt oodata 1 - 2 aastat pärast kaevandamise 

lõppu, et pinnas piisavalt stabiliseeruks. Lääne-Virginia kivisöekaevanduste 

kultiveerimiseks kõige sobivamad puuliigid on uuringu kohaselt okaspuudest pigimänd 

(Pinus rigida) ja hall mänd (Pinus banksiana). Soovitatakse ka virgiinia mändi (Pinus 

Virginiana), mis on aga külmaõrn. Lehtpuudest soovitatakse kultiveerida tulbipuud 

(Liriodendron tulipifera), punast vahert, lääneplaatanit (Platanus occidentalis) ja harilikku 

robiiniat. Jäätmaade ebasoodsate mullastikutingimuste tõttu peab istutusmaterjal olema 

elujõuline, tugev ja hästi juurdunud (Potter et al. 1951).  
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Fields-Johnson et al. (2012) poolt avaldatud uurimuses hinnati puistangute tasandamise 

ning alustaimestiku külvamise mõju vee infiltratsioonile ja puude juurdekasvule. Katsealad 

olid rajatud USA-s Apalatšides paikneva kivisöekaevanduse puistangutele. Katsealad olid 

jagatud kaheks: üks pool tasandati täiesti siledaks, teine pool aga jäeti ebatasaseks. Iga 

katseala kummalegi poolele külvati kolme sorti rohttaimede seemnesegusid: puhas aastane 

raihein (Lolium multiflorum), traditsiooniline kõrrelistest ja liblikõielistest koosnev segu 

ning istutatud puudega vähem konkureerivatest kõrrelistest ja liblikõielistest koosnev segu. 

Seejärel istutati kogu katsealale kohaliku päritoluga puid 13 eri liigist. Seemikute kehva 

elujõulisuse tõttu oli taimede suremus suur ning aasta pärast tuli istutust korrata. 

Uurimuses jõuti tõdemuseni, et alustaimestiku külvamine ning maapinna silumine ei 

omanud olulist mõju puude kasvule ja ellujäämisele. Kõige parema kõrguskasvuga olid 

sale kontpuu (Cornus racemosa), punane mooruspuu (Morus rubra) ning hilistoomingas. 

Spontaanselt levis karjääripuistangutel kõige laialdasemalt punane vaher (Fields-Johnson 

et al. 2012). 

Austraalia on maavarade poolest rikas maa ning sealseid ammendatud karjääre on samuti 

püütud rekultiveerida. Sealset kliimat iseloomustab madal sademete hulk ning kõrge 

õhurõhk. Austraalia kontinent jaguneb erinevateks kliimavöötmeteks: põhjas on niiske 

troopika, keskel kuum kõrb ja lõunas niiske parasvööde. Kaevandused ja mineraalide 

töötlemine on muutnud 0,05% kontinendi pindalast jäätmaadeks. Karjäärialade 

kultiveerimisel on võetud eesmärgiks seal enne kaevandamist paiknenud ökosüsteemide 

taastamine. Suurem osa karjääridest paikneb endistel rohumaadel, samas osa kaevandustest 

on rajatud endiste metsamaade kohale. Austraalia klimaatiliste eripärade tõttu, näiteks 

peaaegu kogu kontinendil esinevad lühikesed ning tugevad vihmasajuperioodid, tuleb seal 

karjääride rekultiveerimisel eelistada kohalikke taimeliike (Bell 2001). 

1989. aastal prooviti Austraalias esmakordselt Oaky Creek´i kivisöekaevanduses 

puistangute kujundamist meetodiga, mida nimetatakse IDR meetodiks (McNamara et al. 

1999). Meetodi rakendamise käigus rajati 0,25 ha suurused tiigid, mis tagaks lühikese 

sademeperioodi jooksul koguneva vee maksimaalse kasutamise taimede poolt. Tiikide 

nõlvad kaeti huumusmullaga, millele külvati rohttaimede, põõsaste ja puude seemnete 

segu. Uuringutest selgus, et vihmavesi püsis ja filtreerus katsealadel edukalt, mistõttu 

suurenes ka taimedele kättesaadava vee hulk. Taimede juursüsteemid olid arenendud ja 

sügavale tungivad ning akaatsiad ja eukalüptid tootsid edukalt seemneid. Mitmed 
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indikaatorid näitasid, et katsealal oli välja kujunenud jätkusuutlik ja kompleksne 

ökosüsteem (McNamara et al. 1999). 

1950. aastatel hakati kultiveerimistöid tegema Saksamaal Lusatia pruunsöekaevanduse 

ammendatud aladel (Hüttl ja Weber 2001). Metsanduslikul rekultiveerimisel kasutati 

peamiselt harilikku mändi (Pinus sylvestris) ja tammeliike (Quercus spp.). Uuringute 

käigus jõuti järelduseni, et karjäärialade ökosüsteemid toimivad sarnaselt kaevandamisest 

puutumata alade ökosüsteemidele. Suuremad erinevused karjäärialade puhul ilmnesid 

piirkonnas, kus pinnas oli ekstreemsete omadustega, näiteks sisaldas püriiti. 

Karjääripuistute võrdlemisel rikkumata alade puistutega selgus, et nende mükoriisad ja 

juursüsteemid on selgelt erinevad ning selle põhjuseks peetakse puistangupinnase keemilisi 

omadusi (Hüttl ja Weber 2001). 

 

 

1.2 Eestis  
 

Tõenäoliselt toimus Eesti kõige esimene karjääri metsanduslik rekultiveerimine 

kolmekümnendatel aastatel endises Pavandu karjääris, kus nüüdseks asub Kohtla-Järve 

vanalinn. Endine karjääriala tasandati ning sinna ehitati koolimaja, elumajad, aiad ning 

park, mida ilmestavad tiigid. Pidev metsanduslik rekultiveerimine algas 1960. aastal 

Kohtla kaevanduse tasandatud puistangutele männi-lehise istutuskultuuri rajamisega. 2010. 

aastaks oli metsandusliku rekultiveerimise läbinud karjääripuistangute kogupind 10 965 ha 

(Kaar 2010). Teaduslikku tööd on karjääride rekultiveerimise alal teinud läbi aastate 

mitmed teadlased eesotsas M. Vausi, L. Lainoja, E. Kaare ja L. Raidiga (Kaar 1998). 

Uurimise all on olnud peale metsastamise ka looduslik taimestumine (Kaar 1971, 2010). 

Ühed vanimad looduslikult tekkinud puistud asuvad Viivikonna karjääri puistangutel. 

1988. ja 2000. aastal koguti seal asuvatelt proovitükkidelt andmeid ning mõõtmiste 

tulemustest selgus, et levinuimateks puuliikideks on harilik mänd, arukask (Betula 

pendula) ja haab (Populus tremula). Alusmetsas leiduvatest liikidest toodi välja erinevad 

pajud (Salix spp.), harilik pihlakas (Sorbus aucuparia), harilik kuslapuu (Lonicera 

xylosteum), harilik paakspuu (Frangula alnus) ja harilik toomingas (Padus avium). Samuti 

leidus üksikuid harilikke kadakaid (Juniperus communis) (Kaar 2010). 
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Peale Viivikonna on looduslik taimestumine toimunud ka Küttejõu karjääris, kuhu 57 aasta 

jooksul kasvas nii koosseisult kui ka liituselt varieeruv puistu, kus domineerisid harilikud 

männid ja kased. Samuti arenes Küttejõu karjääri puistangutel varieeruva liigilise 

koosseisuga taimestik (Kaar 2010).  

1962-1964. aastal jäeti Sirgala karjääris katseliselt tasandamata 150-200 ha puistanguid, et 

jälgida looduslikku taimestumist. 44 aasta jooksul kattusid puude ja põõsastega puistangute 

põhjaküljed ning alumised osad. Samuti leidus ohtralt pajupõõsaid puistangutevahelistel 

ribadel. Samas puistangute harjadel ja lõunakülgedel oli kattuvus hõre (Kaar 2010). 

Esimeseks tasandatud puistangutel katsetatud puuliigiks oli harilik mänd. Täheldati, et 

istutusmaterjali suurus ja vanus omavad suurt mõju taimede kasvamaminekule. Katsetest 

selgus, et kõige sobivamaks on kaheaastased seemikud ning kõige sobivamaks istutusajaks 

on kevad. Kaheaastaseid seemikuid kasutatakse ka tänapäeval nii lehiste, mändide kui 

lehtpuude istutamisel. Karjääride metsastamisel on kujunenud peamiseks kasutatavaks 

puuliigiks mänd. Seda eelkõige oma hea kasvamamineku ning ekstreemsete 

kasvutingimustega kohanemise tõttu. Lisaks on männi istutusperiood pikem kui lehistel või 

lehtpuudel ning ka istutusmaterjal on odav ja hästi kättesaadav (Kaar 2010). Männikultuure 

on karjääripuistangutele proovitud rajada ka külvi teel, kuid see on andnud ebarahuldavaid 

tulemusi. Siiski on rekultiveerimisel kasutatud külvi olukorras, kus istutusmaterjalist on 

puudus või kasvusubstraadiks on väheesinev liivane puistangumuld (Kaar 1968, 1998, 

2010, Kaar ja Raid 1991). Proovitud on ka erinevate meetoditega taastada 

puistangupinnase viljakust, näiteks on külvatud lutserni, mis parandas oma juurestikuga 

pinnase füüsikalisi omadusi ning andis mulda juurde orgaanilist ainet. Samuti katsetati 

männiridade vahele suur-läätspuud (Caragana arborescens) kultiveerimist (Kaar 1998). 

2007. aasta lõpuks moodustasid männikud 85% endistesse põlevkivikarjääridesse rajatud 

puistutest (Kaar 2010). Sellises ulatuses männi monokultuuride rajamine suurendab 

ulatusliku metsapõlengu riski, samuti esineb seal laialdase putukarüüste oht (Kaar 1971, 

1998). Peale putukate on monkultuurides ohuks ka seenkahjustajad, eriti juurepess, mille 

levikut soodustab karbonaatne ja kobe puistangumuld (Kaar 1998).  

Peale männi on okaspuudest häid tulemusi andnud ka mitmete lehiseliikide (Larix spp.) 

kultiveerimine. Lehise kasvab looduslikult kuivadel ning lubjarikastel muldadel, mis on 

karjäärimuldadega küllaltki sarnaste omadustega (Kaar ja Raid 1991). 1960-1964. aastal 

rajati esimesed katsed siberi lehisega (Larix sibirica). Kultiveerimine toimus nii 
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puhtkultuurina kui ka segus männi või kuusega. Viimasest oli lehis 10 aastaga mõnel 

määral kõrgemaks sirgunud. Männi ja lehise seguna rajatud kultuurides oli 8-10 aastat 

pärast istutamist mänd kohati lehisest üle kasvanud (Kaar ja Paves 1975). Siiski näitasid 

edasised uurimused, et 16. aasta vanune siberi lehise kultuur oli sama vanast 

männikultuurist keskmiselt kaks korda kõrgem ning kuusekultuuri ületas see juba 

kolmkordselt (Kaar ja Raid 1992). Mänd ja lehis on mõlemad valguslembesed, mistõttu 

toimub segakultuuris mõlema suremus, seega ei sobi need liigid koos kasvatamiseks (Kaar 

2010). Lehiseliikidest on karjääris katsetatud veel Euroopa lehist (Larix decidua) ja kuriili 

lehist (Larix kurilensis), mis näitasid head kasvu. Suhteliselt hea kasvuga olid ka ameerika 

(Larix laricana) ja ljubarski lehis (Larix x lubarski). Kõige kehvemat kasvu näitas jaapani 

lehis (Larix kaemferi) (Kaar 1998, Kaar ja Raid 1992). 

Lisaks eelpoolmainitutele on karjääripuistangutel proovitud kultiveerida ka kuuse liike 

(Picea spp.), mis aga on osutunud puhtkultuurina sobimatuteks. Kuuskede jaoks on pinnas 

liiga toitainevaene, samuti kannatavad need lagedal aeg-ajalt talvekülmade käes (Kaar 

1998, Kaar ja Raid 1991). Viljakamatel karjäärimuldadel on võimalik kuuske kasvatada 

arukase või sanglepa (Alnus glutinosa) turbe all. Okaspuudest on proovitud ka hariliku 

ebatsuuga (Pseudotsuga menziesii) kultiveerimist, kuid sarnaselt kuusele kannatab see 

lagedatel aladel külma all, mistõttu ei ole tulemused rahuldavad. Edukalt kasvab ebatsuuga 

vaid lehtpuude turbe all (Kaar 1998, Kaar ja Raid 1992). 

Tasandatud põlevkivikarjääride puistangutel on katsetatud ka erinevate lehtpuude 

kasvatamist. Sobivaimaks on osutunud arukask ja sanglepp (Kaar 1998, 2010, Kaar ja Raid 

1991, 1992, Kuznetsova 2011). Võrreldes männiga on arukased parema kasvuga, näiteks 

37-aastased Aidu karjääri kvartali 81K arukased ületavad kuue meetri võrra kõrval 

kasvavaid sama vanu männikultuure. Keskmise hektaritagavara poolest ületavad need 

kaasikud männikuid 52 m3 võrra. Kvartalil 82K kasvavad arukased on 2,9 m võrra 

kõrgemad kõrval kasvavaist mändidest. Arukase kultiveerimine omab ka suurt 

metsakaitselist tähtsust. Kaasikud suurendavad tuleohutust ning takistavad 

putukkahjustuste ja seenhaiguste levikut (Kaar 2010). Mullatekkeprotsessis omavad 

lehtpuude lehed samuti rolli, soodustades okaspuuvarise lagundamist (Kaar ja Raid 1992).  

Sanglepp sobib hästi esimese põlvkonna puuliigiks kivistel puistangumuldade oma 

lämmastikurikka ja kiiresti laguneva varise tõttu, mis soodustab oluliselt 

mullatekkeprotsesse (Kaar 1998, 2010, Kaar ja Raid 1991). Lepikute alune kõdu ületab 
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oma üldlämmastiku sisalduselt 2-3 korda männikute alust kõdu. Lepad on noores eas 

kiirekasvulised ja jäävad hiljem alla vaid lehistele ja arukaskedele. Kuznetsova (2011) 

uuringust selgus, et põlevkivikarjääride puistangutele kultiveeritud sanglepp ületab 

tunduvalt oma jämeduskasvus, kõrguskasvus ning maapealses biomassis nii hariliku männi 

kui arukase samu näitajaid. Uuringud näitasid, et sanglepp on efektiivne toitainete 

omastamises ning suure biomassi moodustamises, samuti kohanesid lepad 

kaevandusjärgsete raskete tingimustega paremini kui harilikud männid ja arukased. Kuna 

karjääride kultiveerimise esimene eesmärk peaks olema ökosüsteemi taastamine, mitte 

tarbepuidu saamine, siis oleks sanglepp selle eesmärgi saavutamiseks igati kohane puuliik. 

Rekultiveeritud karjäärides on analüüsitud ka liikide koosseisulist dünaamikat ning 

tulemused näitavad, et sealsed puistud arenevad keerulisema ja iseseisvalt jätkusuutliku 

koosluse suunas. Seega võib pidada rekultiveerimist edukaks ka pikas perspektiivis 

(Korjus et al. 2007). Endistes karjäärides kasvavate hariliku männi ja arukase puistute 

tagavara, kõrgus ja diameeter on sarnased keskmistele takseertunnustele, mis 

iseloomustavad Eesti parimates kasvukohatüüpides kasvavaid puistuid (Korjus et al. 2007, 

Kiviste et al. 2010). 

Raidi (1971) väitel puudub puistangu pinnasel igasugune side põhjaveega ning taimede 

kasvu mõjutavad seetõttu konkreetse aasta klimaatilised tingimused. Klimaatiliste 

tingimuste ja puude kasvu vahelist seost Viivikonna karjääris on uurinud Metslaid et al. 

(2015). Korrelatsioonanalüüsist selgus, et nii sademed kui temperatuur avaldasid tugevat 

mõju hariliku männi radiaalkasvule. Juuni ja juuli suur sademetehulk tingis suurema 

radiaalkasvu samal ajal. Samas suvise temperatuuri ja radiaaljuurdekasvu vahel oli 

negatiivne korrelatsioon. Juunis ja juulis esinenud sademete hulga mõju vähenes puistu 

vanuse suurenemisega.  

Tasandatud karjääripuistangute muldi ning nende teket on uurinud mitmed teadlased 

(Leedu 2010, Reintam 2010, Vaus 1970). Mart Vausi (1970) uuringutest selgub, et pinnase 

omadused puistangutel on väga varieeruvad, näiteks pinnase kivisus võib kordades 

muutuda väga lühikese vahemaa tagant. Samuti on erineva mehaanilise koostisega setted 

jaotunud karjääriväljadel ebaühtlaselt. Pinnase reaktsioon on samuti tasandatud aladel 

kõikuv, analüüside tulemusena selgus, et pH väärtus jääb vahemikku 6,1-7,5. Seejuures 

endises Kohtla karjääris, mis hiljem liideti Aidu karjääriga, on aritmeetiline keskmine pH 

väärtus 6,78 ning Viivikonnas on sama näitaja 7,11. Üldfosfori sisalduse poolest paistavad 
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silma endise Kohtla karjääri puistangud, kus selle sisaldus pinnases on keskmiselt 0,18%. 

Samas Viivkonna karjääris on vastav näitaja 0,11%. Üldkaaliumi poolest on endise Kohtla 

karjääri puistangud (aritmeetiline keskmine sisaldus pinnases 0,62%) samuti kõrgemad 

Viivikonna karjääri samast näitajast (0,27%). Ka üldlämmastikku leidub endises Kohtla 

karjääri pinnases (0,097%) rohkem kui Viivikonna karjääri pinnases (0,060%). Lisaks 

analüüsiti ka laktaatlahustuva fosfori ja kaaliumi sisaldust. Analüüsi tulemusest selgus, et 

endise Kohtla karjääri alade pinnases leidus laktaatlahustuvat fosforit keskmiselt 61,9 

mg/kg ning kaaliumit 55,5 mg/kg. Viivkonna karjääri vastavad näitajad olid 23,7 mg/kg ja 

21,9 mg/kg. Samas tõdetakse, et laktaatlahustuvate toiteelemenetide hulk on pinnases väga 

varieeruv. Analüüsist selgus ka, et orgaanilise süsiniku poolest on Kohtla kaevanduse 

pinnas küllaltki rikas. Orgaanilise süsiniku sisaldus oli seal keskmiselt 7,18%. Siiski 

nenditake, et orgaanilise süsiniku hulk puistangu eri osades on võrdlemisi varieeruv. 

Viivikonna karjääri pinnased on orgaanilise süsiniku sisalduse poolest vaesemad. Seal jääb 

keskmine orgaanilise süsiniku sisaldus pinnases 2,38% juurde (Vaus 1970). 

Reintam (2010) väidab, et tugevalt koreseliste tasandatud puistangute eripäraks on 

põlevkivitükkide esinemine pinnases, mis tõstab seal orgaanilise süsiniku sisaldust. Samas 

on puistangutel kasvavates puistutes märgata ka taimset päritolu orgaanilise süsiniku 

kogunemist. Mullatekkeprotsess on eriti hoogustunud teisel aastakümnel pärast taimede 

kultiveerimist. Puistu vanemaks saades hoogustub protsess veelgi, kuid suureneb seda 

väljendavate näitajate varieeruvus. Puistu juurdekasvu dünaamika näitab kasvukiiruse 

suurenemist aja jooksul ning seda isegi 30-40-aastastes puistutes. Sealjuures kiiremini 

suureneb lehtpuude kasv ning aeglasemalt külvatud mändide kasv. Spontaanselt 

metsastunud aladel on nii mullatekkeprotsess kui kasvukiiruse dünaamika aeglasem kui 

kultuurpuistutes. Kokkuvõtlikult tõdetakse, et karjääripuistangutel tekkivate mulda puhul 

ei saa neid kuidagi nimetada tehislikeks, sest kõik protsessid, mille käigus lähtekivimile 

tekib muld, on ka karjäärides looduslikud. Tekkinud rendsiinad on küll lühikese eaga ning 

õhukese profiiliga, kuid sealjuures igati normaalselt arenenud (Reintam 2010). 
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 MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1 Alade kirjeldus 
 

Proovialad asuvad Aidu, Viivikonna ja Sirgala põlevkivikarjääri rekultiveeritud 

puistangutel, proovitükkide loetelu koos vanuse, peapuuliigi ja kõrgusindeksiga H50 on 

toodud lisas 1. Aidu karjäär, endise nimetusega Oktoobri karjäär, asub Maidla valla 

kirdeosas. Aidu karjäärist ida pool asuvad suletud Kohtla ja Sompa kaevandused ning 

läänes endine Kiviõli kaevandus. Lõunast piirneb karjäär Ojamaa jõega. Viivikonna ja 

Sirgala uurimisalad asuvad Ida-Viru maakonnas AS Eesti Energia Kaevandused Narva 

karjääris vastavalt Viivikonna ja Sirgala mäeeraldiste territooriumil. Narva karjäär piirneb 

läänest Kurtna maastikukaitsealaga, idast Narva jõega, põhjast Riigimetsa Majandamise 

Keskuse (RMK) Ida-Viru metskonna aladega ning lõunast Puhatu looduskaitsealaga.  

Aidu põlevkivikarjäär alustas tööd 1974. aastal ja kaevandatava ala pindalaks on 34 km2 

(Eesti Energia … 2014). Karjääri alla jäänud aladest suurema osa moodustasid sood ja 

metsad, vähemal määral ka endised põllumaad (Tulchinsky 2008). Põlevkivi tootmistööd 

lõpetati Aidu karjääriväljal 2012. aasta suvel. Vastavalt teemaplaneeringule on plaanis 

Aidu karjääri alale rajada rahvusvahelistele nõuetele vastav sõude- ja veespordikeskus, 99 

MW võimsusega tuulepark, Kaitseliidu lasketiir, rekreatsioonialad, ja vajalik teedevõrk 

(Eesti Energia … 2014). Sõudekanali süvis valmis juba aastal 2013 ning see täitus veega 

2014. aasta kevadeks. Põlevkivi kaevandamine lõpetati Aidu karjääris 2012. aastal. Peale 

metsandusliku rekultiveerimise on ammendatud karjäärialale hakatud rajama 

rahvusvahelise mastaabiga veespordikeskust, mille tarbeks valmis 2013. aastal sõudekanali 

süvis. See täitus veega 2014. aasta kevadeks. Lisaks on Aidu maastik hinnatud ka 

ekstreemspordi harrastajate seas (Kopti 2014). 

1976. aastal katsetati esimesena Aidu karjääri tasandatud puistangutel põllumajanduslikku 

rekultiveerimist. Põllumajanduslike rekultiveerimis- ja uurimistöödega jätkati 1995. 

aastani, mil rajati viimane põld. Kokku teostati tehnilist põllumajanduslikku 

rekultiveerimist Aidu karjääris 148 ha ulatuses ning kogu see ala on sihtotstarbelises 
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kasutuses (Leedu 2010). Vanimad Aidu karjääri aladele rajatud metsakultuurid on pärit 

1982. aastast. 83% ulatuses on kultiveeritud mändi ja 13,8% ulatuses on rajatud 

kasekultuure. Muude puuliikide osatähtsus kultiveerimisel on tühine. 2006. aastal istutati 

Aidu karjääri kaske 52,6 ha ulatuses. Muudest puuliikidest on näiteks mägimändi (Pinus 

Mugo) istutatud väljaveoteede nõlvadele. Männi puhul kasutati peamiselt algtihedusena 

5360 kultiveerimiskohta hektaril. 25% karjääri männipuistutest moodustavad 

männikultuurid algtihedusega 5000 ja vähem kultiveerimiskohta hektaril, sealjuures 14% 

kogu Aidu karjääri männikultuuridest on istutatud 4560 kultiveerimiskohaga hektaril (Kaar 

2010). Mändide puhul on kasutatud kultiveerimisviisina nii külvi kui ka istutust ning 

hiljem on istutusega külve täiendatud. Mõnel eraldisel on algselt rajatud männipuistu 

asendunud looduslikult kasega (Kaar 2010). 

Viivikonna mäeeraldis töötas eraldi karjäärina aastatel 1936 – 1987, millal see liideti 

Sirgala karjäärgiga (Reinsalu 2010). Viivikonna karjäärivälja ammendatud ala pindala on 

21 km2 (Eesti Energia … 2011). Viivikonna karjääri ammendatud aladel asuvad 

tõenäoliselt vanimad looduslikule taimestumisele jäetud puistangud. Seal kasvavate 

mändide vanuse järgi võis looduslik taimestumine alata aastatel 1938 – 1940 (Kaar 2010). 

Esimesed männikultuurid rajati Viivikonna karjääri tasandatud puistangutele 1961. ja 

1963. aastal (Kaar 1971). 58% Viivikonna karjääri männipuistutest on kultiveeritud 

kasutades algtihedust 6667 kultiveerimiskohta hektarile seaduga 1 x 1,5 m. Katsed on 

näidanud, et Viivikonna karjääri tasandatud puistangute pinnas on sobilik kasvamiseks ka 

kuusele (Kaar 2010). 

Sirgala karjäär avati 1962.a. nime all „Karjäär nr 1“ ning aastal 2000 liideti see Narva 

karjääriga (Reinsalu 2010). Sirgala karjäärivälja ammendatud ala pindala on ligikaudu 75 

km2 (Eesti Energia … 2011). 1967. aastal alustati Sirgala karjääri puistangutele 

katsekultuuride rajamisega lehise kasvatamiseks segus vahtra ja pärnaga. 1968. aastal 

lisandus veelgi katseid erinevate puuliikidega, sealhulgas lehiste, harilike mändide, 

kuuskede, ebatsuugade ning mitmete lehtpuuliikidega. Mändide peamine istutustihedus on 

keskmiselt 6667 kultiveerimiskohta hektarile seaduga 1 x 1,5 m (Kaar 1971, 2010).  
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2.2 Proovialade rajamise ja mõõtmise metoodika 
 

Sirgala karjääris asuv prooviala, mille mõõtmisandmeid käesolevas töös kasutatakse, on 

rajatud 1968. aastal ning koosnes paljudest puuliikidest, millest nüüdseks on paljud 

looduslikult asendunud kase või männiga (Kaar 2010). Prooviala on 3,3 ha suurune ning 

jagatud 68 proovitükiks (joonis 1). Neist 64 proovitükki on mõõtmetega 20 x 25 m 

(pindala 0,05 ha) ning 4 proovitükki on mõõtmetega 10 x 25 m (pindalaga 0,025 ha).  

 

 

Joonis 1. Katseala plaan Sirgala karjääris. 1-euroopa lehis, 2-jaapani lehis, 3-euroopa lehis 

ja harilik pärn, 4-euroopa lehis ja jaapani lehis, 5-euroopa lehis ja vaher, 6-jaapani lehis ja 

vaher, 7-euroopa lehis, jaapani lehis ja vaher, 8-männi istutus, 9-ebatsuuga ja ginnala 

vaher, 10-soo- ja arukask, 11-h.saar ja vaher, 12-arukask ja vaher, 13-astelpaju, 14-männi 

külv, 15-harilik kuusk ja ginnala vaher. Allikas: (Õun 2013) 

 

Kõikidel proovitükkidel teostati süstemaatiliselt puude diameetrite ning kõrguste 

mõõtmist. Samuti uuriti mulla keemilist koostist ning võeti proove mulla kivisuse 
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määramiseks. Viimased mõõtmised tehti 2012. aasta kevadel enne kasvuperioodi algust 

ning samal ajal võeti ka viimased mullaproovid. Töö toimus kaheliikmelistes gruppides, 

kus üks liige oli „kluppija“ ning teine „kirjutaja“. „Kluppija“ ülesandeks oli puude 

rinnasdiameetrite, milleks on diameeter 1,3 m kõrguselt juurekaelast, mõõtmine. Tulemus 

hõigati koos puu liigi ja rindega „kirjutajale“. „Kirjutaja“ ülesanne oli kõik takseerandmed 

selleks ettenähtud blanketile üles märkida. „Kirjutaja“ tööks oli ka koostöös „kluppijaga“ 

puude kõrguste mõõtmine, mis toimus elektroonilise mõõtmisvahendiga Vertex, mida 

kalibreeriti iga proovitüki mõõtmise järel. Proovitükil mõõdeti ära kõikide rinnete puud, 

mille diameeter oli jämedam kui 4 cm. Puude mõõtmine toimus ülepinnalise kluppimisena, 

kus mõõdeti klupiga iga puu rinnasdiameeter 1 mm sammuga. Samuti mõõdeti kõikide 

puistuelementide iga viienda puu kõrgus 0,1 m sammuga.  

Proovitükid ammendatud Aidu karjääri puistangutele (joonis 2) rajati 2011. aasta suvel 

(Pärn 2012) ja Viivikonna karjääri puistangutele (joonis 3) 2010. aasta suvel (Promet 

2011). Aidu ja Viivikonna proovitükid kuuluvad metsa kasvukäigu püsiproovitükkide 

laiendatud võrgustikku (Kiviste et al. 2015) ning on rajatud lähtudes Eesti Maaülikooli 

metsakorralduse osakonna poolt koostatud juhendist „Proovitükkide rajamise ja mõõtmise 

metoodika“ (2008). Enne välitöid määrati kameraalselt proovitükkide tulevased asukohad. 

Asukoha valikul arvestati, et kaetud saaksid erivanuselised puistud. Aidu puhul võeti 

arvesse ka tulevaste tuulegeneraatorite ning neid teenindava taristu paiknemist.  
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Joonis 2. Aidu karjääri rajatud proovitükkide asukohad männikutes (oranž), kaasikutes 

(sinine), punane ring tähistab proovitükki Allikas: (Pärn 2012) 

 

 

Joonis 3. Viivikonna karjääri rajatud proovitükid. Allikas: (Promet 2011) 
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Eelnevalt määratud punktide leidmiseks kasutati GPS seadet ning Regio maanteede atlast. 

Juhul, kui eelnevalt paikapandud asukoht looduses proovitüki rajamiseks ei sobinud, valiti 

vahetus läheduses sobivam paik. Uue asupaiga geograafilised koordinaadid salvestati GPS  

seadmesse. Proovitüki rajamist alustati koordinaatidele vastava tsentri paika panemisega, 

mis tähistati maasse löödud raudvaiaga (Aidu) või maasse kaevatud plasttoruga 

(Viivikonna). Tähise silmatorkavamaks tegemiseks värviti selle ots püsivärviga. Värvilise 

ringiga tähistati ka mõned tsentri ligiduses kasvavad puud, et see oleks hiljem paremini 

leitav. Seejärel asetati tsentrisse bussool puude asimuutide määramiseks. Tööd teostav 

grupp koosnes kahest inimesest, kellest üks oli „kluppija“ ja teine „kirjutaja“. „Kirjutaja“ 

ülesandeks oli ka lisaks puude kauguse tsentrist ning puude kõrguse mõõtmine, mõlemad 

tehti 0,1 m mõõtmisastmega. Selleks kasutati elektroonilist seadet Vertex, mida kalibreeriti 

mõõdulindi abil iga kord enne uue proovitüki rajamist. Proovitüki raadius valiti 10, 15 või 

20 m sõltuvalt puistu tihedusest, et esimese rinde puid tuleks kokku vähemalt 100. 

Mõõtmise algas puu asimuudi määramisega bussooli abil. Seejärel mõõdeti ära puu kaugus 

tsentrist ning kõigi puistuelementide puhul iga viienda puu kõrgus. Juhul kui puu ei olnud 

kõrguse mõõtmiseks sobilik ehk selle võra oli kahjustunud, tüvi kõver või latv mitme 

haruga, mõõdeti kõrgus järgmisel puul. „Kluppija“ mõõtis puu diameetri kahes suunas, 

kõigepealt proovitüki tsentri suunas ning siis sellega ristisuunas. Pärast diameetri mõõtmist 

märgistati puu värvitäpiga mõõtmiskoha kõrguselt proovitüki tsentri suunas. Mudelpuud 

ehk puud, millel oli mõõdetud ka kõrgus, märgistati kahe teineteise all oleva värvitäpiga 

mõõtmiskoha kõrguselt proovitüki tsentri suunas. Oksakodarike või tugeva kahjustuse 

korral 1,3 m kõrgusel mõõdeti puu diameeter sellest 5 cm ülaltpoolt ning vastav märge 

tehti ka blanketil. Mitme haruga puude hargnemise korral alla 1,3 m mõõdeti iga haru 

eraldi puuna. Lisaks mõõdetavatele andmetele kirjeldati ka puude kahjustusi ning tüve ja 

võra iseärasusi.  
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2.3 Muldade analüüs 
 

Mullakihi paksust mõõdeti mullasondiga Sirgala karjääri proovitükkidel iga proovitüki 

kuues punktis: proovitüki servade keskpunktides ja kahes punktis proovitüki sees. Servadel 

asuvad mõõtmispunktid on naaberproovitükkidel ühised. Mullakihi paksuse mõõtmiseks 

suruti 75 cm pikkune mullasond vertikaalselt maasse, kuni selle tipp jõudis läbimatu 

kivimikihini. Seejärel mõõdeti mõõdulindiga mullasondi maapinnast väljaulatuv osa ning 

kanti mõõtmistulemus proovitüki blanketile. Hiljem lahutati mullasondi pikkusest 

maapealse osa pikkus ning selle tulemusena saadi teada mullakihi paksus. Mulla 

komposiitproov edasiseks laboranalüüsiks võeti Sirgala karjääris viiest juhuslikust kohast.  

Aidu ja Viivikonna proovitükkidel toimus mullasondiga mullakihi paksuse mõõtmine 

proovitüki tsentrist põhja, lõuna, ida ja lääne suunal. Igas suunas tehti kolm mõõtmist: 

esimene 5 m, teine 10 m ja kolmas 15 m kaugusel tsentrist. Mullakomposiitproov võeti 

Aidus ja Viivikonnas igal proovitükil kolmest juhuslikust kohast. 

Eesti Maaülikooli laborites määrati kõigi mullaproovide mullas sisalduv üldlämmastik (%), 

üldsüsinik (%), orgaaniline süsinik (%), taimede poolt omastatav fosfor (mg/kg) ja kaalium 

(mg/kg), mulla reaktsioon KCl lahuses (pH) ning mullalõimis. Lõimise määramiseks tehti 

kindlaks liiva (osakese suurus >0,063 mm), savi (<0,002 mm) ja tolmu (0,002-0,063 mm) 

protsentuaalne sisaldus mullas.  

 

 

2.4 Alustaimestiku inventuur 
 

Sirgala karjääri puistangutel asuvates proovitükkides viidi läbi alustaimestiku inventuur, 

kasutades selleks torkemeetodit (Damgaard 2009). Proovitüki puuderead käidi kõik read 

sammhaaval läbi ning iga sammu peal tehti vardaga (läbimõõt 2 mm) torge. Üles märgiti 

kõik taime- ja samblaliigid, mis varrast puutusid. Torkemeetodi eeliseks on see, et 

alustaimestiku liigirikkuse ja katvuse osas saadakse vaatlejast sõltumatu ülevaade. Taime 
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ja samblaliikide esinemissagedus arvutati välja nende esinemise hulga ja torkearvude järgi. 

Inventuuri viis läbi Tartu Ülikooli doktorant Liis Kasari. 

Aidu ja Viivikonna puistangutel asuvates proovitükkides vaadeldi alustaimestiku 

inventuuri käigus taimeruutude metoodika abil sambla-, puhma- ja rohurinnet. 

Alustaimestiku liike määras samuti Liis Kasari ning bakalaureusetöö on sel teemal teinud 

Stella-Theresa Stoicescu (2012). Ühe ruutmeetri suurusi taimeruute rajati igasse 

proovitükki neli. Taimeruudud asetsesid tsentrist viie meetri kaugusel põhja-, ida-, lõuna- 

ning läänesuunal. Selleks, et mitte segada puistumõõtjat, rajati esimesena idapoolne 

prooviruut, millest tehti alati ka pilt. Prooviruudu rajamist alustati selle asukoha 

määramisest, milleks kasutati mõõdulinti ning bussooli. Seejärel asetati 1 x 1 m 

küljepikkustega puidust raam määratud asukohta ning raami kahte nurka, diagonaalsuunas, 

löödi raudvaiad. Taimeruudus määrati kõigepealt seal asuvate taimede liigid ning seejärel 

sammalde liigid. Ruudus esinevate taimede ja sammalde ohtrus määrati Braun-Blanquet’ 

skaalas. Selle meetodi puhul võetakse arvesse nii liigi isendi projektiivset katvust kui ka 

võsude hulka pinnaühikul. 

 

 

2.5 Andmete analüüs 
 

Aidu, Viivikonna ja Sirgala proovialade puude mõõtmistulemused, alustaimestiku andmed 

ning mullaproovide analüüsi tulemused sisestati tabelarvutusprogrammi MS Excel, kus 

tehti andmete kontroll. Kuna tegu oli erivanuseliste puistutega, siis nende omavaheliseks 

võrdlemiseks arvutati välja ka kõrgusindeksid H50. Selleks kasutati Metsa korraldamise 

juhendi lisas 10 (2016) välja toodud vastavat kõrgusindeksi arvutamise mudelit. Reintam 

(2010) mainib küll, et põlevkivikarjääride puistangutel kasvavate puistute kasv pigem 

hoogustub aja jooksul mullatekkeprotsesside tõttu, kuid hetkel pole Eestis veel spetsiaalselt 

karjääripuistute tarbeks sobivaid kõrgusindeksite arvutamise valemeid välja töötatud.  

Puistute andmeanalüüs teostati vabavaralise statistikaprogrammiga R (The R Project for 

Statistical Computing 2016). Analüüsi käigus uuriti seoseid puistu kõrgusindeksi H50 ja 

mulla parameetrite vahel. Seoseid kirjeldati hajuvusdiagrammiga, kuhu lisati gam-
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funktsiooni abil leitud seost iseloomustama sobiv graafik. Töös on välja toodud ainult need 

hajuvusdiagrammid, mille puhul gam-analüüsi tulem osutus statistiliselt usaldusväärseks. 

Alustaimestiku ja keskkonnategurite vahelisi seoseid uuriti spetsiaalselt selleks loodud 

tarkvaraga PC-ORD ver.6, mis kätkeb endas pakette oluliste taimeökoloogiliste analüüside 

läbiviimiseks (McCune ja Mefford 2010).  

Bioloogilise mitmekesisuse hindamine toimus taksonoomilistest rühmades. Selleks arvutati 

Shannoni mitmekesisuse indeks sammalde, samblike, puhmaste ja rohttaimede kohta. 

Indeksi väärtus on seda suurem, mida rohkem on uuritavatel aladel liike ning mida suurem 

on nende arvukus (Begon et al. 1996). 

 Shannoni mitmekesisuse indeks H´ (valem 1) väljendab liikide rikkust ning ohtrust 

uuritavatel aladel (Begon et al. 1996): 

 

    ,     (2) 

kus,  

S = liikide arv; 

i = isendite arv i-ndas liigis; 

pi = liigi (suhteline) ohtrus (võrrelduna teiste liikidega). 

 

Proovialadele iseloomulikke alustaimestiku indikaatorliikide määramiseks kasutati 

arvutiprogrammi PC-ORD 6 testi ISA (Indicator Species Analysis) ehk indikaatorliikide 

analüüs. Indikaatorliigid seotud kindla elupaigatüübi või grupi, samuti keskkonnatingmuste 

või nende muutumisega. Seega on võimalik indikaatorliikide identifitseerimise kaudu 

kindlaks määrata, millist rühma või rühmasid vaadeldakse (De Cáceres et al. 2010). ISA 

test arvutab igale liigile indikaatorväärtuse, kasutades liigi esinemise suhtelist sagedust 

ning arvukust. Indikaatorväärtuste olulisuse hindamiseks kasutati Monte Carlo 

permutatsioonitesti (McCune ja Mefford 2010). 

Ordinatsioonimeetodiga NMS (Nonmetric multidimensional scaling) ehk 

mitteparameetriline mitmedimensionaalne ordinatsioon, ordineeriti alustaimestik kogutud 

keskkonnatunnuste järgi. Mõõtmisviisiks valiti Sorensen distance measure ehk Sorenseni 
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kaugusmõõdik ning edasi töötles programm sisestatud andmeid 250 korda aeglaselt ja 

põhjalikult (slow and thorough). NMS analüüs ordineerib alustaimestiku liigid, leides 

seosed sisestatud keskkonnaandmete ja alustaimestiku vahel. Ordinatsioonanalüüsis 

kasutati nii soon- kui ka sammaltaimede puhul kõiki mõõdetud mulla- ja puistutunnuseid.  

PCA (Principal Component Analysis) ehk peakomponentanalüüsiga (McCune ja Mefford 

2010) ordineeriti proovialad puistu, mullaomaduste ja alustaimestiku struktuuri 

iseloomustavate tunnuste järgi. Enne PCA rakendamist kontrolliti parameetrite lineaarsust 

ning selleks viidi läbi DCA analüüs, mille käigus hinnati gradiendi pikkust (<2SD). DCA 

analüüsist selgus, et võib kasutada andmete lineaarsust eeldavat ordineerimistehnikat. PCA 

analüüsi läbiviimisel kasutati järgmisi puistu, mullaomaduste ja alustaimestiku struktuuri 

iseloomustavaid tunnuseid: peapuuliigi puude arv (Npe, tk/ha), esimese rinde puude arv 

(Nkogu, tk/ha), puistu vanus (Vanus, a), peapuuliigi keskmine diameeter (Dpe, cm), 

esimese rinde puude keskmine diameeter (Dkogu, cm), peapuuliigi keskmine kõrgus (Hpe, 

m), esimese rinde puude keskmine kõrgus (Hkogu, m), peapuuliigi tagavara (Mpe, m3/ha), 

esimese rinde puude tagavara (Mkogu, m3/ha), puistu kõrgusindeks H50 (H50, m), puistu 

kõrgusindeks H100 (H100, m), peapuuliigi rinnaspindala (Gpe, m2/ha), esimese rinde 

puude rinnaspindala (Gkogu, m2/ha), mullapaksus (Muld, cm), taimedele omastatava 

fosfori sisaldus mullas (P, mg/kg), üldlämmastiku sisaldus mullas (N, %), mulla 

liivasisaldus (Liiv, %), mulla savisisaldus (Savi, %), samblaliikide arv (Arv_sammal, tk), 

samblaliikide shannoni mitmekesisuse indeks (Sh_sammal), soontaimeliikide 

mitmekesisuse indeks (Sh_taim), lehtpuude osakaal puistus (%), mulla üldsüsiniku sisaldus 

(%), mulla orgaanilise süsiniku sisaldus (%), mulla pH, mulla kaaliumi sisaldus (mg(kg), 

surnud puude arv (tk), mulla tolmuosakeste sisaldus (%), soontaimeliikide arv (tk), puude 

mitmekesisuse indeks. 
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TULEMUSED 

Aidu karjääri puistangutel oli kokku 60 proovitükki (lisa 1), millest 52 asusid männikutes 

ja kaheksa kaasikutes. Viivikonna karjääri puistangutel oli kokku 14 proovitükki (lisa 1) 

ning need kõik asusid männikutes. Sirgala karjääris puistangutel oli kokku 68 proovitükki 

(lisa 1), millest 21 asusid männikutes, kuus asusid kaasikutes, 39 lehisepuistutes ning kaks 

kuusikutes. Analüüsist jäeti välja vähese arvu tõttu Aidu karjääris asunud kaskedega 

proovitükid ning Sirgala karjääris paiknenud kaskedega ja kuuskedega proovitükid. 

 

2.6 Aidu, Viivikonna ja Sirgala männikute koondanalüüs 
 

Kõigepealt analüüsiti Aidu, Viivikonna ja Sirgala karjääri aladel kasvavaid männikuid 

koos. Esimesena analüüsiti mullakihi paksuse ning kõrgusindeksi H50 vahelist seost 

(joonis 4). Seos mullakihi paksuse ja kõrgusindeksi H50 vahel on statistiliselt 

usaldusväärne (p<0,001) ning keskmiselt tugev (R=0,59). Gam-funktsiooniga 

prognoositud mullakihi paksuse ja kõrgusindeksi H50 seost iseloomustav graafik kirjeldab 

ligikaudu 34% kõrgusindeksi varieeruvusest. 
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Joonis 4. Mullakihi paksuse ning kõrgusindeksi H50 vaheline seos. Ruudud– Aidu 

proovitükid, ringid– Viivikonna proovitükid, kolmnurgad– Sirgala proovitükid. Sinine 

joon – gam-funktsiooni abil tuletatud sobivaim graafiku kuju seose iseloomustamiseks, 

punane katkendjoon – gam-analüüsi käigus leitud kahekordne standardviga 

 

Joonisel 5 on kirjeldatud orgaanilise süsiniku ja kõrgusindeksi H50 vahelist statistiliselt 

usaldusväärset (p=0,009) seost, mis on keskmiselt tugev (R=0,37). Gam-funktsiooniga 

prognoositud mulla orgaanilise süsiniku ja kõrgusindeksi H50 seost iseloomustav graafik 

kirjeldab vaid 14% kõrgusindeksi varieeruvusest.  
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Joonis 5. Orgaanilise süsiniku ja kõrgusindeksi H50 vaheline seos. Ruudud– Aidu 

proovitükid, ringid– Viivikonna proovitükid, kolmnurgad– Sirgala proovitükid. Sinine 

joon – gam-funktsiooni abil tuletatud sobivaim graafiku kuju seose iseloomustamiseks, 

punane katkendjoon – gam-analüüsi käigus leitud kahekordne standardviga 

 

Mulla lämmastikusisalduse ja puistu kõrgusindeksi H50 vahelist seost kirjeldab joonis 6. 

Seos on keskmiselt tugev (R=0,52) ning statistiliselt usaldusväärne (p<0,001). Gam-

funktsiooniga prognoositud mulla lämmastikusisalduse ja kõrgusindeksi H50 seost 

iseloomustav graafik kirjeldab 27% kõrgusindeksi varieeruvusest.  
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Joonis 6. Mulla lämmastikusisalduse ja puistu kõrgusindeksi H50 vaheline seos. Ruudud– 

Aidu proovitükid, ringid– Viivikonna proovitükid, kolmnurgad– Sirgala proovitükid. 

Sinine joon – gam-funktsiooni abil tuletatud sobivaim graafiku kuju seose 

iseloomustamiseks, punane katkendjoon – gam-analüüsi käigus leitud kahekordne 

standardviga 

 

Joonis 7 kirjeldab mulla pH ja puistu kõrgusindeksi H50 vahelist statistiliselt 

usaldusväärset (p<0,001) seost. Seose tugevus on keskmine (R=0,40) ning prognoositud 

graafik kirjeldab 16% kõrgusindeksi varieeruvusest. 
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Joonis 7. Mulla pH ja puistu kõrgusindeksi H50 vaheline seos. Ruudud– Aidu proovitükid, 

ringid– Viivikonna proovitükid, kolmnurgad– Sirgala proovitükid. Sinine joon – gam-

funktsiooni abil tuletatud sobivaim graafiku kuju seose iseloomustamiseks, punane 

katkendjoon – gam-analüüsi käigus leitud kahekordne standardviga 

 

Mulla liivasisalduse ja puistu kõrgusindeksi H50 vahelist seost kirjeldatakse joonisel 8. 

Seos on keskmise tugevusega (R=0,39) ja statistiliselt usaldusväärne (p=0,01). Gam-

funktsiooniga prognoositud mulla liivasisalduse ja kõrgusindeksi H50 seost iseloomustav 

graafik kirjeldab 15% kõrgusindeksi varieeruvusest.  
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Joonis 8. Mulla liivasisalduse ja puistu kõrgusindeksi H50 vaheline seos. Ruudud– Aidu 

proovitükid, ringid– Viivikonna proovitükid, kolmnurgad– Sirgala proovitükid. Sinine 

joon – gam-funktsiooni abil tuletatud sobivaim graafiku kuju seose iseloomustamiseks, 

punane katkendjoon – gam-analüüsi käigus leitud kahekordne standardviga 

 

Joonis 9 kirjeldab mulla savisisalduse ja puistu kõrgusindeksi H50 vahelist seost, mis on 

statistiliselt usaldusväärne (p<0,001) ning keskmiselt tugev (R=0,51). Gam-funktsiooniga 

prognoositud mulla savisisalduse ja kõrgusindeksi H50 seost iseloomustav graafik 

kirjeldab 26% kõrgusindeksi varieeruvusest.  
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Joonis 9. Mulla savisisalduse ja puistu kõrgusindeksi H50 vaheline seos. Ruudud– Aidu 

proovitükid, ringid– Viivikonna proovitükid, kolmnurgad– Sirgala proovitükid. Sinine 

joon – gam-funktsiooni abil tuletatud sobivaim graafiku kuju seose iseloomustamiseks, 

punane katkendjoon – gam-analüüsi käigus leitud kahekordne standardviga 

 

Mulla tolmusisalduse ja puistu kõrgusindeksi H50 vahelist seost kirjeldab joonis 10. Seos 

on statistiliselt usaldusväärne (p=0,003), ning keskmiselt tugev (R=0,37). Gam-

funktsiooniga prognoositud mulla tolmusisalduse ja kõrgusindeksi H50 seost iseloomustav 

graafik kirjeldab 14% kõrgusindeksi varieeruvusest. Kõrgusindeksile H50 ei avalda 

usaldusväärset mõju mulla üldsüsiniku sisaldus ning taimede poolt omastatava kaaliumi ja 

fosfori sisaldus. 
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Joonis 10. Mulla tolmusisalduse ja puistu kõrgusindeksi H50 vaheline seos. Ruudud– Aidu 

proovitükid, ringid– Viivikonna proovitükid, kolmnurgad– Sirgala proovitükid. Sinine 

joon – gam-funktsiooni abil tuletatud sobivaim graafiku kuju seose iseloomustamiseks, 

punane katkendjoon – gam-analüüsi käigus leitud kahekordne standardviga 
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2.7 Aidu karjääri männikute analüüs 
 

Mullakihi paksuse ja puistu kõrgusindeksi H50 vahelist seost Aidu karjääri männikutes 

kirjeldab joonis 11. Seos on statistiliselt usaldusväärne (p=0,007) ning keskmiselt tugev 

(R=0,41). Gam-funktsiooniga prognoositud mullakihi paksuse ja kõrgusindeksi H50 seost 

iseloomustav graafik kirjeldab ligemale 17% kõrgusindeksi varieeruvusest Aidu karjääri 

männikutes.  

 

 

 

Joonis 11. Puistu kõrgusindeksi H50 ja mullakihi paksuse vaheline seos Aidu karjääri 

männikutes. Sinine joon – gam-funktsiooni abil tuletatud sobivaim graafiku kuju seose 

iseloomustamiseks, punane katkendjoon – gam-analüüsi käigus leitud kahekordne 

standardviga 
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Joonis 12 kirjeldab mulla lämmastikusisalduse ning puistu kõrgusindeksi H50 vahelist 

keskmiselt tugevat (R=0,38) ning usaldusväärset (p=0,003) seost. Gam-funktsiooniga 

prognoositud mulla lämmastikusisalduse ja kõrgusindeksi H50 seost iseloomustav graafik 

kirjeldab ligemale 14% kõrgusindeksi varieeruvusest Aidu karjääri männikutes.  

 

 

Joonis 12. Mulla lämmastikusisalduse ning puistu kõrgusindeksi H50 vaheline seos Aidu 

karjääri männikutes. Sinine joon – gam-funktsiooni abil tuletatud sobivaim graafiku kuju 

seose iseloomustamiseks, punane katkendjoon – gam-analüüsi käigus leitud kahekordne 

standardviga 

 

Mulla pH ja puistu kõrgusindeksi H50 vahelist seost Aidu karjääri männikutes kirjeldab 

joonis 13. Seos on statistiliselt usaldusväärne (p<0,001), ning keskmiselt tugev (R=0,57). 

Gam-funktsiooniga prognoositud mullakihi paksuse ja kõrgusindeksi H50 seost 
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iseloomustav graafik kirjeldab 32% kõrgusindeksi varieeruvusest Aidu karjääri 

männikutes.  

 

 

Joonis 13. Mulla pH ja puistu kõrgusindeksi H50 vaheline seos Aidu karjääri männikutes. 

Sinine joon – gam-funktsiooni abil tuletatud sobivaim graafiku kuju seose 

iseloomustamiseks, punane katkendjoon – gam-analüüsi käigus leitud kahekordne 

standardviga 

 

Joonis 14 kirjeldab mullas sisalduva taimedele omastatava fosfori ning puistu 

kõrgusindeksi H50 vahelist keskmist (R=0,46) ning usaldusväärset (p=0,01) seost. Gam-

funktsiooniga prognoositud mulla lämmastikusisalduse ja kõrgusindeksi H50 seost 

iseloomustav graafik kirjeldab ligemale 21% kõrgusindeksi varieeruvusest Aidu karjääri 

männikutes.  
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Joonis 14. Mullas sisalduva fosfori ning puistu kõrgusindeksi H50 vaheline seos Aidu 

karjääri männikutes. Sinine joon – gam-funktsiooni abil tuletatud sobivaim graafiku kuju 

seose iseloomustamiseks, punane katkendjoon – gam-analüüsi käigus leitud kahekordne 

standardviga 

 

Aidu karjääris asuvate männipuistute puhul ei olnud usaldusväärset seost puistu 

kõrgusindeksi H50 ja mullas leiduva orgaanilise süsiniku vahel. Samuti ei avaldanud 

kõrgusindeksile usaldatavat mõju mullas leidub orgaaniline süsinik ega taimedele kergelt 

omastatavad kaalium. Mõju kõrgusindeksile ei täheldatud ka mullas sisalduva liiva, savi 

ega savi osakaalude muutumise puhul. 
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2.8 Viivikonna männikute analüüs 
 

Mullakihi paksuse ja puistu kõrgusindeksi H50 vahelist seost Viivikonna karjääri 

männikutes kirjeldab joonis 15. Seos on statistiliselt usaldusväärne (p=0,004), ning väga 

tugev (R=0,71). Gam-funktsiooniga prognoositud mullakihi paksuse ja kõrgusindeksi H50 

seost iseloomustav graafik kirjeldab 50% kõrgusindeksi varieeruvusest Viivikonna karjääri 

männikutes.  

 

 

 

Joonis 15. Mullakihi paksuse ja puistu kõrgusindeksi H50 vaheline seos Viivikonna 

karjääri männikutes. Sinine joon – gam-funktsiooni abil tuletatud sobivaim graafiku kuju 

seose iseloomustamiseks, punane katkendjoon – gam-analüüsi käigus leitud kahekordne 

standardviga 
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Joonis 16 kirjeldab mullas sisalduva orgaanilise süsiniku ning puistu kõrgusindeksi H50 

vahelist tugevat (R=0,91) ning usaldusväärset (p=0,027) seost. Gam-funktsiooniga 

prognoositud mulla lämmastikusisalduse ja kõrgusindeksi H50 seost iseloomustav graafik 

kirjeldab 83% kõrgusindeksi varieeruvusest Viivikonna karjääri männikutes.  

 

Joonis 16. Puistu kõrgusindeksi H50 ja mulla orgaanilise süsiniku sisalduse vaheline seos 

Viivikonna karjääri männikutes. Sinine joon – gam-funktsiooni abil tuletatud sobivaim 

graafiku kuju seose iseloomustamiseks, punane katkendjoon – gam-analüüsi käigus leitud 

kahekordne standardviga 

 

Mullas sisalduva taimedele omastatava fosfori sisalduse ja puistu kõrgusindeksi H50 

vahelist seost Viivikonna karjääri männikutes kirjeldab joonis 17. Seos on statistiliselt 

usaldusväärne (p=0,039), ning keskmise tugevusega (R=0,52). Gam-funktsiooniga 

prognoositud mullakihi paksuse ja kõrgusindeksi H50 seost iseloomustav graafik kirjeldab 

27% kõrgusindeksi varieeruvusest Viivikonna karjääri männikutes.  
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Joonis 17. Puistu kõrgusindeksi H50 ja mulla fosforisisalduse vaheline seos Viivikonna 

karjääri männikutes. Sinine joon – gam-funktsiooni abil tuletatud sobivaim graafiku kuju 

seose iseloomustamiseks, punane katkendjoon – gam-analüüsi käigus leitud kahekordne 

standardviga 

 

Usaldusväärset seost puistu kõrguse (H50) ja mulla üldlämmastiku sisalduse vahel ei leitud 

(p=0,551). Samuti ei mõjutanud puistu kasvu usaldusväärselt mulla süsinikusisaldus 

(p=0,737) ning mulla pH väärtus (p=0,103). Mulla liivasisaldusel (p=0,385), savisisaldusel 

(p=0,854) ning tolmusisaldusel (p=0,102) ei leitud olevat usaldusväärset seost männipuistu 

kõrgusega Viivikonna proovialal. 

 



40 
 

 

 

2.9 Sirgala männikute ja lehisepuistute analüüs 
 

Mullakihi paksuse ja puistu kõrgusindeksi H50 vahel on keskmine (R=0,58) ning 

usaldusväärset (p=0,003) seos Sirgala karjääri männikutes (joonis 18). Gam-funktsiooniga 

prognoositud mulla lämmastikusisalduse ja kõrgusindeksi H50 seost iseloomustav graafik 

kirjeldab 34% kõrgusindeksi varieeruvusest Sirgala karjääri männikutes.  

 

 

Joonis 18. Mullakihi paksuse ja puistu kõrgusindeksi H50 vaheline seos Sirgala karjääri 

männikutes. Sinine joon – gam-funktsiooni abil tuletatud sobivaim graafiku kuju seose 

iseloomustamiseks, punane katkendjoon – gam-analüüsi käigus leitud kahekordne 

standardviga 
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Mullas sisalduva orgaanilise süsiniku  sisalduse ja puistu kõrgusindeksi H50 vahelist seost 

kirjeldab joonis 19. Seos on statistiliselt usaldusväärne (p=0,010) ning keskmise 

tugevusega (R=0,53). Gam-funktsiooniga prognoositud mullakihi paksuse ja kõrgusindeksi 

H50 seost iseloomustav graafik kirjeldab 28% kõrgusindeksi varieeruvusest Sirgala 

karjääri männikutes.  

 

Joonis 19. Mullas sisalduva orgaanilise süsiniku  sisalduse ja puistu kõrgusindeksi H50 

vaheline seos Sirgala karjääri männikutes. Sinine joon – gam-funktsiooni abil tuletatud 

sobivaim graafiku kuju seose iseloomustamiseks, punane katkendjoon – gam-analüüsi 

käigus leitud kahekordne standardviga 

 

Joonis 20 kirjeldab mullas sisalduva taimedele omastatava kaaliumi ja puistu 

kõrgusindeksi H50 vahelist keskmist (R=0,47) ning usaldusväärset (p=0,019) seost. Gam-

funktsiooniga prognoositud mulla lämmastikusisalduse ja kõrgusindeksi H50 seost 

iseloomustav graafik kirjeldab 22% kõrgusindeksi varieeruvusest Sirgala karjääri 

männikutes.  
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Joonis 20. Mullas sisalduva kaaliumi ja puistu kõrgusindeksi H50 vaheline seos Sirgala 

karjääri männikutes. Sinine joon – gam-funktsiooni abil tuletatud sobivaim graafiku kuju 

seose iseloomustamiseks, punane katkendjoon – gam-analüüsi käigus leitud kahekordne 

standardviga 

 

Mulla üldlämmastiku sisalduse ja puistu kõrgusindeksi H50 vahelist seost kirjeldab joonis 

21. Seos on statistiliselt usaldusväärne (p<0,001) ning väga tugev (R=0,81). Gam-

funktsiooniga prognoositud mullakihi paksuse ja kõrgusindeksi H50 seost iseloomustav 

graafik kirjeldab 66% kõrgusindeksi varieeruvusest Sirgala karjääri männikutes.  
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Joonis 21. Mulla üldlämmastiku sisalduse ja puistu kõrgusindeksi H50 vaheline seos 

Sirgala karjääri männikutes. Sinine joon – gam-funktsiooni abil tuletatud sobivaim 

graafiku kuju seose iseloomustamiseks, punane katkendjoon – gam-analüüsi käigus leitud 

kahekordne standardviga 

Sirgalas kasvavates männikutes paiknenud proovitükkide analüüs näitas, et sealsete puude 

kõrgusindeksit H50 ei mõjutanud usaldusväärselt mulla süsiniku sisaldus. Samuti ei 

avaldanud puude kõrgusele usaldusväärset mõju mullas sisalduv taimedele omastatava 

fosfori sisalduse muutus. Ka mullas sisalduva liiva, tolmu ja savi hulk ei mõjutanud 

mändide kõrgusindeksit usaldusväärselt.  

Joonis 22 kirjeldab mullakihi paksuse ja puistu kõrgusindeksi H50 vahelist keskmist 

(R=0,61) ning usaldusväärset (p<0,001) seost Sirgala karjääri lehisepuistutes. Gam-

funktsiooniga prognoositud mulla lämmastikusisalduse ja kõrgusindeksi H50 seost 

iseloomustav graafik kirjeldab 37% kõrgusindeksi varieeruvusest Sirgala karjääri 

lehisepuistutes.  
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Joonis 22. Mullakihi paksuse ja puistu kõrgusindeksi H50 vaheline seos Sirgala karjääri 

lehisepuistus. Sinine joon – gam-funktsiooni abil tuletatud sobivaim graafiku kuju seose 

iseloomustamiseks, punane katkendjoon – gam-analüüsi käigus leitud kahekordne 

standardviga 

 

Mulla üldlämmastiku sisalduse ja puistu kõrgusindeksi H50 vahelist seost Sirgala karjääri 

lehisepuistutes kirjeldab joonis 23. Seos on statistiliselt usaldusväärne (p<0,001), ning 

keskmiselt tugev (R=0,59). Gam-funktsiooniga prognoositud mulla üldlämmastiku 

sisalduse ja kõrgusindeksi H50 seost iseloomustav graafik kirjeldab 35% kõrgusindeksi 

varieeruvusest Sirgala karjääri lehisepuistutes.  
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Joonis 23. Mulla üldlämmastiku sisalduse ja puistu kõrgusindeksi H50 vaheline seos 

Sirgala karjääri lehisepuistus. Sinine joon – gam-funktsiooni abil tuletatud sobivaim 

graafiku kuju seose iseloomustamiseks, punane katkendjoon – gam-analüüsi käigus leitud 

kahekordne standardviga 

 

Joonis 24 kirjeldab mullas sisalduva taimedele omastatava fosfori ja puistu kõrgusindeksi 

H50 vahelist keskmist (R=0,32) ning usaldusväärset (p<0,028) seost Sirgala karjääri 

lehisepuistutes. Gam-funktsiooniga prognoositud mullas sisalduva taimedele omastatava 

fosfori ja kõrgusindeksi H50 seost iseloomustav graafik kirjeldab ligikaudu 10% 

kõrgusindeksi varieeruvusest Sirgala karjääri lehisepuistutes.  
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Joonis 24. Mullas sisalduva fosfori ja puistu kõrgusindeksi H50 vaheline seos Sirgala 

karjääri lehisepuistus. Sinine joon – gam-funktsiooni abil tuletatud sobivaim graafiku kuju 

seose iseloomustamiseks, punane katkendjoon – gam-analüüsi käigus leitud kahekordne 

standardviga 

 

Mulla pH ja puistu kõrgusindeksi H50 vahelist seost Sirgala karjääri lehisepuistutes 

kirjeldab joonis 25. Seos on statistiliselt usaldusväärne (p=0,043), ning keskmiselt tugev 

(R=0,39). Gam-funktsiooniga prognoositud mulla pH ja kõrgusindeksi H50 seost 

iseloomustav graafik kirjeldab ligikaudu 15% kõrgusindeksi varieeruvusest Sirgala karjääri 

lehisepuistutes.  
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Joonis 25. Mulla pH ja puistu kõrgusindeksi H50 vaheline seos Sirgala karjääri 

lehisepuistus. Sinine joon – gam-funktsiooni abil tuletatud sobivaim graafiku kuju seose 

iseloomustamiseks, punane katkendjoon – gam-analüüsi käigus leitud kahekordne 

standardviga 

 

Sirgala karjääri puistangutel kasvavate lehisepuistute kõrgusindeksi H50 väärtusele ei 

avaldanud usaldusväärset mõju mulla süsinikusisaldus ega taimedele omastatava kaaliumi 

sisaldus. Samuti ei mõjutanud lehisepuistu kõrgusindeksi väärtust usaldatavalt mulla liiva-, 

savi- ega tolmusisaldus. 

 

 

2.10 Alustaimestiku analüüs 
 

Kolmel proovialal, Aidus, Sirgalas ja Viivikonnas, esines kokku 144 soontaimeliiki ning 

54 samblaliiki. Kõige vähem, viis soontaimeliiki, esines Sirgala proovitükil, kus on 
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ebaõnnestunud ebatsuuga ja ginnala vahtra istutuskatse. Kõige soontaimede rohkem oli 35 

liigiga Aidu prooviala männikus asuv 36-aastane proovitükk. Samblaliike esines kõige 

rohkem Viivikonna 36-aastases männikus, kus nende arvukus küündis 13 liigini. Keskmine 

mitmekesisuse indeks soontaimedel oli 1,599, väikseim 28-aastases Aidu männikus (0,093) 

ja suurim 50-aastases Sirgala lehise proovitükil (2,530). Sammalde keskmine 

mitmekesisuse indeks oli 1,222, suurim 50-aastasel Sirgala lehise proovitükil, kuid mitte 

samal, mis paistis silma rikkaliku soontaimeliikide arvukusega. 

Soontaimedest esines enim jäneskastikut (Calamagrostis epigeios), mis on metsataimede 

gruppi kuuluv liik, kokku 129 proovitükil. 107 proovitükil esines paiselehte (Tussilago 

farfara), mis on niidu/jäätmaataimede gruppi kuuluv liik ning 106 proovitükil harilik 

võilill (Taraxacum officinalis), mis kuulub samuti niidu/jäätmaataimede gruppi. Kõik 

proovialadel esinenud alustaimestiku liigid on toodud lisas 2. 

Looduskaitsealustest soontaimedest esines kokku seitse III kaitsekategooria liiki: 

tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens), mida esines kahel proovitükil Viivikonnas ja 

32 proovitükil Sirgalas, laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine), mida esines kahel 

proovitükil Viivikonnas, kolmel Aidus ja 11 proovitükil Sirgalas, suur käopõll (Listera 

ovata), mida esines 15 Sirgala proovitükil, hall käpp (Orchis militaris), mida esines 

Sirgalas 14 proovitükil, kahelehine käokeel (Platanthera bifolia), mida esines kuuel 

Sirgala proovitükil, roomav öövilge (Goodyera repens), mida esines ühel proovitükil 

Sirgalas ja kolmel Aidus, vööthuul sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii), mis esines kahel 

proovitükil Aidus ja ühel proovitükil Viivikonnas. Ühtegi kaitsealust sammaltaime 

proovitükkidelt ei avastatud. 

Aidu, Viivikonna ja Sirgala proovitükkidel kasvavate soon- ja sammaltaimede kohta tehti 

indikaatorliikide analüüs, et tuvastada, mis liik on millisel proovialal indikaatorliigiks. 

Tulemustest selgus, et kokku on indikaatorliikideks 25 soontaime- ja 11 samblaliiki 

(p<0,05) (tabel 1). Aidu proovialal ei osutunud indikaatorliigiks ükski samblaliik, enim 

indikaatoreid sammalde seas tuli välja Viivikonna prooviala kohta.  
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Tabel 1. Indikaatorliikide analüüs proovialade lõikes (T – soontaimeliik, S-

sammaltaimeliik, A – Aidu prooviala, V-Viivikonna prooviala, S- Sirgala prooviala) 

Liigi nimi Grupp Ala p Indikaator- 
väärtus 

Liigi esinemine proovitükkidel 
proovialade järgi (%) 

A V S 
harilik raudrohi T A 0,001 53,4 68 36 15 
pk. karutubakas T A 0,036 30,8 55 43 - 
lamba-aruhein T A 0,008 25,5 27 - 3 
ahtalehine nurmikas T A 0,015 22,5 23 14 - 
põldpuju T A 0,031 11,7 12 - - 
valge kastehein T A 0,050 13,3 13 - - 
harilik nõiahammas T A 0,046 13,3 13 - - 
lapik nurmikas T A 0,027 13,3 13 - - 
lainjas kaksikhammas S S <0,001 55,0 2 7 56 
tumepunane neiuvaip T S <0,001 45,4 - 14 47 
põldmurakas T S <0,001 39,7 - - 40 
lame lühikupar S S 0,001 36,8 - - 37 
harilik ussilakk T S 0,002 29,4 - - 29 
harilik pilliroog T S 0,009 23,5 - - 24 
hall käpp T S 0,015 20,6 - - 21 
aasosi T S 0,016 26,0 7 - 28 
harilik keelikurohi T S 0,012 20,4 2 - 21 
suur käopõll T S 0,008 22,1 - - 22 
harilik pohl T S 0,013 17,6 - - 18 
leseleht T S 0,022 17,0 - 7 18 
salunurmikas T S 0,046 10,3 - - 10 
longus helmikas T V <0,001 49,0 3 50 - 
lodu-lehiksammal S V <0,001 28,6 - 29 - 
longus pirnik S V <0,001 28,6 - 29 - 
harilik palusammal S V 0,033 31,0 - 50 68 
ääris-tähtsammal S V 0,005 21,9 10 29 - 
allika pungsammal S V 0,003 20,9 2 21 1 
harilik maikelluke T V 0,003 28,1 - 29 15 
harilik helvik S V 0,001 21,4 - 21 - 
harilik kaksikhammas S V 0,027 12,7 - 21 7 
erilehine kammtupik S V 0,013 13,6 - 14 1 
sügisene seanupp T V 0,045 16,3 15 21 - 
harilik talvik T V 0,008 14,3 - 14 - 
rohekas uibuleht T V 0,012 14,3 - 14 - 
harilik härjasilm T V 0,024 14,0 5 14 1 
paetanukas S V 0,037 7,0 - 7 3 
 

Ordinatsioonanalüüsi kasutati soontaimede ordineerimiseks kõikide mõõdetud mulla- ja 

puistutunnuste järgi. Kokku sisestati 30 keskkonnatunnust, mis on ära toodud Andmete 

analüüsi alapeatükis. Analüüsil selgus, et soontaimeliikide NMS ordinatsioonil on 

statistiliselt olulised kuus telge (p=0,004). Kolm esimest telge kirjeldavad ära 87% 

andmestikust. Esimene telg kirjeldas ära 49% ja teine telg 25%. Analüüsi headust näitab 
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stressiväärtus, mis käesolevas töös on 13,51. Stressiväärtus vahemikus 10-20 tähendab 

rahuldavat tulemust ning lubab ordinatsiooni teadustöös esitada (McCune ja Grace 2002). 

Mitmeparameetrilise testi tulemus näitas, et proovialad erinevad üksteisest oluliselt 

soontaime liikide ja katvuse poolest (T=-46,57; p<0,001), mis on näha ka joonisel 26, kus 

on tähistatud proovialade tsentroidid. Esimese teljega korreleerusid paremini puistu kõrgus 

(R=0,785), puistu keskmine diameeter (R=0,774) ja puistu vanus (R=0,718), mis tähendab, 

et joonise paremal pool asuvad soontaimeliigid kasvavad vanemates ning kõrgemates 

puistutes. Vasakul pool olevad soontaimeliigid kasvavad puistutes, kus liiva sisaldus 

mullas on suurem (R=-0,635), puude arv on suurem (R=-0,578) ning mulla reaktsioon on 

aluselisem (R=-0,171). Teise teljega korreleerus paremini mullakihi paksus (R=-0,484) ja 

lehtpuude osakaal puistus (R=-0,323) ning mulla reaktsioon (R=0,306). 

Samuti prooviti ordineerida samblaliike mõõdetud keskkonnatunnuste abil, kuid erinevad 

ordinatsioonimeetodeid kasutades tuli tulemuseks, et samblaliike koos katvusega ei saa 

usaldatavalt ordineerida (p>0,05). 
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Joonis 26. Soontaimede ordinatsioon mõõdetud puistu- ja mullatunnuste põhjal. Ristidega 

on tähistatud proovialade tsentroidid. Soontaimeliikide lühendite seletused ja nimekiri on 

välja toodud lisas 2. 

 

 

2.11 Puistu, mullaomaduste ja alustaimestiku struktuuri iseloomustavate 
tunnuste ordinatsioon 

 

Kõikide proovitükil mõõdetud tunnuste põhjal koostati proovitükkide ordineerimiseks 

peakomponentanalüüs (PCA), mille eesmärgiks on näidata, kuidas proovitükid 

ordinatsioonitelgedel asetsevad ning millised mõõdetud tunnused seda paremini ära 

kirjeldavad. Analüüsist selgus, et statistiliselt olulised on neli telge. Joonisel 27 näidatud 
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ordinatsiooniskeemil kirjeldab esimene telg ära 17% andmestikust ning teine telg 3% 

(p<0,001). Esimese teljega on suurimas korrelatsioonis puistu arenguga seotud tunnused: 

puistu kõrgus (R=-0,959), puistu diameeter (R=0,95 ja vanus (R=-0,824). Teise teljega on 

enim seotud mullakihi paksus (R=0,554) ja mulla fosfori sisaldus (R=0,580), liiva sisaldus 

mullas (R=0,628) ning sammade liigirikkus (R=-0,719) ja mitmekesisus (R=-0,563). 

Proovialad erinevad üksteisest oluliselt (MRPP; t=-31,62; p<0,001). Aidu proovialal 

kasvavad puud on nooremad, puistu on tihedam ning H100 on madalam. Jooniselt 27 

eristuvad välja Aidu prooviala proovitükid, kus mullakiht on tüsedam, tegemist on 

kaseproovitükkidega, seal on ka mullas liivasisaldus suurem. Sirgala prooviala pooltel 

proovitükkidel on mullakiht õhem ning muld savisem, mille tulemusena on ka sammalde 

liigirikkus ning mitmekesisus suurem. 

 

 

Joonis 27. Proovitükkide ordinatsioon mõõdetud puistu-, mulla- ja alustaimestiku tunnuste 

põhjal. Joonisel on näidatud keskkonnatunnused, mille determinatsioonikordaja on 

vähemalt 0,30. Kolmnurkadega on tähistatud proovitükid, ristidega on tähistatud 

proovialade tsentroidid. Keskkonnatunnuste lühendid on lahti seletatud metoodika 

peatükis. 
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 ARUTELU 

 

Muld on taimejuurte füüsiline kasvukeskkond, kust taim ammutab enamuse kasvamiseks 

vajalikust veest ning mineraalsed toiteelemendid (Astover 2012). Muutused mullas 

põhjustavad muutusi ka puistu koosseisus ja kasvukiiruses (Pihelgas 1983). Mullakihi 

paksuse ja männipuistute kõrguskasvu (H50) vahel oli seos olemas nii kõiki proovialasid 

koos võrreldes kui ka iga prooviala eraldi analüüsides. Samas oli seose tugevus alade 

võrdluses erinev. Kõige tugevam seos mullakihi paksuse ja puistute kõrguskasvu vahel oli 

Viivikonna proovialade männikutes, mõnevõrra nõrgem oli seos Sirgala prooviala 

männikutes ning Aidu männikutes. Sirgalas kasvavate lehiste kõrguse (H50) seos 

mullakihi paksusega oli sarnane sealsamas kasvavate männikute vastava näitajaga. 

Puistute kasv oleneb taimedele vajalike toitainete dünaamikast, vormist ja varust mullas. 

Lämmastikku omastavad puittaimed põhiliselt mullast (Pihelgas 1983). Analüüsist selgub, 

et mulla üldlämmastiku sisaldus mõjutab tõesti puude kasvu, kuid seda vaid kahel 

proovialal, Aidus ja Sirgalas. Viivikonna prooviala männikutes mulla lämmastikusisalduse 

ja kõrguse (H50) vahelist usaldusväärset seost ei leitud. Samas kõiki kolme prooviala koos 

analüüsides näitavad tulemused mulla üldlämmastikusisalduse ja puistu kõrguse vahelist 

keskmiselt tugevat seost.  

Keemilisi elemente, mis on puittaimede keemilises koostises ülekaalus, omastatakse 

peamiselt õhust ja veest (Pihelgas 1983). See väljendub ka analüüsi tulemustes, kus mulla 

süsinikusisalduse ja puistu kõrguse (H50) vahel polnud seost Aidu prooviala, Viivikonna 

prooviala ega Sirgala prooviala männikutes. Usaldusväärne seos mulla süsinikusisalduse ja 

puistu kõrguse (H50) vahel puudus nii lehisepuistusid kui ka kõikide proovialade 

männikuid koos analüüsides. 

Usaldusväärne seos mullas leiduva orgaanilise süsiniku hulga ja männipuistute kõrguse 

vahel oli nii Viivikonna kui Sirgala proovialadel. Sealjuures Viivkonna proovialal on seos 

küll usaldusväärne ja väga tugev, kuid seose graafik sellise kujuga, et seda kirjeldavat 
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matemaatilist valemit leida oleks väga raske kui mitte võimatu. Usaldusväärne seos mulla 

orgaanilise süsiniku sisalduse ja puistu kõrguse (H50) vahel puudus Aidu prooviala 

männipuistutes. Samas kõigi proovialade männikuid koos analüüsides tuli seos mulla 

orgaanilise süsiniku sisalduse ja puude kõrguse vahel usaldusväärne ning keskmiselt tugev. 

Põlevkivikarjääride puistangute leeliseline pinnas võib takistada puudel mõnede 

toitelementide, nagu näiteks kaaliumi, omastamist (Kaar 2010). Samas näitasid analüüsid, 

et mulla pH avaldas puude kasvule usaldusväärset mõju vaid Aidu prooviala männikutes 

ning see mõju oli keskmiselt tugev. Kõiki männikuid koos analüüsides saadi samuti 

usaldusväärne keskmine seos. Viivikonna ja Sirgala proovialade männikutes seos puudus. 

Sirgala lehisepuistus aga oli usaldusväärne keskmine seos puistu kõrguse ja mulla pH 

vahel olemas. 

Kaalium on üks elementidest, mida taim saab peamiselt ainult mullast (Pihelgas 1983). 

Usaldusväärne seos mulla kaaliumisisalduse ja puistu kõrguse vahel oli vaid Sirgala 

katseala männikutes. Mujal seost ei täheldatud, seda võis tingida mulla kõrge pH, mis 

pärsib taimedel kaaliumi omastamist (Kaar 2010). 

Mulla fosforisisalduse ja puistu kõrguse (H50) vaheline seos oli statistiliselt usaldusväärne 

nii Aidu, Viivikonna kui Sirgala männikutes, kui analüüse viidi läbi iga proovialaga eraldi. 

Samuti oli puistu kõrguse ja mulla fosforisisalduse vahel seos Sirgala prooviala 

lehisepuistutes. Kõiki proovialade männikuid koos analüüsides osutus seos puistu kõrguse 

ja mulla fosforisisalduse vahel ebausaldusväärseks. 

Plotnikoff et al. (2002) uuringust selgub, et mulla füüsikaline koostis mõjutab puude kasvu 

märkimisväärselt ning enam kui 20% savisisaldusega muldadel on puude kasv tunduvalt 

madalam kui alla 20% savisisaldusega muldadel. Kõigi alade lõikes on mulla savisisaldus 

vahemikus 0-21,3%, seega ei tohiks savi sisaldus vaadeldavatel proovialadel puude kasvu 

oluliselt mõjutada. Aidu, Viivikonna ja Sirgala männikuid eraldi analüüsides kõrguse 

usaldusväärset seost mulla liiva, savi või tolmu sisaldusega ei leitud Samas kõikide 

proovialade männikute koos analüüsimisel tulid kõrguse seosed mulla liiva, savi ja tolmu 

sisaldusega statistiliselt olulised.  

Holl (2002) kirjeldab pikaaegset uurimistööd taimestiku taastumisest rekultiveeritud 

kivisöekaevandustes USA idaosas. Vaatluse all oli 15 karjääri ning viis referentsala, kus 

tehti perioodiliselt raieid. Uuringud näitasid, et liigirikkus oli karjääripuistutes sarnane 

kontrollalaga, kuid taimestiku liigilisus polnud isegi rohkem kui 35 aastaga arenenud 
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kontrollalade tasemele. Üleüldine taimekooslus vanematel rekultiveeritud aladel oli 

sarnane referentsalade kooslusega. Samas polnud kaevandamisega tugevalt rikutud maa-

alale levinud haruldasemad metsataimed (Holl 2002). Käesolevas töö jaoks materjali 

kogumise käigus on Eesti põlevkivikarjääride tasandatud puistangult andmete kogumise 

käigus leitud kokku seitse III kaitsekategooria soontaimeliiki. Seega võib väita, et Eesti 

rekultiveeritud karjääridesse on mitmed haruldased taimeliigid arvukalt levinud. Varsti 

võib tekkida olukord, kus inimese poolt laastatud maa-alal tekkinud uus ökosüsteem 

võetakse kaitse alla kui ohustatud liikide kasvukoht (Hobbs et al. 2013).  

Aidu, Viivikonna ja Sirgala katsealadel tehti ka indikaatorliikide analüüs, mille tulemusena 

tuvastati indikaatorliikidena 25 soontaime- ja 11 samblaliiki (p<0,05). See annab kinnitust 

hüpoteesile, et erinevate põlevkivikarjääride ökosüsteemid käituvad erinevalt, mis on 

vastupidine tulemus kivisöekaevanduste uurimusele, kus kõik 15 kaevandust olid sarnase 

kooslusega (Holl 2002). Karjääride erinevusele viitavad nii NMS soontaimede 

ordinatsiooniskeem kui ka kõiki mõõdetud tunnuseid kaasav peakomponentanalüüs. Siiani 

on nimetatud kõigi põlevkivikarjääri puistangute kasvukohatüübina kivine puistang. 

Käesolev töö näitab, et kooslused sellel kasvukohatüübil on küllaltki eriilmelised ning 

käituvad erinevalt. Töö tulemustest selgus, et ainuke mullaparameeter, mis kõigil kolmel 

proovialal puistute kasvu mõjutas, oli mullakihi paksus, proovialadele on tekkimas uus 

sobilik kasvukoht ohustatud liikidele ning ökosüsteemid kolmes karjääris arenevad 

erinevalt. 
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KOKKUVÕTE 

 

Põlevkivi on üks Eesti tähtsamaid loodusvarasid, mille kaevandamise tulemusena tekib 

aastas ligikaudu 250 ha jäätmaid. Nende rikutud alade taas kasutusse võtmine on olnud 

aktuaalne juba aastakümneid. Kõige tulemuslikumaks on osutunud karjääripuistangute 

metsastamine. Katsetatud on erinevaid puuliike, millest kõige paremini sobivaks on 

osutunud harilik mänd. Hariliku männi kultuurid moodustavad rohkem kui 80% kõikidest 

karjääripuistutest. Samas kaasnevad suurepinnalise männi monokultuuri kultiveerimisega 

putukarüüste, seenhaiguste ja tulekahju oht.  

2011. aastal rajati Aidu karjääri tasandatud puistangutel kasvavatesse puistutesse 60 

püsiproovitükki. Rajamise käigus koguti puistu takseerandmeid ning võeti mullaproovid, 

samuti inventeeriti alustaimestikku. 2010. aastal rajati Viivikonna karjääri tasandatud 

puistangutel paiknevatesse puistutesse 14 ringproovitükki, kus koguti samuti puistu 

takseerandmed, võeti mullaproovid ning inventeeriti alustaimestikku. Sirgala karjääri 

tasandatud puistangusse oli prooviala rajatud juba 1968. aastal. Proovitükkidele kultiveeriti 

erinevaid puuliike sisaldavad katsed, millest praeguseks ajaks on paljud hukkunud ja 

asendunud looduslikult männi või kasega. Viimased andmete ja proovide kogumised 

Sirgala proovialalt toimusid 2012. aasta kevadel. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida ammendatud põlevkivikarjäärides arenenud 

ökosüsteeme, mis on tekkinud pärast metsanduslikku rekultiveerimist. Analüüsides 

kasutati karjääripuistutesse rajatud püsiproovitükkidelt kogutud infot, mis sisaldab nii 

puistut, alustaimestikku kui ka mulda iseloomustavaid andmeid.  

Analüüsi käigus uuriti seoseid puistu kõrgusindeksi H50 ja mulla parameetrite vahel. 

Võrreldi kolme ala andmeid koos ning seejärel igat ala eraldi. Aidu karjääri männikute 

puhul mõjutasid kõrgusindeksit H50 mullakihi paksus, mulla üldlämmastikus sisaldus, 

mulla pH ja taimedele omastatava fosfori sisaldus. Viivikonna karjääri männipuistutes 

avaldasid kõrgusindeksile H50 mõju mullakihi paksus, mulla üldlämmastiku sisaldus, 

mulla orgaanilise süsiniku sisaldus ja taimedele omastatava fosfori sisaldus. Sirgala 

karjääri männikute kõrgusindeksit mõjutasid mullakihi paksus, mulla üldlämmastiku 
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sisaldus, mulla orgaanilise süsiniku sisaldus ja taimedele omastatava kaaliumi sisaldus. 

Sirgala proovialal kasvanud lehiste kõrgusindeksit H50 mõjutasid mullakihi paksus, mulla 

orgaanilise süsiniku sisaldus, mulla pH ja taimedele omastatava fosfori sisaldus. 

Alustaimestiku analüüsist selgus, et kokku kasvab Aidu, Sirgala ja Viivikonna proovialadel 

144 soontaimeliiki ja 54 samblaliiki. Keskmine liikide arv ühel proovitükil on 13,8 

soontaime- ja 6,1 samblaliiki. Keskmine mitmekesisuse indeks soontaimedel oli 1,599 ja 

keskmine mitmekesisuse indeks sammaldel oli 1,222. Soontaimedest esines kõige rohkem 

jäneskastikut, paiselehte ja harilikku võilille. Looduskaitsealustest soontaimedest esines 

proovialadel kokku seitse III kaitsekategooria liiki. Ühtegi kaitsealust sammaltaime 

proovitükkidelt ei avastatud. Aidu, Viivikonna ja Sirgala proovitükkidel kasvavate soon- ja 

sammaltaimede kohta tehti indikaatorliikide analüüs, mille tulemusena tuvastati 

indikaatoriliikidena 25 soontaime- ja 11 samblaliiki. See annab kinnitust hüpoteesile, et 

erinevate põlevkivikarjääride ökosüsteemid arenevad erinevalt. Karjääride erinevusele 

viitavad nii NMS soontaimede ordinatsiooniskeem kui ka kõiki mõõdetud tunnuseid 

kaasav peakomponentanalüüs. Siiani on nimetatud kõigi põlevkivikarjääri puistangute 

kasvukohatüübina kivine puistang. Käesolev töö näitab, et kooslused sellel 

kasvukohatüübil on küllaltki eriilmelised ja käituvad erinevalt. Töö tulemustest selgus, et 

ainukene mullaparameeter, mis kõigil kolmel proovialal puistute kasvu mõjutas, oli 

mullakihi paksus, proovialadele on tekkimas uus sobilik kasvukoht ohustatud liikidele ning 

ökosüsteemid kolmes karjääris arenevad erinevalt. 
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ANALYSIS OF FOREST ECOSYSTEM RESTORATION ON 

POST-MINE OIL SHALE QUARRIES 

SUMMARY 

 

One of the most important natural resources in Estonia is oil shale. Its mining generates 

annually about 250 hectares of wastelands. The restoring of these mining sites has been an 

important issue for decades. One of the most successful methods has been afforestation. 

For this, different tree species have been used and Scots pine has proven to be the most 

suitable. The pine stands account for more than 80% of all the mining site forests. 

However, the threat of insect and pathogen damage, as well as the forest fires emerge 

while cultivating monocultures of pine on large areas. 

In 2010, fourteen circular sample plots were established to the stands on smoothed heaps in 

Viivikonna quarry. From these, the stand inventory data and soil samples, as well as the 

data about the undergrowth, was collected. In 2011 sixty permanent sample plots were 

established to the stands on smoothed heaps in Aidu quarry. Also, the soil samples, stand 

inventory data and the data about the undergrowth was collected. 

In Sirgala quarry, the sample plots were established already in 1968. The reforestation trial 

plots were conducted with different tree species. To date, these are mostly perished or the 

planted trees have been naturally replaced with pine or birch trees. The last data collecting 

from the Sirgala sample plots was done in the spring of 2012. 

The aim of thesis was to study the new ecosystems that have developed in these exhausted 

oil shale quarries. The data used in the analysis was collected from the permanent sample 

plots in the quarry stands. It included information, that characterizes the stand, the 

undergrowth and the soil. 

The relations of the stand height index H50 and the soil parameters was analyzed. The 

dataset of the three surveyed areas was analyzed both together and also separately. The 

height index H50 of the pine stands in Aidu quarry was affected by the thickness of the 

soil, the content of total nitrogen in the soil, the soil pH and the the level of phosphorus 
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assimilated by the plants. The height index H50 of the pine stands in Viivikonna quarry 

was affected by thickness of the soil, the content of total nitrogen in the soil, the content of 

the organic carbon in the soil and the level of phosphorus assimilated by the plants. The 

height index H50 of the pine stands in Sirgala quarry was affected by the thickness of the 

soil, the total content of nitrogen in the soil, the content of organic carbon in the soil and 

the content of potassium assimilated by the plants. The height index H50 of the larches 

growing on the Sirgala sample plot was affected by the soil thickness, the content of 

organic carbon in the soil, the soil pH and the phosphorus assimilated by the plants.  

The analysis of the undergrowth revealed the presence of 144 vascular plants and 54 moss 

plants in Aidu, Sirgala and Viivikonna sample plots. The average number of species on one 

sample plot was 13,8 for vascular plants and 6,1 for moss plants. The average index of 

diversity was 1,599 for vascular plants and 1,222 for moss plants. The most common 

vascular plant species were wood small-reed (Calamagrostis epigejos), coltsfoot 

(Tussilago farfara), common dandelion (Taraxacum officinale). The sample plots had 

alltogether seven protected species, that are under the third protection category. There were 

no protected moss species on the sample plots. The analysis for indicator species was 

conducted on Aidu, Viivikonna and Sirgala sample plots for vascular and moss plants. The 

results showed 25 indicator vascular plants and 11 indicator moss plants. This confirms the 

hypothesis, that the ecosystems of different oil shale quarries develop differently. The 

ordination scheme of NMS vascular plants and the principal component analysis of all the 

measured characteristics refer to the difference of the quarries. Currently the observed 

areas are catergorized under one particular forest site type called rocky heap. However, the 

current study shows that the vegetation on these site types differs quite remarkably and the 

ecosystems in the three quarries develope differently. Only one parameter – the thickness 

of the soil - was found that affected the tree growth of all the sample plots. In the study 

areas, new suitable habitats for endangered species are emerging. 
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Lisa 1. Proovitükkide loetelu  
PRT – proovitüki number (A- Aidu, VK- Viivikonna, S- Sirgala); Vanus – puistu vanus 
(a); H50 – puistu kõrgusindeks (m); M – 1. rinde puude tagavara (m3/ha). 

PRT Vanus (a) PL H50 (m) M (m3/ha) 

A-2-1 35 MA 14,9 135 

A-3-1 33 MA 8,8 37 

A-4-1 33 MA 8,7 34 

A-5-1 33 MA 10,1 41 

A-6-1 35 MA 14,1 118 

A-7-1 31 MA 12,0 59 

A-8-1 31 MA 13,9 48 

A-9-1 31 MA 11,5 51 

A-11-1 30 MA 12,6 61 

A-12-1 30 MA 13,0 74 

A-13-1 30 MA 14,9 88 

A-15-1 36 MA 17,9 164 

A-16-1 36 MA 15,0 71 

A-17-1 36 MA 13,5 50 

A-18-1 31 KS 22,9 140 

A-19-1 35 MA 17,1 158 

A-20-1 35 MA 16,8 141 

A-21-1 31 KS 23,8 189 

A-22-1 31 KS 23,0 150 

A-23-1 31 KS 21,9 120 

A-24-1 27 MA 7,9 11 

A-25-1 27 MA 18,2 104 

A-26-1 27 KS 18,0 108 

A-27-1 22 MA 12,9 28 

A-28-1 22 MA 17,1 89 

A-29-1 22 MA 16,3 59 

A-30-1 20 MA 12,2 22 

A-31-1 20 MA 13,3 30 

A-32-1 20 MA 8,9 6 

A-33-1 17 MA 12,6 10 

A-34-1 17 MA 12,6 11 

A-35-1 17 MA 13,4 14 

A-36-1 28 MA 13,4 73 

A-37-1 28 MA 15,7 137 

A-38-1 28 MA 16,0 119 

A-39-1 35 MA 14,4 139 

A-40-1 38 MA 9,9 51 
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PRT Vanus (a) PL H50 (m) M (m3/ha) 

A-41-1 38 MA 14,3 121 

A-42-1 38 MA 13,2 100 

A-43-1 20 MA 6,0 4 

A-44-1 20 MA 5,2 2 

A-45-1 20 MA 4,9 2 

A-46-1 31 KS 20,4 98 

A-47-1 26 KS 22,4 98 

A-48-1 26 KS 21,2 89 

A-50-1 28 MA 9,3 19 

A-51-1 28 MA 6,4 7 

A-52-1 28 MA 4,2 2 

A-53-1 27 MA 6,3 7 

A-54-1 27 MA 7,5 15 

A-55-1 27 MA 5,7 9 

A-56-1 36 MA 14,6 166 

A-57-1 36 MA 11,7 64 

A-58-1 36 MA 13,8 157 

A-59-1 27 MA 15,6 99 

A-60-1 27 MA 16,9 135 

A-61-1 27 MA 18,5 135 

A-62-1 34 MA 14,5 112 

A-63-1 34 MA 14,0 104 

A-64-1 34 MA 12,6 77 

VK-01-01 46 MA 16,1 126 

VK-01-02 46 MA 19,3 200 

VK-01-03 46 MA 18,2 168 

VK-01-04 46 MA 18,1 311 

VK-01-05 46 MA 17,8 120 

VK-01-06 46 MA 14,9 106 

VK-02-04 36 MA 17,7 215 

VK-02-05 36 MA 21,3 298 

VK-02-06 36 MA 16,7 151 

VK-03-04 28 MA 19,2 117 

VK-03-05 26 MA 20,6 123 

VK-03-06 26 MA 23,2 166 

VK-04-01 15 MA 11,6 1 

VK-04-02 16 MA 8,0 1 

S-1-1 50 LH 13,6 190 

S-1-10 36 MA 18,0 97 

S-1-11 36 MA 20,6 103 

S-1-2 50 LH 12,6 163 
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PRT Vanus PL H50 M 

S-1-3 50 LH 11,5 123 

S-1-4 50 LH 10,3 80 

S-1-5 36 MA 18,0 99 

S-1-6 36 MA 18,3 110 

S-1-7 50 LH 12,8 79 

S-1-8 50 MA 12,7 134 

S-1-9 36 MA 19,6 117 

S-2-1 50 LH 13,8 167 

S-2-10 36 MA 19,5 142 

S-2-12 36 MA 19,8 54 

S-2-13 36 KS 16,0 24 

S-2-2 50 LH 16,5 238 

S-2-3 50 LH 19,5 376 

S-2-4 50 LH 20,2 375 

S-2-5 50 LH 17,9 242 

S-2-6 50 LH 13,3 106 

S-2-7 50 LH 12,7 107 

S-2-8 50 MA 15,8 239 

S-3-1 50 LH 15,0 213 

S-3-11 36 KS 13,4 24 

S-3-14 48 MA 12,3 101 

S-3-2 50 LH 15,9 187 

S-3-3 50 LH 17,1 209 

S-3-4 50 LH 16,5 187 

S-3-5 50 LH 12,7 119 

S-3-6 50 LH 12,6 80 

S-3-7 36 MA 15,4 62 

S-3-8 50 MA 16,2 303 

S-3-9 36 MA 19,8 59 

S-4-1 50 LH 16,7 176 

S-4-11 36 MA 21,1 53 

S-4-13 36 KS 21,3 53 

S-4-14 48 MA 17,8 188 

S-4-2 50 LH 16,8 131 

S-4-3 50 LH 20,5 286 

S-4-4 50 LH 20,6 199 

S-4-5 50 LH 22,6 225 

S-4-6 50 LH 17,8 201 

S-4-7 50 LH 18,0 227 

S-4-8 50 MA 17,6 284 
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PRT Vanus PL H50 M 

S-5-1 50 LH 18,0 315 

S-5-10 50 KS 14,5 113 

S-5-11 36 MA 24,0 128 

S-5-12 50 KS 16,3 173 

S-5-15 52 KU 16,2 291 

S-5-2 50 LH 16,1 142 

S-5-3 50 LH 16,9 178 

S-5-4 50 LH 16,5 178 

S-5-5 50 LH 25,5 415 

S-5-6 50 LH 21,8 313 

S-5-7 50 LH 23,5 369 

S-5-8 50 MA 18,6 360 

S-5-9 36 MA 21,6 41 

S-6-1 50 LH 18,0 419 

S-6-11 36 KS 22,4 65 

S-6-14 48 MA 16,3 292 

S-6-15 52 KU 14,4 200 

S-6-2 50 LH 19,2 240 

S-6-3 50 LH 23,6 395 

S-6-4 50 LH 24,4 308 

S-6-5 50 LH 19,5 363 

S-6-6 50 LH 18,8 310 

S-6-7 50 LH 17,6 310 

S-6-8 50 MA 17,2 338 
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Lisa 2. Alustaimestiku liikide nimekiri 
 

SOONTAIMED (* - LK III kaitsekategooria liik) 

Lühend Ladina keelne nimetus Eestikeelne nimetus 

Achi mill Achillea millefolium harilik raudrohi 

Acta spic Actaea spicata salusiumari 

Aego poda Aegopodum podagraria harilik naat 

Agro capi  Agrostis capillaris harilik kastehein 

Agro stol Agrostis stolonifera valge kastehein 

Alch sp Alchemilla sp pk. kortsleht 

Ange sylv  Angelica sylvestris harilik heinputk 

Ante dioi Antennaria dioica harilik kassikäpp 

Anth sylv Anthriscus sylvestris mets-harakputk 

Anth vuln Anthyllis vulneraria harilik koldrohi 

Arab hirs Arabis hirsuta kare hanerohi 

Arte camp Artemisia campestris põldpuju 

Arte vulg Artemisia vulgaris harilik puju 

Botr luna Botrychium lunaria kuu-võtmehein 

Brac pinn Brachypodium pinnatum sulg-aruluste 

Briz medi Briza media keskmine värihein 

Cala arun Calamagrostis arundinacea metskastik 

Cala cane Calamagrostis canescens sookastik 

Cala epig Calamagrostis epigeios jäneskastik 

Card bulb Cardamine bulbifera hammasjuur 

Card cris  Carduus crispus kähar karuohakas 

Care capi Carex capillaris jõhvtarn 

Care flav Carex flava kollane tarn 

Care hirt Carex hirta karvane tarn 

Care orni Carex ornithopoda varvastarn 

Care pall Carex pallescens kahkjas tarn 

Care pani Carex panicea hirsstarn 

Care sylv Carex sylvatica metstarn 

Care tome Carex tomentosa villtarn 

Care vagi Carex vaginata tupptarn 

Carl vulg Carlina vulgaris harilik keelikurohi 

Cent jace Centaurea jacea arujumikas 

Cent scab Centaurea scabiosa põldjumikas 

Cera font Cerastium fontanum harilik kadakkaer 
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Lühend Ladina keelne nimetus Eestikeelne nimetus 

Chim umbe Chimaphila umbellata harilik talvik 

Cirs arve Cirsium arvense põldohakas 

Cirs hete Cirsium heterophyllum villohakas 

Cirs oler Cirsium oleraceum seaohakas 

Cirs palu Cirsium palustre soo-ohakas 

Con maja Convallaria majalis harilik maikelluke 

Crep bien Crepis biennis kaheaastane koeratubakas 

Dact glom Dactylis glomerata harilik kerahaein 

Dact fuch Dactylorhiza fuchsii * vööthuul-sõrmkäpp 

Dant decu Danthonia decumbens harilik kastekaer 

Desc cesp Deschampsia cespitosa luht-kastevars 

Desc flex Deschampsia flexuosa võnk-kastevars 

Echi vulg Echium vulgare harilik ussikeel 

Elym cani Elymus caninus koera-orashein 

Empe nigr Empetrum nigrum harilik kukemari 

Epil angu Epilobium angustifolium ahtalehine põdrakanep 

Epil mont Epilobium montanum mägi-pajulill 

Epip atro Epipactis atrorubens* tumepunane neiuvaip 

Epip hell Epipactis helleborine* laialehine neiuvaip 

Equi arve Equisetum arvense põldosi 

Equi prat Equisetum pratense aasosi 

Equi sylv Equisetum sylvaticum metsosi 

Erig acer Erigeron acer jaani-õnnehein 

Eupa cann Eupatorium cannabinum harilik vesikanep 

Euph sp Euphrasia sp pk. silmarohi 

Fest ovin Festuca ovina lamba-aruhein 

Fest prat Festuca pratensis harilik aruhein 

Fest rubr Festuca rubra punane aruhein 

Fili ulma Filipendula ulmaria harilik angervaks 

Frag vesc Fragaria vesca metsmaasikas 

Gale pube Galeopsis pubescens pehmekarvane kõrvik 

Gali albu Galium album valge madar 

Gali trif Galium triflorum  kolmeõiene madar 

Gera robe Geranium robertianum haisev kurereha 

Geum riva Geum rivale ojamõõl 

Geum urba Geum urbanum maamõõl 

Good repe Goodyera repens* roomav öövilge 

Heli prat Helictotrichon pratense arukaerand 

Hier sp Hieracium sp. pk. hunditubakas 

Hier umbe Hieracium umbellatum sarik-hunditubakas 
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Lühend Ladina keelne nimetus Eestikeelne nimetus 

Hype per Hypericum perforatum liht-naistepuna 

Knau arve Knautia arvensis harilik äiatar 

Lath prat Lathyrus pratensis aas-seahernes 

Leon autu Leontodon autumnalis sügisene seanupp 

Leon hisp Leontodon hispidus kare seanupp 

Leuc vulg Leucanthemum vulgare harilik härjasilm 

Linu cath Linum catharcticum aaslina 

List ovat Listera ovata* suur käopõll 

Lotu corn  Lotus corniculatus harilik nõiahammas 

Luzu pall Luzula pallidula kahkjas piiphein 

Luzu pilo Luzula pilosa karvane piiphein 

Lyco anno Lycopodium annotinum kattekold 

Lysi vulg Lysimachia vulgaris harilik metsvits 

Maia bifo Maianthemum bifolium leseleht 

Medi lupu  Medicago lupulina humallutsern 

Mela nemo Melampyrum nemorosum harilik härghein 

Meli nuta Melica nutans longus helmikas 

Meli albu Melilotus albus valge mesikas 

Moeh trin Moehringia trinervia harilik võsalill 

Mone unif Moneses uniflora kuningakübar 

Mono hypo Monotropa hypopitys harilik seenlill 

Myce mura Mycelis muralis harilik jänesesalat 

Ophi vulg Ophioglossum vulgatum harilik maokeel 

Orch mili Orchis militaris* hall käpp 

Orch sp Orchis sp* pk. käpaline  

Orth secu Orthilia secunda harilik lakkleht 

Oxal acet Oxalis acetosella harilik jänesekapsas 

Pari quad Paris quadrifolia harilik ussilakk 

Phra aust Phragmites australis harilik pilliroog 

Pilo offi Pilosella officinarum harilik karutubakas 

Pilo sp Pilosella sp pk. karutubakas 

Plant lanc Plantago lanceolata süstlehine teeleht 

Plat bifo Platanthera bifolia* kahelehine käokeel 

Poa angu Poa angustifolia ahtalehine nurmikas 

Poa comp Poa compressa lapik nurmikas 

Poa nemo Poa nemoralis salunurmikas 

Poa prat  Poa pratensis aasnurmikas 

Poly amar Polygala amarella mõru vahulill 

Pote anse Potentilla anserina hanijalg 

Pote erec Potentilla erecta tedremaran 
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Lühend Ladina keelne nimetus Eestikeelne nimetus 

Prun vulg Prunella vulgaris harilik käbihein 

Pyro chlo Pyrola chlorantha rohekas uibuleht 

Pyro rotu Pyrola rotundifolia ümaralehine uibuleht 

Ranu acri Ranunculus acris kibe tulikas 

Rubu caes Rubus caesius põldmurakas 

Rubu idae Rubus idaeus harilik vaarikas 

Rubu saxa Rubus saxatilis lillakas 

Scir sylv Scirpus sylvaticus metskõrkjas 

Scut gale Scutellaria galericulata harilik tihashein 

Sesl caer Sesleria caerulea harilik lubikas 

Sola dulc Solanum dulcamara harilik maavits 

Soli virg Solidago virgaurea harilik kuldvits 

Sonc arve Sonchus arvensis põld-piimohakas 

Tara offi Taraxacum officinale harilik võilill 

Trag prat Tragopogon pratensis harilik piimjuur 

Trie euro Trientalis europaea harilik laanelill 

Trif aure  Trifolium aureum kuldristik 

Trif medi Trifolium medium keskmine ristik 

Trif prat Trifolium pratense aasristik 

Tuss farf Tussilago farfara paiseleht 

Urti dioi Urtica dioica kõrvenõges 

Vacc myrt Vaccinium myrtillus harilik mustikas 

Vacc viti Vaccinium vitis-idaea harilik pohl 

Vale offi Valeriana officinalis harilik palderjan 

Vero offi Veronica officinalis harilik mailane 

Vici crac Vicia cracca harilik hiirehernes 

Vici sepi Vicia sepium aed-hiirehernes 

Vici sylv Vicia sylvatica mets-hiirehernes 

Vici tetr Vicia tetrasperma neljaseemnene hiirehernes 

Viol cani Viola canina koerkannike 

Viol mira Viola mirabilis imekannike 
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SAMMALTAIMED 

Lühend Ladina keelne nimetus Eestikeelne nimetus 

Ambl serp Amblystegium serpens harilik tömpkaanik 

Ambl subt Amblystegium subtile peen tömpkaanik 

Barb conv Barbula convoluta kollakas barbula 

Brac glar Brachythecium glareosum lubi-lühikupar 

Brac oedi Brachythecium oedipodium lame lühikupar 

Brac ruta Brachythecium rutabulum harilik lühikupar 

Brac sale Brachythecium salebrosum sale-lühikupar 

Bryo recu Bryoerythrophyllum recurvirostre harilik punasammal 

Bryu algo Bryum algovicum rippuv pungsammal 

Bryu bimu Bryum bimum allika pungsammal 

Bryu caes Bryum caespiticium muru-pungsammal 

Bryu imbr Bryum imbricatum longus pungsammal 

Bryu sp  Bryum sp pk. pungsammal 

Call cusp Calliergonella cuspidata teravtipp 

Camp somm Campylium sommerfeltii mets-kuldsammal 

Cera purp Ceratodon purpureus harilik punaharjak 

Cirr pili Cirriphyllum piliferum harilik juuslehik 

Clim dend Climacium dendroides harilik tüviksammal 

Sten moll Ctenidium molluscum kähar sulgsammal 

Dicr poly Dicranum polysetum lainjas kaksikhammas 

Dicr scop Dicranum scoparium harilik kaksikhammas 

Dist capi Distichium capillaceum läikiv lapiksammal 

Ditr flex Ditrichum flexicaule lood-jõhvsammal 

Enca stre Encalypta streptocarpa paetanukas 

Fiss adia Fissidens adianthoides harilik tiivik 

Hedw cili Hedwigia ciliata harilik lumilehik 

Hylo sple Hylocomium splendens harilik laanik 

Hypn cupr Hypnum cupressiforme läik-ulmik 

Loph hete Lophocolea heterophylla erilehine kammtupik 

Marc poly Marchantia polymorpha harilik helvik 

Mniu marg Mnium marginatum ääris-tähtsammal 

Orth spec Orthotrichum speciosum tüvetutik 

Plag aspl Plagiochila asplenioides harilik raunik 

Plag affi Plagiomnium affine sarnas-lehiksammal 
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Lühend Ladina keelne nimetus Eestikeelne nimetus 

Plag cusp Plagiomnium cuspidatum mets-lehiksammal 

Plag elat Plagiomnium elatum suur lehiksammal 

Plag elli Plagiomnium ellipticum lodu-lehiksammal 

Plag undu Plagiomnium undulatum lainjas lehiksammal 

Pleu schr Pleurozium schreberi harilik palusammal 

Pohl nuta Pohlia nutans  longus pirnik 

Poly juni Polytrichum juniperinum palu-karusammal 

Ptil pulc Ptilidium pulcherrimum kaunis narmik 

Ptil cris Ptilium crista-castrensis harilik lehviksammal 

Pyla poly Pylaisia polyantha harilik korbik 

Raco cane Racomitrium canescens liivhärmik 

Rhiz punc Rhizomnium punctatum oja-viltvars 

Rhod rose Rhodobryum roseum harilik roossammal 

Rhyt squa Rhytidiadelphus squarrosus niidukäharik 

Rhyt triq Rhytidiadelphus triquetrus metsakäharik 

Sani unci Sanionia uncinata harilik sanioonia 

Thui abie Thuidium abietinum loodehmik 

Thui reco Thuidium recognitum tüveehmik 

Thui tama Thuidium tamariscinum laane-ehmik 

Tort rura Tortula ruralis harilik keerik 

 


