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Käesolevad kliimaprognoosid eeldavad Eestis 21.sajandi jooksul suuri muutusi nii 

keskmise temperatuuri kui sademete hulga osas. Kliimamuutused võivad kaasa tuua suuri 

muutusi nii mulla huumusvarus kui põllumajanduslikus tootmises üldiselt.  

Töö eesmärk oli uurida kirjanduse põhjal, millised kliimamuutused toimuvad Eestis 

tulevikus ja kuidas kliimamuutused võivad mõjutada Eesti põllumuldi. Uurimustöös on 

kasutatud teema kohaseid teadusartikleid ning Põllumajanduseuuringute keskuse andmeid. 

Töö on kirjutatud erinevate uuringute ning teadlaste arvamuse põhjal. Töö tulemusena 

selgus, et kliimamuutused võivad Eesti põllumuldadele mõjuda positiivselt eriti Põhja-

Eesti maakondades. Leiti, et sademete ja temperatuuri kasvu tagajärjel suureneb taimede 

biomass ning mulda satub selle võrra rohkem orgaanilist ainet, mille tagajärjel 

huumusbilanss peaks tulevikus olema positiivne.  Kliimamuutustest kõige ohustatumad 

mullad asuvad peamiselt Lõuna-Eestis. 

Antud töö tulemusena on edaspidi võimalik ja vajalik uurida täpsemalt kliimamuutuste 

mõju Eesti põllumuldadele.  
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precipitation amounts as the most significant changes that are expected during the 21st 
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The aim of this study was to analyse international academic literature on these subjects and 

to find out the most vulnerable soil types concerning the effects of climate change. 
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term experimental research on the most vulnerable soils in order to analyse the possible 
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SISSEJUHATUS 

 

Juba üle 22 aasta tagasi väideti aastaraamatus „Maailma seisud 1994“ (Worldwatch-

Institute´i väljaandes), et maakera taluvusvõime on ületatud ning looduslikud ressursid on 

peatses ammendumisohus. Rahvastiku kasvu, tarbimisharjumuste ja töökorralduse mõjul 

on kogu harimiskõlblik maa juba põllustatud ja karjamaad kurnatud (Anttila et al., 1996). 

Selleks, et varuda ja tagada kasvavale elanikkonnale toitu ka tulevikus, on mulla eest 

hoolitsemine elutähtis ja hädavajalik. 

Kõige enam omistatakse mullale tähtsust toidu tootmise seisukohalt. Muld on 

põllumajanduse alus ja keskkond, kus peaaegu kõik toitu tootvad taimed kasvavad. On 

arvatud, et isegi 95% kogu meie toidust on otseselt või kaudselt toodetud mullal (FAO 

2016). 

Mulla tervist on defineeritud, kui mulla võimet funktsioneerida elus süsteemina. FAO 

(2016) kohaselt sisaldavad tervislikud mullad mitmekesist mulla organismide kooslust, mis 

aitavad kontrollida taimehaigusi, kahjureid ja umbrohte, moodustavad kasu toovaid 

sümbioose taimede juurtel, taaskasutavad esmatähtsaid taimetoitaineid, parandavad mulla 

struktuuri, koos positiivsete mõjudega mulla veele ning lõppkokkuvõttes parandavad 

põllukultuuride saagikust. Mulla viljakuse ja kvaliteedi üheks olulisemaks näitajaks on 

mulla huumusvaru (Plaza-Bonilla et al., 2014). Mulla huumusvaru mõjutab mulla 

keemilisi, füüsikalisi ja bioloogilisi omadusi (Lal et al., 2007), seetõttu on väga oluline 

jälgida, et muldade huumusvaru ajas ei väheneks. Huumusvaru dünaamikat ajas mõjutavad 

harimisvõtted, mulla omadused (lõimis) ja keskkonnatingimused – temperatuur ja 

sademed.  

Maakera keskmine temperatuur on viimase 100 aasta jooksul suurenenud 0,8 °C 

(Kjellström, 2004) ja prognoositakse temperatuuri edasist kasvu, mis võib avaldada mulla 

orgaanilise aine (seega ka huumusvaru) lagunemist kiirendavat mõju. 10-11 korda suurem 

kui fossiilsete kütuste põletamisel on aastane CO2 õhku paiskumine mullast atmosfääri 

(Schlesinger, 1997), mistõttu juba väikesed muutused mullast pärineva CO2 koguses 

(mullahingamise, orgaanilise aine lagunemise tõttu) võivad kaasa tuua suuri muutusi 

globaalses süsinikuringes (Luo, Zhou 2006; Peng et al., 2008). Seega on oluline uurida 
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järjepideva temperatuuri ja CO2 kontsentratsiooni tõusu koosmõju süsinikuringele ja 

huumusvarule.  

Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on analüüsida Eesti põllumuldade võimalikke muutusi 

huumusvarus muutuvates kliimatingimustes ja kuidas kliimamuutused mõjutavad Eesti 

põllumuldade huumusvaru sõltuvalt lõimisest, kui ühest olulisemast huumusvaru sisaldust 

mõjutavast faktorist. On teda, et kliima temperatuur ning sademete hulk kasvab. 

Kliimamuutustega kaasnevad muutused erinevates ökosüsteemised. Lõppeesmärk on anda 

hinnang, kui haavatavad on Eesti põllumullad eesolevatele kliimamuutustele. Selleks 

analüüsis autor erinevate rahvusvahelistes teaduskirjanduses teadlaste poolt 

väljakujunenud arvamusi, ning tehes nende põhjal järeldusi ja prognoose. 

Autori püstitatud hüpoteesi kohaselt võib mulla huumusvaru tulevikus väheneda, sest 

muutub kliima soojemaks ja sademete kogus suureneb. Need on tingimused, mis 

kiirendavad orgaanilise aine lagunemist, millest tulenevalt võib ka mulla huumusvaru 

väheneda.  

Töö esimeses osas esitatakse ülevaade mulla huumusvaru tähtsusest ning seda mõjutavatest 

teguritest. Samuti antakse ülevaade Eesti enamlevinud põllumuldadest. Töö teises osas 

antakse ülevaade kliimamuutustest. Kolmas osas keskendub sellele, kuidas kliima võib 

mõjutada mulla huumusvaru ja milliste lõimistega mullad on muutusele tundlikumad ning 

vähemtundlikumad. 

Sissejuhatuse lõpuks sooviksin tänada juhendajat PhD Karin Kauerit, kelle abi ja toega see 

uurimus läbi viidi.  
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1. MULLA HUUMUS 

 

Muld on pikka aega kestnud keerukate looduslike protsesside tulemus. Huumus on 

orgaanilise ühendite kogum, orgaanilise aine lagundamise ja humifitseerumise saadus. See 

moodustab mulla orgaanilise aine põhiosa ja on seotud mulla mineraalosaga. Mulla 

orgaaniline aine jaotatakse kahte ossa: 1) lagunemata ja poollagunenud taimsed ning 

loomsed jäänused ja 2) huumus (Kanger et al., 2002). Huumuse peamiseks allikaks on 

rohelised taimed, samuti ka mulda antud kompost ja sõnnik, mis kõik alluvad 

lagundamisele mulla makro- ja mikroorganismide vahendusel. Huumus on mulla olulisim 

kvaliteedi näitaja ning mõjutab mulla füüsikalisi, keemilisi ja bioloogilisi omadusi (Stein-

Bachinger et al., 2013) ja see muudab  mulla viljakaks. Huumus omab taimede toitumises 

suurt rolli, kuna nende kolloidid seovad taimedele tähtsaid toitaineid. Huumus osaleb ka 

mulla agregaatide tekkel ning loob sellega stabiilse ja veele vastupidava struktuuri.  

Mulla orgaaniline aine ja huumus on mullas muutuvad suurused (Kanger et al., 2002), mis 

mõjutavad mullaelustikku ja mulla struktuuri, varustavad toitainetega  mulla 

mikroorganisme,  suurendavad veemahutavust, parandavad poorsust ja raskete muldade 

murenemist, takistavad toitainete leostumist, stabiliseerivad muldi erosiooni vastu, 

kiirendavad kevadist taimekasvu, sest muld soojeneb kiiremini,  aitavad kergema harimise 

tõttu kütust säästa ning avaldavad positiivset kliimamõju Cmulda sidumise tõttu (Stein-

Bachinger et al.,  2013). Orgaanilise aine lagunemise üheks lõpp-produktiks on CO2, seega 

võivad mullad olla nii CO2 allikaks või ka sidujaks (Lal, 2004). 

Huumusel on mulla koostises asendamatu roll. Seega on väga oluline väärtustada huumuse 

tähtsust muldades. 

 

1.1. Mulla huumusvaru mõjutavad tegurid 

 

1.1.1. Mullaomadused (lõimis ja liik) 

 

Olulisemad muldade tunnused on mullatüüp, lõimis, struktuursus, reaktsioon (happesus), 

huumusesisaldus, huumushorisondi tüsedus, mineraaltoitainete sisaldus, vee, õhu ja 
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soojuse olemasolu ning mullaelustik (Penu, 2006). Mulla lõimis näitab erineva suurusega 

mineraalosakeste hulka ja vahekorda mullas. Savimuldades on ülekaalus füüsikalise savi 

osakesed (Ø<0,02 mm) ja liivmuldades jämedamad (Ø>0,05 mm) osakesed. Lõimise alusel 

jagunevad mullad kergeteks (liiv- ja saviliiv), keskmisteks (kerge ja keskmine liivsavi) ja 

rasketeks (raske liivsavi ja savi) (Penu, 2006).  

Mulla lõimis mõjutab huumuse sisaldust mullas (Toure et al., 2013). Kõige tundlikumad 

kliimamuutustele on liiv- ja saviliiv mullad. Liivsavimuldades ei lagune orgaaniline aine 

(huumus) nii kiiresti, sest orgaaniline aine on seotud savimineraalidega (Hassink 1997). 

Savimineraalid on humiinainetega, mis moodustavad huumuse kõige vastupidavama osa, 

tugevalt seotud. Savi- ja liivsavimuldades, kus on rohkesti savimineraale, seotakse huumus 

tugevamini mulda (Xu et al., 2010) ja tekkinud mineraalid kaitsevad orgaanilist ainet 

erinevate mõjutuste eest (Hassink 1997), mistõttu on liivsavimullad kliimamuutustele 

vastupidavamad.  

Mõnede uurimuste tulemuste kohaselt mõjutab savisisaldus mulla orgaanilise süsiniku 

akumulatsiooni erinevates vahekordades. On leitud, et mulla orgaanilise süsiniku 

maksimum ja keskmine sisaldus suurenes savisisalduse suurenemisega mullas (Nichols, 

1984). Jenkinson (1990) leidis oma uurimustöös, et teiste faktorite samaks jäämisel 

akumuleerus mulla orgaaniline süsinik kiiremini savisisalduse suurenemisel. Mitmete 

teiste uurimustööde põhjal saab järeldada, et mullalõimis mõjutab mulla agregatsiooni 

(Chaney, Swift, 1984; Schlecht-Pietsch et al., 1994: Sakin 2012).   

Savisisalduse suurenemine mõjutab mulla agregatsiooni tõusu ning kaudselt orgaanilise 

süsiniku ladustamist orgaanilise aine mulda lisamisega. Sellel põhjusel mängib mullalõimis 

samuti nii otsest, kui kaudset rolli keemilistes ja füüsikalistes kaitsemehhanismides (Plante 

et al., 2006). Samas on välja toodud, et need mõjud ei ole globaalsed ning kohati on osades 

piirkondades mulla orgaaniline süsinik sisaldus mõjutatud palju tugevamini hoopis teiste 

faktorite poolt, kui seda on savi sisaldus (Percival et al. 2000).  

Kõlli et al. (2009) kohaselt on Eestimaa muldadesse (42 400 km
2
) kokku akumuleerunud 

593,8±36,9 Tg orgaanilist süsinikku, millest 64,9% (385,3±27,5 Tg) asub huumuskihis ja 

35,1% alusmullas ehk muldkatte välja-ning sisseuhtehorisontides. Eesti mineraalsete 

automorfsete põllumuldade huumushorisondi orgaanilise süsinikuvaru on 58,0 t ha
-1

 (Kõlli 

et al,. 2009). Kõige väiksem on orgaanilise süsinikuvaru leetunud muldades ja kõige 

suurem on leostunud muldades ning peamiselt on see seotud huumushorisondi tüsedusega, 
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mis on leetunud  muldadel kõige õhem (5 cm) ja leostunud muldadel kõige suurem (25,9 

cm) (Kõlli et al., 2009). Samas on orgaanilise süsiniku kontsentratsioon kõige suurem 

koreserikkas rähkmullas, kus on ka kõige suurem füüsikalise savi osakeste sisaldus (26,3 

%) (Suuster et al., 2011), mis näitab mulla orgaanilise süsiniku sisalduse ja füüsikalise savi 

sisalduse seost.  

 

1.1.2. Agrotehnoloogia 

 

Rakendatud agrotehnoloogia ja maakasutus mõjutavad mulla huumusvaru. Näiteks on 

leitud, et võrreldes põllumullaga on huumuse sisaldus suurem rohumaa muldades, kuna 

mulda mineva orgaanilise aine (varis, taimede juured) kogused on seal suuremad ja 

lagunemine pärsitud (Kauer 2012). Mulla huumusbilanss kujuneb sellest, kui palju 

orgaanilist ainet mulda lisandub ja kui palju kasutatavate agrotehniliste võtete juures teda 

mineraliseerub.  

Põllumuldades toimub pidev muldade harimine kündmise näol, toimub muldade 

õhustamine, mis soodustab mulla orgaanilise aine lagunemist ja mulla huumusvaru 

vähenemist (Blair et al., 2000). Põllumaade kündmine muudab mullaosakesed peenemaks 

ning suurendab vee- ja tuuleerosiooni ohtu (Erinevate mullaharimise… 2006).Lisaks 

kündmisele kiirendavad huumusvaru vähenemist veel ühe kultuuri pidev viljelemine samal 

külvikorraväljal või põllul (Blair et al., 2006). Rakendades sobivaid agrotehnilisi võtteid, 

on võimalik mulla huumusvaru vähenemist vältida ja isegi suurendada (Conant et al., 

2007).  

Selleks, et küntavates põllumuldades mulla huumusvaru ei väheneks, on oluline lisada 

orgaanilisi väetisi nt. sõnnikut.  Lisaks võiks külvikorras kasvatada liblikõielisi 

haljasväetisi, mis lisaks huumusvaru suurendamisele vähendavad savimuldade sidusust ja 

parandab vee läbilaskvust. Külvikorra põhikultuuride vahel on mulla orgaanilise aine ja 

taimetoitainete varu täiendamiseks otstarbekas kasutada vahekultuure, mis külvatakse 

pärast põhikultuuri koristamist (Fageria et al., 2005). Vältimaks sügis-talvist 

taimetoitainete väljaleostumist tasub vahekultuuridena kasutada talvituvaid kultuure nn. 

talviseid vahekultuure, mis enne külvikorrakultuuri külvi mulda viiakse (küntakse) (Luik et 

al., 2014). Külvikorras põldude talvine katmine haljasväetistest vahekultuuridega ja eriti 
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nende kombineerimine näiteks kompostitud sõnniku andmisega neile järgnevale 

külvikorrakultuurile, aitab märgatavalt parandada nii mulla toitainete sisaldust, elustiku 

aktiivsust, kui ka mulla füüsikalisi näitajaid, mis on kultuuride hea ja kestliku saagikuse 

eeldusteks (Luik et al., 2014) ning suurendades ka mulla huumusvaru (Kauer et al., 2015). 

Rakendades kündmise asemel minimeeritud harimist, on võimalik mulla orgaanilise aine 

lagunemist pärssida (Erinevate mullaharimise… 2006). 

Seega on väga oluline rakendada õigeid mullaharimismeetmeid ning külvikordasid 

põldudel, sest tänu läbimõeldud harimismeetmetele on võimalik mullahuumusvaru 

säilitada. 

 

 

1.1.3. Ilmastikutingimused  

 

Kliimatingimustest omavad mulla evolutsiooni omapära määrajana juhtivat kohta sademete 

hulk ja temperatuur. Need määravad ära veebilansi, bioloogiliste ja keemiliste protsesside 

omapära ja aktiivsuse. Eestile iseloomulikest joontest tuleb mulla evolutsiooni seisukohalt 

esile tõsta kaht asjaolu: esiteks – sademete kogus ületab auramise, toimub muldade 

läbiuhtumine, ja teiseks – varisena mulda kuhjuva orgaanilise aine lagunemisel moodustub 

antud bio-klimaatilistes tingimustes rohkelt agressiivseid huumushappeid (Kask 1998), mis 

toimivad mulla mineraalosale lagundavalt.  

Mikroorganismid osalevad praktiliselt kõikides mullas toimuvates ainevahetusprotsessides. 

Nad omastavad ja lagundavad keerulisemaid orgaanilisi ühendeid taimedele 

kättesaadavasse vormi. Temperatuur ja niiskus on kaks peamist tegurit, mis mõjutavad 

mikroorganismide aktiivsust lagunemisprotsessis (Zengin et al., 2008). Orgaanilise aine 

lagundamisprotsessil temperatuuri- ja niiskusetõus tavaliselt tõstab mikroobide aktiivsust 

ja seega ka mullas oleva orgaanilise aine lagundamise kiirust (Donnelly et al., 1990). 

Pika aja jooksul saadud andmed kinnitavad globaalse mullahingamise suurenemist seoses 

kliimamuutustega (Bond-Lamberty et al., 2010). Soojenemine, mille mõju on ennustatud 

kõige suuremaks kõrgematel laiuskraadidel (Houghton et al., 2001), võib suurendada 
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mullahingamist mulla orgaanilise aine lagunemise kaudu (Niinistö et al. 2004), mis 

omakorda tõstab atmosfääri CO2 hulka. 

Kõrgetel laiuskraadidel on mullas suuremad orgaanilise aine varud ja seetõttu ka nende 

lagunemise temperatuuritundlikkus on kõrgem. Lisaks CO2-le ja temperatuurile mõjutavad 

mullahingamist ka sademed. Maismaa süsinikuringe on tundlik sademete mustri suhtes, 

mis määrab taimestiku jaotumise globaalses skaalas. Kliimamuutuste stsenaariumid 

ennustavad muutusi sademete hulgas ja intensiivsuses, mis regiooniti on erinevad (IPCC 

2007). Kuni 40% sademete hulga suurenemist on ennustatud Põhja-Euroopale ja 5-30% 

Eesti kohta (IPCC 2007). Muutused sademete mustris on seotud suureneva veeauru 

sisaldusega atmosfääris, mis on temperatuuritõusu tagajärg (IPCC 2007), seega suurem 

sademete hulk suurendab ka õhuniiskuse sisaldust. 

 

 

1.2. Eesti hetkeolukord 

 

Eesti Põllumajandusuuringute Keskuse andmete kohaselt on Eestis põllumuldi 676 629 

hektarit (Tabel 1). Enamlevinud lõimis Eesti põllumuldades on liivsavi (50,7% 

põllumuldadest), järgmine levinud lõimis põllumuldades on saviliiv lõimis (33,5% 

põllumuldadest). 

Tabel 1. Eesti põllumuldade lõimiste jaotus 

Lõimis Pindala, ha Osakaal, % 

Liiv 42696 6,3 

Liivsavi 343106 50,7 

Peenliiv 15064 2,2 

Savi 18788 2,8 

Saviliiv 226646 33,5 

Turvas 29460 4,4 

Määramata 873 0,1 

 Kokku 676632 100,0 

 

Harju maakonnas on kõige levinum lõimis liivsavi, mis moodustab kogu Harju maakonna 

põllumuldadest  60% (Tabel 2). Sellele järgneb saviliiv, mis moodustab  28% kogu Harju 
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maakonna põllumuldadest. Hiiu maakonnas on kõige levinum lõimis peenliiv (55% 

maakonna põllumuldadest), millele järgneb liivsavi (20% maakonna põllumuldadest).  Ida- 

Viru  ja Järva maakonnas on levinuim lõimis liivsavi vastavalt 60% ja 84% maakonna 

põllumuldadest.  Samuti on liivsavi kõige levinum lõimis järgnevates maakondades:  

Jõgeva 59%,  Lääne 55%, Lääne-Viru 71%,  Pärnu 45%,  Saare 64%, Viljandi 46% 

maakondade põllumuldadest. Põlva, Tartu, Valga ja Võru maakonnas on kõige levinum 

lõimis saviliiv.  

Tabel 2. Eesti põllumuldade pindalad maakondade kaupa 

Maakond 

Põldude 

kogu-pindala 

maakonnas, 

ha 

Enam-

levinud 

lõimis 

maakonnas 

Enam-levinud 

lõimisega 

põldude 

pindala, ha 

Enamlevinud 

lõimisega 

põldude osakaal 

kogu maakonna 

põllumuldadest, 

% 

Enamlevinud 

lõimisega 

põldude osakaal 

kogu Eesti 

põllumuldadest, 

% 

Harju maakond 40451 liivsavi 24176 60 3,6 

Hiiu maakond 3546 peenliiv 1957 55 0,3 

Ida-Viru maakond 25717 liivsavi 15829 62 2,3 

Järva maakond 67083 liivsavi 56988 85 8,4 

Jõgeva maakond 61018 liivsavi 35937 59 5,3 

Lääne maakond 24502 liivsavi 13439 55 2,0 
Lääne-Viru 

maakond 88287 liivsavi 62498 71 9,2 

Pärnu maakond 55014 liivsavi 25003 45 3,7 

Põlva maakond 45120 saviliiv 35391 78 5,2 

Rapla maakond 46218 liivsavi 23703 51 3,5 

Saare maakond 16229 liivsavi 10315 64 1,5 

Tartu maakond 70405 saviliiv 38957 55 5,8 

Valga maakond 30199 saviliiv 18859 62 2,8 

Viljandi maakond 68531 liivsavi 31613 46 4,7 

Võru maakond 34312 saviliiv 19321 56 2,9 

KOKKU  676632 
 

413986 
 

61,2 

 

Põllumajandusliku kasutamise seisukohalt jaotatakse Eesti maafond nelja agrorühma: A – 

head põllutüübilised ehk universaalkasutusega haritavad maad; B – keskmised 

põllutüübilised ehk haritavad maad; C – rohumaatüübilised haritavad maad ja D – 

põllumajanduslikuks kasutamiseks mittesobivad maad (Kõlli, Tamm 2012). 

Eesti A-agrorühma muldade osatähtsus  on veidi alla poole (46%) haritavast maast, suur 

osakaal (ca 2/3)  sellest asub Tartu, Jõgeva ja Järva ning väike Hiiu ja Lääne maakonnas 

(Kõlli, Tamm, 2012). 
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Oluline on tõdeda, et kõigi A-agroallrühma muldade lõimiseks on saviliiv või liivsavi ehk 

nende muldade füüsikalise savi sisaldus on 10–40% piirides kuiva mullapeenese massist. 

Seega võib neid käsitleda, kui keskmise lõimisega muldi, kusjuures nende korese- (kruus, 

veeris, rähk) sisaldus on alla 10% ( Kõlli, Tamm, 2012). 

 

Joonis 1. Haritavate maade argorühmade (A:B:C) leviku protsent maakondades (Kõlli, 

Tamm, 2012). 

 

 

1.2.1. Põllumuldade huumusvaru 

 

Eesti Põllumajandusuuringute Keskuse seni avaldamata andmete kohaselt on kõige 

suurema huumusvaruga põllumullad  Harju maakonnas (215 t ha
-1

). Sellele järgnevad 

Kirde-Eesti ja Lääne- Eesti põllumullad. Kõige väiksema huumusvaruga on Lõuna-Eesti 

mullad. Näiteks Valga maakonna muldades on huumusvaru 111 t ha
-1

. ja Võru maakonna 

huumusvaru 114 t ha
-1

. 
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2. KLIIMAMUUTUSED JA SELLE PÕHJUSED 

 

Kliima on mingi paiga ilmade pikaajaline korrapärane vaheldumine ehk režiim. 

Kliimamuutusid on võimalik mõõta ja identifitseerida. Kliimamuutused on tingitud, kas 

looduse sisemistest jõududest või välisjõududest (IPCC 2014).  

Seega lihtsamalt öeldes jagunevad kliimamuutuste põhjused kaheks. On inimtekkelised 

ehk antropogeensed põhjused ja  on looduslikud põhjused.  Inimtekkelised kliimamuutused 

on näiteks fossiilkütuste põletamine, vihmametsade hävitamine jne. Looduslikud põhjused 

on näiteks vulkaanide pursked, ookeanite tsirkulatsioon jne. Viimasel ajal tekitab muret 

just inimeste poolt tekitatud kahju kliimale, mille tagajärjeks on suurenenud CO2 

kontsentratsioon (IPCC 2007). 

Kliimamuutused on põhjustanud ülemaailmset keskmise temperatuuri tõusu ning 

regionaalset sademete varieeruvust (Misra 2014). 

Kliima on ajas muutuv olnud alati ja praegune kliima erineb väga palju möödunud 

aastasajanditest. Suurem osa teadlastest on veendunud, et kliimamuutuste uurimisega tuleb 

laiemalt tegeleda. Kliimamuutused on globaalne probleem, mille tagajärjed on tõsised. 

Kliimamuutuste mõju avaldub ekstreemsete ilmastikunähtuste sageduse ja ulatuse 

muutustest. Põuad, üleujutused ja kuumalained võivad olla tulevikus aina rohkem esinevad 

stsenaariumid (Mirsa 2014).) 

Teadlaste sõnul tuleb meil oluliselt vähendada ülemaailmset kasvuhoonegaaside (CO2, 

CH4, N2O) õhkupaiskamist, kuna just need avaldavad kliimamuutustele kõige 

kahjulikumat mõju. Samuti on selge, et kliimat muuta ei saa, vaid sellega peab kohanema. 

Isegi kui meil õnnestub oluliselt vähendada kasvuhoonegaaside õhkupaiskamist, jätkub 

kliimasoojenemine, mis mõjutab kogu maailma (Muutuva kliima valguses 2016). 

Kliimamuutused on ülemaailmne probleem ning mitte ükski maailma osa ei jää sellest 

puutumata. Seega on ka väga oluline mõista kliimamuutuste põhjuseid ja tagajärgi, mida 

need meile tekitada võivad. 
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2.1. Kliimamuutused ja globaalne soojenemine 

 

Globaalne soojenemine on ookeani keskmise ning maapinnalähedase atmosfääri 

temperatuuri tõus mingi kindla aja jooksul. Kõige suuremaks globaalse soojenemise 

põhjuseks on inimtegevus. Selle tagajärjel võib keskmine temperatuuri tõus põhjustada 

muutusi kliimarežiimis (IPCC 2007). 

Euroopa keskmine temperatuur on viimase saja aasta jooksul tõusnud 0,8 °C võrra 

(Kjellström, 2004). Maakera kliima muutmiseks piisabki vaid mõnest kraadist. Praegune 

rahvusvaheliselt kokku lepitud eesmärk on temperatuuri tõusu hoidmine alla 2 °C, 

prognoositakse, et see hoiaks mõju minimaalsena (IPCC 2007). Kliimamuutuste ilmingud 

on maailma eri regioonides erinevad. Kõige enam on ohus arengumaad, kus kannatatakse 

juba praegu toidu- ja veepuuduse all. Suuremad muutused, millega maailm peab silmitsi 

seisma, on jää sulamine ja liustike taandumine, mistõttu meretase tõuseb ja paljud 

rannikualad jäävad vee alla. Samuti esinevad ekstreemsed ilmastikuolud, nagu tormid, 

kuumalained, elurikkuse vähenemine ja muutused ökosüsteemis ning haiguste (nt 

malaaria) levimine (Keskkonnaülevaade 2013: 1).  

Võib arvata, et tulevikus äärmuslike ja ekstreemsete ilmastikutingimuste stsenaariumite 

sagedus ning kliimamuutustega kaasnevate ilmastikutingimustega tuleb kohaneda. 

 

 

2.1.1. Kasvuhoonegaasid 

 

Maad ümbritseb gaasiline keskkond, mis aitab säilitada ja kaitsta elukeskkonda Maal. 

Kasvuhoonegaasid ei lase soojust Maa atmosfäärist välja, vaid peegeldavad seda tagasi 

maapinnale. Kõrgenenud kasvuhoonegaasitase võib põhjustada ulatuslike muutusi 

atmosfääris. Kasvuhoonegaase ei ole võimalik vältida. Kuid nende suurusjärk võib 

mitmetel põhjustel muutuda ning see võib põhjustada drastilisi muutusi kliimarežiimis 

(IPCC 2007) . 

Põllumajandus on kahe võimsa kasvuhoonegaasi oluline allikas. Need on 

lämmastikdioksiid (N2O) ja metaan (CH4). N2O satub atmosfääri põllumajandusmaast, 
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peamiselt mullas olevate lämmastikväetiste muundumise tõttu mikroobide toimel. N2O 

heide moodustab üle poole põllumajandussektorist pärinevatest heitkogustest. CH4 heide 

tuleneb enamjaolt mäletsejate (peamiselt lehmade ja lammaste) seedimisprotsessidest. 

Loomasõnniku ladustamise ja laotamise tõttu tekib nii CH4 kui ka N2O heide ( ELi 

põllumajandus…2008). 

Aastatel 1990–2005 vähenes ELi põllumajanduslike kasvuhoonegaaside heide 20%, 

suuresti tänu muutunud põllumajandusmeetoditele – näiteks ei kasutata enam nii palju 

lämmastikväetisi. Samas on kogu maailmas põllumajandussektorist pärinevate 

kasvuhoonegaaside heitkogused kasvanud peaaegu 17% ( ELi põllumajandus…2008). 

2005. aastal moodustas põllumajandussektor hinnanguliselt 10-12% kogu inimtekkelise 

kasvuhoonegaaside heitekogusest (Smith et al. 2007). Dilämmastikoksiidi (N2O) ja 

metaani (CH4) emissiooni vähendamine, süsiniku (C) sidumise suurendamine, 

emissioonide vältimine läbi biomassi kasutamiseks kütustes ning maa harimise 

vähendamine on tehniliselt võimalused heitekoguste vähendamiseks (Smith et al. 2007). 

1990-ndatel oli fossiilsete kütuse kasutamise ja tsemendi tootmise emissioonid 6,3±0,4 Pg 

C aastas ning emissioon maakasutuse muutustes oli 1,6±0,8 Pg C aastas. Tõus atmosfääri 

kontsentratsioonis esines samas kiirusel 3,2±0,1 Pg C aastas. Ookeanite poolne süsiniku 

neeldumine oli 2,3±0,8 Pg C aastas, mis näitab, et CO2 emissioonid atmosfääri ületasid 

tunduvalt süsiniku sidumise (Schimel et al., 2001).  

Põllumajandusmaa, mis hõlmab üle poole ELi territooriumist, seob suuri süsinikuvarusid, 

aidates sellega vähendada CO2 kogust atmosfääris. Sellegipoolest tuleb 

põllumajandussektoril toime tulla kahe ülesandega – vähendada oma kasvuhoonegaaside 

heidet ja kohaneda uute ilmastikuoludega (ELi põllumajandus…2008). Leevenduse- ja 

kohanemismeetmed peavad hõlmama tegevusi nii süsiniku sidumiseks (carbon 

sequestration), kui emissioonide vähendamiseks ning nende rakendamisel tuleb vältida 

negatiivset mõju ja eluolule ja toiduga kindlustatusele (Vermeulen, et al., 2012). 

Seega on kasvuhoonegaasid ühed peamised kliimasoojenemise põhjuseid. Neid ei ole küll 

võimalik täielikult ära hoida, aga nende kogust atmosfääri paiskamisel on võimalik piirata 

ja selle kaudu ka vähendada. 
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2.2. Kliimamuutused Eestis 

 

Peamine Eesti kliimat mõjutav tegur on riigi geograafiline asend. Eesti kuulub 

parasvöötme Atlantilise kontinentaalse regiooni segametsade allregiooni ning asub 

merelise ja mandrilise kliima vahelise üleminekutsoonis. Eestis kliimat mõjutab eelkõige 

maismaaga piirnev Läänemeri, mis talvel rannikupiirkonda ja saari soojendab, ning millel 

on  kevadel jahutav mõju (Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100). 

Eesti õhutemperatuuri režiimi kõige üldisemal tasemel iseloomustab eelkõige väga suur 

sessoonne varieeruvus ehk külma ja sooja poolaasta vaheldumine (Tarand et al., 2013). 

Temperatuuri muutus on kõige suurem sajandi lõpuks ja suurema kasvuhoonegaaside 

kontsentratsiooni korral. Temperatuuri tõus on kõige suurem kevadkuudel, millele 

järgnevad talvekuud (Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100). Sademed on 

õhutemperatuuri järel teine tähtsam kliimanäitaja, millega iseloomustatakse niiskusrežiimi 

kõige üldisemal kujul. Eesti  paikneb liigniiskes vööndis, kus aastane sademete hulk ületab 

aastase auramise (Tarand et al.,  2013). 

Kliima üldine soojenemine on kajastunud sesoonsuse muutustes (Jaagus, Ahas 2000). 

Kevadised klimaatilised aastaajad on hakanud saabuma varem ja sügisesed hiljem, mille 

tagajärjel on soe poolaasta pikenenud ja talv lühemaks jäänud. 

Eestile toovad kliimamuutused ilmselt kaasa sademete hulga suurenemise ja temperatuuri 

tõusu.  

 

 

2.2.1. Hetkeolukord 

 

Eesti Riikliku ilmateenistuse andmetel oli Eesti keskmine õhutemperatuur perioodil 1981-

2010 5,9 ºC (Tabel 3). Perioodi 1981-2010 kõige soojem kuu oli juuli (17,3 ºC) ja kõige 

jahedam kuu veebruar (-4,6  ºC). Tabelis esitatud maakondadest oli kõige soojem maakond 

Saare maakond (7,0 ºC) ja kõige jahedam Ida-Viru maakond (5,1 ºC). Perioodi 1981-2010 
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keskmine temperatuur oli 11 % kõrgem võrreldes perioodi 1961-1990 perioodi keskmisega 

(5,2 ºC).  

Tabel 3. Eesti keskmised õhutemperatuurid (ºC) 1981-2010 ja 1961-1990 

Maakond Jaan. Veeb. Märts Apr. Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Okt. Nov. Dets. Aasta 

Harju  -3,3 -4,3 -1,0 4,5 10,1 14,1 17,2 16,0 11,3 6,5 1,3 -1,9 5,9 

Hiiu -0,9 -2,1 -0,1 3,7 8,7 13,1 17,0 16,8 12,7 8,3 3,6 0,8 6,8 

Ida-Viru  -5,1 -6,0 -2,0 4,4 10,2 14,2 17,0 15,5 10,6 5,6 0,0 -3,6 5,1 

Järva  -4,3 -5,1 -1,2 5,0 11,0 14,8 17,3 15,8 10,7 5,8 0,5 -3,1 5,6 

Jõgeva  -4,9 -5,8 -1,7 4,9 10,9 14,7 17,2 15,6 10,6 5,7 0,1 -3,5 5,3 

Lääne  -3,4 -4,3 -1,0 4,8 10,5 14,3 17,1 16,0 11,2 6,5 1,4 -1,9 5,9 

L.-Viru  -3,8 -4,8 -1,3 4,1 9,6 14,0 17,1 15,9 11,3 6,6 1,2 -2,2 5,6 

Pärnu  -3,5 -4,5 -1,0 4,8 11,4 15,2 18,0 16,9 11,9 6,9 1,6 -1,9 6,3 

Rapla  -4,2 -5,1 -1,5 4,7 10,6 14,4 17,0 15,7 10,7 5,8 0,7 -2,8 5,5 

Saare  -1,0 -1,9 -0,2 3,7 9,2 13,6 16,9 17,0 13,1 8,6 4,0 0,8 7,0 

Tartu -4,6 -5,3 -1,0 5,5 11,5 15,0 17,6 16,2 11,0 6,1 0,3 -3,3 5,8 

Valga  -4,4 -5,0 -0,8 5,7 11,7 15,2 17,6 16,1 10,9 6,0 0,5 -3,2 5,9 

Viljandi  -4,4 -5,1 -1,0 5,3 11,3 14,9 17,5 16,1 11,0 6,0 0,6 -3,1 5,8 

Võru  -4,6 -5,1 -0,8 5,9 11,9 15,5 18,0 16,6 11,3 6,3 0,5 -3,3 6,0 
Eesti 

keskmine -3,7 -4,6 -1,0 4,8 10,6 14,5 17,3 16,2 11,3 6,5 1,2 -2,3 5,9 
Eesti 

1961-1990 -5,1 -5,7 -2,1 3,4 9,8 14,5 16,4 15,5 11,1 6,5 1,4 -2,8 5,2 

 

Eesti keskmine aastane sademete kogus varieerub piirkonniti 587-764 mm (Tabel 4). 

Kõige sademete rohkem piirkond Eestis on Viljandi maakond ja kõige sademete vaesemad 

on Lääne-Viru ja Saare maakonnad. Kõige vähem oli sademeid aprillis (32 mm) ja kõige 

rohkem augustis (86 mm). Keskmine sademete kogus perioodil 1981-2010 on 35% suurem 

võrreldes perioodiga 1961-1990.  

Eestis võib sademeterikkaks pidada päeva, kui sademeid on 10 mm või rohkem, sest juba 

5–9 mm sademete hulk muudab parasniiske mulla ülakihi märjaks, märja mulla aga 

vesiseks. Kui ööpäevas sajab vähemalt 10 mm, ei saa tavaliselt põllutöid teha. Selliseid 

päevi on enamasti soojal aastaajal, peamiselt juulis-augustis (Tammets 2012).  Eestis eriti 

ohtlik sademete hulk 30 mm või rohkem 1 tunni või lühema aja jooksul ning 50 mm või 

rohkem 12 tunni või lühema aja vältel ning intensiivsed vihmasajud ei kesta Eestis 

tavaliselt kaua. Tugevad vihmavalingud vältavad tavaliselt vähem, kui tunni ning saju 

intensiivsus on nii ajas, kui ka ruumis väga muutlik (Tammets 2012).  
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Nimetatud tegurite tulemusena on Eesti suved mõõdukalt soojad ja talved ka 

soojemapoolsed. Juba praegu ületavad temperatuurid ja sademed meie kliima tavapäraseid 

norme ning tulevikus on oodata veel soojemat ja sademete rohkemat kliimat.  

 

Tabel 4. Eesti sademete kogused (mm) perioodil 1981-2010 ja 1961-1990 

Maakond Jaan. Veeb. Märts Apr. Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Okt. Nov. Dets. 
Aastas 
kokku 

Harju  56 36 37 32 36 64 84 86 67 78 70 57 703 

Hiiu 55 39 37 31 33 47 55 69 62 72 79 60 639 

Ida-Viru  45 33 39 32 49 83 81 103 74 82 65 50 736 

Järva  57 40 41 36 44 77 81 95 72 82 69 60 754 

Jõgeva  50 36 38 30 49 79 76 93 60 71 56 50 688 

Lääne  54 36 37 33 36 58 71 87 68 78 73 56 687 

L.-Viru  39 26 28 25 39 71 67 82 60 62 50 38 587 

Pärnu  60 44 44 37 37 73 79 79 67 83 75 67 745 

Rapla  62 43 43 34 44 74 82 89 69 87 71 64 762 

Saare  43 30 31 28 33 52 64 66 56 70 67 47 587 

Tartu 48 35 38 30 55 84 72 86 61 69 53 49 680 

Valga  56 40 42 33 53 83 68 85 59 72 57 56 704 

Viljandi  62 43 42 36 48 87 83 91 67 81 64 60 764 

Võru  46 34 36 30 52 84 80 86 62 64 51 47 672 
Eesti 

keskmine 52 37 38 32 43 73 75 86 65 75 64 54 693 
Eesti 1961-

1990 30 20 19 23 31 50 53 59 44 49 40 32 450 

 

 

2.2.2. Võimalikud muutused tulevikus  

 

Eesti tuleviku kliima muutuste kohta aastani 2100 on valminud Keskkonnaagentuuri poolt 

aruanne, mille eesmärk on anda ülevaade projektsioonidest ja hinnangutest Eesti tuleviku 

kliimale aastani 2100. Tulevikus saab põhiliselt vaadelda  kahte stsenaariumit: RCP4.5, kui 

kliimamõjude leevendamise meetodeid rakendades saavutatav tase ja kõrge emissiooniga 

tase RCP8.5, mis realiseerub, kui riigid ei ole võimelised kliima muutuste leevendamise 

osas koostööd tegema (Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100).  
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Eestis toimuvate kliimamuutuste kohanemise puhul tuleks  lähtuda stsenaariumist RCP4.5, 

kui  minimaalsetest kliimamuutusest, mis igal juhul kätte jõuavad ning vaadelda tuleks 

kindlasti ka stsenaarium RCP8.5, mis annab ülevaate ekstreemsete kliima muutuse kohta 

(Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100). Tuleb siiski meeles pidada, et RCP4.5 

stsenaarium eeldab, et kõik maailma riigid võtavad kasvuhoonegaaside emissioonide 

piiramise ette ja teevad seda sarnastel alustel (Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 

2100).  

Kõigi stsenaariumite ja perioodide (2040-2070 ja 2070-2100) kombinatsioonide korral on 

aastaks 2100 temperatuuri tõus kõige suurem kevadkuudel, millele järgnevad talvekuud 

(Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100) (Tabel 5). Näiteks aasta keskmine 

õhutemperatuur tõuseb 2040-2070 aastatel RCP4.5 stsenaariumi järgi 2,0 ºC.  Kevadine 

temperatuur tõuseb 2,4 ºC. Talvine temperatuur tõuseb 2,3 ºC. Suvine temperatuur tõuseb 

1,7 ºC ja sügisene 1,6 ºC kraadi võrra (Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100). 

Tabel 5. Aastaaegade temperatuuri kliimanormid (ºC) perioodi 1981-2010 kohta ja 

projektsioonid 21.sajandi lõpuks (Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100)  

Periood 
Kliimanormid 

(1970-2000)  

Projektsioonid 

2040-2070 2070-2100 

RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Talv (detsember-veebruar) -3,6 2,3 3,1 2,9 4,9 

Kevad (märts-mai) 4,8 2,4 3,4 3,1 4,9 

Suvi (juuni-august) 16,0 1,6 2,2 2,2 3,8 

Sügis (september-november) 6,3 1,7 2,2 2,2 3,8 

Aasta keskmine 5,9 2,0 2,7 2,6 4,3  

 

Seevastu RCP8.5 stsenaariumi järgi tõuseb aasta keskmine õhutemperatuur tõuseb 2040-

2070 2.7 ºC. Kevadine õhutemperatuur tõuseb 3,4 ºC, talvine 3,1 ºC. Suvised ja sügised 

õhutemperatuurid tõusevad mõlemad 2,2 ºC võrra (Eesti tuleviku kliimastsenaariumid 

aastani 2100). RCP 4.5 stsenaariumi järgi toimub  aastaks 2100 talvekuudel  kõige suurem 

temperatuuri tõus just jaanuari kuus.  

RCP4.5 stsenaariumi puhul Eesti erinevates piirkondades suuri temperatuuri erinevusi ei 

ennustata (Joonis 2), kuid RCP8.5 stsenaariumi puhul esinevad regionaalsed muutused 

kevadkuudel (märtsist maini) ja sügiskuudel (septembrist novembrini), kui erinevate Eesti 

piirkondade vahel võib esineda kuni 0,5 ºC erinevus (Joonis 2 h). 
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Joonis 2. Keskmise temperatuuri muutus aastaegade kaupa perioodil 2070-2100 erinevatel 

stsenaariumitel (DJV-talv (detsembrist-veebruarini), MAM-kevad (märtsist-maini), JJa-

Suvi (juunist-augustini), SON-sügis (septembrist-oktoobrini) (Eesti tuleviku 

kliimatsenaariumid aastani 2100) 

21.sajandi lõpuks ennustatakse RCP4.5 stsenaariumi järgi sademete kasvu 14 % võrreldes 

kontroll perioodiga 1971-2000 (Tabel 6). 

Tabel 6. Aastaaegade sademete kliimanormid (mm) perioodi 1981-2010 kohta ja muutus 

keskmises sademete hulgas (%) 21.sajandi lõpuks võrreldes perioodiga 1971-2000 (Eesti 

tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100) 

Periood 
Kliimanormid 

(1971-2000 ) 

Projektsioonid 

2040-2070 2070-2100 

PRCP4.5 RCP8.5 PRCP4.5 RCP8.5 

Talv (detsember-veebruar) 134 10% 16% 15% 22% 

Kevad (märts-mai) 106 10% 21% 16% 24% 

Suvi (juuni-august) 217 11% 15% 18% 19% 

Sügis (september-november) 190 10% 11% 8% 12% 

Aasta  647 10% 16% 14% 19% 

Kõige vähem suureneb sademete kogus talvel (8%) ja kõige rohkem suvel (18%) (Eesti 

tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100).  

Regionaalselt esineb suuri muutusi sademete koguses võrreldes perioodiga 1971-2000 

mõlema stsenaariumi järgi (Joonis 3).  
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Joonis 3. Keskmise sademete muutus aastaaegade kaupa periood 2070-2100 erinevatel 

stsenaariumitel võrreldes perioodiga 1971-2000 (DJV-talv-detsembrist-veebruarini, MAM-

kevad (märtsist-maini), JJA-suvi (juunist-augustini), SON-sügis (septembrist-oktoobrini) 

(Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100) 

Talvekuudel suureneb Kirde- ja Kagu-Eesti piirkonnas sademete kogus 20-30%, samal ajal 

mujal Eestis 15-20%. RCP8.5 stsenaariumi järgi suureneb Lääne-Eestis talvekuude 

sademete kogus 15-20%, ja mujal Eestis 20-25%. Regionaalseid muutusi sademete 

koguses ennustatakse RCP8.5 järgi ka sügiskuudel, kui Kesk- ja Kirde- Eestis sademete 

koguses suurenevad nendes piirkodades 0-10% ja mujal Eestis 10-20% 

21. sajandi lõpuks lumega kaetud päevade arv oluliselt väheneb. Mõlemate stsenaariumite 

korral on aprillis lume võimalus väike. Märtsis on RCP4.5 lume hulk võrreldes 1971-2000 

aastaga vähenenud rohkem kui 10 päeva, RCP8.5 korral kuni 15 päeva, ulatudes harva üle 

viie päeva (Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100). Talvekuudel on stsenaariumi 

RCP4.5 korral lumikate samuti vähenenud vähemalt 10 päeva, ulatudes keskeltläbi vähem 

kui 15 päevani, mis sisuliselt tähendab püsiva lumikatte puudumist. Rohkem kui pooltel 

päevadel võib lund kohata ainult üksikutes piirkondades Kirde-Eestis. RCP8.5 järgi on 

jaanuaris-veebruaris lumikatte kestus reeglina alla 10 päeva (Eesti tuleviku 

kliimastsenaariumid aastani 2100). 

Andmete põhjal võib järeldada, et Eesti tuleviku kliima muutub igal juhul soojemaks ja 

sademete rohkemaks. Erinevates Eesti piirkondades on sademete ja temperatuuri tõus 

erinev. 
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3. ARUTELU 

 

On teada, et mulla huumusvaru muutused sõltuvad suures osas eelkõige rakendatud 

harimisvõtetest (Lauringson et al., 2015), kuid tähelepanuta ei saa jätta ilmastiku mõju ja 

prognoositavate kliimamuutuste uusi võimalusi.  

Nagu töös eelnevalt kirjeldatud, on Eestis möödunud ning käesoleva sajandi jooksul 

toimunud märgatavad kliimamuutused ning tõusnud on nii keskmine õhutemperatuur, kui 

suurenenud sademete kogused, samuti on vähenenud lumikattega päevade arv. Kirjeldatud 

muutused kliimas on endaga kaasa toonud soojemad ja lumevaesemad talved ning 

põuasemad suved koos pikenenud kevadiste ja sügiseste vihmaperioodidega.  

Tuginedes Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100 aruandele edaspidiste 

prognooside kohaselt nähakse Eesti kliimas ette keskmise õhutemperatuuri kasvu aastaks 

2100 kuni 2,6-4,3 ºC ja aasta keskmise sademete hulga kasvu kuni 770 mm-ni aastas (Eesti 

kliimastsenaariumid aastaks 2100).  

Varasemates uurimustes, kus on hinnatud mulla huumusvaru vähenemise võimalusi 

globaalse kliimasoojenemise tingimustes (Jenkinson et al., 1991; Kirchbaum, 1995) ning 

Wang et al. (2013) on leitud, et mulla orgaanilise süsiniku mineralisatsiooni kiirus ja 

kumulatiivse mulla orgaanilise süsiniku sisaldus suurenes märgatavalt temperatuuride 

tõstmisel. Jenkinson et al. (1991) kasutasid mudelit RothC, et simuleerida 

kliimasoojenemise mõju mulla huumusvarule. Ka nemad leidsid, et huumusvaru väheneb 

tulevikus seoses kliimasoojenemisega oluliselt, kuid oluline on märkida, et uurimuse 

läbiviimisel on jäetud arvestamata süsinikusisend orgaanilise ainena.  

Huumusvaru tasakaal mullas sõltub orgaanilise aine sisendi suurusest mulda ja lagunenud 

(mineraliseerunud) orgaanilise aine koguse vahekorrast (Lauringson et al., 2015). Kui 

orgaanilise aine sisend ületab lagunemise, siis süsiniku tasakaal mullas on positiivne ja 

huumusvaru suureneb. Seega peab orgaanilise aine sisend olema alati suurem, et 

huumusvaru mullas ei väheneks.   
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Temperatuuri tõus küll soodustab mulla orgaanilise aine lagunemist, mille tulemusena 

emiteerub rohkem CO2 atmosfääri, kuid teisalt avaldab suurenenud CO2 kontsentratsioon 

atmosfääris positiivset mõju taimede primaarproduktsioonile (Schmidhuber, Tubiello 

2007). Tulevikus prognoositakse CO2 kontsentratsiooni kuni kahekordset tõusu - 

praeguselt tasemelt (379 ppm) 550 ppm-ni või isegi 880 ppm-ni (Ainsworth, Long, 2005) 

ning on leitud, et C3 taimede (riis, oder, nisu, rukis, uba, soja, suhkrupeet, tubakas, kartul, 

spinat jne) saagikus võib suureneda 30-50% ja C4 taimede (hirss, mais, suhkruroog, sorgo) 

saagikus võib suureneda 10-25% (Ainsworth, Long, 2005). Hinnangute kohaselt võib 

keskmise temperatuuri tõus +1 ºC võrra suurendada mitmeaastaste söödakultuuride 

kuivaine saaki kuni 0,17 tonni võrra hektari kohta. Kultuuride kasvuperiood Põhja-

Euroopas pikeneb ning ka rohumaid on võimalik rohkem kordi hooaja jooksul niita, 

kuivõrd kõrgemate temperatuuride ja suurema sademete hulga puhul kiireneb ka kõrreliste 

kasv (Eesti kuues kliimaaruanne 2013). 

Suurenenud primaarproduktsiooni tulemusena kasvab mulda mineva orgaanilise aine 

kogus ning seetõttu ei pruugi huumusvaru mullas väheneda (Kirschbaum, 2000). Ka 

Dijkstra ja Morgan (2012) on leidnud, et mulla huumusvaru sõltub primaarproduktsioonist 

ja orgaanilise aine lagunemise kiirusest, mis on mõlemad mõjutatud CO2 

kontsentratsioonist, temperatuurist, mulla niiskusest ja mulla lõimisest. 

Primaarproduktsioonile võib eelnevast tulenevalt negatiivset mõju avaldada siiski 

temperatuuri tõusuga kaasnev mullaniiskuse vähenemine.  

Keskmised temperatuurid tulevikus aastaks 2100 on RCP4.5 järgi: talvekuudel -0,7 ºC, 

kevadkuudel 7,9 ºC, suvekuudel 18,3 ºC ja sügiskuudel 8,5 ºC. RPC8.5 järgi on muutused 

suuremad: talvekuudel 1,3 ºC, kevadkuudel 9,7 ºC, suvekuudel 19,8 ºC ja sügiskuudel 10,2 

ºC. Seega ei lange talvised keskmised temperatuurid tulevikus enam miinustesse, mistõttu 

väheneb perioodi pikkus, kui maa on külmunud. Eeldatavasti avaldab see negatiivset mõju 

mulla huumusvarule, sest mulla orgaanilise aine lagunemises osalevad mikroorganismid on 

pikema perioodi aktiivsed ja osalevad orgaanilise aine lagundamiseprotsessis. Seetõttu 

esineb oht, et tulevikus ei pruugi suurenenud primaarproduktsioonist mulla huumusvaru 

säilitamiseks piisata. Sel juhul tuleks leida veel lisavõimalusi, kuidas suurendada 

orgaanilise aine sisendit mulda ja/või pärssida orgaanilise aine lagunemist mullas. 

Suurimat ohtu kujutavad siiski prognoositud ekstreemsete ilmastikunähtuste sageduse ja 

ulatuse suurenemine, soojad ja lumevaesed talved ning suviste põuaperioodide 
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pikenemine. Ekstreemsetes tingimustes on oht, et saak hävineb täielikult. Kui 

põuaperioodid sagenevad näiteks kevadel külviaegselt või pärast külvi, siis on oht, et vili ei 

tärka ja taimikut ei moodusta ning pikalt kuivana olnud mullapinda võib kahjustada 

tuuleerosioon, kandes mullast kergema osa (koos orgaanilise ainega) minema. Selline oht 

on suurem just liivsavi muldadel, kus savi osakaal on suurem. Prognoositakse, et sademete 

hulk kasvab kõige rohkem kevadel ja nii Lõuna- kui ka Põhja-Eestis, mistõttu võib 

eeldada, et kevadiste põuaperioodide esinemise tõenäosus väheneb. 

Põllumajandusuuringute Keskuse andmetele tuginedes on Eesti põllumullad peamiselt 

liivsavi- ja saviliivmullad. Liivsavimullad moodustavad Eesti põllumaast 55,7% ja 

saviliivasid 33,5%. Põhja-Eestis on valdavalt liivsavimullad ja Lõuna-Eestis 

saviliivmullad. Kõlli ja Tamm (2012) andmetel kõige viljakamad põllumullad Eestis 

asuvad Lääne-Viru-, Järva-, Jõgeva-, Tartu maakonnas. Eesti kõige viljakamate 

põllumuldade puhul on Tartu maakonna põllumullad tulevikus ohustatud, mõnede 

kliimamudelite järgi võib väheneda Lõuna-Eestis sademete kogus võrreldes 1970-2000 

perioodiga, mis suurendab põuaperioodide esinemise tõenäosust suveperioodil (Eesti 

tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100). Need tingimused ja lisaks keskmise 

temperatuuri tõus ilmselt ei suurenda primaarproduktsiooni eeldatavasti sama palju, kui 

suureneb produktsioon Põhja-Eestis. Lisaks ei seo saviliivmullad, mis on enamlevinud 

mullad Lõuna-Eestis, orgaanilist ainet nii tugevalt mulda, mida näitab juba seegi, et Lõuna-

Eesti muldade huumusvaru on väiksem võrreldes Põhja-Eesti piirkonna muldadega. Nende 

mõjude tulemusena võib järeldada, et Lõuna-Eesti mullad võivad olla tulevikus 

huumusvaru sisalduse suhtes rohkem ohustatud võrreldes Põhja-Eesti muldadega. Võib 

arvata, et teiste maakondade viljakatele muldadele mõjub kliimamuutus positiivselt, kui 

arvestada võimalikku suuremat primaarproduktsiooni. 

Autori hinnangul on seetõttu just Lõuna-Eesti piirkondades enim ohustatud mullatüüpidel 

äärmiselt oluline valida kultuuride viljelemisel parimal viisil muldi säästvad ja kaitsvad 

harimisvõtted, et tagada mullaviljakuse stabiilsus ning põllumajanduse jätkusuutlikkus 

piirkonnas.  

Analüüsides peamiseid Eestis põllumajanduslikus kasutuses olevaid muldi, järeldab autor, 

et kasutades õigeid harimisvõtteid, võib tulevikus Põhja-Eesti muldade huumusvaru 

suureneda, sest kliimastsenaariumide kohaselt ilmastikutingimused seda selgelt 

soodustavad ning samuti on sealsete muldade savisisaldus suurem, mistõttu nende muldade 
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orgaanilise aine sidumise võime on suurem. Lisaks on liivsavimullad erinevatele 

muutustele vähem tundlikumad, sest liivsavimullad seovad huumusained tugevamini 

mulda.  

Mulla orgaanilise aine sidumise kiirus ja ulatus sõltub mulla tekstuurist ja struktuurist, 

sademetest, temperatuurist, mulla harimistehnoloogiatest. Strateegiad mulla huumusvaru 

suurendamiseks hõlmavad mulla viljakuse taastamist, minimeeritud mullaharimist, 

vahekultuuride kasvatamist, tasakaalustatud külvikord ning läbimõeldud väetusplaani (Lal, 

2004). Huumusvaru bilansi tasakaalu soodustavad pindmine ehk minimeeritud harimine ja  

mitteharimine ehk otsekülv (Koga, Tsuji, 2009).  
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KOKKUVÕTE 

 

Eesti kliima muutub käesoleva sajandi jooksul peamiselt sademete koguse ja keskmise 

õhutemperatuuri osas. Mõlemad põllumajandusliku tootmise seisukohalt lähtudes äärmiselt 

oluliste näitajate osas prognoosivad enamus kiimastsenaariume siin piirkonnas 

tõusutrende.  

Sademete koguse ja keskmise õhutemperatuuri tõus on küll tegurid, mis kiirendavad 

mullas orgaanilise aine lagunemist, kuid samas on varasemate uurimustega tõestatud, et 

nendes tingimustes suureneb ka taimede primaarproduktsioon, mille tulemusena satub 

mulda suuremas mahus orgaanilist ainet.  

Lisaks on mulla huumusvaru on veel tugevalt seotud mulla lõimisega ning mulla 

savimineraalide sisaldusega, kuivõrd savimineraalid seovad humiinaineid tugevamini 

mulda. Eestis on peamisteks lõimise liikideks saviliiv ja liivsavi, kusjuures liivsavi 

lõimisega mullad asuvad peamiselt Põhja-Eesti piirkonnas ja saviliiv mullad Lõuna-Eesti 

piirkonnas.  

Käesoleva töö käigus koostatud kaasaegse teaduskirjanduse analüüsiga selgus, et 

kliimamuutustele on kõige tundlikumad saviliivmullad, mis esinevad enamjaolt Lõuna-

Eesti põldudel. Ilmastikutingimuste muutumisel järgnevate aastakümnete jooksul võib 

seega Lõuna-Eesti põllumuldade huumusvaru mingil määral väheneda, eriti juhul, kui 

primaarproduktsioon ei suurene. 

Samas leidis autor, et enamjaolt võib siiski seoses primaarproduktsiooni märgatava 

suurenemisega eeldada Eesti põllumuldade huumusvarule kliimamuutustest tulenevalt 

pigem positiivset või neutraalset mõju.  

Oluline koht on mõjude avaldumisel siinjuures lisaks lõimisetüübile ja ekstreemsete 

ilmastikunähtuste esinemisele ka mullaviljakust suurendavate ja mulla huumusvaru 

säästvate mullaharimisvõtete rakendamisel. Seega võib öelda, et töö alguses püstitatud 

hüpotees ei saanud täiel määral tõestust. 
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Autori hinnangul tuleks edaspidi täiendavalt läbi viia pikaajalisi katsepõhiseid uuringuid 

eelkõige töös välja toodud enim ohustatud mullatüüpidel selgitamaks huumusvaru 

muutumise protsesse Eesti muutuvates kliimatingimustes. 
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SUMMARY 

 

Current climate change projections for Estonia outline the rise in the mean temperature and 

precipitation amounts as the most significant changes that are expected during the 21st 

century. Both of these important changes will have a major impact on the soils and the 

agricultural production in the region. 

Temperature and precipitation play a crucial role in the soil organic matter breakdown 

processes and are thought to increase the rate of this process in the soil. On the other hand 

it has been proven, that these conditions also increase the primary production of plants and 

thus also increase the amount of organic matter in the soils  

Soil humus formation is also strongly connected to the texture of the soil and the presence 

of clay minerals, as they bind the humic acids more efficiently with the soil particles. The 

main textural classes of soils in Estonia are sandy loams in the Southern parts and sandy 

silt loams or clay loams in the Northern parts of the region.  

The aim of this study was to analyse international academic literature on these subjects and 

to find out the most vulnerable soil types concerning the effects of climate change. 

According to the results, the most affected soils in Estonia could be the sandy loams in 

South-Estonia as the humus stock in these soils could potentially decrease in the next 

decades.  

In addition to the importance of soil types and textural classes, it is vital to acknowledge 

the significance of adapting sustainable farming practices in order to minimise the possible 

negative effects of climate change. 

On the other hand, increased primary production in the new climatic conditions could 

potentially increase the humus stock in North-Estonia and therefore have a positive impact 

on agricultural production in the region. 
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As these changes are slow and take years or even decades, the author suggest new long-

term experimental research on the most vulnerable soils in order to analyse the possible 

different outcomes in depth. 
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