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Sissejuhatus
Kaevandamisega rikutud maade taastamine on tänapäeval väga aktuaalne probleem
nii majanduslikus kui ka keskkonnakaitselises tähenduses. Taastamise eesmärk on
saada antud piirkonnale, kus kaevandamine on toimunud, võimalikult pikaajaline
jätkusuutlik ökosüsteem. Turbakaevandamise alt vabanenud jääksoode isetaastumine
sõltub kasutatud kaevandustehnoloogiast, kaevandatava ala suurusest ja mineraalse
aluspõhja topoloogiast, kuid valdav osa ammendatud freesturbaväljadest ei ole
aastakümnete jooksul taimestunud ega metsastunud. Eesti Geoloogia Keskuse poolt
läbi viidud täpsustava hindamise käigus 2005.–2008. a. registreeriti kokku 81
mahajäetud frees-jääksood üldpindalaga 9371 ha (Ramst, Orru 2009). Inventeeritud
jääksoodest on soovitatud metsastada 22 ala (RMK prioriteetidena Puhatu, Tudulinna,
Mõrdama ja Tähtvere jääksood) ja 26 osas on tehtud ettepanek need võtta
taaskasutusse turbamaardlatena, sest säilinud on teedevõrk ning kuivenduskraavid,
mistõttu saab sealt veel turvast kaevandada. Rikutud alade korrastamisel tuleb tagada,
et kaevandatud ala põhjavee režiim vastaks maa kasutamise sihtotstarbele, sest
korrastamissuuna määrab ära põhjavee tase (Orru jt. 2012). Eesti Geoloogia Keskuse
poolt esitatud inventuuri tulemuste põhjal püstitas keskkonnaministeerium 2010.
aastal eesmärgi: aastaks 2011 korrastada mahajäetud jääksoodest 1,8% ja jõuda 2013.
aastaks 3%-ni, kuid need eesmärgid on jäänud tänaseks realiseerumata (Kohv, Salm
2012).
Alternatiivvariandid ammendatud freesturbaväljade taaskasutamiseks on soostumis-,
seega ka turbatekkeprotsesside taastamine, marjakasvatus, energianiidu (päideroo
kasvatamine) rajamine, põllumajandus, lindude pesitsemise kaitseala (Selin 1995;
Hytönen, Kaunisto 1999; Paal 2011; Huotari et al. 2008). Mitmetes maades läbi
viidud uuringud näitavad, et jääksoode üheks perspektiivsemaks taaskasutamise
võimaluseks on nende metsastamine (Valk 1981, 1992; McNally 1995; Selin 1995;
Kaunisto, Aro 1996; Pikk 2001; Huotari et al. 2008). Jääksoode taastamist soodeks on
eksperimenteeritud Kanadas, Saksamaal, Hollandis ja Soomes (Karofeld 2006).
Jääksood on Eestis enamasti arvatud metsamaade hulka, kuid neile on rajatud ka
jõhvikakultuure, kasvatatud haljastustööde tarbeks rohukamarat või jäetud lihtsalt
seisma (Pikk 2011). Jõhvika kultiveerimise katsetega alustati Nigula Riiklikul
Looduskaitsealal 1966. a. (Ruus, Vilbaste, 1968). 1995. a. oli Eestis jõhvikat
jääksoodele kultiveeritud juba peaaegu 300 hektaril (Raukas 1995). Samuti on
hakatud jääksoodel mustikaid kasvatama ning katsetatud isegi pohlakasvatust (Västrik
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2003). Põllumajanduse tarbeks jääksoid enam ei rekultiveerita, sest palju põllumaid
seisab meil niigi kasutamata (Pikk 2011).
Jääksoode

looduslik

taimestumine

on

reeglina

vaevaline.

Ammendatud

freesturbaväljade metsastamist takistab ennekõike turba jääklasundi toitainete vähesus
(eriti taimede kasvu limiteerivaks peetakse turvasmuldades K- ja P-vaegust) ja
tasakaalustamatus, ebasoodne mikrokliima (suured lagendikud ja sellest tingitud hilisja varakülmade oht, maapinna kõrge temperatuur), turba väike poorsus, ebasobiv
niiskusrežiim. Seetõttu on oluline inimese sekkumine. Korrastamist takistavateks
teguriteks tuleb pidada suurt käsitsitöö vajadust, selle suurt maksumust, sobivate
tehnoloogiate puudust. Looduslähedaste jäätmete (tuhkade), mis sisaldavad rikkalikult
K (näit. puutuhk), kasutamine freesturbaväljade metsastamisel võimaldab mõjutada
olulisi funktsioone puudes – K-sisaldus tõstab puude vastupanu madalatele
temperatuuridele, vee tungimist juurtesse, tõstes puude vastupidavust põuale ja
intensiivistab rakukestade puitumist, aktiveerides ligniini kaugeellaste sünteesi.
Jääksoode metsastumine on vaevaline, seetõttu kasutatakse mitmetes maades
metsastamist – Soomes (Selin 1995; Aro 2008; Hytönen, Saarsalmi 2009; Hytönen,
Aro 2012), Rootsis (Hånell 1995; Hånell, Magnusson 2005; Leupold 2004, 2005),
Iirimaal (McNally 1995; Renou et al. 2007; Renou-Wilson et al. 2010)) jm.
Metsastamine on ökoloogilistest ja majanduslikest aspektidest lähtuvalt otstarbekas ja
perspektiivne rekultiveerimise viis. Kaevandatud alade metsastamisega taastatakse
taimkate ja mulla viljakus, samuti on metsad efektiivsed süsihappegaasi sidujad,
võimaldades tasakaalustada antropogeenset CO2 emissiooni, mis omab suurt lokaalset
ja globaalset tähtsust. Jääksoode metsastamise eduvõtmeks on toitainete sisalduse
reguleerimine, õige puuliigi valik, umbrohu leviku kontroll jm. (Hytönen 2008).
Jääksoid ei ole võimalik ilma väetamiseta edukalt metsastada (Raid 1979, Valk 1981;
Hytönen 2008), kuid kõrged väetisainete kogused võivad põhjustada noorte taimede
hukkumist (Aro 2008). Enamasti on soodes ja jääksoodes puude kasvu limiteerivaks
teguriks fosfori ja/või kaaliumi puudus, jääksoode turbalasundis on samuti puude
kasvuks ebasobiv lämmastiku ja fosfori suhe (Aro, Kaunisto 1995). Üldiselt on fosfori
ja kaaliumiga väetamine sageli turvasmuldade metsastamise eeltingimuseks.
Alternatiiviks mineraalväetiste kasutamisele on jääksoode viljakuse tõstmiseks
erinevate jäätmete (reoveesete, puu- ja turbatuhk, põlevkivituhk, tsemenditolm jm)
kasutamine (Seemen jt. 2000; Pikka 2011) koht- või ülepinnaliseks väetamiseks
(Kaunisto, Aro 1996). Kui jääksoid väetada fosforväetistega, soodustab see
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märgatavalt lehtpuude kasvamaminekut (Raid 1979; Pikk 2001), aga ka loodusliku
kaseuuenduse teket (Hytönen, Aro 2012).
Senised katsetused Eestis erinevate toitainete rikaste tuhkadega on näidanud, et
kaskede kõrguse juurdekasv võib küündida aastas kuni 108 cm-ni, samas kui tuhaga
töötlemata alal kasvasid kased maksimaalselt kuni 6 cm aastas (Kikamägi et al. 2013).
Samuti on ilmnenud, et tuhkade lisamine turbasse ei kiirenda ainult puude kasvu, vaid
mõjutab positiivselt ka loodusliku uuenduse ja rohttaimestiku teket. Tuhkade
kasutamise korral intensiivistub mikroorganismide tegevus ja sellest tulenevalt
paraneb puude poolt lämmastiku omastamine. Oluline on ka tuhkade turbasse
segamisel turba pH tõus, mis soodustab toitainete omastamist puude poolt.
Igal aastal tekib 7–10 miljonit tonni põlevkivituhka, millest praegu kasutatakse vaid
5%. Seega on vajalik lisaks olemasolevatele võimalustele leida veel põlevkivituha
taaskasutusvõimalusi.
Aastatel 2009–2010 kasutati 200 000 tonni puiduhaket ja ligikaudu 10 miljonit tonni
põlevkivi elektri tootmiseks Narva elektrijaamades, mis tõstatab üles teema, et
vajaliku biomassikoguse saamiseks tuleks Kirde-Eestis hakata kasvatama lühikese
raieringiga puistuid (Padar et al., 2011), milleks sobiksid hästi ammendatud jääksood
(Puhatu, Tudulinna – ühtekokku 830 ha). Lisaks puitu tootvate alade pindala
suurerendamisele (metsastamiseks sobivad freesturbaväljad) ja puude kasvu
kiirendamisele tuleks saada teada – kas me oleme CO2 tarbijad või tootjad ning kui
suur roll selles on Eestis ammendatud freesturbaväljadel. Eestis on seni hinnatud
süsinikubilanssi mahajäetud turbakaevandusaladel, taimestikuta turbakaevandamise
ning loodus ja/või kuivendatud aladel, kuid puuduvad andmed jääksoode metsastunud
aladelt.
Lahendamaks neid küsimusi on vajalik välja selgitada nii ökoloogilisest kui
majanduslikust seisukohast otstarbekad tuhakogused (põlevkivituhk, põlevkivituhk
segus puutuhaga) turbakaevandusaladel. Tähtis on ka sobivate puuliikide valik.
Erinevate puuliikide kasvatamine suurendab rekultiveeritavate alade bioloogilist
mitmekesisust. Lehtpuu- või segapuistute rajamine on keskkonnakaitselistest ja
sotsiaalmajanduslikest aspektidest lähtudes efektiivsem võrreldes okaspuupuistutega,
sest lehtpuud on kiiremakasvulised, suurema haiguskindlusega ja väiksema tuleohuga.
Alates 2010. aastast põletati perioodiliselt Eesti Energia põlevkiviahjudes lisaks
põlevkivile ka puitu (seoses muutunud elektrituruseadusega omab Eesti Energia luba
põletada igal aastal ligi 400 000 tm puitu). Projekti raames oli eesmärk uurida
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ahjudest tuleva segutuha mõju puude kasvule Narva Elektrijaamade vahetuslähedusse
jäävate ammendatud freesturbaväljade (näiteks u. 750 ha suurune Puhatu
freesturbaväli, Tudulinna jt.) metsastamisel. 2011. aasta kevadel Puhatusse rajatud
väikesemõõduliste pilootkatsealade tulemused näitasid, et põlevkivituha ja puutuha
segu parandavad oluliselt puude kasvamaminekut ja biomassi formeerumist, aga ka
rikkaliku alustaimestiku ja loodusliku uuenduse (näit. kask, haab, lepp) tekkimist.
Puhatus küündis arukase kõrguse juurdekasv 3 kuud peale väetamist erinevates
katsevariantides vastavalt 90 cm-ni (puutuhk 10 t/ha) ja 80-cm-ni (puutuhk 10 t/ha
segus põlevkivituha kogusega 8 t/ha). Sarnaselt kirjandusest leitud andmetega on ka
Eestis erinevatest puuliikidest ühe suurema potentsiaaliga liigiks freesturbaalade
metsastamisel kask, kuna kask on liigile omaselt võimeline kõige rohkem kasutama
N, K ja Ca lehemassi ühiku kohta, need aga on samad elemendid, mille sisaldus juba
on turbas kõrge (N) või tõuseb turbas hüppeliselt (K, Ca) sinna puu- ja põlevkivituha
segamisel. Väikesemahulise pilootuuringu tulemused Puhatu freesturbaväljade
metsastamisel näitasid, et perspektiivne on metsastamisel ka põlevkivituha
kasutamine, eriti kuuse kasvatamisel.

1. Projekti eesmärgid
Oletatakse, et puude biomassi formeerumist on võimalik mõjutada mineraaltoitumise
kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete muutuste kaudu, tagades puidukomponentide
optimaalse vahekorra ja biomassi juurdekasvu stressitingimustes (toitainetevaene
ammendatud freesturbaväli).
Hüpotees: bioenergeetikas tekkivate toitaineterikaste, sh. rohkelt K ja P sisaldavate
jäätmete

(puutuhk

segus

põlevkivituhaga

jt.)

kasutamise

tulemusel

on

freesturbaväljade metsastamine olnud tulemusrikas: tasakaalustatud turba toitainete
bilanss ja taimedele vajalike toitainete rohkus tuhkades on oluliselt stimuleerinud
puude kasvu ja suurendanud oluliselt puistute bioproduktsiooni, sest toitainete
optimaalne kättesaadavus mullast ja nende sisaldus kudedes garanteerivad
tasakaalustatud

füsioloogilised

protsessid

ja

seetõttu

suureneb

biomassi

formeerumine, mille tulemusel on muutunud ühe Eesti suurima CO2 emissiooniallika
– jääksoo – CO2 bilanss positiivseks.
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Projekti peamisteks uurimiseesmärkideks on rajatavate puistute (istutamine ja
külvamine) maapealse ja maaaluse biomassi formeerumise suurendamine ja
keskkonnamõjude

hindamine

(ennekõike

tuhas

sisalduvate

elementide

sh.

raskmetallide leostumise mõju hindamine põhjaveele).
Peamine tähelepanu pöörati projekti käigus järgmistele aspektidele:
1. Toitainete bilansi reguleerimine põlevkivituha ning puu- ja põlevkivi segutuha
lisamisega turbasse;
2. puittaimede kasvu stimuleerimine kasutades erinevaid tuhakoguseid, lähtudes
optimaalsete tuhakoguste valikul puuliigi ja turbaala spetsiifikast;
3. erinevate tuhaliikide keskkonnaohutus (tuhas sisalduvate peamiste elementide
(sh. raskmetallide) leostmine alumistesse turbakihtidesse ja väljaleostumine
ümbritsevasse keskkonda pinnaseveega);
4. süsiniku akumulatsioon puittaimedes ja turbas ning CO2 emissiooni turbast.
Erinevate tuhakoguste mõju väljaselgitamisel hinnati põlevkivituha ning puu- ja
põlevkivi segutuha mõju arukase (Betula pendula Roth), hariliku männi (Pinus
sylvestris L.) ja hariliku kuuse (Picea abies Karst.) järgmistele parameetritele:
1) kõrguskasv ja juurekaela diameeter;
2) biomass (lehed/okkad, võrsed, tüvi, juured) formeerumine;
3) muutused assimilatsiooniorganite morfomeetrias (pindala).
4) toitainete sisaldus ja vahekord lehtedes ning okastes;
5) taimede ellujäävus.
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2. Materjal ja metoodika
2.1. Katsealade kirjeldus
Ammendatud freesturbaväljade turba toiteelementide bilansi tasakaalustamiseks ja
puude kasvu stimuleerimiseks biokütuste tuhaga (põlevkivituhk, puu- ja põlevkivi
segutuhk) valiti logistilistel (rentaabel tuhaveokaugus) kaalutlustel ja korrastamisele
minevate alade nimistust prioriteetseimad Puhatu ja Tudulinna freesturbaväljad.
1. Puhatu mahajäetud turbatootmisala (59º19.368´N, 27º34.024´E) asub Illuka
vallas RMK Ida-Virumaa metskonna territooriumil. Puhatu freesturbavälja (karjäärid
ja väljakud kokku) pindala on Keskkonnaregistri andmetel 1486,13 ha (riigi
reservmaa 558,08 ha, RMK hallatav ala 864,66 ha, eramaa 63,39 ha); hästilagunenud
turbakihi paksus on 1,8 m, hästi lagunenud turba aktiivvaruks on 938 000 tonni,
passiivseks varuks 2485 ha (Ramst jt., 2006).
Geoloogiline ehitus: soo on tekkinud ulatuslikus jääjärvelises nõos, kus turba all
lasuvad jääjärvelised liivsavid ja liivad. Karjäärides oli 2006. aasta oktoobris kuni 0,5
m vett, põhjas keskmiselt 1 m turvast. Seal kasvavad pilliroog, tarnad, konnaosi ja
penikeeled. Osasid karjääre lahutavad vaid kitsad vahetervikud, ala idaosas aga ka
endised freesväljad. Väljakutel on puid vähe, tupp-villpea katvus on keskmiselt 10 %,
madalamates kohtades kasvab pilliroogu, ahtalehis villpead ja tarnasid. Kraavid on
pooleldi turbamuda täis, neis kasvab ohtralt tupp-villpead, ahtalehist villpead,
laialehist hundinuia, kraavtarna, harilikku luga, kraavluga. Veetase on keskmiselt 0,5
m maapinnast. Ala keskosas vahelduvad 1–6 m kaskede ja mändidega kaetud vanad
väljakud madalate, pilliroogu täis kasvanud karjääridega (Ramst jt., 2006).
Võrreldes Ramsti ja tema kolleegide (2006) toodud kirjeldusega suuremaid muutusi
2012–2013. aastal Puhatu mahajäetud turbatootmisalal ei täheldatud. Kuna
kaevandamisega avatud turbalasundi sügavamad kihid on äärmiselt halva veehoide ja
veemahutavuse võimega, võivad jääksoodele langevad sademed kergesti moodustada
pinnapealseid ajutisi veekogusid, mida võis ka uuritud aladel täheldada. Maist kuni
detsembrini (tavaliselt kuu viimasel nädalal) kestnud vaatlused näitasid, et mida
sügise poole, seda suurema ala võtsid freesturbaväljadel enda alla nn. veetiigid, aga
isegi suvekuudel kattis mõnede alade pindalast 70–80% ulatuses vesi. Toitainete
tasakaalustamata bilansile (eriti K-defitsiidile) viitab männiokaste kolletumine Puhatu
jääkturbaaladel. Tugev kuivendatud turbapinnas (kraaviperved) hakkab õhu käes
lagunema ja seal on endale leidnud soodsad kasvutingimused mänd ja kask, millest
8

võib kasvada hiljem tarbimisväärtust omav mets, loomulikult sellele ise kaasa aidates
(väetamine, raied). Metsa kasvatamist Puhatu jääksoos soodustab ka rabasisene
teedevõrk ja kraavitatus. Mänd, kask ja paju kasvavad kuivenduskraavide ääres,
samuti

pilliroog,

hundinui,

tupp-villpea,

vaarikas,

paiseleht,

metsmaasikas,

tulikaliigid, osjad, tarnad ning isegi kanarbik ja pohl. Uuritud freesturbaväljadel
paiknevad suured vett täis tiigid, taimestunud on peamiselt ainult kuivenduskraavide
äärne ja pinnavormilt kõrgem ala. Lagedate alade vahel on metsasiilud, kus
alustaimestikust vohab nõges, viidates pinnase N-rikkusele. Alla 10-aastaste mändide
ja kaskede puhul võis täheldada sageli külmakohrutuse nähte ning turba
mineraliseerumist ja ärakannet puude ümbert.
2. Tudulinna mahajäetud turbatootmisala (59º00.669´N, 27º05.156´E) asub
Lohusuu ja Tudulinna vallas, Tudulinnast 1,5 km lõuna pool, Tudulinna turbamaardla
keskosas (Ramst jt., 2006). Tootmisalast 1,5 km kauguselt põhja poolt möödub
Tudulinna–Avinurme maantee ja 1 km kirde poolt Tudulinna–Rannapungerja tee,
viimaselt tuleb tee mahajäetud freesväljakule.
Keskkonnaregistri registrikaardi järgi on ala suuruseks 80,90 ha ning ala kuulub
RMK-le.
Tudulinna soo on tekkinud järvenõo soostumisel (Ramst jt. 2006). Turba all lasub
järveline liiv ja selle all jääjärveline liivsavi. Eesvoolude (Raadna oja lõuna ja
Tagajõgi põhja pool) kaudu on võimalik isevooluliselt kuivendada kogu lasund
(Klimenko jt., 1992). Tudulinna tootmisalal kaevandas freesalusturvast Kohtla-Järve
EPT aastail 1976–1991.
Tudulinna mahajäetud turbatootmisala varu on Keskkonnaregistri maardlate nimistus
(registrikaart nr. 0518) arvel järgmises koguses: vähelagunenud turba aktiivne
tarbevaru 68 tuh t (kihi keskmine paksus 0,5 m) ja hästilagunenud turba passiivne
tarbevaru 99 tuh t (keskmine paksus 0,6 m, passiivseks arvatud kihi väikese paksuse
tõttu) (Ramst jt., 2006). Vähelagunenud turvas keskmise lagunemisastmega 16 %
koosneb sfagnumiturbast, hästilagunenud turba kihi (keskmine lagunemisaste 32 %)
moodustavad siirdesoo villpea-sfagnumi- ja madalsoo tarnaturvas. Tudulinna
mahajäetud freesväli on suhteliselt hästi metsastunud, kogu alast üle poole on juba
looduslikult metsastunud. Kased kasvavad nii kraavide ääres kui ka väljakutel. Lisaks
on puurindes ka kuni 0,5 m kõrgust mändi.
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Rohurindes domineerib tupp-villpea, mille katvus ulatub tootmisala kirde- ja
kaguotsas 40–60 %-ni, keskosas aga ei ületa 20 % (Ramst jt., 2006). Kraavide ääres
kasvab vähesel määral ka kanarbikku, sookailu, pohla, raba-karusammalt ja samblikke
(Cladonia coniocraea, Cl. deformis). Madalates, osaliselt kinni vajunud kraavides ei
olnud 2006. a. juunis vett, need on lausaliselt tupp-villpead täis kasvanud, paiguti
esineb ka kallas-turbasammalt (Sphagnum riparium). Tudulinna mahajäetud freesala
kesk- ja kirdeosas ulatub turbalasundist välja hulgaliselt kive ja kraavid lõikuvad
turba lamamisse. Lasundi väikese paksuse ja selles sisalduvate rahnude tõttu ei ole
Tudulinna mahajäetud freesala kaevandamise taasalustamiseks sobiv. Ala saab
korrastada metsamaaks või kasutada marjakasvatuse tarbeks.

2.2. Katsepuud
Katsematerjaliks valiti 1-aastased arukase (Betula pendula Roth) ja hariliku männi
(Pinus sylvestris L.) ning 2-aastased hariliku kuuse (Picea abies Karst.) potitaimed.
Taimed istutati käsitsi 2013. aasta mais seaduga 1,2 × 2 m. Iga katsevariandi (kolmes
korduses) kogumiks on 30 puud. Väetamine toimus enne taimede istutamist
ruutsüsteemi näol (taime ümber 1 × 1 m ulatuses). Puhatu ja Tudulinna
freesturbaväljadel kasutati Sonda katlamajast pärit puutuhka (PT) (koldetuhk) ja Eesti
Energia Narva Elektrijaamad AS-i 6. ploki põlevkivituhka (PõT) (filtrituhk), mis
segati omavahel mehaaniliselt, varieerides erinevates katsevariantides tuhakogustega.
Narva Elektrijaamade 6. ploki filtrituhk valiti välja ülejäänud kahe põlevkivituha (6.
bloki tsüklontuhk ja 7. bloki tsüklontuhk) seast, kuna see tuhk sisaldab 3 korda enam
kaaliumi ja 1,5 korda vähem Ca, mille sisaldus on Põhja-Eesti jääksoode turbas niigi
kõrge, ületades 10 korda Lõuna-Eestis asuvate jääksoode vastavaid Ca-näitajaid.
2013. aasta kevadel rajati Puhatu freesturbaväljale kolmes korduses katsealad
(istutus), kasutades erinevaid tuhakoguste kombinatsioone:
1) PõT 10 t ha–1 (PõT10)
2) PT 15 t ha–1 + PõT 10 t ha–1 (PT15+PõT10)
3) PT 10 t ha–1+ PõT 15 t ha–1 (PT10+PõT15)
4) PT 15 t ha–1 + PT 15 t ha–1 (PT15+PõT15)
5) töötluseta ala (kontroll)
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Mõõtmised viidi läbi ka 2011. aastal Puhatusse põlevkivi tsüklontuhaga rajatud
pilootkatsealadel:
1. PõT 8 t ha–1 (PõT8)
2. PT 10 t ha–1 + PõT 8 t ha–1 (PT10+PõT8)
3. töötluseta ala (kontroll)
Segutuha potentsiaali hindamiseks võrreldi mõõtmistulemusi seni parimaid tulemusi
andnud töötluse (puutuhk kogusega 15 t/ha, PT15) tulemustega.
Kolmes korduses külvikultuuride rajamiseks Puhatusse 2013. kevadel kasutati
arukase, hariliku männi ja halli lepa seemet. Külvikultuuride rajamisel kasutati
erinevaid tuhakoguste kombinatsioone, kus kasutatavad tuhakogused olid üle kahe
korra väiksemad võrreldes istutamisel kasutatud tuhakogustega, kuna tõusmed ei talu
liiga kõrget mulla pH-d:
1. PõT 5 t ha–1 (PõT5)
2. PT 5 t ha–1 + PõT 2,5 t ha–1 (PT5+PõT2,5)
3. töötluseta ala (kontroll)
Kuna Tudulinna ammendatud freesturbaväli on suures osas looduslikul teel
metsastunud ja kohapealne seemnepank seega olemas, kasutati sellel alal puittaimede
uue generatsiooni tekkimisele kaasaaitamiseks erinevate koguste (15–30 t/ha) puu- ja
põlevkivituha segamist turbasse.
Pärast segutuha (puutuhk segus põlevkivituhaga) lisamist turbasse tekkis väetatud
alale hõredam alustaimestik võrreldes puutuhaga rajatud katsealadega. Võrreldes
kontrollalaga, kus alustaimestik puudus täielikult, võis segutuhaga töödeldud
katsealadel täheldada kõrvenõgeste, põdrakanepi ja paiselehtede (katvus 35%) vahel
kasvamas paju ja mändi. Põlevkivituhaga töödeldud aladel puudus alustaimestik
praktiliselt täiesti: 1 m2 suurustel katseruutudel võis täheldada vaid mõnda
paiselehetaime ning üksikuid loodusliku uuenduse mände (fotod 1 ja 2).
Mullahingamise (CO2 emisiooni) mõõtmine (suletud dünaamilise kambri meetod (PP
Systems SRC-1 kamber koos gaasianalüsaatoriga CIRAS-2) toimus Puhatu jääksoos
koos temperatuuri ja niiskuse mõõtmisega juulist–oktoobrini 2013.
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Foto 1. Segutuhaga PT10+PõT8 (parempoolne puuderivi) ja põlevkivituhaga PõT8
(vasakpoolne

puuderivi)

rajatud

arukase

katsealad

Puhatu

ammendatud

freesturbaväljal.

Foto 2. Segutuhaga PT10+PõT8 (parempoolne puuderivi) ja põlevkivituhaga PõT8
(vasakpoolne puuderivi) rajatud hariliku kuuse katsealad Puhatu ammendatud
freesturbaväljal.
Septembris 2012–2013 peale kasvu formeerumist mõõdeti 2011. aasta kevadel rajatud
pilootkatsealadel ja 2013. kevadel rajatud aladel katsepuude kõrguskasv (n = 30–50,
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cm) ja juurekaela diameeter (n = 30–50, cm). Männiokaste pikkus (n = 100, cm)
mõõdeti peale pikkuskasvu formeerumist 2012. aasta sügisel. Kase lehelabade
(projektsioonide) pindala (n = 50–150, cm2) analüüsimiseks võeti 2012. ja 2013. aasta
augustis biomassi määramiseks langetatud mudelpuude (n = 3–5) võrade alumisest,
keskmisest ja ladvaosast 10–30 lehte, mis herbariseeriti. Üksiklehtede pindalad
mõõdeti arvutiprogrammi WinFolia (Regent Instruments Inc.) abil. Määrati
bioproduktsiooni allokatsioon (okaste/lehtede, võrsete, tüve ja juurte mass).
2.3. Keemilised analüüsid
Pinnasevesi. Veeproovide keemilised analüüsid (n=20) Nüld-, Püld-, K-, Ca-, Mg-,
SO42–-, As, Hg, Cd, Cr, Pb, Fe ja Zn-sisalduste määramiseks teostati OÜ Eesti
Keskkonnauuringute Keskuses.
Turvas. Toitainete sisalduse selgitamiseks kasvukeskkonnas ja puude kasvuga seoste
leidmiseks võeti Puhatu ja Tudulinna freesturbavälja erinevate katsevariantide
juhuslikest katseruutudest 5–10 cm sügavuselt turbaproovid (n = 3) 2012–2013. aasta
augustis. Peamiste elementide väljaleostumise hindamiseks koguti turbaproovid
(n = 3) 0–60 cm sügavuselt 10 cm-se sammuga 2012–2013. aasta septembris. Proovid
kuivati ja sõeluti läbi 2 mm sõela. Keemilised analüüsid teostati Eesti Maaülikooli
Taimebiokeemia laboratooriumis (pHKCl, N, P, K; Ca, Mg, n=15) ja OÜ Eesti
Keskkonnauuringute Keskuses (As, Hg, Cd, Fe, Pb, n=30). Süsinikusisalduse
analüüsid lasti määrata Põllumajandusuuringute Keskuses.
Tuhad. Katsetes kasutatavate puu- ja põlevkivituha pHKCl ja Nüld-, Püld-, K-, Ca- ja
Mg-sisalduste

määramiseks

teostati

analüüsid

(n=5)

Eesti

Maaülikooli

Taimebiokeemia laboratooriumis. Tuhkades sisalduvate raskmetallide analüüsid (n=5)
teostati OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuses. Ülevaade erinevates tuhkades
sisalduvate elementide kogustest on esitatud tabelis 1.
Lehed/Okkad. Turbast toitainete kättesaadavuse hindamiseks koguti kaselehed (n=9)
ja männiokkad (n=9–15) augustis 2012–2013. Taimeproovide keemilised analüüsid
(n=15) Nüld-, Püld-, K-, Ca- ja Mg-sisalduste määramiseks teostati Eesti Maaülikooli
Taimebiokeemia laboratooriumis ja raskmetallide (As, Hg, Cd, Pb, Fe) sisaldused
(n=30) OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuses. Süsinikusisalduse analüüsid (tüvi,
võrsed, lehed, peen- ja jämejuured) lasti määrata Põllumajandusuuringute Keskuses.
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2.4. Andmete statistiline analüüs
Katsetöötluste puhul arvutati taimede tunnuste aritmeetilised keskmised ning
standardvead. Okaste pikkuste ja pindalade puhul arvutati ka maksimum ja
miinimum, ülemine ja alumine kvartiil. Tunnuste kooskõla normaaljaotusega
kontrolliti Shapiro – Wilkin’i testiga. Levene’i testi kasutati dispersiooni
kontrollimiseks. Keskmiste võrdluseks kasutati ANOVA Tukey testi ning Tukey
Unequal N testi. Statistiliseks analüüsiks kasutati STATISTICA 10.0 tarkvara.
Andmete koondamiseks ning jooniste tegemiseks kasutati progremmi MS Excel 2010.

3. Saadud tulemused
3.1. Tuha teke ja keemiline koostis
Põlevkivi põletamisel tekib suurel hulgal tuhka – iga töödeldud põlevkivi tonni kohta
0,45–0,47 tonni tuhka (Kuusik jt 2012). Ladestuspaikadesse (nn tuhaväljadele) on
seda juba kogunenud 280 miljonit tonni ning aastas lisandub 4–5 tonni, mille
kasutusmaht on olnud viimasel kümnendil üsna tagasihoidlik – vaid 3–6%.
Hüpoteetiliselt tekib meil energiatootmise jäägina kasutatavate puidukoguste juures
aastas üle 20 000 t puutuhka, kui võtta meil enamlevinud puuliikide (mänd, kuusk,
kask) kogu puu keskmiseks tuhasisalduseks 1% (Pärn et al. 2010). Kütteturba
keskmise tuhasisalduse 5% (Alakangas 2000) juures tekib lisaks puutuhale aastas
umbes 15 000 t turbatuhka.. Praktikas tekkis Eestis aastal 2006 turba ja töötlemata
puidu põletamisel lendtuhka 2134,7 t, koldetuhka, räbu ja katlatolmu 8961,6 t (Asper
2008; Seer 2008). Võrdluseks olgu toodud, et Rootsis, kus puit ja puidujäätmed on
oluliseks energiaallikaks, tekib aastas üle 300 000 tonni puutuhka (Andersson,
Emilsson 2006). Soomes tekib turbatuhka 450 000 t ja puutuhka 150 000 t aastas
(promobio.eu). Nii suurte tuhakoguste tekkimisega kerkivad üles ja muutuvad
tõsiseks tuhkade utiliseerimisega seotud probleemid. Selleks, et põlevkivituhamägede
kõrvale ei tekiks ka puu- ja turbatuha mägesid, tuleb otsida alternatiivseid võimalusi
tuhkade taaskasutamiseks (Pärn et al. 2010).
Puude kasvu stimuleerimisel biokütuste tuhaga on paremaid tulemusi saadud
kasutades neid turvasmuldadel, kuna puutuhk sisaldab taime kasvuks kõiki vajalikke
elemente (eriti K ja P), välja arvatud N. Lämmastik piirab kasvu mineraalmullal, kus
seda leidub vähe, samal ajal on seda elementi turvasmuldades külluslikult.
Turvasmuldades peetakse aga taimede kasvu limiteerivaks teguriks just P- ja K-
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vaegust (Pärn et al. 2010). Terasmaa ja Sepa (1994) üle viie aasta kestnud
lupjamiskatses põlevkivituhaga männipuistus tõusis liivmuldadel huumushorisondi
pH 2,5–3,0 ühiku võrra ja hüdrolüütiline happesus vähenes huumushorisondis
ligikaudu 90% ja leethorisondis 50%. Rae rabasse 1960-ndatel rajatud katsetes
põlevkivituha kogu-sega 20–25 t ha–1 ilmnes, et põlevkivituha kasutamine ei ole
otstarbekas kuivendatud rabamullal: puude kasv ei paranenud, jäädes enamasti alla
töötlemata ala puude kasvule ning suurenes külmakahjustuste esinemine (Seemen jt.
2000).
Puutuha koostis oleneb paljudest teguritest, peamiselt kasutatavast biomassist,
põletamise tehnoloogiast ja tuha tekkimise asukohast (lendtuhk, koldetuhk) (Pärn et
al. 2010). Otse metsast saadavate puitkütuste tuhkade koostis ja omadused olenevad
eelkõige puidus sisalduvate tuhka moodustavate elementide koosseisust, need aga
omakorda puuliigist, puu fraktsioonist, puude kasvutingimustest (kliima, kasvukoht)
ja kütuse väärindamise astmest. Põlevkivituhk tekib põlevkivi (kukersiidi) põletamisel
küttekolletes ja selle hapetes lahustuv osa sisaldab keskmiselt 36–40% CaO, 1,5–
3,6% MgO, 1,0–1,4% K2O, 0,1% P2O5; 3,8–5,4% SiO2 ja 2,3–3,2% sulfaatväävlit
(Kärblane 1996). Tolmpõlevkivituha fraktsiooniline ja keemiline koostis sõltub
suuresti tuhapüüdmisseadmete ehitusest ja suitsugaaside liikumiskiirusest, aga ka
põlevkivi keemilisest koostisest ning jahvatusastmest. Selgus, et isegi sama põlevkivi
ja ühesuguse põlemisrežiimi korral erineb tolmtuhaliikide keemiline koostis suuresti:
mida hiljem suitsugaasidest eraldatud ja peenem on tuhk, seda suurem on selle K- ja
S-sisaldus, kuid väiksem Ca- ja Mg-sisaldus ning ka neutraliseerimisvõime. Halliku
(1965) arvates on põlevkivituha positiivse efekti üheks põhjuseks ka tema Mgsisaldus, kuna ainult Ca sisaldava lubiväetise suur annus võib paljudel juhtudel esile
kutsuda häireid taimede elus, kuid Mg lisand lubiväetises aitab li-saks
mullahappesuse vähendamisele parandada ka Ca ja Mg suhet mullalahuses.
Tolmpõlevkivituhk sisaldab peale Ca olulisel määral veel Mg, K, S ja natuke isegi P,
samuti Si, mis teatud juhtudel võib taimedele kasulik olla. Magneesium esineb
tolmpõlevkivituhas oksiidina, kaalium aga leutsiidi ja kaaliumkaltsiumsilikaadi
koostises. Peale mainitud elementide sisaldab põlevkivituhk ka mikroelemente nagu
näiteks Mn, B, Cu jt. Tolmpõlevkivituhal on seega lubiväetisena rida silmapaistvalt
häid

omadusi:

see

tuhk

on

ideaalselt

peene,

täiesti

kuiv,

suure

neutraliseerimisvõimega, hea lahustuvusega, sisaldab oluliselt mitut taimedele
vajalikku elementi, samas aga ei sisalda liigselt kahjulikke elemente.
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Oluline tegur, mis määrab puutuha lõpliku koostise, on kütuse põlemistemperatuur
koldes. Puidu põletamisel koduahjudes ning põletamisel tööstuslikes katlamajades,
kus põlemistemperatuurid on vastavalt alla 1200 °C ja üle 2000 °C, tekkinud
tuhakogused ja omadused erinevad oluliselt (Naylor, Schmidt 1986). Valdava osa
puutuha koostisest moodustavad makroelemendid kaltsium, kaalium, magneesium,
väävel ja fosfor. Põlemistemperatuuri suurenemisel väheneb tuhas kaaliumi, väävli ja
vase, vähemal määral naatriumi ja tsingi sisaldus. Erinevate tuhkade magneesiumi,
fosfori,

mangaani,

alumiiniumi

ja

raua

sisaldus

ei

muutunud

oluliselt

põlemistemperatuuri tõstmisel. Leiti ka, et tuhkade koostis sõltub mõnede elementide,
näiteks räni, mangaani, raua ja alumiiniumi esinemisest või puudumisest. Need
elemendid on omavahelistes sünergistilistes seostes mõjutades mitmesuguste ühendite
teket tuhas. Väävli kontsentratsioonide kohta on andmeid vähe, kuna selle elemendi
kontsentratsioone puutuhas tavaliselt ei määrata, eeldades et suurem osa väävlist
lendub põlemisgaasidega.
Probleemiks tuha kasutamise puhul on ka raskemetallid. Tolmpõlevkivituhas on
mikroelementide (sh. raskmetallide) sisaldus küll märkimisväärne, kuid silmas tuleb
pidada, et meie muldade mikroväetiste vajadus on üsna suur ja lubiväetise andmine
sageli vähendab mikroelementide liikuvust mullas, kuna tõuseb mulla pH (Kärblane
1996). Tolmpõlevkivituhas on seleeni 15–100 korda rohkem kui mullas. Tsüklontuhas
on kaadmiumi 33, pliid ligemale 6 ja uraani 5 korda rohkem kui mullas. Tsüklontuhas
on ka As natuke rohkem kui mullas, kuid elektrifiltrituhas on As kuni 5 korda rohkem
kui tsüklontuhas. Meie uurimuses freesturbaväljadele rajatud katsealadel kasutatud
Narva elektrijaamade põlevkivi filtrituhas oli arseeni 2,3 korda enam kui tsüklontuhas
(Tabel 1). Raskmetallidest leidub puutuhas enamasti mangaani, rauda, alumiiniumi,
vaske, naatriumi, pliid, kroomi ja kaadmiumi (Pärn et al. 2010). Kuigi raskmetallide
sisaldused tuhkades on võrreldes makroelementidega suhteliselt väikesed, tuleb siiski
jälgida nende võimalikku leostumist ümbritsevasse keskkonda.

16

Tabel 1. Puu- ja põlevkivituha pH ja keemiline koostis (mg/kg)

Puutuhk

Põlevkivituhk

Põlevkivituhk

Põlevkivituhk

(koldetuhk)

(tsüklontuhk)

(filtrituhk)

(tsüklontuhk /

Element

filtrituhk)
(Kärblane 1996)

pHKCl

9.8

12.5

12.6

N

<1 000

<1 000

1 020

P

14 275

658

1 180

900/1 000

K

12 200

9 800

23 690

21 000/32 000

Ca

155 000

270 000

207 560

336 000/288 000

Mg

2 040

39 750

11 340

27 000/26 000

B

1,67

82,5

191

12,0/16,5

S

1 100

16 000

34 000

20 000/33 000

Cd

1,67

1,2

1,13

Cr

17,6

15,4

25,9

Ni

34,1

11,1

10,2

Pb

28,9

20,7

42,6

Fe

13 040

24 150

15 500

Zn

711

49,4

58,3

61/97

Cu

96,1

8

8,19

10,8/10,3

As

6,76

15,2

Hg

<0,01

0,02

0

0

Niiskus, %

35
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3.2. Veeanalüüsid
Vee keemilised omadused varieeruvad tavaliselt kaevandatud alal 2–20%, Kanadas
jääksoos täheldati kõrgeid K-, Mg-, SO42--sisaldusi; NO3- ja NH4-sisaldus oli kõrgem
kui naabruses looduslikes soodes, üheks põhjuseks N kasutava taimestiku puudumine
jääksoos (Wind-Mulder et al. 1996).
Veeproovide peamiste elementide sisaldused määrati Eesti Keskkonnauuringute
Keskuse laboris. Kui põlevkivi kaevanduspiirkonnas on põhjavees määratud
sulfaatide sisalduseks kuni 200 mg/l ja kaevandustest väljapumbatavas vees isegi
200–500 mg/l (Erg jt. 2003), siis Puhatu mahajäetud turbaväljadelt kogutud
põlevkivituhaga

töödeldud

katsevariantide

veeproovides

määrati

sulfaatide

sisalduseks 66–103 mg/l. Põlevkivi segutuhkade mõjul muutus vee happesus (PõTaladel oli vee pH 6,5–6,8, kontrollalal 4,6). Veeproovides lasti määrata järgmiste
elementide sisaldused: Nüld (PõT-aladel 3–10 mg/l, kontrollalal 3–5 mg/l), Püld
(PõT-aladel 0,04–0,21 mg/l, kontrollalal 0,05–0,08 mg/l), K (PõT-aladel 0,9–2,8 mg/l,
kontrollalal 0,04–0,06 mg/l), Ca (PõT-aladel 18–49 mg/l, kontrollalal 7–25 mg/l) ja
Mg (PõT-aladel 4,9–8,5 mg/l, kontrollalal 2,9–3,6 mg/l). Projekti ühe eesmärgina
hinnati tuhkade keskkonnakaitselist aspekti ja raskmetallide võimalikku leostumist
turba alumistesse kihtidesse, mistõttu lasti määrata ka raskmetallide sisaldus
veeproovides. Tulemused olid järgmised: As (PõT-aladel 0,23–0,96 µg/l, kontrollalal
0,10–0,12 µg/l), Hg (PõT-aladel ja kontrollalal < 0,0015 µg/l), Cr (PõT-aladel 0,57–
0,65 µg/l, kontrollalal < 0,5 µg/l), Cd (PõT-aladel 0,03–0,04 µg/l, kontrollalal < 0,02
µg/l) ja Pb (PõT-aladel 0,48–0,95 µg/l, kontrollalal < 0,1 µg/l).

3.3. Turba pH ja toiteelementide sisaldus
Puutuhk ning põevkivituhk on leeliselised (Tabel 1), neid on kasutatud happeliste
muldade neutraliseerimiseks ja toitainetega rikastamiseks, mille tulemusel paraneb
oluliselt taimede kasv. Antud hetkel on Puhatu ja Tudulinna ammendatud
freesturbaväljadel olulisteks puude kasvu limiteerivaks faktoriks lisaks ebarahuldavalt
toimivale kuivendusvõrgule ka toitainete tasakaalustamatus turbas (Tabel 2).
Lupjamine ning väetamine aitavad oluliselt suurendada puidubiomassi tootmist, kuna
erinevate toitainerikaste tuhkade kasutamine parandab puude varustatust toitainetega,
suurendab puude vastupanuvõimet põuale, patogeenidele ja kahjuritele. Väetamise
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Tabel 2. Turba pH ja peamiste elementide sisaldus (keskmine ± st.viga) Puhatu ja
Tudulinna jääksoos enne tuhkadega töötlemist

Sügavus,
pHKCl

N%

P mg kg–1

K mg kg–1

Ca mg kg–1

Mg mg kg–1

0–10

4,3±0.01

2,83±0,004

34,67±0.61

94,44±1,77

7096,25±62,6

490,87±9,96

Tudulinna 0–10

2,5±0,01

1,32±0,06

32,59±7,22

111,57±41,32

808,63±22,6

348,06±9,02

Ala

Puhatu

cm

mõju ilmneb turvasmuldadel üsna varsti peale töötlemist ja kestab kauem. Soomes
läbi viidud katses oli ka 30 aastat peale väetamist mulla ülemise kihi pH kõrgem
kontrollala vastavast näitajast. Täheldati ka mitmete toiteelementide suurt sisaldust
välja arvatud lämmastik (Saarsalmi et al. 2001). Puhatus läbi viidud katses oli viis
kuud peale tuha kasutamist näha erinevust kontrollala ja väetatud alade vahel.
Kontrollalal jäi mulla pH endiselt happeliseks (pH= 4), kuid väetatud aladel oli pH
tõusnud, olles vahemikus 6,8–7,8 (joonis 1).
Taimed omastavad mineraalelemente kindla valiku ja bioloogilise vajaduse järgi.
Ühtegi elementi ei ole võimalik asendada, kuna igal neist on taime kasvuks oma
kindel funktsioon (Miidla 1984). Kuna jääksoo pinnases leidub vähe toiteelemente,
siis saab toitainerikaste puu- ja põlevkivituhaga väetades puude kasvu stimuleerida.
Kasvu alguses kevadel on organismidele vaja suurtes kogustes lämmastikku valkude
sünteesimiseks ning sügisel fosforit ja kaaliumi kasvu lõpetamiseks ning talveks
valmistumiseks. Toitainete omastaine on eriti intensiivne puude esimestel
kasvuaastatel, hiljem need protsessid nõrgenevad (Raid 1975). Lämmastikusisaldus
on kasutatud tuhas väike, seega ei suurendanud väetamine selle elemendi
kontsentratsiooni turbas. Lämmastikusisaldus on väetatud aladel madalam kui
kontrollalal (joonis 1), mida näitab ka Tukey HSD test. Kaaliumi- ja fosforisisaldus
on looduslikes rabades turba pealmistes kihtides üsna kõrge, kuid alumistes kihtides
langeb märgatavalt. Kui pealmised kihid ära freesitakse, siis tänu taimkatte
puudumisele need varud enam ei taastu (Wind-Mulder et al. 1996). Kaaliumi ja
fosfori olemasolu on taimedele oluline, eriti lämmastiku paremaks omastamiseks.
Fosfor on sageli kõige olulisem kasvu piirav toiteelement soodes. Antud katses
suurendas väetamine fosfori ja kaaliumi sisaldust turbas (joonis 1). Fosforisisaldus oli
mullas peale väetamist puutuhaga väetatud alal kuuse ja männi puhul vastavalt 245 ja
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59 korda suurem kui kontrollalal ning puu- ja põlevkivituhaga väetatud alal 7 ja 19
korda suurem. Ka kaaliumi osas oli märgata olulist kontsentratsiooni tõusu mullas,
puutuhaga väetatud alal vastavalt 107,2 ning 36,3 korda ja puu- ja põlevkivituha alal
11,8 ning 31,6 korda rohkem kui kontrollalal (joonis 1). Nii kaltsiumi- kui ka
magneesiumisisaldus turbas tõusis väetamisega oluliselt (joonis 1).
Fosfori- ja kaaliumisisaldus vähenes turbas sügavuse suurenedes, kaltsiumi- ja
magneesiumisisaldus

vastupidiselt

suurenes

(Tabel

3).

Kaaliumi-

ja

magneesiumisisaldus oli statistiliselt usaldatavalt erinev (p < 0,05) kontrollala
vastavatest näitajatest katseala PT10+PõT8 turbakihtides sügavusel 11–20 cm, 21–30
cm ja 31–40 cm (Tabel 3).
Toiteelementide bilansi defitsiit või nende ebasobiv vahekord kasvupinnases võivad
mõjutada puidu kvaliteeti. Ideaalis vajavad puud lämmastikku ja fosforit (N/P)
suhtega 100/10–13 (Kaunisto, Aro 1996; Aro 2000). Katses paranes segutuhaga
(PT10+PõT8) töödeldud alal võrreldes kontrollalaga N/P suhe, olles 100/8–10.
Põlevkivituhaga (PõT8) töödeldud katsealal oli vastav suhe 100/1,1–1,6. Kontrollalal
jäi suhe vastavalt 100/0,9–0,11 ja 100/0,15–0,63 piiridesse.
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Joonis 1. Turba pH, N-, P-, K-, Ca- ja Mg-sisaldus Puhatu freesturbaväljal erinevatel
töötlusvariantidel (PT15, PT10+PõT8) ja kontrollalal. Tähed a, b ja c näitavad
statistilist erinevust katsete vahel Tukey HSD testis (p<0,05).
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Tabel 3. Turba

pH ja peamiste toiteelementide sisaldus (keskmine ± st.viga) Puhatu

freesturbaväljal

Sügavus,
Töötlus

cm

pHKCl

P mg kg–1

N%

K mg kg–1

Ca mg kg–1

Mg mg kg–1

2012
PT15

0–10

4.71±0.003

PõT8

0–10

6.86±0.00b

2.14±0.005a

24.06±0.23

477.28±0.44a

11105.35±10.41a

1654.54±15.65ab

PT10+PõT8

0–10

4.76±0.04c

2.78±0.06a

36.15±5.32b

145.09±16.10b

7348.57±304.07a

883.27±36.24c

Kontroll

0–10

4.29±0.01a

2.87±0.04a

2.77±0.70a

63.17±1.62a

6978.63±123.03a

511.98±21.89a

PT15

11–20

4.51±0.02ab

2.55±0.06a

4.35±1.20a

24.31±1.35a

8099.76±239.10a

804.79±14.53b

PõT8

11–20

4.78±0.02b

2.69±0.01a

2.43±0.03a

59.78±0.67a

9493.01±141.73a

1078.43±18.55b

PT10+PõT8

11–20

4.57±0.02bc

2.70±0.07a

3.09±1.08a

104.32±3.44b

7978.81±287.33a

818.52±5.94b

Kontroll

11–20

4.44±0.01a

2.64±0.08a

2.89±0.95a

26.52±0.08a

7732.82±331.53a

708.95±10.20a

PT15

21–30

4.55±0.02a

2.90±0.07a

0.61±0.17a

20.85±1.54a

9050.40±265.09a

966.53±32.32ab

PõT8

21–30

4.69±0.01ab

2.13±0.01a

0.45±0.00b

31.38±0.23a

9974.28±98.62a

1188.12±7.89ab

PT10+PõT8

21–30

4.65±0.02b

2.77±0.06a

1.23±0.24a

101.46±0.26c

9168.94±334.93a

1033.78±5.70b

Kontroll

21–30

4.58±0.01ab

2.77±0.07a

0.55±0.02a

30.79±0.94b

9183.78±385.84a

909.74±2.02a

PT15

31–40

4.67±0.03a

2.73±0.07a

0.58±0.15a

17.78±0.98a

9388.49±354.49a

1085.56±22.73a

PõT8

31–40

4.78±0.01a

2.14±0.005a

0.47±0.00b

31.15±0.67a

10265.65±127.04a

1227.41±29.01a

PT10+PõT8

31–40

4.75±0.03a

2.77±0.04a

0.57±0.06a

61.51±0.86b

9659.70±305.26a

1203.58±14.38b

Kontroll

31–40

4.68±0.01a

2.87±0.07a

0.51±0.06a

20.77±0.13a

9838.30±409.12a

1044.36±12.91a

PT15

41–50

4.75±0.05ab

2.70±0.05a

0.46±0.06a

22.92±0.73b

9471.94±158.03a

1072.78±44.89a

PõT8

41–50

4.88±0.01a

2.47±0.01ab

0.35±0.00b

35.77±0.68b

9998.23±103.60a

1263.14±10.25a

PT10+PõT8

41–50

4.89±0.04b

2.88±0.04ab

0.47±0.03a

51.31±0.24c

10219.16±233.80a

1334.10±11.16b

Kontroll

41–50

4.79±0.02ab

3.06±0.10b

0.50±0.07ab

17.80±0.01a

10064.82±347.44a

1128.65±8.84a

c

2.85±0.06

a

118.75±10.95d

193.69±13.45c

7259.03±55.90a

679.04±19.83b
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Tabel 4. Turba pH ja raskmetallide sisaldus (keskmine ± st.viga) Puhatu turbas
Sügavus,
Töötlus

cm

pH

As mg kg-1

Hg mg kg-1

Cd mg kg-1

Fe mg kg-1

Pb mg kg-1

PõT10

0–10

7.1±0.23

< 2,5

0.03±0.00

1.32±0.03

16 000±575

< 2,0

PT10+PõT8

0–10

7.72±0.19

< 2,5

0.05±0.003

<1

5236±417

< 2,0

Kontroll

0–10

4.39±0.05

< 2,5

0.03±0.00

<1

5124±219

< 2,0

PõT10

11–20

4.51±0.02

< 2,5

0.03±0.00

1.30±0.05

16 333±83.3

< 2,0

PT10+PõT8

11–20

4.57±0.02

< 2,5

0.03±0.00

<1

4703±113

< 2,0

Kontroll

11–20

4.44±0.01

< 2,5

0.03±0.00

<1

5773±11.3

< 2,0

PõT10

21–30

4.51±0.02

< 2,5

0.03±0.00

1.59±0.16

19 140±840

< 2,0

PT10+PõT8

21–30

4.65±0.02

< 2,5

0.03±0.00

<1

6343±130

< 2,0

Kontroll

21–30

4.58±0.01

< 2,5

0.03±0.00

<1

5911±287

< 2,0

PõT10

31–40

4.60±0.02

< 2,5

0.03±0.00

1.60±0.15

19 102±821

< 2,0

PT10+PõT8

31–40

4.75±0.03

< 2,5

0.03±0.00

<1

7135±103

< 2,0

Kontroll

31–40

4.68±0.01

< 2,5

0.03±0.00

<1

6739±84

< 2,0

Kärblase (1996) andmetel võib tsüklontuhas olla kõrge mitmete raskmetallide sisaldus
nagu näiteks kaadmiumi, plii ja uraani sisaldus. Analüüsid näitavad, et arseeni ja
elavhõbedat on filterpõlevkivituhas pisut rohkem, kui on mulla lubatud piirsisaldus
(Gaškov 2011). Oluliselt rohkem sisaldab arseeni elektrifiltrituhk, erinevus
tsüklontuhas sisalduva arseeni kogusest võib olla isegi kuni 5 korda (Kärblane 1996).
Meie

uurimuses

freesturbaväljadele

rajatud

katsealadel

kasutatud

Narva

elektrijaamade põlevkivi filtrituhas oli arseeni 2,3 korda enam kui tsüklontuhas.
Selleks,

et

selgitada

kasutatud

tuhasegude

(puutuhk

segus

tsüklon-

ja

filterpõlevkivituhaga) leotise liigaluselist reaktsiooni ja neis sisalduvate raskmetallide
väljaleostumise ohtu ümbritsevasse keskkonda, teostati turba erinevates kihtides (0–
10 cm, 11–20 cm, 21–30 cm, 31–40 cm) sisalduvate raskmetallide (As, Hg, Cd, Fe,
Pb) keemilised analüüsid (Tabel 4). Analüüsitulemused näitavad, et kogutud
turbaproovid sisaldavad arseeni, elavhõbedat, kaadmiumi ja pliid väga väikestes
kogustes. Samuti vähendab tuhkadega töödeldud katsevariantides ülemise turbakihi
leeliseline pH oluliselt raskmetallide liikuvust.
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3.4.

Puude kõrguskasv ja juurekaela diameeter

Jääksool kasvatatavate puuliikide valikul tuleb arvestada eriti hiliskülmade
esinemisega. Näiteks harilik kuusk on väga tundlik hiliskülmadele, vajades turvet,
kuid võrreldes teiste puuliikidega talub kuusk paremini umbrohutaimede konkurentsi
(Aro 2008; Hytönen 2008). Samas oleks võimalik seda liiki kasvatada kase- või
männipuistus järelkasvuna. Iirimaal on ammendatud freesturbaväljadest 40–50%
metsastatud erinevate okaspuuliikidega (ameerika lehis, must kuusk, sitka kuusk,
keerdmänd) ja ainult 10–20% lehtpuudega (McNally 1995; Jones, Farrell 2000). Meie
katsetulemused Eestis näitavad, et suuremat kuuse istutusmaterjali kasutades ja puude
kasvule

kaasaaidates

erinevaid

toitainerikkaid

tootmisjääke

(näit.

puutuhk,

põlevkivituhk) turbasse segades on võimalik saada väga häid tulemusi jääksoode
metsastamisel. Põlevkivituha kasutamisel puude kasvu parandajana turbaaladel on
saadud Eestis vastuolulisi tulemusi. Rae rabasse 1960-ndatel rajatud katsetes
põlevkivituha kogusega 20–25 t ha–1 ilmnes, et põlevkivituha kasutamine ei ole
otstarbekas kuivendatud rabamullal: puude kasv ei paranenud, jäädes enamasti alla
töötlemata ala puude kasvule ning suurenes külmakahjustuste esinemine (Seemen jt.
2000). Kuid näiteks Puhatu freesturbaväljal 2012. aasta sügisel tehtud mõõtmised
näitasid, et 5-aastased kuused olid vastavalt 55 cm (PT15), 49 cm (PT10+PõT8) ja
kontrollalal 35 cm kõrged. Aasta hiljem läbiviidud mõõtmised näitasid, et 6-aastased
kuused olid vastavalt 80 cm (PT15), 71 cm (PT10+PõT8), 53 cm (PõT8) ja
kontrollalal jätkuvalt 35 cm kõrged. Saadud tulemustele tuginedes võib öelda, et
puutuhk segus põlevkivituhaga annab häid tulemusi kuuse kasvatamisel ammendatud
freesturbaväljadel, aga positiivset mõju võib täheldada ka kase ja männi kasvule
(joonis 2). 2013. aasta kevadel rajatud katsealade tulemused näitavad, et kõige
produktiivsemaks puuliigiks osutus kask, mille aastane keskmine kõrguse juurdekasv
oli vastavalt erinevate katsevariantide kaupa 36 cm (PT15+PõT15), 41 cm
(PT10+PõT15), 34 cm (PT15+PõT10 ja PõT10) ning kontrollalal 15 cm (joonis 2).
Kindlasti mõjutab kasvunäitajaid Puhatu freesturbaväljal valitseb liigniiskus, sest ala
on tootmisest väljas paarkümmend aastat ja kraavitus ei täida enam oma ülesannet.
Segutuhkadega töödeldud mändide ja kuuskede keskmine kõrguse juurdekasv jäi
vastavalt vahemikku 1,5–2,1 cm (kontrollalal 1,2 cm) ja 2,6–3,1 cm (kontrollalal 2,1
cm) (joonis 2 ja 3). Okaspuude tagasihoidlik kõrguskasv esimesel aastal peale
istutamist on tingitud istutusjärgsest stressist.
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Joonis 2. Erinevate tuhakombinatsioonidega töödeldud katsealade ja kontrollala
puude kõrguse juurdekasv (cm) 2013. aastal 3 kuud peale väetamist Puhatu
ammendatud freesturbaväljal.
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Joonis 3. Erinevate tuhakombinatsioonidega töödeldud katsealade ja kontrollala
okaspuude kõrguse juurdekasv (cm) 2013. aastal 3 kuud peale väetamist Puhatu
ammendatud freesturbaväljal.
Mitmed uuringud tõestavad, et toitaineterikaste tuhkadega väetamisel on positiivne
mõju puude kasvule (Huotari et al. 2008; Hytönen, Aro 2012; jne); tuhkadega
väetamisest sõltub puude kasvu paranemine kasvukohatüübist, liigispetsiifikast ja
tuhakogusest.
Puhatusse 2011. aasta kevadel rajatud pilootkatsealal oli esimesel aastal peale
istutamist okaspuude kõrguskasv kõigil katsealadel sarnane, mis võis olla tingitud
okaspuudele omasest istutusjärgsest stressist. Hariliku kuuse puhul on täheldatud, et
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see liik kasvab ammendunud freesturbaväljadel esimesel aastal aeglaselt (Kikamägi et
al. 2013). Teisel kasvuaastal peale väetamist võib mõlema okaspuuliigi puhul näha
erinevust väetatud alade puude keskmises kõrguses võrreldes kontrollala puude
keskmise kõrgusega (joonis 4). Puutuhaga väetatud alal oli kuuse keskmine kõrgus
1,6 korda ja männil keskmine kõrgus 1,8 korda suurem kui kontrollalal ning puu- ja
põlevkivituhaga töödeldud alal vastavalt 1,4 ja 1,5 korda suurem. Tuhkadega
töödeldud aladel kasvavate puude kõrgused erinesid ka statistiliselt oluliselt
kontrollalade puude kõrguse juurdekasvust (p < 0.05).
Aastane kõrguse juurdekasv oli kuusel esimesel aastal kõigis katsevariantides (PT15,
PT10+PõT8, Kontroll) sarnane (3–4 cm), teisel kasvuaastal paranesid näitajad tuhaga
väetatud aladel, kuusetaime tüve keskmine kõrgus kasvas puutuhaga väetatud alal 20
cm ning puu- ja põlevkivituhaga väetatud alal 13 cm. Kontrollala kuuskede teise
kasvuaasta keskmine kõrguse juurdekasv oli võrdne esimese kasvuaasta näitajaga (3
cm). Männil oli aastane kõrguse juurdekasv sarnaselt kuusele kõigis katsevariantides
(PT15, PT10+PõT8, Kontroll) enamvähem võrdne (4–5 cm).

Joonis 4. Hariliku kuuse (A) ning hariliku männi (B) kõrguskasv väetatud aladel
(PT15, PT10+PõT8) ja kontrollalal. Tähed a, b ja c näitavad statistiliselt olulist
erinevust katsevariantide vahel Tukey testis.
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Lõuna-Eestis Ulila mahajäetud freesturbaalal tehtud katses (Kikamägi, Ots 2010)
täheldati märgatavaid erinevusi puutuhaga töödeldud katsevariantidel kasvavate
mändide juurekaela diameetrites, olles 2,1 (10 t ha–1) ja 2 (5 t ha–1) korda suuremad
kontrollala mändide diameetritest. Erinevused on täheldatavad ka Puhatus katsealade
puude juurekaela diameetrites. Puhatusse 2013. aasta kevadel segutuhkadega rajatud
katsealade puude keskmised juurekaeladiameetrid olid vastavalt kasel vahemikus 9,1–
11,1 cm (kontrollalal 7,2 cm), männil 5,2–5,3 cm (kontrollalal 4,6 cm) ja kuusel 5,4–
6,0 cm (kontrollalal 5,3 cm) (joonis 5). Puhatusse 2011. aastal rajatud
pilootkatsealadel oli puutuhaga töödeldud alal juurekaela diameeter keskmiselt 1,7
(kuusk) ja 2 (mänd) korda suurem kontrollala taimede omast ning puu- ja
põlevkivituhaga töödeldud alal olid numbrid vastavalt 1,8 ja 2,2 (joonis 6). Juurekaela
diameetrid erinesid statistiliselt oluliselt kontrollala näitajatest kõigi katsevariantide
puhul.
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Joonis 5. Erinevate tuhakombinatsioonidega töödeldud katsealade ja kontrollala
puude juurekaela diameeter (mm) 2013. aastal 3 kuud peale väetamist Puhatu
ammendatud freesturbaväljal.
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Joonis 6. Hariliku kuuse ja hariliku männi keskmine juurekaela diameeter erinevates
töötlusvariantides (PT15, PT10+PõT8) ja kontrollalal. Tähed a, b ja c näitavad
statistiliselt olulist erinevust katsevariantide vahel Tukey testis.

3.5.

Kase lehelaba pindala ja okka pikkuskasv ning pindala

Jääksoo pinnase väetamine puutuha ning puu-ja põlevkivituha seguga näitab
positiivseid tulemusi ka puude assimilatsiooniorganite kasvus ja pindalas, kuna lehed
ja okkad reageerivad hästi toitekeskkonna muutumisele. Kase lehelabade pindalade
analüüs näitab, et vahetult pärast väetamist saavutavad kõige suurema pindala
katsealadel PT15 ja PT10+PõT8 kasvanud kaskede lehed, erinedes statistiliselt
usaldatavalt kontrollpuude lehesuurusest (joonis 7).
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Joonis 7. Kase lehelaba pindala (cm2) erinevates katsevariantides Puhatu
freesturbaväljal 2011. ja 2012. aasta augustis.
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Kikamägi ja Ots (2010) täheldasid Ulilas ammendunud freesturbaväljal tehtud katse
tulemusena mändidel okkakasvude suurenemist kaks korda puutuhaga töödeldud alal
võrreldes väetamata alaga. Võrreldes kontrollala näitajatega, kus männiokka
keskmiseks pikkuseks oli 4,7 cm, mõõdeti mõned kuud peale puutuhaga töödeldud
katsevariantides männiokaste keskmiseks pikkuseks 10,1 cm (puutuha kogus 10 t ha–
1

) ja 9 cm (puutuha kogus 5 t ha–1) (Kikamägi, Ots 2010).

Puhatu katses mõõdeti männi jooksva aasta okaste ja kuuse jooksva ning esimese
aasta okaste pikkuskasvud. Keskmine okkapikkus on puutuhaga töödeldud alal männil
2,5 ning kuusel 2,4 korda suurem kontrollpuude okaste pikkuskasvust (joonis 8).
Kuuse esimese aasta okaste keskmine pikkus on puutuhaga töödeldud alal kotrollala
okaste keskmisest pikkusest 0,9 korda väiksem (joonis 8). Puu- ja põlevkivituhaga
töödeldud alal on okaste keskmised pikkused männil 3,1, kuusel 3 (j.a okkad) ning 1,1
(1.a okkad) korda suuremad võrreldes kontrollpuude okaste pikkuskasvuga (joonis 8).
Seega mõjub okaste pikkuskasvule paremini puu- ja põlevkivituhk. Puu- ja
põlevkivituhaga väetatud aladel küündis männi maksimaalne okkapikkus 19 cm-ni,
kontrollalal oli männi maksimaalseks okkapikkuseks vaid 3,9 cm (Tabel 5). Kuuse
puhul täheldati, et tuhkadega väetamine ei mõjutanud esimesel kasvuaastal keskmist
okaste pikkuskasvu.
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Joonis 8. Hariliku kuuse ja hariliku männi okkapikkus (keskmine±standardviga)
erinevates katsevariantides (Kontroll, PT15, PT10+PõT8).

Tabel 5. Okaste pikkuskasvu statistilised karakteristikud: valimi maht (N); aritmeetiline keskmine
(mean), miinimum ja maksimum; alumine ning ülemine kvartiil ning standardviga (SV).

Okka
pikkus cm
Mänd
Kuusk j.a

Kuusk 1.a

Variant

N

Mean

Min

Max

Kontroll
PT 15
PT+PõT
Kontroll
PT 15
PT+PõT
Kontroll
PT 15
PT+PõT

1022
1523
1370
1128
1757
1776
932
1434
1294

2,153726
5,315911
6,846619
0,536226
1,206063
1,479379
0,825164
0,712071
0,944832

0,803690
2,019970
1,648930
0,222220
0,159150
0,310050
0,235140
0,170540
0,260750

3,932190
8,072790
19,14804
1,410610
2,440050
3,964330
1,726790
1,652410
2,030380

Lower Quartile
1,862520
4,359080
5,464400
0,457515
1,042190
1,273975
0,747680
0,601910
0,804920

Upper Quartile
2,303490
6,265660
7,701780
0,611785
1,427280
1,701660
0,908365
0,822210
1,104490

SV
0,032687
0,016278
0,049064
0,0032974
0,0072824
0,0086235
0,0049375
0,0049493
0,0064815

Kuna okaste pindala on tugevalt seotud okaste pikkuskasvuga, siis on okka pindalade
puhul täheldatav samasugune tendents nagu okaste pikkuskasvude puhul. Puutuhaga
väetatud alal on okka keskmine pindala 2,8 (mänd) ja 2,5 (kuusk) korda suurem
kontrollala puude okaste keskmistest pindaladest (joonis 9). Kuuse esimese aasta
okaste keskmine pindala on puutuhaga töödeldud alal kotrollala okaste keskmisest
pindalast 0,8 korda väiksem. Puu- ja põlevkivituhaga väetatud aladel on okaste
keskmine pindala männil 4,4, kuusel 3,75 (j.a) ja 1,2 (1.a) korda suurem kontrollala
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okaste keskmisest pindalast (joonis 9, Tabel 6). Taime okaste pindala suurenemisel
suureneb ka taimede assimilatsioonivõime ning nende fotosüntees on intensiivsem.

Joonis

9.

Hariliku

männi

ja

hariliku

kuuse

keskmine

okka

pindala

(keskmine±standardviga) erinevates katsevariantides (Kontroll, PT15, PT10+PõT8).

Tabel 6. Okaste pindalade statistilised karakteristikud: valimi maht (N); aritmeetiline keskmine (mean),
miinimum ja maksimum; alumine ning ülemine kvartiil ning standardviga (SV).
Okka
Lower pindala
Variant
N
Mean
Min
Max
Quartile
cm2
Kontroll 1022
0,227839 0,069104 0,597848 0,160573
PT 15
1523
0,621437 0,197849 1,594549 0,495770
Mänd
PT+PõT 1370
0,961125 0,174337 3,12544 0,678422
Kontroll 1128
0,044520 0,013477 0,256917 0,036129
Kuusk j.a
PT 15
1757
0,102872 0,003154 0,423512 0,080287
PT+PõT 1776
0,150714 0,011183 0,482293 0,114408
Kontroll
932
0,060458 0,015197 0,190394 0,051326
Kuusk 1.a
PT 15
1434
0,054555 0,006308 0,158566 0,039570
PT+PõT 1294
0,075189 0,008029 0,262078 0,057634

Upper Quartile

SV

0,291612
0,728314
1,191682
0,051613
0,124157
0,181218
0,067957
0,067383
0,090322

0,002675
0,004348
0,009834
0,000533
0,000563
0,000715
0,000400
0,000849
0,001345

Jääksoo pinnase töötlemine tuhkadega suurendas oluliselt (p < 0,001) hariliku kuuse
ja hariliku männi okaste pikkuskasvu ning pindala.
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3.6.

Võrsete kasv ja biomass

Tuhaga töötlemine on oluliselt mõjutanud ka võrsete kasvu (joonis 10). Puutuhaga
väetatud alal on keskmine männivõrse pikkus 4,2 korda suurem kontrollala võrsete
pikkuskasvust, puu- ja põlevkivituhaga töödeldud alal kasvanud mändide võrsed on
3,9 korda pikemad töötlemata alal kasvanud mändide võrsetest. Kuusele paistab
sobivat puu- ja põlevkivituhk paremini: segutuhaga töödeldud ala puude võrsed on 3,3
korda pikemad ja puutuhaga töödeldud alal kasvanud puude võrsed on vastavalt 3,1
korda pikemad kontrollalalt saadud tulemustest. Kuuse esimese aasta võrsete
pikkuskasvus ei täheldatud nii suuri erinevusi.
Okkatihedus on korrelatsioonis võrse pikkuskasvuga – mida lühem on taime võrse,
seda suurem on okkatihedus. Joonisel 10 on näha, et mõlema liigi puhul oli
kontrollaladel keskmine okkatihedus võrsel suurem, kuna seal on ka puude võrsed
lühemad.

Joonis 10. Hariliku kuuse ja hariliku männi võrse pikkus (keskmine±standardviga)
ning keskmine okkatihedus erinevates katsevariantides (Kontroll, PT15, PT10+PõT8).
Maapinna töötlemisel tuhaga suureneb ka võrsete biomass. Joonisel 11 on näha, et
eriti on mõjutanud võrse biomassi puu- ja põlevkivituhaga väetamine. Männi võrse
keskmine mass on sellel alal 20 korda suurem kontrollalal kasvava männitaime
võrsemassist. Väetamine on võrse biomassi mõjutanud rohkem männi puhul, kuuse
võrsete tulemused olid tagasihoidlikumad. Kuuse keskmine võrse mass on 6,5 (PT 15)
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ja 10 (PT10+PõT8) korda suurem töötlemata alal kasvanud puude keskmise võrse
massist.

Joonis 11. Hariliku kuuse ja hariliku männi võrse kuivmass (keskmine±standardviga)
erinevates katsevariantides (Kontroll, PT15, PT10+PõT8).
Tukey test näitab võrsete biomassi statistiliselt olulist erinevust (p < 0,05) väetatud
alade ning kontrollala vahel. Väetatud alad omavahel üksteisest oluliselt ei erinenud
(p > 0,05). Korrelatsioonianalüüs kinnitab keskmise võrse pikkuse ja biomassi
vahelist positiivset seost.

3.7.

Tüve biomass

Joonisel 12 on näha, et väetamine jääksool suurendab puude tüve massi. Paremaid
tulemusi saadi kuuse puhul, mille tüve kuivmass puutuhaga töödeldud alal on 4,4
korda suurem kontrollalalt kasvanud taime tüve massist ja männi tüve keskmine
biomass on 4 korda suurem kontrollala mändide näitajatest. Puu- ja põlevkivituhaga
töödeldud alal on männil tüve keskmine biomass 4,5 korda suurem kontrollala puude
tüvemassist, sel alal on männil ka kõik teised keskmised biomassi näitajad kõige
suuremad.
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Joonis 12. Hariliku kuuse ning hariliku männi tüve biomasside keskmised katsealadel
(Kontroll, PT15, PT10+PõT8).
Kontrollalal moodustab männil tüve kuivmass kogu taime biomassist 34%, samas kui
väetatud aladel on tulemused väiksemad – 29% (PT15) ning 23% (PT10+PõT8).
Kuusel moodustab tüve kuivmass kõige suurema osa kogu taime massist puutuhaga
väetatud alal, moodustades 22% kogu puu massist (joonis 13). Puu- ja
põlevkivituhaga väetatud alal moodustab tüve kuivmass kogu puu biomassist
väikseima osa – 15 % (joonis 13).

Joonis 13. Hariliku kuuse ja hariliku männi tüve kuivmassi osa kogu taime biomassist
(%) erinevates katsevariantides (Kontroll, PT15, PT10+PõT8).
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3.8.

Juurte biomass

Juurekava mõõtmetest sõltub puudel toitainete kättesaadavus ning nendega kogu
organismi varustatus. Juurestiku kujunemisele avaldab mõju mulla mehaaniline
koostis, põhjavee tase ning aluspõhja iseloom. Põhjavee tase mõjutab eriti juurestiku
arenemist sügavuse suunas (Jürimäe 1960). Suur mõju juurestiku paiknemisele on ka
toitainete olemasolu erinevates mullakihtides. Kuna katsealal oli väetamine teostatud
mulla ülemises kihis 10–15 cm sügavusel, siis jäi ka suurem osa taimede juurekavast
sellele sügavusele. Juurestiku sügavus tingib puu vastupidavuse tormidele ja
tugevatele tuultele. Puutuhaga töödeldud männil oli väga hea juurekava, mis hargnes
ning läks sügavuti. Kuna männijuured saavad hakkama ka sügavamates ja
toitainevaesemates mullakihtide, siis võib mänd olla eelistatum liik jääksoo
metsastamisel.

Foto 3. Erinevate katsealade (PT10+PõT8, PõT8, Kontroll) mändide juured.

Foto 4. Kontrollalal ja segutuhaga (PT10+PõT8) töödeldud alal kasvanud kuuse
juured.
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Läbiviidud katse tõestas, et jääksoo pinna töötlemisel tuhaga suureneb puude juurte
mass (joonis 14). Kuuse keskmine juure kuivmass oli kõrgeim puu- ja
põlevkivituhaga väetatud alade puudel, olles 56,4 g, mis on 3,8 korda suurem
kontrollala puude keskmisest juure massist. Puutuhaga töödeldud alal oli puude
keskmine juure kuivmass 2,4 korda suurem kontrollala puudest. Ka männil täheldati
kõige suuremat juure massi puu- ja põlevkivituhaga töödeldud ala puudel, olles 4,8
korda suurem kontrollala puude keskmisest juuremassist. Puutuhaga väetamine
mõjutas mändi kuusega sarnaselt, keskmine juuremass oli 2,5 korda suurem
kontrollala puude juurtemassist.

Joonis 14. Puujuurte keskmine kuivmass erinevatel katsealadel (Kontroll, PT15,
PT10+PõT8).

3.9.

Biomassi produktsioon ja jaotuvus ning taimede ellujäävus

Ulilas aasta peale puutuhaga töötlemist varieerus katsevariantides keskmine mudelpuu
maapealne biomass kaheaastastes puistutes 30–64 g m–2 ja kontrollalal oli see näitaja
0,5 g m–2, neljaaastastes puistutes oli biomass puutuhaga töödeldud aladel keskmiselt
229 g m–2 (puutuhk kogusega 5 t ha–1) ja 368 g m–2 (puutuhk kogusega 10 t ha–1),
kontrollpuistus vaid 2,4 g m–2. Soomes läbi viidud külvikatsed näitasid, et neli aastat
pärast puutuhaga väetamist (7874 kg ha–1) oli sookaskede maapealne biomass 80 g m–
2

, samas kui väetamata ala taimede biomass oli vaid 0.2 g m–2 (Huotari et al. 2009).
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Toitainerikka puutuha kasutamisega suureneb märgatavalt puude, eriti aga kaskede,
kogu maapealse biomassi juurdekasv ning tuhas rohkelt sisalduvate P ja K mõjul
toimub õigeaegne taimede valmistumine talveks.
Okaspuudest osutus produktiivsemaks liigiks kuusk, ühe puu biomassiks peale teist
kasvuaastat (2012) oli puutuhaga väetatud alal keskmiselt 65,5 g, see on 251 kg ha–1
aastas. Teistes katsevariantides oli puu keskmine biomassi produktsioon 61,3 g
(PT10+PõT8) ning 10,6 g (Kontroll). Tootlikumad männid kasvasid puu- ja
põlevkivituhaga väetatud ala, sellel alal oli keskmine biomassi produktsioon ühel puul
27,8 g, aastas on seega produktsioon puu- ja põlevkivituhaga väetatud alal ühel
hektaril 95,9 kg. Moilaneni jt (2005) läbi viidud uuringus täheldati hariliku männi
puhul aastast keskmist biomassi juurdekasvu hektaril 0,5–1,4 m3. Hytönen ja
Kaunisto (1999) leidsid oma uurimuses, et puutuhk avaldab mändidele paremat ning
pikaajalisemat mõju kui PK-väetis.
Toitainerikka puutuha kasutamisega suureneb märgatavalt puude kogu maapealse
biomassi juurdekasv ning tuhas rohkelt sisalduvate P ja K mõjul toimub õigeaegne
taimede valmistumine talveks. Eestis läbiviidud katsed näitavad, et toitaineterikaste
tuhkade (puutuhk, põlevkivituhk) segamisel jääksoo turbasse saavutab kõige kiiremini
suurima biomassi juurdekasvu kask, ületades talle järgnevate puuliikide – mänd ja
kuusk – juurdekasvu mitmeid kordi (Kikamägi, Ots 2010). Puhatu katses
okaspuudega on suurem maapealse osa massi juurdekasv selgelt märgatav männi
puhul. Biomassi jaotuvus varieerus nii erinevates katsetes kui ka puuliigit (joonis).
Teisel aastal peale pinnase töötlemist on näha, et kuusel moodustab suurema osa
biomassist juur, eriti kontrollalal kasvanud puudel (39%) ning puu- ja põlevkivituhaga
väetatud alal kasvanud puudel (38%) (joonis 15). Puutuhaga väetatud alal on
keskmine okaste biomass veidi suurem (33%) juure omast (25,2%) (joonis 15).
Võrsete biomass moodustab kuusetaimedel väikseima osa puutuhaga töödeldud alal
kasvanud puudel ja kontrollala puudel, puu- ja põlevkivituhaga väetatud ala puudel
kaaluvad võrsed rohkem kui tüvi. Männil moodustavad tuhaga töödeldud aladel
suurema osa biomassist okkad ning tüvi, vastavalt 43% ja 29% (PT15) ning 42% ja
23% (PT10+PõT8) (joonis 15). Kontrollalal seevastu on männil suurema massiga tüvi
ning juured.
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Joonis 15. Biomassi jaotuvus harilikul kuusel (A) ja harilikul männil (B) erinevates
katsevariantides (PT15, PT10+PõT8, Kontroll).
Maapinna kõrge temperatuur jääksoo pinnal on üheks olulisemaks puude
kasvamaminekut takistavaks teguriks (Pikka 2005), samuti on sagedased taimede
külmakahjustused,

pärsitud

(külmakohrutused)

ning

on

noorte

komplitseeritud

taimede
on

juurekava

noorte

väljakujunemine

seemikute

ellujäämine

ammendatud freesturbaväljadel (Campbell et al. 2002; Groeneveld, Rochefort 2002).
Pikemat aega valitsev maapinna kõrge temperatuur võib taimede elutegevusele
kahjulikuks osutuda. Taimede füsioloogilised protsessid nõrgenevad juba 40ºC juures
ning kõrgem temperatuur võib kaasa tuua taimede kiire hukkumise. Mitmed
uurimused tõestavad, et tuhaga väetamine mõjutab puude ellujäävust positiivselt
(Svensson et al. 1998). Puude ellujäävus (%) oli nii männi kui ka kuuse puhul suur
(tabel). Kuusel ei täheldatud tuhaga väetatud aladel mõlemal kasvuaastal ühtegi
surnud puud. Kontrollala puudel langes ellujäämisprotsent kuusel esimesel aastal
94%-ni ning 2012 aastal 92%-ni. Männi puhul oli kontrollalal ellujäämisprotsent
esimesel kasvuaastal (2011) 96% ning teisel kasvuaastal (2012) 94%. Ellujäävuse
protsent oli madalam tuhaga väetatud aladel, kuid peale esimest kasvuaastat muutust
ei ole, nii 2011 kui ka 2012 aastal on ellujäävus 92% (PT15) ning 90% (PT10+PõT8).
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Tabel 7. Hariliku kuuse ning hariliku männi ellujäävus (%), mudelpuude keskmine
biomass (g) ja aasta keskmine biomassi produktsioon Puhatu freesturbaväljal tuhaga
väetatud aladel ning kontrollaladel. Tähed a, b ja c näitavad statistilist erinevust
katsete vahel Tukey HSD testis (p < 0,05)
Variant
Harilik mänd
Kontroll
PT15
PT10+PõT8
Harilik kuusk
Kontroll
PT15
PT10+PõT8

Ellujäävus %
2011

Ellujäävus %
2012

Biomass

Biomassi
produktsioon

96
92
90

94
92
90

6.9±0.9a
34.2±6.6b
46.5±10.3bc

2.99±0.5a
21.5±5.7b
27.8±5.6b

94
100
100

92
100
100

35.9±7.6a
137.4±37b
146.7±17.7b

10.6±1.8a
65.5±15.7b
61.3±6.6b

3.10. Toiteelementide sisaldus okastes
Okaste toiteelementide sisaldus kajastab hästi taimede toiteainetega varustatust.
Aminohapete hulka kuuluv lämmastik on taimedele väga oluline. Lämmastikupuudus
vähendab fotosünteesi intensiivsust rohkem kui ühegi teise elemendi puudus (Miidla
1984). Metsapuude kasvu limiteerivaks elemendiks loetakse lämmastikku. Ingestadi
(1962) järgi on kuuse okastes optimaalse kasvu puhul N-sisaldus 1,8–2,4% ning
männi okastes 2,4–3,0 %. Katsealadel oli N-sisaldus kuuse okastes kesmiselt 1,6%
(Kontroll ja PT 15) ning 1,8 (PT10+PõT8), seega on N-sisaldus optimumis (joonis
16). Männiokastes oli N-sisaldus kõigis katsevariantides alla optimaalse – 2,2%
(Kontroll), 1,3% (PT15) ning 1,5% (PT10+PõT8) (joonis 17). Kase, kui nitrofiilse
puuliigi, lehtede N-sisaldus jäi PT10+PõT8 katsealal vahemikku 3,2–3,5%, küündides
optimaalse sisalduse (3,4–4,0%) tasemeni.
Fosfor on nukleiinhapete üks tähtsamaid komponente ning vajalik lämmastiku
omastamiseks (Miidla 1984). Fosforit on taimedes umbes 10 korda vähem kui
lämmastikku. Ingestadi (1962) järgi on optimaalne P-sisaldus kuusel 0,10–0,3% ning
männil 0,15–0,4%. Kuuse proovialadel jääb keskmine P-sisaldus okkas vaid
väetamata alal alla optimumi (joonis 16). Selgus, et väetamine on parandanud taimede
varustatust toitainetega: P-sisaldus on väetatud aladel kõrgem kui väetamata alal
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(joonised 16 ja 17). Kaselehtede P-sisaldus on PT10+PõT8 katsealal kuni 2,6 korda
suurem kontrollalapuude lehtede P-sisaldusest, jäädes vahemikku 0,18–0,21%.
Kaalium on olulisim element süsivesikute ainevahetuses ning seotud ka valkude ja
aminohapete ainevahetusega (Miidla 1984). Hytönen (2003) täheldas oma uuringus
fosfori suurt sisaldust okkas ka 7 aastat hiljem ainult puutuhaga (9 t ha–1) väetatud
alal. Katsealadel (PT15, PT10+PõT8, Kontroll) jäävad keskmised K-sisaldused okkas
alla optimumi (joonised 16 ja 17). Olulisi erinevusi väetatud ning väetamata alade
vahel ei täheldatud, kõige suurem keskmine K-sisaldus okkas oli nii kuuse kui ka
männi puhul puu- ja põlevkivituhaga töödeldud alal, olles vastavalt 0,67% ja 0,55%
(joonised 16 ja 17). Kaselehtedes varieerus K-sisaldus suurtes piirides, sisaldades kuni
1,6 korda rohkem K kui kontrollpuude lehed.

Kaltsium aktiviseerib taimes biokeemilisi protsesse ning soodustab mikroorganismide
biokeemilist tegevust mullas (Miidla 1984). Erinevatel katsealadel ületas nii kuuse kui
ka männi puhul keskmine Ca-sisaldus okkas ette antud optimumi, Ingestadi (1962)
järgi kuusel 0,09–0,6% ja männil 0,04–0,3%, kuid ei erinenud oluliselt erinevate
katsealade (PT15, PT10+PõT8, Kontroll) vahel (joonised 16 ja 17). Sarnaselt
okaspuudele ei erinenud katsealal PT10+PõT8 kasvanud kaskede lehed statistiliselt
usaldatavalt ülejäänud katsealade (PT15, Kontroll) kaselehtede Ca-sisaldusest
Magneesium

mõjutab

assimilatsiooniprotsesse

ning

aktiviseerib

ensüümide

moodustamist (Miidla 1984). Kui taim ei omasta piisavalt magneesiumi, siis pidurdub
klorofülli moodustamine, mis omakorda vähendab fotosünteesi ning moodustuvate
süsivesikute arvu. Keskmine Mg-sisaldus okkas oli statistiliselt oluliselt kõrgem ainult
männi väetatud aladel (joonis 17). Kontrollala kaskede lehed sisaldasid kuni 0,10%
võrra rohkem Mg võrreldes tuhaga töödeldud alade näitajatega, kuid statistiliselt
usaldatav erinevus puudus (p > 0,05).
Raskmetallide (As, Hg, Cd, Pb, Fe) sisaldustes ei täheldatud statistiliselt usaldatavat
erinevust segutuhaga (10PT+8PõT) töödeldud puude ja kontrollala puude
assimilatsiooniorganites.
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a
a

a
b

b
a

a

a
a

a

a

a

a

a

a

Joonis 16. Toitainete sisaldus (keskmine±standardhälve) hariliku kuuse okastes
Puhatu freesturbaväljal erinevates katsevariantides (PT15, PT10+PõT8, Kontroll).
Vahemik pidevjoonest ülemise katkendjooneni näitab Ingestadi (1962) järgi
optimaalset taset ning vahemik alumise katkendjooneni näitab keskmist toitainete
defitsiiti. Tähed a ja b näitavad statistiliselt olulist erinevust väetatud alade ning
kontrollalade vahel Tukey testis (p < 0,05).
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Joonis 17. Toitainete sisaldus (keskmine±standardhälve) hariliku männi okastes
Puhatu freesturbaväljal (PT15, PT10+PõT8, Kontroll). Vahemik pidevjoonest ülemise
katkendjooneni näitab Ingestadi (1962) järgi optimaalset taset ning vahemik alumise
katkendjooneni näitab keskmist toitainete defitsiiti. Tähed a ja b näitavad statistiliselt
olulist erinevust väetatud alade ning kontrollalade vahel Tukey testis (p < 0,05).
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Oluline on vaadelda ka peamiste toitainete omavahelist vahekorda taimes. Võrreldes
kontrollalaga paranes kaselehtedes ning männi- ja kuuseokastes mineraalelementide
(P, K, Ca, Mg) suhe peale tuhaga töötlemist, kuid võrreldes neid suhteid Ingestadi
(1979) poolt antud optimaalsuhetega jäid mineraalelementide suhted alla optimaalse
taseme (Tabel 8).
Tabel 8. Mineraalelementide suhe arukase, hariliku kuuse ning hariliku männi
assimilatsiooniorganites tuhaga väetatud aladel ning kontrollalal
Väetus
PT15
PT10+PõT8
Kontroll
Optimaalne
Ingestad (1979)
Väetus
PT15
PT10+PõT8
Kontroll
Optimaalne
Ingestad (1979)

Arukask
100N:7P:48K:24Ca:6Mg
100N:6P:32K:19Ca:6Mg
100N:3P:25K:19Ca:8Mg
100N:13P:65K:7Ca:8,5Mg

harilik kuusk
100N:11P:40K:49Ca:5Mg
100N:8P:37K:37Ca:4Mg
100N:4P:35K:45Ca:6Mg

harilik mänd
100N:10P:36K:30Ca:8Mg
100N:7P:37K:25Ca:7Mg
100N:3P:22K:14Ca:4Mg

100N:16P:50K:5Ca:5Mg

100N:14P:45K:6Ca:6Mg

3.11. Külvikultuurid
Toitainete vaeguse kõrval mõjutab puude kasvu jääksoodes märkimisväärselt ka
mikrokliima. Jääksoos on sagedased taimede külmakahjustused, puude juurdumist
jääksoodes takistavad kevad-talvel esinevad külmakohrutused, kohati võib esineda
juurte ümbert turba ärakannet tuulega ning komplitseeritud on noorte seemikute
ellujäämine ammendatud freesturbaväljadel (Campbell et al. 2002; Groeneveld,
Rochefort 2002). Reeglina esineb soodes öökülmi tunduvalt rohkem kui
mineraalaladel, kuna jääksood on suurepinnalised ja taimestikuta.
Puhatu ammendatud freesturbaväljale rajati 2013. aasta kevadel külvikultuurid
segutuha (PT5+PõT2,5) ja põlevkivituhaga (PõT5), kasutades selleks arukase, männi
ja halli lepa seemet. Suvi 2013 osutus ekstreemselt kuivaks ja soojaks, kuid vaatamata
sellele näitasid sügisel tehtud vaatlused, et lehtpuukülvid taluvad edukalt kõrgeid
temperature ning pealmise turbakihi läbikuivamist, kui turbasse on lisatud
toitainerikkaid tuhkasid. Toitainete tasakaalu saavutamisega turbas tagatakse
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taimedele tingimused normaalselt kulgevatele füsioloogilistele protsessidele, mistõttu
vaatamata ekstreemsetele kasvutingimustele (suur temperatuuride vaheldus jm)
suudavad külvid ellu jääda. Kontrollala mändide okkadiagnostika näitas, et selle ala
männid kannatavad tugevalt P-vaeguse all, välisel vaatlusel võis täheldada violetseks
värvunud okkaid. Täpsema ülevaate külvide ellujäävusest ja arengust annab 2014.
aasta kevad-suvel läbiviidav külviruutude kordusinventeerimine.
3.12. Süsinikuringe
Süsihappegaasi kogus atmosfääris on otseselt seotud metsade biomassi kasvamise
kiirusega. Noorte metsade kasvukiirus on suur, kasvuprotsessi käigus toimub
intensiivne süsihappegaasi sidumine ja päikeseenergia salvestamine – atmosfääris
suureneb hapniku sisaldus ja väheneb süsihappegaasi osa. Vanade varude intensiivse
tarbimise tulemusel on süsihappegaasi hulk atmosfääris kasvamas, seda peetakse
kliima soojenemise peamiseks põhjuseks.
Taimestumata turbaalad on Eestis ühed kõige suuremad CO2 emissiooniallikad:
hinnanguliselt võivad ligikaudu 10 000 ha mahajäetud turbatootmisala anda ligikaudu
0,2 milj t CO2 ekvivalenti aastas (Salm jt. 2010). Mahajäetud kaevandusaladel
olenevad süsinikdioksiidi vood pinnasetemperatuurist (kõrgem temperatuur loob
paremad tingimused lagundavatele mikroorganismidele ja kiirendab keemilisi
reaktsioone, mis omakorda suurendavad gaasiteket) ja aastaajast (emissioonid
suurenevad aprillis ja mais, kui sood vabanevad lume ja jääkatte alt). Ekstreemselt
kõrget CO2 emissioon ammendatud freesturbaväljadelt täheldati kuival ja soojal suvel
(Alm et al. 2007). Jääksoode edukas metsastamine (taastaimestamine) vähendab
oluliselt CO2 emissiooni, mis omakorda väldib sedasi ka ohtu, et muutuksime
saastekvoodi müüjatest selle ostjateks.
Seitse aastat tagasi settega töödeldud katsealal oli arukase puidu tagavara 57,4
tm ha–1 (Pikka 2011). Võttes aluseks õhkkuiva kase puidu keskmise erikaalu 0,6
g cm–3 ja süsiniku sisalduseks puidus 49,5 %, talletus seitsme aasta jooksul
maapealsesse puitu 62,5 t CO2. Uri (2003) andmetel talletub arukase maa-aluses
biomassis ca 10% kogu puistu süsinikust. Täiendavalt tuleb arvestada, et suur kogus
süsihappegaasi talletub ka rohttaimestiku juurtes.
Puhatu freesturbaväljal fraktsioneeriti mudelpuud ja lasti määrata süsinikusisaldus,
saadud andmed on esitatud tabelites 9 ja 10.
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Tabel 9. Süsinikusisaldus (%) (keskmine±st.viga) arukase ja hariliku kuuse
erinevates fraktsioonides katsealal PT10+PõT8
Fraktsioon

Betula pendula

Picea abies

Tüvepuit

47,5±0,05

46,9±0,04

j.a. võrsed

49,8±0,27

48,6±0,31

lehed

48,7±0,19

49,3±0,24

jämejuur

47,1±0,16

48,5±0,25

peenjuured

46,5±0,11

47,0±0,15

Tabel 10. Süsinikusisaldus (%) (keskmine±st.viga) arukase ja hariliku kuuse
erinevates fraktsioonides kontrollalal
Fraktsioon

Betula pendula

Picea abies

Tüvepuit

46,0±0,05

47,1±0,03

j.a. võrsed

50,1±0,29

51,1±0,35

lehed

49,9±0,21

49,0±0,27

jämejuur

49,1±0,26

49,5±0,09

peenjuured

48,5±0,10

48,0±0,13

Turbast emiteeruva CO2 mõõtmistulemused näitavad, et kõige intensiivsemat
mullahingamist võis täheldada kogu vegetatsiooniperioodil arukase katsealal, mida oli
töödeldud segutuhaga (PT10+PõT8), seda eriti ala keskosas. Oktoobrikuus, kui
turbapinnase temperatuur oli langenud juba vaid +2°C-ni (juulist kuni septembrini oli
turba pealispinna temperatuur vahemikus 17–20°C), võis siiski veel täheldada
intensiivset mullahingamist segutuhaga (PT10+PõT8) töödeldud kasealal. Suurema
CO2 emissiooni tuhkadega töödeldud aladelt kompenseerib puude oluliselt
intensiivistunud biomassi formeerumine, mille tulemusel talletub puitu suuremas
koguses süsinikku kui seda emiteerub mullahingamise käigus. Oma roll CO2
emissiooni vähenemisel on ka alustaimestikul, mille areng hoogustub alles pärast
toitaineterikka tuha segamist jääksoo turbasse.
Süsinikusisaldus erinevates turbakihtides (0–10 cm, 11–20 cm, 21–30 cm, 31–40
cm, 40–60 cm) vähenes kordades liikudes ülemistest kihtidest sügavamate kihtide
suunas.
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Tabel 11. Mullahingamine (g m–2 h–1) (keskmine±st.hälve) arukase ja hariliku
kuuse erinevatel katsealadel
Töötlus

Betula pendula

Picea abies

PõT10

0,13

0,15

PT10+PõT8

0,11

0,13

Kontroll

0,14

0,24

PõT10

0,08±0,07

0,072±0,04

PT10+PõT8

0,182±0,07

0,205±0,05

Kontroll

0,123±0,07

0,07±0,01

PõT10

0,067±0,02

0,135±0,02

PT10+PõT8

0,105±0,07

0,083±0,06

Kontroll

0,105±0,07

0,18±0,03

PõT10

0,08±0,03

0,07±0,00

PT10+PõT8

0,196±0,11

0,053±0,02

Kontroll

0,05±0,04

0,03±0,01

Juuli 2013

August 2013

September 2013

Oktoober 2013

Arengukava Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga
majanduse suunas aastaks 2050 (2013) näeb ette, et vältimaks turbakaevandamisest
tulenevaid täiendavaid emissioone, viiakse turbakaevandusalade sulgemise järel
nendel läbi taastamistegevused, esmase eesmärgiga luua tingimused soode
taastekkeks, sh süsiniku sidumiseks turbana. Teiseks võimalikuks maakasutuseks on
mahajäetud kaevandusalade metsastamine, mis samuti võimaldab teatud määral
kompenseerida kaevandamata turba jätkuval mineraliseerumisel atmosfääri lenduva
süsiniku hulka. Mahajäetud freesturbaväljade kasutamine põllu- või rohumaana toob
kaasa jätkuvalt suured emissioonid ja need välistatakse. Kaevandusalade laiendamisel
lähtutakse põhimõttest, et samavõrra taastatakse kaevandusest mahajäetud sooalasid
või rakendatakse nende metsastamist.
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3.13. Veerežiimi reguleerimisest jääksoodes
Jääksoodes, kus tootmise lõpetamisest on möödas aastakümneid, ei toimi enam
kunagi rajatud kraavivõrgustik, mille korrasolekust aga sõltub metsa kasvamaminek.
Kui otsustatakse jääksood kasutada metsamaana, tuleb esmalt tagada liigse vee
äravool (Pikk, 2011). Puhatu ammendatud freesturbaväli, kus kaevandamisest on
möödas paarkümmend aastat, võis täheldada pooleldi turbamulda täis olevatest ja oma
kuivendamisülesannet mittetäitvatest kraavidest tingitud valitsevat liigniiskust. Kuna
kaevandamisega avatud turbalasundi sügavamad kihid on äärmiselt halva veehoide ja
veemahutavuse võimega, võivad jääksoodele langevad sademed kergesti moodustada
pinnapealseid ajutisi veekogusid, mida võis ka uuritud aladel täheldada. Isetekkeliste
järvede poolt enda alla võetavate alade pindala on Puhatus suurenenud hüppeliselt just
viimastel aastatel ja ajutistest veesilmadest on saanud püsivad veekogud. Liigniiskuse
negatiivset mõju võis täheldada istutatud puude kasvus: vastuvõtlikud olid seisva
pinnavee suhtes männiistikud. Kiire kasvuga arukase puhul ei täheldatud liigniiskuse
negatiivset mõju ning arvata võib, et mingil ajahetkel on kiiresti mõõtmeid kogunud
puude edasiseks biomassi formeerumiseks vajalik veekogus tagatud momendil
valitseva liigniiskuse näol. Mõõdetud turbaniiskuse näitajad olid negatiivses
korrelatsioonis puude kõrguskasvuga (p<0,05, r=0,65) – mida kõrgema pinnaveega
alal puud kasvasid, seda väiksemad olid nende kõrguskasvud ja seda suurem puude
väljaminek, seda peamiselt männi puhul.
Tänu Puhatu jääksoos valitseva liigniiskuse tõttu oleks mõeldav rakendada ka
taassoostmise protsesse, kuna amortiseerunud kuivendusdrenaaži korrastamine täies
mahus oleks liiga ressursimahukas. Samuti oleks jääksoo mitme erineva
taastamisvõimaluse kasutamine heaks eelduseks mosaiikse ja mitmekesises maastiku
loomisel, luues sedasi tingimused suurema liigirikkuse tekkimiseks antud alal.
Veetaseme tõstmine ja veetaseme sesoonse stabiilsuse tagamine on peamised
eeldused soostumisprotsessidele. Taassoostumistingimuste loomiseks tuleks:
1. sulgeda kuivenduskraavid veekindlalt, et korrastataval alal vett kinni hoida
(Karofeld, 2011). Kuivenduskraavide sulgemise eesmärgiks on korrastataval
alal hoida kinni võimalikult palju vett, et tagada kõrgem ja ühtlane veetase.
Kraavide tõkestamisega saavutatakse veetaseme tõus eeskätt kevadel ja
sügisel.
2. taassoostumise protsesside õnnestumiseks tuleks jälgida, et veetaseme sügavus
jääksoo eri osades ei ületaks 20–30 cm, samas on lubatud lühiajalised ja
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madalad üleujutused (Karofeld, 2011). Selline veetaseme tõstmine ja hoidmine
vähemalt osal alal Puhatu jääksoost ei nõuaks suuri ressursse, sest halvas
seisukorras oleva kraavivõrgustiku tõttu võis täheldada kõrget veetaset antud
alal – sügisel läbiviidud vaatlused näitasid, et veetase jäi maapinnast
keskmiselt 25 cm sügavusele, suvel sademetevaesemel perioodil veetase
langes.
3. sobivamate hüdroloogiliste tingimuste loomiseks tuleks kraavide sulgemise
järel mitmekesistada mikroreljeefi näiteks osalise üleskündmisega (Karofeld,
2011). Vallid aitavad koguda ja säilitada vihma- ning lumesulamisvett ja
takistada turba ärakannet üleujutusperioodil.
4. kui spontaansele taastamisele eelistatakse aktiivset taastamist, tuleb leida
lähim sobiv turbasambla taimefragmentide doonorala.
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Projekti tulemused
Kuigi jääksoode taastamisvõimalusi on mitmeid (nt sootekkeprotsesside taastamine,
energianiit, marjakasvatus jne), peetakse metsastamist üheks paljutõotavamaks ning
säästlikumaks võimaluseks taastaimestada jääksood. Metsastamine loob uusi taastuva
energia allikaid ja taastab kaevandatud alade floora ja fauna mitmekesisuse.
Toitaineterikaste tootmisjääkide (puutuhk, põlevkivituhk jt) taaskasutamisega
vähendatakse väärtuslike lubiväetiste kuhjamine prügilatesse (puutuhk) või
ladestusväljakutele (põlevkivituhk) ja tasakaalustatakse seni defitsiidis olnud mitmete
toiteelementide (eelkõige P ja K) bilanss jääksoo turbas, mis omakorda loob eeldused
puude kasvamanikuks ja oluliselt kiirenenud biomassi formeerumiseks.
Projekti tulemusel valmis uuring, mille peamised tulemused on järgmised:
1. esialgsed katsed AS-st Narva Elektrijaamad pärineva põlevkivituhaga lubavad
oletada, et lisaks puutuhale on ka selle tööstusheitme näol tegemist perspektiivse
tuhaga kiirendamaks puude kasvu toitainetevaestel ammendatud freesturbaväljadel.
Tuginedes esialgsetele puude juurdekasvu näitajatele võib öelda, et parimaid tulemusi
saadi segutuha kasutamisel, milles oli põlevkivituha sisaldus ülekaalus.
2. võrreldes väetamata alaga suurendasid põlevkivituhk ning segutuhk (puutuhk segus
põlevkivituhaga) turbaviljakust – mitmete mineraalelementide sisaldus tõusis
märgatavalt, eriti kaaliumi- ja fosforisisaldus. Need elemendid on mullas väga
vajalikud, kuna aitavad taimedel paremini lämmastikku omastada. Eriti tõstis
segutuha kasutamine kaaliumisisaldust turbas, see oli kuni 32 korda suurem
kontrollala vastavatest näitajatest. Muutused turba fosforisisalduses olid samuti
olulised, kuid mõnevõrra tagasihoidlikumad - segutuhaga väetatud alal oli
fosforisisaldus kuni 19 korda suurem kui tuhaga töötlemata ala turbas. Eelnevalt
happelise reaktsiooniga olnud turba pH tõusis mitme ühiku võrra kuni pH-ni 7,7,
millega tekkis istutatavatele puutaimedele ja külvide arenguks sobiv kasvupinnas.
Raskmetallide sisaldused turbaproovides jäid oluliselt alla lubatud ohtlike ainete
sisalduste piirväärtustele pinnases;
3.

suurenenud

mineraalelementide

sisaldust

täheldati

ka

puude

assimilatsiooniorganites – lehtedes ja okastes. Kõigi uuritud puuliikide (arukask,
harilik kuusk, harilik mänd) puhul ületas vaid kaltsium Ingestadi poolt etteantud taime
kasvuks vajaliku optimaalse taseme. Võttes etaloniks Ingestad’i poolt väljatöötatud
peamiste toitainete (N, P, K, Ca, Mg) optimaalse vahekorra erinevates puuliikides
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võib öelda, et ka pärast tuhkadega väetamist on P, K ja Mg vahekord taimedes
balansist väljas, samas on toimunud nihe paremuse poole võrreldes kontrollala
näitajatega. Eeldada võib, et suuremate tuhakoguste lisamisel võib toitainete vahekord
nihkuda veelgi ideaali ehk Ingestad’I etaloni poole, tagades puude veelgi kiirema
kasvu;
4. erinevate tuhakogustega (PT10+PõT8, PT15+PõT15, PT10+PõT15, PT15+PõT10,
PõT10) rajatud katsealade tulemused näitavad, et suurimat kõrguse juurdekasvu (41
cm) ja juurekaela diameetrit (11 cm) täheldati arukaskede puhul, mida oli töödeldud
segutuhaga (PT10+PõT15). Okaspuude tagasihoidlik kasv esimesel aastal peale
väetamist tuleneb istutusjärgsest stressist. Kindlasti mõjutab kõigi uuritud puuliikide
kasvunäitajaid valitsev liigniiskus, sest aladel, mis on tootmisest väljas paarkümmend
aastat, ei täida kraavitus oma ülesannet;
5. väetamine ei avaldanud märgatavat mõju kuuse esimese aasta võrsete ja okaste
kasvule. Selgitavaks asjaoluks on, et peale istutamist on puud stressis ning kohanevad
uute kasvutingimustega. Okka ja võrse kasvule mõjus paremini mõlema okaspuuliigi
puhul kasvupinnase väetamine puu- ja põlevkivituhaga;
6. puude vegetatiivorganite (okas, võrse, tüvi, juur) biomassid suurenesid sarnaselt
kasvuparameetritega. Võrse keskmine kuivmass, 100 okka keskmine kuivmass ja
juurte kuivmass olid nii kuuse kui männi puhul suuremad puu- ja põlevkivituhaga
väetatud katsealal;
7.

vaatamata

arvamusele,

et

kuusk

ei

sobi

ammendatud

freesturbaväljal

kasvatamiseks, näitas just see liik okaspuudest suuremat produktiivsust biomassi
kasvatamisel antud katsealal. Peale teist kasvuperioodi oli ühe kuuse keskmiseks
biomassiks segutuhaga väetatud alal 61,3 g. Männi keskmine biomassi juurdekasv
puu kohta oli suurim puu- ja põlevkivituhaga väetatud alal - 27,8 g. Biomassi jaotuvus
on liigiti erinev – kuusel moodustavad suurema osa biomassist juur ja okkad, männil
seevastu juur ning tüvi;
8. kuuse ellujäämise protsent on tuhkadega väetatud aladel kõrgem kui männil. Teada
on, et jääksoodel on suureks probleemiks mullapinna kõrge temperatuur, mis takistab
puude kasvamaminekut. Väetamine aitab tõsta puude ellujäävuse protsenti, kuna
kasvamine viljakamal pinnasel aitab puudel suurendada resistentsust negatiivsetele
keskkonnamõjudele. Tuhaga väetatud katsevariantides oli kase ja kuuse ellujäävus
100%. Männil seevastu oli suremus väetatud alade puudel suurem kui väetamata
kontrollala puudel;
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9. turbast emiteeruva CO2 mõõtmistulemused näitavad, et kõige intensiivsemat
mullahingamist võis täheldada kogu vegetatsiooniperioodil arukase katsealal, mida oli
töödeldud segutuhaga (PT10+PõT8), seda eriti ala keskosas.
Saadud teadmistele-kogemustele tuginedes on võimalik hinnata Eesti erinevates
piirkondades ammendatud jääksoode metsastamisvõimalusi. Kindlasti tuleks teostada
jätkuuuringut, et saada andmeid väetamise mõju kestvusest turbapinnasele ning puude
kasvule ja biomassi formeerumisele.
Projekti prioriteetideks oli noorteadlaste kaasamine ja positiivsete teadustulemuste
kiire rakendamine praktikasse. Suurendamaks projekti kasutegurit publitseeriti töö
käigus saadud tulemused ja esitleti neid seminaridel, infopäevadel, konverentsidel jm.
erinevatele huvigruppidele. Projekti käigus saadud teadmised ja kogemused on
leidnud rakendamist EMÜ bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes.

Tuginedes varasematele katsetulemustele ning Puhatu ja Tudulinna jääksoole
2013. aasta kevadel rajatud puu- ja põlevkivituha katsealade tulemustele võib
öelda, et:
1.

kõige ökonoomsem viis on lagedad alad metsastada kasutades puude
kasvamamineku parandamiseks ja biomassi formeerumise kiirendamiseks
bioenergeetikas tekkivaid toitaineterikkaid tuhkasid (puutuhk, põlevkivituhk
jt.);

2.

lähtuvalt Tudulinna soo lagedate alade turba jääklasundi paksusest (0,3–0,6
m) sobib antud ala metsastamiseks;

3.

alade metsastamisel tuleksid puuliikidena arvesse arukask ja harilik mänd.
Eestis seni läbiviidud katsetuste tulemused näitavad, et arukase aastane
juurdekasv (u. 0,8–1 m) ja biomassi formeerumine on mitmetes kordades
intensiivsem kui männi kasv (aastane juurdekasv u. 0,2–0,4 m);

4.

tuginedes turba keemilistele analüüsidele (vt. tabel 2) on Tudulinna soos
soovituslikuks toitaineterikka tuha (puutuhk jt.) koguseks kase puhul 25
t ha–1 (istutus) ning männi puhul 15 t ha–1 (istutus);

5.

esialgsed katsed Narva elektrijaamast toodud põlevkivituhaga lubavad
oletada, et lisaks puutuhale on ka selle tööstusheitme näol tegemist
perspektiivse tuhaga kiirendamaks puude kasvu freesturbaväljadel. Eriti
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tõhus on põlevkivituhk segus puutuhaga, soodustades ka alustaimestiku
tekkimist ja kasvu. Segutuhaga töödeldud aladel on hakanud kasvama lisaks
rohttaimedele (kõrvenõges, paiseleht, põdrakanep) paju ja männi loodulik
uuendus, samas kui kontrollalal või kasutades vaid põlevkivituhka
alustaimestik praktiliselt puudub;
6.

seega võiks lisaks puutuhale kasutada Puhatu ammendatud freesturbavälja
metsastamiseks segutuhka, milles on puutuhk segatud põlevkivituhaga.
Kolm kuud pärast katsealade rajamist mõõdetud tulemused Puhatu
freesturbaväljal näitavad, et kõige intensiivsem kasv on segutuhaga
(PT10+PõT15) töödeldud kaskedel. Väga hästi mõjus põlevkivituha (8 ja 10
t ha–1) kasutamine kuuse kasvule, tagasihoidlikum mõju kuuse kasvule oli
sama tuha kasutamisel segus puutuhaga. Võrreldes kontrollala puude
kasvuga, ei ole 3 kuud peale tuhkadega töötlemist võimalik täheldada
statistiliselt usaldatavat erinevust erinevate katsealade mändide kasvus;

7.

eelistada tuleks koldetuhka lendtuhale, sest lendtuhk võib sisaldada üle
lubatud normi raskmetalle (Cd, Zn, Pb, As);

8.

arvestada tuleb, et peale toitaineterikka tuha laotamist hoogustub loodusliku
kaseuuenduse kasv;

9.

tuha laotamisel tuleks püüda säilitada olemasolevad elujõulised puud;

10.

kuivenduskraavide rekonstrueerimisel tuleks arvestada, et veetaset ei
alandataks ülemäära palju, sest peale puutuha segamist turbasse
intensiivistub istutatavate puude juurdekasv ja biomassi formeerumine
oluliselt, mis omakorda eeldab piisava veekoguse olemasolu;

11.

vältida tuleks tuha laotamist lumele, sest kevadiste lumesulamisvetega võib
leeliselist tuhka (pH = 10–12) sattuda kraavi, kus vees lahustudes võib
kanduda mõjutama ka sood ümbritsevaid alasid;

12.

kevadisel tuha laotamisel (soovitatavalt koos turbasse segamisega) on
toitaineterikka (sh. raskmetallid) tuha väljaleostumine ja sattumine
kraavidesse vähetõenäoline, sest tuhas sisalduvad toitained kasutatakse
suures osas ära istutatud puutaimede, aga ka soodsate toitumistingimuste
tekkimisel

hea

stradimomendi

saavutava

loodusliku

uuenduse

ja

rohttaimestiku poolt;
13.

tuha segamisel turbasse tõuseb pH 7-ni, mistõttu on raskmetallid
väheliikuvad ja oht saastada ümbritsevaid alasid väike;
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14.

jääksoode kattumine puit- ja rohttaimestikuga vähendab oluliselt jääksoo
tuleohtlikkust, samuti väheneb turba mineraliseerumine, paraneb ala
mikrokliima ja suureneb looduslik mitmekesisus;

15.

maapinna kõrge temperatuur jääksoo pinnal on üheks olulisemaks puude
kasvamaminekut takistavaks teguriks, samuti on sagedased taimede
külmakahjustused, pärsitud on noorte taimede juurekava väljakujunemine
(külmakohrutused) ning komplitseeritud on noorte seemikute ellujäämine
ammendatud

freesturbaväljadel.

Jääksoode

kompensatsioonväetamisel

puutuhaga suureneb märgatavalt seni taime kasvu limiteerinud elementide
(eeskätt P ja K) sisaldus turba ülemises kihis ja tasakaalustub toitainete
bilanss kasvuturbas, mis suurendab eriti noorte taimede vastupanuvõimet
ebasoodsatele ilmastikutingimustele;
16.

tuhkades (eriti puutuhas) sisalduva K, aga peamiselt P kaasabil toimub
intensiivse kasvuga puude võrsete õigeaegne puitumine, mistõttu väheneb
külmakahjustuste esinemine ja suureneb noorte taimede ellujäävus;

17.

samuti vähendab mahajäetud freesturbaväljade edukas rekultiveerimine
õhku lenduva kasvuhoonegaasi kogust, mis omab väga suurt lokaalset ja
globaalset tähtsust.

Tänusõnad
Käesolev projekt on on valminud tänu KIK-i põhifinantseerimisele ning Eesti Energia
Narva Elektrijaamad AS (kaasfinantseerimise leping nr T13096MIPH) ja RMK
kaasfinantseerimisele

(istutusmaterjaliga

varustamine).

Läbiviidud

uuring

on

jätkuprojekt KIK-i projektidele nr. 29 (Jääksoode turba toiteelementide bilansi
tasakaalustamine ja puude kasvu stimuleerimine biokütuste tuhkadega (puu- ja
turbatuhk), 2010) ja nr. 51 (Ahtme mk ammendatud jääksoode ökoloogiline analüüs
selgitamaks perspektiivseid rekultiveerimisvõimalusi, 2008).

Innovaatilisus ja rakenduslik tähtsus
Käesoleva töö tulemused on uue väärtusega, sest biomassi produktsioon ja juurte
morfoloogilised adaptatsioonid, samuti aineringe ja süsiniku akumulatsioon
ammendatud freesturbaväljade puistutes on senini olnud Eestis suhteliselt väheuuritud
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teema. Tulemused võimaldavad anda soovitusi puuliikide valikul freesturbaväljade
metsastamiseks muutuvates ökoloogilistes ja majanduslikes tingimustes.
Antud teema on aktuaalne, sest:
1. Eesti Keskkonnastrateegia üks prioriteete on soodustada tootmisjääkide
taaskasutamist ja jäätmetega saastatud alade vähendamist;
2. Eesti

Keskkonnastrateegia

näeb

ette,

et

tuleb

peatada

loodusliku

mitmekesisuse vähenemine ja arendada maastike taastamist ning välja töötada
ja rakendada kaevandatud alade kaasaja nõuetele vastav rekultiveerimise
süsteem;
3. freesturbaalade korrastamise vajadust märkis ka Riigikontroll 2005. a.
Auditis;
4. Eesti Valitsuse tegevusprogrammis on keskkonnapoliitika üheks eesmärgiks
muuta jäätmete taaskasutusnõuete täitmise kontrolli süsteem toimivaks,
viidates jäätmete taaskasutuse aktuaalsuse olulisele suurenemisele.
Seega tuleb kiiremas korras töötada välja keskkonnaohutud, ressursisäästlikud ja
jätkusuutlikud võtted põlevkivituha taaskasutamiseks, et vähendada reostussurvet
keskkonnale.
Olulisimad

aspektid,

miks

tulevikus

peaks

metsastamiseks

sobivad

freesturbaväljad (taas)metsastama, kasutades selleks erinevaid toitaineterikkaid
tuhkasid:
1. Majanduslik aspekt – senised arvutused näitavad, et metsastamise teel on
ammendatud freesturbaväljade taaskasutusse võtmine üks odavamaid võimalusi;
2. Bioloogiline aspekt – freesturbaalade taastaimestumisel (puu- ja põlevkivi segutuha
segamisel turbasse ei parane mitte ainult puittaimede kasv vaid seni täiesti taimedeta
aladel hakkab arenema ja kasvama ka rohttaimestik) suureneb nende alade
bioloogiline mitmekesisus;
3.

Süsinikubilansi

mõjutamine

–

mahajäetud

freesturbaväljade

edukas

rekultiveerimine vähendab turba minaralisatsiooni ja ärakannet, samuti väheneb õhku
lenduva kasvuhoonegaasi kogus, mis omab väga suurt lokaalset ja globaalset tähtsust;
4. Tööstusjäätmete taaskasutamine – ringlusse ehk taaskasutusse suunatakse tagasi
keskkonnasõbralikud ja rikkalikult taimedele vajalikke toitaineid sisaldavad tuhad
(põlevkivituhk, puutuhk jt.), mis seni on läinud suures osas tootmisjäätmetena
prügimäele (puutuhk) või ladustatud tuhaväljadele (põlevkivituhk).
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Samal teemal kaitstud tööd:


Kerttu Elm, EMÜ, magistritöö Erinevate biokütuste tuhkade mõju puude
maapealse ja maaaluse biomassi formeerumisele ammendatud freesturbaväljadel,
juhendajad: K. Ots ja T. Kuznetsova, kaitses töö juunis 2013 hindele "B"

Lähiajal kaitstavad kursuse-, bakalaureuse- ja doktoritööd:






Madis Aarpuu, Tallinna Tehnikagümnaasium, kursusetöö Ammendatud
freesturbaväljade erinevate rekultiveerimisvõimaluste ökoloogilis-majanduslik
võrdlusanalüüs, juhendaja K. Ots, kaitsmise aeg: detsember 2013.
Sander Rembel, EMÜ, bakalaureuse töö Bioenergeetikas tekkivate tuhkadega
väetamise mõju puude kasvule Puhatu freesturbaväljal, juhendajad K. Ots ja K.
Kikamägi, kaitsmise aeg: jaanuar 2014.
Ahto Korbe, bakalaureuse töö Oru ammendatud turbaväljadel puude kasvu
stimuleerimine tootmisjäägina tekkivate tuhkadega, juhendajad K. Ots ja K.
Kikamägi, kaitsmise aeg: juuni 2014.
Kairi Kliimand, bakalaureuse töö Puutuha mõju puude biomassi produktsioonile
Ulila ammendatud freesturbaväljal, juhendajad K. Ots ja K. Kikamägi, kaitsmise
aeg: juuni 2014.
Karin Kikamägi, EMÜ, doktoritöö teema Tööstusheitmete mõju puude kasvule
ammendatud freesturbaväljadel, juhendaja K. Ots. Õppeaeg 1. sept. 2008 – 1.
sept. 2013. Orienteeruv kaitsmise aeg: sügis 2014.

Samal teemal avaldatud artiklid ja konverentsiteesid:



Artikkel – Kikamägi, K., Ots, K., Kuznetsova, T., Pototski, A. 2013. The
growth and nutrients status of conifers on ash-treated cutaway peatland. Trees
– Structure and Function DOI 10.1007/s00468-013-0929-2
Konverentsiteesid – Kuznetsova, T., Lukjanova, A., Ots, K., Rosenvald, K.,
Ostonen, I., Lõhmus, K. 2012. Forest ecosystem development on reclaimed
mining areas in Estonia. 8th European Conference on Ecological Restoration,
9–14 September, 2012, České Budejovice, Czech Republic.

Projekti
tulemuste
esitlemine
konverentsidel/seminaridel
sh.
rahvusvahelistel:
 Suuline ettekanne – Ots, K., Kikamägi, K. 2012. Ash recycling – current
situation in Estonia. Workshop Ash recycling benchmarking, 15–16 May
2012, Växjö, Sweden.
 Suuline ettekanne – Ots, K., Kikamägi, K. 2013. Elektrienergia tootmisel
tekkiv tuhk – pelgalt tootmisjääk või väärtuslik väetisaine? Turba
Ümarlaud, 3–4. oktoober 2013, Soomaa Keskus.
 Posterettekanne Kuznetsova, T., Lukjanova, A., Ots, K., Rosenvald, K.,
Ostonen, I., Lõhmus, K. Forest ecosystem development on reclaimed mining
areas in Estonia. 8th European Conference on Ecological Restoration, 9–14
September, 2012, České Budejovice, Czech Republic.
 Posterettekanne – Kikamägi, K., Ots, K., Kuznetsova, T., Lukjanova, A.,
Klõšeiko, J. Põlevkivituha mõju puude kasvule Puhatu ammendatud
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freesturbaväljal. Põlevkivi Konverents, 15. november 2012, Jõhvi
Kontserdimaja, Ida-Virumaa.
Posterettekanne – Kikamägi, K., Ots, K., Kuznetsova, T., Lukjanova, A.,
Klõšeiko, J. Stimulating the growth of trees with wood and oil shale ashes on a
Puhatu cutaway peatland. RMK teadusseminar, 11. detsember 2012, Dorpatise
Keskus, Tartu.
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