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Rähkmullad on koreserikkad põuakartlikud või 
parasniisked mullad, mida iseloomustab tugev karbo-
naatsus. Kuivematel ja õhema huumushorisondiga 
aladel esinevad madalaboniteedilised leesikaloo ja 
kastikuloo kasvukohatüüpi metsad, niiskematel 
aladel aga sinilille kasvukohatüüpi männikud ja 
kaasikud. Rähkmuldade vähediferentseerunud profii-
lis on määrava tähtsusega huumushorisont. Tingi-
tuna kaltsiumirikkusest on huumushorisont 
huumuserikas ja struktuurne. Seoses varise inten-
siivse lagunemisega pidevat kõdukihti harilikult ei 
moodustu. 

Prt 185: Vaimõisa – Raplamaa. 
Kastikuloomännik.
Koreserikas rähkmuld (Kr)
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Paepealsed mullad on peenkivised lubja- ja huumus-
rikkad õhukesed mullad, mille peal lasuva peenese-
lise ja/või koreselise mullakihi tüsedus on kokku alla 
30 cm, mille keemine on kõrgemal kui 30 cm. 
Paepealsed mullad on automorfsed peenkivised 
lubja- ja huumusrikkad väga õhukesed või õhukesed 
mullad. Nad on kujunenud paemurendil või paasi 
katvatel setetel, millel kasvav taimestik kannatab 
enamiku vegetatsiooniperioodist põua all. Paepealsed 
mullad on tekkinud tüüpilisel kujul Põhja-Eesti lava-
maa paekalda läheduses ja mitmesugustel paekõvi-
kutel, mille pinnakatteks on lokaalne paemurend või 
põhimoreen. Paepealsed mullad on väga lühikese 
profiiliga (A- ja R-horisondid). R on vähemurenenud 
või murenemata paas. Vastavalt huumushorisondi 
tüsedusele eristatakse väga õhukesed (A-horisont alla 
10 cm) ja õhukesed (A 10–30 cm) paepealsed mullad. 
Neil esinevad madalaboniteedilised leesikaloo ja 
kastikuloo kasvukohatüüpi metsad.

Prt 80: Oidrema – Pärnumaa.
 Kastikuloomännik.
Õhuke paepealne muld (Kh´´)
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Prt 3: Vääna – Harjumaa. 
Kastikuloomännik.
Õhuke paepealne muld (Kh´´) Sama puistu koos alustaimestiku ja metsaga
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Rähksed gleimullad on karbonaatsed ja korese-
rikkad mullad, milles keemine esineb kõrgemal kui 
30 cm. Rähksed gleimullad on alaliselt (ka keskmiselt) 
liigniisked mullad, mille pealmiseks horisondiks on 
toorhuumuslik horisont. Rähksetel gleimuldadel 
esinevate lubikaloo kasvukohatüüpi männikute 
boniteet on madal (IV–V) ebastabiilse veerežiimi 
tõttu. See-tõttu tuleb nende puistute uuendusraiete 
aega ja tehnoloogiat väga hoolikalt valida

Prt 186: Ööriku – Saaremaa. 
Lubikaloomännik
Rähkne gleimuld (Gk)
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Prt 127: Ilpla – Saaremaa. 
Lubikaloomännik.
Rähkne gleimuld (Gk) Sama puistu  koos alustaimestikuga
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Leedemullad on liivalõimisega metsamullad, mille 
pealmiseks horisondiks on metsakõdu. Kõdu all on 
selgesti väljakujunenud leethorisont (Ea) või esineb 
nõrku leetumise tunnuseid. Leethorisondile järgneb 
sageli mitmekihiline raud- või huumusilluviaalne 
sisseuhtehorisont (Bs, Bh, Bhs). Lähtekivimiks (C) on 
väga mitmesuguse päritolu ja keemilis-mineraalse 
koostisega liivad, mis moodustavad erineva pinna-
moega alasid (luited, liivikud, mõhnastikud jne). 
Tugevalt happelised ja madala küllastusastmega mul-
lad. Luidete ja liivikute kvartsliivale, kus põhjavesi on 
üle 3 m sügavusel, on kujunenud IV–V boniteedi 
samblikumännikud.

Prt (L-II): Sagadi – Lääne-Virumaa. 
Samblikumännik.
Keskmiselt leetunud leedemuld (LII)



41

Prt (KIK 12654): Mõniste – Võrumaa. 
Samblikumännik.
Keskmiselt leetunud leedemuld (LII) Sama puistu koos alustaimestikuga
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Leedemullad on liivalõimisega metsamullad, mille 
pealmiseks horisondiks on metsataimestiku varisest 
moodustunud metsakõdu. Metsakõdu all huumus-
horisont kas puudub või on alla 5 cm. Üldjuhul on 
tüsedam huumushorisont madala huumusesisal-
dusega (<1%). Orgaanilise aine akumulatsiooni-
horisontide all esineb nõrga leetumise puhul nõrku 
leetumise tunnuseid ja muld on tugevalt happeline. 
Mineraalselt rikkalikuma koostisega leedemuldadel 
esinevad II ja III boniteedi pohlamännikud, kus 
alusmets puudub või on väga liigivaene. 

Prt 4: Tallinn – Harjumaa. 
Pohlamännik.
Nõrgalt leetunud leedemuld (LI)
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Prt 28: Vasavere – Ida-Virumaa. 
Pohlamännik.
Nõrgalt leetunud leedemuld (LI)

Prt 174: Saru – Võrumaa. 
Pohlamännik.
Nõrgalt leetunud leedemuld (LI)
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Leedemullad on liivalõimisega metsamullad, mille 
pealmiseks horisondiks on metsakõdu. Huumuslikud 
leedemullad on tüüpiliste leedemuldade (ehk leede-
muldade) ja leetunud muldade vahepealsed mullad 
ning neid saab eristada tüüpilistest nõrga kamar-
dumise esinemise alusel. Nende tüüpprofiil on seega 
O-A-Ea-B-C, millel leidub looduses väga palju varian-
te. Nii näiteks võib metsakõdu horisont olla mitme-
kihiline, huumushorisont erineva tüseduse ja huu-
musesisaldusega, leethorisont kas puududa (nagu 
antud mulla profiili puhul) või olla tüse ja selgelt 
välja kujunenud. Üldjuhul korreleerub leethorisondi 
väljakujunemise selgus  sisseuhtehorisondi välja-
kujunemise selgusega. Huumuslikel leedemuldadel 
valitsevad enamasti jänesekapsa-pohlamännikud. 
Sageli esineb kuuske kas järelkasvuna või II rindes, 
harvem seguliigina ülarindes

Prt 25: Männikuvälja – Lääne-Virumaa. 
Jänesekapsa-pohlamännik.
Nõrgalt leetunud huumuslik 
leedemuld (L(k)I)
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Prt 25: Männikuvälja – Lääne-Virumaa. 
Jänesekapsa-pohlamännik.
Nõrgalt leetunud huumuslik leedemuld 
(L(k)I)     Puistu koos alustaimestikuga

Prt 169: Saatse – Põlvamaa. 
Jänesekapsa-pohlamännik.
Nõrgalt leetunud huumuslik 
leedemuld (L(k)I) 
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Leedemullad on liivalõimisega metsamullad, mille 
pealmiseks horisondiks on metsakõdu. Kõdu all on 
selgesti väljakujunenud leethorisont (Ea) või esineb 
nõrku leetumise tunnuseid. Leethorisondile järgneb 
sageli mitmekihiline raud- või huumusilluviaalne 
sisseuhtehorisont (Bs, Bh, Bhs). Lähtekivimiks (C) on 
väga mitmesuguse päritolu ja keemilis-mineraalse 
koostisega liivad, mis moodustavad erineva pinna-
moega alasid (luited, liivikud, mõhnastikud jne). 
Klassikaliste leedemuldade profiil on: O1-O2-O3-Ea-
Bs-BC-C. Tugevalt happelised ja madala küllastus-
astmega mullad. Leethorisondi väljakujunemise 
selgus üldjuhul korreleerub sisseuhtehorisondi 
arengu selgusega. Nendel muldadel esinevad pohla, 
kanarbiku ja sambliku kasvukohatüübid.

Prt 175: Misso – Võrumaa. 
Pohlamännik 
Keskmiselt leetunud leedemuld (LII)
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Sekundaarsed leedemullad on moodustunud põllu- 
ja rohumaade leetunud liivmuldade metsastumise/
metsastamise tagajärjel. Keskmiselt ja tugevasti 
leetunud liivmuldade metsastumisel arenevad 
mullad, mille profiilis on kaks leethorisonti. Alumine 
(kui ta esineb) on varasematel aegadel tekkinud, st 
primaarne ja ülemine, hilisem on sekundaarne. 
Tüüpprofiil on seega O-Ea´´-A-Ea´-B-C. Nõrgalt lee-
tunud lähtemulla (nõrgalt leetunud liivmulla) korral 
(käesolev profiil) alumine leethorisont sekundaarse 
leedemulla profiilis puudub (O-Ea´´-A-B-C). Kõigile 
sekundaarsetele leedemuldadele on ühiseks tunnu-
seks metsakõdu olemasolu ja leetumisprotsessi toi-
mumine. Peale selle esineb nõrka kamardumist või 
on säilunud reliktne huumushorisont (A). Nendel 
muldadel esinevad enamasti jänesekapsa-pohla- 
männikud.

Prt (L-II): Karula – Võrumaa. 
Jänesekapsa-pohlamännik.
Sekundaarne leedemuld (Ls) 
Puistu koos alustaimestikuga
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Prt (L-II): Karula – Võrumaa. 
Jänesekapsa-pohlamännik. 
Sekundaarne leedemuld (Ls).    Sama puistu koos alustaimestiku ja metsaga
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Leedemullad on liivalõimisega metsamullad, mille 
pealmiseks horisondiks on metsakõdu. Huumuslikud 
leedemullad on tüüpiliste leedemuldade (ehk leede-
muldade) ja leetunud muldade vahepealsed mullad 
ning neid saab eristada tüüpilistest nõrga kamar-
dumise esinemise alusel. Nende tüüpprofiil on seega 
O-A-Ea-B-C, millel leidub looduses väga palju varian-
te. Metsakõdu horisont võib olla mitmekihiline, 
huumushorisont erineva tüseduse ja huumuse-
sisaldusega, leethorisont kas puudub või võib olla 5–
15 cm tüsedune ja selgelt välja kujunenud. Leethori-
sondi väljakujunemise selgus korreleerub sisseuhte-
horisondi väljakujunemise selgusega. Huumuslikel 
leedemuldadel valitsevad enamasti jänesekapsa-
pohlamännikud. Kui sügavamal on raskemat lõimist, 
siis esineb sageli kuuske kas järelkasvuna või II 
rindes.

Prt 194: Vastseliina – Võrumaa. 
Jänesekapsa-pohlakuusik.
Keskmiselt leetunud huumuslik 
leedemuld (L(k)II) 
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Gleistunud huumuslikud leedemullad on valdavalt 
kujunenud liivadel (piiratud ulatuses ka saviliivadel) 
metsavarise akumuleerumisel maapinnale ja selle 
lagunemise mõjul ning nende huumuskattes võib 
eristada metsakõdu kihtide all nõrgalt välja kuju-
nenud huumushorisonti. Gleistunud huumuslike 
leedemuldade tüüpprofiil on seega O-A-Ea-Bg-Cg 
väga paljude variantidega. Nii võib kõdu all olla 
erineva tüsedusega ja huumusesisaldusega huumus-
horisont, leethorisont võib olla nõrgalt välja kuju-
nenud nagu antud mullaprofiili puhul. Leethorisondi 
all on vahel ka mitmekihiline raud- või huumus-
illuviaalne sisseuhtehorisont. Oma veerežiimilt on 
need ajutiselt liigniisked mullad, mis on aga metsade 
kasvu seisukohalt optimaalne. Ajutise liigniiskuse 
mõju peegeldub nii gleistumistunnuste esinemises 
Cg-horisondis kui ka selgemini väljakujunenud 
gleistunud Bh-, Bs- või Bhs-horisontide esinemises. 
Valitsev metsakasvukohatüüp neil muldadel on 
jänesekapsa-pohla.

Prt 62: Kuru – Ida-Virumaa.
 Jänesekapsa-pohlamännik. 
Gleistunud nõrgalt leetunud huumuslik 
leedemuld (L(k)Ig). Puistu alustaimestikuga
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Sama puistu koos alustaimestiku ja metsaga

Prt 162: Aistra – Valgamaa. 
Jänesekapsa-pohlamännik. 
Gleistunud nõrgalt leetunud huumuslik 
leedemuld (L(k)Ig)
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Gleistunud leetunud mullad on oma ülaosas 
valdavalt kerge lõimisega (liivad või saviliivad) 
mullad ja nende profiil on moodustunud happelisel 
liivasel lähtekivimil ajutiselt liigniisketes tingimus-
tes. Neil esineb selgesti väljakujunenud huumushori-
sont (A), huumus- või raudilluviaalne (Bh, Bs) sisse-
uhtehorisont ja/või leethorisont (Ea). Metsamaadel 
katab mullapinda metsakõdu kiht. Mullad on happe-
lised ning keemine profiilis puudub. Profiili alumises 
osas võib leida selgesti väljakujunenud gleistumise 
tunnuseid (roostetäpid või -laigud, gleilaigud). 
Moodustunud on tsementeerunud nõrgkivi pesadega 
kohvipruun Bhs, selle all roostepruunilaiguline, 
erineva tüsedusega sisseuhtehorisont (Bg), mille all 
on gleistunud lähtekivim (Cg). Gleistunud leetunud 
muldadele    on    tüüpiline   eluviaalne   mullaprofiil 
((O)-A-Ea-(Bhs)-Bg-Cg). Sisseuhtehorisont võib sisal-
dada suuremal või vähemal määral nõrgkivi konk-
retsioone või olla pikemat aega märgadel muldadel 
(nagu prt 114) lausaliselt tsementeerunud. Gleistunud 
keskmiselt leetunud muldades esineb selgesti 
väljakujunenud (5–15 cm) leethorisont või tüse liit-
horisont (EaB). Puistute kasvukohatüüp on jänese-
kapsa-mustika või harvem jänesekapsa.

Prt 114: Uruste – Pärnumaa. 
Jänesekapsa-mustikamännik.
Gleistunud keskmiselt leetunud 
muld (LkIIg)
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Gleistunud tugevasti leetunud huumuslikud 
leedemullad on valdavalt kujunenud liivadel 
(piiratud ulatuses ka saviliivadel) metsavarise 
akumuleerumisel maapinnale ja selle lagunemise 
mõjul. Gleistunud huumuslike leedemuldade huu-
muskattes võib eristada metsakõdu kihtide all 
nõrgalt väljakujunenud alla 5 cm tüsedust huumus-
horisonti. Nende tüüpprofiil on seega O-A-Ea-Bg-Cg 
väga paljude variantidega. Nii võib kõdu all olla 
erineva tüsedusega ja huumusesisaldusega huumus-
horisont, leethorisont on tüse ja selgelt välja kujune-
nud. Leethorisondi all on vahel ka mitmekihiline 
raud- või huumusilluviaalne sisseuhtehorisont (Bs, 
Bh). Leethorisondi arenemise selgus seostub 
sisseuhtehorisondi väljakujunemise selgusega. Oma 
veerežiimilt on need ajutiselt liigniisked mullad, mis 
on aga metsade kasvu seisukohalt optimaalne. Ajutise 
liigniiskuse mõju peegeldub nii gleistumistunnuste 
esinemises Cg-horisondis kui ka selgemini välja-
kujunenud gleistunud Bh-, Bs- või Bhs-horisontide 
esinemises. Valitsevad metsakasvukohatüübid neil 
muldadel on kanarbiku või tüüpiline mustika. Prt 115: Pärnu – Pärnumaa. 

Jänesekapsa-mustikamännik.
Gleistunud tugevasti leetunud huumuslik 
leedemuld (L(k)IIIg)
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Gleistunud keskmiselt leetunud leedemullad on 
valdavalt kujunenud liivadel (piiratud ulatuses ka 
saviliivadel) metsavarise akumuleerumisel maa-
pinnale ja selle lagunemise mõjul. Gleistunud leede-
muldadel huumushorisont puudub või on alla 5 cm. 
Orgaanilise aine akumulatsioonihorisontide all on 
neil selgesti väljakujunenud leethorisont, mille all on 
raud- või huumusilluviaalne sisseuhtehorisont. 
Leethorisondi arenemise selgus seostub sisseuhte-
horisondi väljakujunemise selgusega. Gleistunud 
leedemuldade tüüpprofiil on O1-O2-O3-Ea-Bs-Bg-Cg. 
Mullad on ajutiselt liigniisked, mis on metsa seisu-
kohalt optimaalne. Suhteliselt rikkama mineraalse 
koostisega liivadel esinevad II–III boniteedi mustika- 
männikud.

Prt 2: Mustoja – Lääne-Virumaa. 
Mustikamännik.
Gleistunud keskmiselt leetunud 
leedemuld (LIIg)
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Prt 1: Hara – Harjumaa.  
Mustikamännik.
Gleistunud keskmiselt leetunud 
leedemuld (LIIg)

Prt 45: Kuningaküla – Ida-Virumaa. 
Mustikamännik.
Gleistunud keskmiselt leetunud 
leedemuld (LIIg)
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Kõrvalasuval fotol kujutatud gleistunud keskmiselt 
leetund   leedemullal on  tüse   metsakõdu  horisont 
O1-O2-O3 ja üle 20 cm sügavate pesadega EaB hori-
sont. Järgneb Bs ja Cg, kus on näha erineva koostisega 
setete kihte.

Prt 31: Seljaküla – Läänemaa.  
Mustikamännik.
Gleistunud keskmiselt leetunud 
leedemuld (LIIg)
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Prt 41: Rasivere – Lääne-Virumaa. 
Mustikamännik.
Gleistunud keskmiselt leetunud 
leedemuld (LIIg) Sama puistu koos alustaimestikuga
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Sellel mullaprofiilil on 1 m sügavusel teise koostisega 
liiv, mistõttu paistab mullaprofiilis selge piirjoon. See 
ei ole kujunenud mullatekkeprotsessi tulemusena.

Prt 151: Iide – Saaremaa 
Mustikamännik.
Gleistunud keskmiselt leetunud 
leedemuld (LIIg)
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Gleistunud tugevasti leetunud leedemullad on 
valdavalt kujunenud liivadel (piiratud ulatuses ka 
saviliivadel) metsavarise akumuleerumisel maa-
pinnale ja selle lagunemise mõjul. Orgaanilise aine 
akumulatsioonihorisontide all on neil selgesti välja 
kujunenud leethorisont (Ea). Leethorisondi all on 
mitmekihiline raud- või huumusilluviaalne sisseuhte-
horisont. Leethorisondi arenemise selgus seostub 
sisseuhtehorisondi väljakujunemise selgusega. Oma 
veerežiimilt on need ajutiselt liigniisked mullad, mis 
on aga metsade kasvu seisukohalt optimaalne. Ajutise 
liigniiskuse mõju peegeldub nii gleistumistunnuste 
esinemises Cg-horisondis kui ka selgemini välja-
kujunenud gleistunud Bh-, Bs- või Bhs-horisontide 
esinemises. Gleistunud leedemuldade tüüpprofiil on  
O1-O2-O3-Ea-Bs-Bg-Cg. Valitsev metsakasvukohatüüp 
neil muldadel on mustikas, jänesekapsa-mustikas.

Prt 30: Variku – Läänemaa. 
Mustikamännik.
Gleistunud tugevasti leetunud 
leedemuld (LIIIg)
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Prt 30: Variku – Läänemaa. 
Mustikamännik. Gleistunud tugevasti 
leetunud leedemuld (LIIIg)
Puistu koos alustaimestiku  ja metsaga

Prt 46: Risti – Hiiumaa 
Mustikamännik.
Gleistunud tugevasti leetunud 
leedemuld (LIIIg)
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Prt 124: Viira – Tartumaa. 
Mustikamännik. 
Gleistunud tugevasti leetunud 
leedemuld (LIIIg) Sama puistu koos alustaimestikuga
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Gleistunud tugevasti leetunud mullad on ajutiselt 
liigniisked, oma ülaosas valdavalt kerge lõimisega 
(liivad või saviliivad) mullad, millel esineb selgesti 
väljakujunenud (toorhuumuslik) huumushorisont, 
leethorisont ja huumus- või raudilluviaalne 
sisseuhtehorisont. Metsaaladel katab mullapinda 
metsakõdu kiht. Moodustunud on roostepruuni-
laiguline erineva tüseduse ja tsementeerunud 
pesadega sisseuhtehorisont, mille all on gleistunud 
lähtekivim. Looduslikus seisus kattuvad need mullad 
palu- või laanemetsadega, mille taimkate on iseloo-
mulik mustika või jänesekapsa-mustika kasvukoha-
tüüpidele. Puistutest domineerivad männikud, kuid 
esineb ka kuusikuid, okaspuu-lehtpuu segapuistuid ja 
kaasikuid. Sellel mullal kasvavate mustika- ja jänese-
kapsa-mustika kasvukohatüüpi palumetsade boniteet 
on keskmine (II–III). Parimad metsad kasvavad 
saviliivade ja liivsavide vahekihtidega gleistunud 
nõrgalt leetunud erimitel.

Prt 184: Kärevere – Tartumaa. 
Jänesekapsa-mustikakuusik.
Gleistunud tugevasti leetunud
 muld (LkIIIg)
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Rähkmullad on koreserikkad põuakartlikud või 
parasniisked mullad, milliseid iseloomustab tugev 
karbonaatsus. Niiskematel ja tüsedama huumus-
horisondiga aladel esinevad sinilille kasvukohatüüpi 
kuusikud, männikud ja kaasikud. Rähkmuldade 
vähediferentseerunud profiilis on määrava täht-
susega huumushorisont. Tingituna kaltsiumi-
rikkusest on huumushorisont huumuserikas ja struk-
tuurne. Seoses varise intensiivse lagunemisega 
pidevat kõdukihti harilikult ei moodustu.

Prt 35: Nõrava – Harjumaa. 
Sinilillekuusik. 
Rähkmuld (K)
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Prt 187: Sooniste – Raplamaa. 
Sinilillemännik. Rähkmuld (K)

Prt 189: Kernu – Harjumaa. 
Sinilillekuusik. Rähkmuld (K)
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Sama puistu koos  alustaimestikuga
Prt 20: Lükati – Harjumaa. 
Sinilillemännik. Rähkmuld (K)
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Leostunud mullad on kujunenud tugevasti 
karbonaatsel (rähksel) lähtekivimil ja nende 
pindmisest osast on vähemalt 30 cm tüseduselt vabad 
karbonaadid leostunud. Leostunud muldadele on 
iseloomulik savistunud (šokolaadipruuni) horisondi 
(Bw, cambic) esinemine huumushorisondi ja lähte-
kivimi vahel. Keemine algab neil muldadel tavaliselt 
30-60 cm pealt. Leostunud mullad on tänu oma 
liivsavilõimisele ja heale looduslikule drenaažile 
automorfsed parasniisked mullad. Mullaprofiili 
diferentseeritus ja mulla omadused on tihedalt 
seotud lähtekivimi karbonaatsuse, karbonaatide leos-
tumise ulatuse ja savistunud (Bw) horisondi formee-
rumisega. Leostunud muldade profiil koosneb tava-
liselt horisontidest A-Bw-C, samuti võivad esineda 
üleminekuhorisondid ABw või BC. Neil esinevad 
metsad on kõrgeboniteedilised, enamasti sinilille 
kasvukohatüüpi.

Prt 190: Sääse – Lääne-Virumaa. 
Sinilillekuusik. Leostunud muld (Ko)
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Prt 38: Jõgisoo – Järvamaa. 
Sinilillemännik. Leostunud muld (Ko) Sama puistu koos  alustaimestikuga
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Prt 40: Avispea – Lääne-Virumaa. 
Sinilillemännik. 
Gleistumistunnustega leostunud 
muld (Ko(g))    Puistu koos alustaimestikuga

Gleistunud (gleistumistunnustega) leostunud 
muldade peamiseks tunnuseks on selgesti eristatava 
šokolaadipruuni värvusega saviakumulatiivse hori-
sondi olemasolu koos profiili alumises osas avaldu-
vate gleistumise tunnustega Cg- või BCg- horisontide 
esinemisega. Oma nimetuse – pruunmullad – on nad 
saanud pruunika värvusega saviakumulatiivse 
horisondi järgi. Ajutise liigniiskuse tõttu on sageli 
nende profiilis ka Bwg või Btg horisondid. Mullad on 
kujunenud tugevasti karbonaatsel lähtekivimil ajuti-
selt kõrgemale tõusvatest põhjavetest lühiajalise 
liigniiskuse mõjul. Gleistunud leostunud muldade 
profiil koosneb tavaliselt horisontidest A-Bwg-Cg või 
A-Bwg-(BCg)-Cg, samuti võivad esineda ülemineku-
horisondid ABw või BCg. Keemine algab nendel 
muldadel kas Bwg või vähemalt BCg horisondis 
(harilikult 30–60 cm sügavusel). Neil esinevad metsad 
on kõrgeboniteedilised, enamasti naadi ja ka sinilille 
kasvukohatüüpi. 
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Prt 158: Jõksi – Põlvamaa. 
Sinilillemännik. Leetjas muld (KI)

Leetjad mullad on automorfsed karbonaatsel 
lähtekivimil kujunenud mullad, mille profiilis esineb 
nõrgalt väljakujunenud eluviaalne (El) horisont. 
Keemine esineb nende profiilis enamasti Bt- või BC-
horisondis (sügavusvahemik 60–90 cm). Eluviaalsest 
horisondist on ibe- ja tolmuosakesed osaliselt ümber 
paigutatud (eluvieerunud), lessiveerunud järgnevasse 
tekstuursesse või metamorfsesse-tekstuursesse sisse-
uhtehorisonti. Leetjate muldade sagedasem profiili 
ehitus on A-El-Bt-C või A-ElB-B-(Bt)-C. Võib esineda 
ka A-El-Bt-BC-C või A-AEl-B-C, st üleminekuhorison-
tidega profiile. Leetjatel muldadel esinevad metsad 
on kõrgeboniteedilised, enamasti sinilille kasvu-
kohatüüpi. 
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Prt 103: Paaksima – Viljandimaa. 
Sinilillekuusik. Leetjas muld (KI) Sama puistu koos alustaimestiku ja metsaga
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Prt 135: Meeri – Tartumaa. 
Jänesekapsamännik. 
Nõrgalt leetunud muld (LkI)

Leetunud mullad on parasniisked või põuakartlikud, 
oma ülaosas selgesti väljakujunenud huumushori-
sondiga mullad. Leetunud muldade huumushorisont 
on mõõdukalt või tugevasti happeline ning keemine 
üldjuhul profiilis puudub. Jaotamise aluseks on 
leethorisondi väljakujunemine. Nõrgalt leetunud 
muldadel leethorisont kas puudub, on õhuke (<5 cm), 
esineb sopistustena või esineb vaid õhuke (<15 cm) 
leet- ja sisseuhte- liithorisont (EaB). Tüüpiline profiil 
võib olla järgmine: (O)-A-(Ea, EaB)-B-C. Looduslikus 
seisus kattuvad leetunud mullad peamiselt laane- või 
palumetsadega ning valdavalt jänesekapsa- või 
jänesekapsa-pohlamännikutega. Puistute produktiiv-
sus nendel muldadel on kõrge (I–II boniteet). Selgelt 
on neil välja arenenud suure katvusega samblarinne. 
Suurema savisisalduse korral esineb muldadel ka 
jänesekapsa männi-kuuse-kase segapuistuid. Parimad 
metsad kasvavad saviliivadel ja liivsavi vahekihtidega 
leetunud mulla erimitel.
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  Prt 167: Mäesaare – Võrumaa. 
  Jänesekapsamännik. 
  Nõrgalt leetunud muld (LkI)

Prt 147: Päidla – Valgamaa. 
Jänesekapsamännik. 
Nõrgalt leetunud muld (LkI)
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Gleistunud leetunud mullad on ülaosas valdavalt 
kerge lõimisega (liivad või saviliivad) mullad ja nende 
profiil on moodustunud happelisel liivasel 
lähtekivimil ajutiselt liigniisketes tingimustes. Neil 
esineb selgesti välja kujunenud huumushorisont ja/
või leethorisont (Ea), huumus- või raudilluviaalne 
(Bh, Bs) sisseuhtehorisont. Metsamaadel katab 
mullapinda metsakõdu kiht. Mullad on happelised 
ning keemine profiilis puudub. Profiili alumises osas 
võib leida selgesti välja kujunenud gleistumise 
tunnuseid (roostetäpid või –laigud, gleilaigud). 
Moodustunud on roostepruunilaiguline, erineva 
tüseduse ja tsementeerunud (Bhs) pesadega sisse-
uhtehorisont (Bg), mille all on gleistunud lähtekivim 
(Cg). Gleistunud leetunud muldadele on tüüpiline 
eluviaalne mullaprofiil ((O)-A-Ea-Bg-Cg). Sisseuhte-
horisont võib sisaldada suuremal või vähemal määral 
nõrgkivi konkretsioone või olla lausaliselt tsemen-
teerunud. Gleistunud nõrgalt leetunud muldadel 
leethorisont kas puudub või on õhuke (<5 cm), sageli 
esineb sopistustena või esineb vaid õhuke (<15 cm) 
leet- ja sisseuhte liithorisont (EaB). Tüüpiline profiil 
võib olla seega (O)-A-(Ea, EaB)-Bg-Cg. Puistute kasvu-
kohatüüp on naadi või jänesekapsa.

Prt 13: Kudruküla –Ida-Virumaa. 
Jänesekapsamännik.
Gleistunud nõrgalt leetunud muld (LkIg) 
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Prt 65: Kalgi – Hiiumaa. Jänesekapsakaasik. 
Gleistunud nõrgalt leetunud muld (LkIg)
(Mullaprofiili määramist segavad settelise
 liiva kihid)

Sama puistu koos alustaimestikuga
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Prt 104: Järtsaare – Viljandimaa.
Jänesekapsamännik. 
Gleistunud nõrgalt leetunud muld (LkIg)

  Prt 108: Selgise – Tartumaa.
  Jänesekapsamännik. 
Gleistunud nõrgalt leetunud muld (LkIg)
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Prt 131: Naistevalla – Viljandimaa. 
Jänesekapsakuusik. 
Gleistunud nõrgalt leetunud muld (LkIg) Sama puistu koos alustaimestikuga
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Prt 123: Maramaa – Tartumaa. 
Jänesekapsakuusik.
Näivleetunud (kahkjas) muld (LP)

Näivleetunud (kahkjad) mullad on väheste 
ülagleistumise tunnustega metsana parasniisked 
mullad, mille ülemine (30–80 cm) kiht on saviliiv või 
kerge liivsavi ja alumine ühe-kahe astme võrra 
raskema lõimisega. Oluliseks tunnuseks on mulla-
profiilis selgesti nähtavad sügavad „keeled“ või 
väljasopistused, mis on tekkinud alumise raskema 
lõimisega mullakihi ülaosa lõhedesse (pragudesse) ja 
soppidesse. Keeltes ja nende kohal olnud ajutine 
ülavesi on põhjustanud keelte heledama värvuse 
(ülagleistumine koos eluvieerumisega ehk Elḡ teke), 
keelte all oleva sisseuhtehorisondi tihenemise ja/või 
keelte kohal oleva kihi muutumise kahvatu-pruuniks 
sinna kogunenud amorfse raua mõjul (Baf-horisondi 
teke). Profiili ehituse järgi eristatakse pruune 
kahkjaid (LP) muldi tüüpprofiiliga A-Baf-Elḡ-Bt-C2 ja 
heledaid kahkjaid (L(P)) muldi, mille profiilis puudub 
amorfse rauaga kollakaspruuniks värvunud Baf hori-
sont ning tüüpprofiil on A-Elḡ-Bt-C2. Looduses on 
nende kahe mulla vaheldumine väga sage ning nende 
eraldamine mullakontuuridena raskendatud. Puistu-
te boniteet on kõrge ja kasvukohatüübiks on pea 
eranditult jänesekapsa.
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Prt 157: Raudsepa – Valgamaa. 
Jänesekapsakuusik. 
Näivleetunud muld (LP)

  Prt 165: Linnamäe – Võrumaa. 
  Jänesekapsakuusik. 
  Näivleetunud muld (LP)



82

Prt (L-II): Mäksa – Tartumaa. 
Jänesekapsakuusik. 
Näivleetunud muld (LP) Sama puistu koos alustaimestiku ja metsaga
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Prt 171: Sänna – Võrumaa. 
Jänesekapsakuusik. 
Näivleetunud muld (LP)

  Prt 172: Kurgjärve – Võrumaa. 
  Jänesekapsakuusik. 
  Näivleetunud muld (LP)
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Prt 153: Lanksaare – Pärnumaa. 
Jänesekapsakuusik. 
Gleistunud näivleetunud muld (LPg)

Gleistunud kahkjate muldade profiilis esinevad 
alumise lõimisekihi ülaosa lõhedesse ja pragudesse 
tekkinud selgesti nähtavad sügavad keeled ja 
väljasopsitused (näivleetumise tunnused). Selles pro-
fiili osas võib leida ajutise liigniiskuse (gleistumise) 
tunnuseid.   Gleistunud   kahkjate   muldade ülemine 
(30–80 cm tüsedune) kiht on kergema ja alumine ühe-
kahe astme võrra raskema lõimisega. Selle tõttu 
koguneb ajuti profiili ülavett, mille mõjul moodus-
tuvad anaeroobsed tingimused ning toimub gleis-
tumine. Selgesti nähtavad sügavad keeled või välja-
sopistused, mis on tekkinud raskema lõimisega 
alumise mullakihi ülaosa lõhedesse ja pragudesse, on 
heledama värvusega, näides justkui leethorisondina. 
Selle all asuv sisseuhtehorisont on tihenenud, roh-
kesti rauakonkretsioone ja gleilaike sisaldav. Sügava-
mal asuvas alumise lähtekivimi kihis on aga gleis-
tumise tunnuseid vähem. Gleistunud kahkjate mulda-
de profiil on seega eluvio-akumulatiivne ja keskosas 
liigniiskuse tunnustega. Tüüpprofiili ehitus A-(Bsg)-
Elḡ-Btg-C2 näitab, et lähtekivim ei kannata liig-
niiskuse all. Sellel mullal kasvavad põhiliselt puistud, 
mille kasvukohatüüp on jänesekapsa-mustika, harva 
ka jänesekapsa.



ARUMETSAD

 Loometsad
 Nõmmemetsad
 Palumetsad
 Laanemetsad
 SALUMETSAD
 Soovikumetsad
 Rabastuvad metsad

Soometsad

Samblasoometsad
Rohusoometsad
Kõdusoometsad

Puistangud
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Prt 67: Üdruma – Läänemaa.
Naadikaasik. 
Gleistunud rähkmuld (Kg) 

Gleistunud rähkmullad on ajutiselt liigniisked 
mullad, mis on kujunenud karbonaatsel rähk- ja 
veerismoreenil, rannaklibul või koreselistel fluvio-
glatsiaalsetel setetel. Gleistunud rähkmullad paik-
nevad nõrgalt lainjate moreentasandike madalamatel 
osadel. Neid muldi iseloomustab kõrge karbonaatsus 
(keemine on kõrgemal kui 30 cm), suur peenkivisus ja 
vähediferentseerunud ning sageli lühike mullaprofiil. 
Gleistunud keskmise sügavusega rähkmuldadel 
kasvavad naadi kasvukohatüüpi salumetsad. Puistus 
domineerivad kaasikud ja kuusikud, kus esineb ka 
laialehelisi puuliike. Puistud on kõrge tootlikkusega 
(Ia ja I boniteet). Alusmets on liigirikas, alustaimestik 
lopsakas, samblarinne hõre ja katkendlik. Gleistunud 
rähkmuldade produktiivsust limiteerivaks teguriks 
võib olla ajutine liigniiskus, kuid nende viljakuse 
tagab enamikule taimedele soodne reaktsioon ning 
suur huumuse- ja lämmastikusisaldus. Muldade 
ajutise liigniiskuse tõttu tuleb eriti sademete-
rohketel aastatel hoolikalt valida raieaega ja kasuta-
tavat tehnoloogiat.
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Prt 42: Oonurme – Ida-Virumaa. 
Naadikaasik. 
Gleistunud leetjas muld (KIg)

Gleistunud leetjate muldade peamiseks tunnuseks 
on selgesti eristatav pruunika värvusega saviakumu-
latiivne horisont lessiveerunud (El) horisondi all. 
Profiili alumises osas on gleistumise tunnustega Cg- 
või BCg- horisont. Oma nimetuse – pruunmullad – on 
nad saanud pruunika värvusega saviakumulatiivse 
horisondi järgi. Ajutise liigniiskuse tõttu on sageli 
nende profiilis ka Bwg või Btg horisondid. Mullad on 
kujunenud tugevasti karbonaatsel lähtekivimil 
ajutiselt kõrgeletõusvate põhjavete lühiajalise liig-
niiskuse mõjul. Gleistunud pruunmuldade savistunud 
horisondis leidub sinakaid ning hallikaid gleilaike ja 
roostetäppe. Keemine algab enamasti Bt või BC-
horisondis 60–90 cm vahel. Gleistunud leetjate 
muldade sagedasem profiili ehitus on A-Elg-Btg-Cg 
või A-ElBg-Bg-(BCg)-Cg. Gleistunud leetjatel muldadel 
esinevad enamasti kõrgeboniteedilised naadi kasvu-
kohatüüpi metsad. 
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Prt 42: Oonurme – Ida-Virumaa. 
Naadikaasik. Gleistunud leetjas 
muld (KIg)     Puistu koos alustaimestikuga 

  Prt 193: Sortsi – Jõgevamaa. 
  Naadikuusik. 
  Gleistunud leetjas muld (KIg)
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Prt 183: Hirmuküla – Viljandimaa. 
Naadikuusik.
Gleistunud leetjas muld (KIg) Sama puistu koos alustaimestikuga 





ARUMETSAD

 Loometsad
 Nõmmemetsad
 Palumetsad
 Laanemetsad
 Salumetsad
 SOOVIKUMETSAD
 Rabastuvad metsad

Soometsad

Samblasoometsad
Rohusoometsad
Kõdusoometsad

Puistangud
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Prt 70: Vahakõnnu – Raplamaa. 
Osjamännik.
Leostunud gleimuld (Go) 

Leostunud gleimullad on alaliselt liigniisked mullad, 
mille oluliseks diagnostiliseks tunnuseks peale alalist 
liigniiskust peegeldavate tunnuste olemasolu (toor-
huumusliku iseloomuga orgaanilise aine akumu-
latsioonihorisondi esinemine ja profiili alumise osa 
tugev gleistumine) saviakumulatiivse (BwG või BwtG) 
horisondi esinemine. Leostunud gleimuldade kuju-
nemist karbonaatsel lähtekivimil tõendab keemise 
esinemine eespool nimetatud horisondis (valdavalt 
30–60 cm sügavusel). Leostumisele viitab aga pind-
miste kihtide vaesumine vabadest karbonaatidest, 
mille tõttu seal puudub keemine. Looduslikel aladel 
on pindmised horisondid nõrgalt happelised. Leos-
tunud gleimuldade tüüpprofiil on (O)-AT-BwG-CG. 
Muidu küllaltki kõrge produktiivsusega muldadel 
(sõnajala, angervaksa kasvukohatüüp) esineb ka 
madalama produktiivsusega (IV–V boniteet) osja ja 
tarna kasvukohatüüpi puistuid. Raiete seisukohalt on 
need metsad väga tundlikud raie aja ja tehnoloogia 
õige valiku suhtes.
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Prt 192: Kildema – Pärnumaa. 
Osjamännik. 
Leostunud gleimuld (Go)

  Prt 44: Kaatermu – Ida-Virumaa. 
  Kuivendatud angervaksakuusik. 
  Leostunud gleimuld (Go)
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Prt 120: Rebaste – Viljandimaa. 
Kuivendatud angervaksakuusik. 
Leostunud gleimuld (Go) Sama puistu koos alustaimestikuga 
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Prt 29: Mustanina – Ida-Virumaa 
Kuivendatud tarna-angervaksakaasik
Küllastunud turvastunud muld (Go1)

Turvastunud mullad on alaliselt ehk tugevalt 
liigniisked  mullad,  mille ülemiseks  horisondiks   on 
10–30 cm tüsedune turbahorisont või turvastunud 
metsakõdu. Turbahorisondi all asuv mineraalse 
materjaliga mullaosa on tugevasti gleistunud, mida 
näitab lausaldase gleihorisondi või tugevasti gleis-
tunud lähtekivimi, sisseuhte- või eluviaalse horisondi 
esinemine. Raskema lõimise korral (savi ja liivsavi) 
väljendub tugev gleisumine (BG, CG, G) sinakas- või 
rohekashallide toonide domineeruvuses, mille foonil 
esineb üksikuid roostepruune ja kollakaid laike. 
Kerge lõimise korral (liivad, kruusad) väljendub 
tugev gleistumine hallil foonil rohkete roostetäppide 
olemasolus. Küllastunud turvastunud muldade 
turbahorisont on tänu neutraalsele või nõrgalt 
happelisele reaktsioonile keskmiselt kuni hästi 
lagunenud. Profiile võib olla mitmesuguseid. Näiteks 
olgu toodud T-BG-CG; T-G-CG ja T-G1-G2-G3. Neil 
muldadel kasvavad angervaksa, osja või tarna 
kasvukohatüüpi lehtpuu segametsad, mis on väga 
tundlikud raie aja ja tehnoloogia õige valiku suhtes.



96

Prt 195: Rassiku – Jõgevamaa. 
Kuivendatud angervaksakuusik. 
Küllastunud turvastunud muld (Go1)

Prt 64: Käina – Hiiumaa. 
Kuivendatud tarnamännik.
Küllastunud turvastunud muld (Go1)
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Prt 68: Teenuse – Raplamaa. 
Kuivendatud tarnamännik.
Leetjas gleimuld (GI)

Leetjad gleimullad on alaliselt liigniisked mullad, 
mille pealmiseks horisondiks on toorhuumuslik 
horisont AT (metsas OT või õhuke ca 10 cm tüsedune 
T-horisont). Leetjad gleimullad on eluviaalse profii-
liga, kuid ilma leetumise tunnusteta mullad. Toor-
huumusliku epipedoni all esineb neil eluviaalne 
gleistunud (kas pidev või katkendlik horisont ja selle 
all valdavalt tekstuurne saviakumulatiivne horisont, 
mis on tavaliselt tugevasti gleistunud, kuid ei sisalda 
vabu karbonaate (keemine puudub). Tüüpprofiil: 
(O,T)-AT-El-BtG-CG. Sellel mullal kasvavad puistud on 
kasvukohatüübilt väga varieeruvad (angervaksa, 
tarna-angervaksa, osja, tarna). Kuna tegemist on väga 
liigniiskete muldadega, tuleb väga hoolikalt suhtuda 
metsamajandusliku tegevuse kavandamisse ja läbivii-
misse nii aja kui tööde (nt raietööd) tehnoloogia 
valikul. 
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Prt 152: Massiaru – Pärnumaa. 
Kuivendatud tarna-angervaksakuusik.
Leetjas gleimuld (GI)

Leetjad gleimullad on alaliselt liigniisked mullad 
mille pealmiseks horisondiks on toorhuumuslik AT, 
metsas ka kõduhorisont O või sõltuvalt niiskus-
astmest ka ca 10 cm tüsedune hästilagunenud turba-
horisont T. Leetjas gleimuld on eluviaalse (savi-
osakeste väljauhte) horisondiga (pH 5,6–6,5). Toor-
huumusliku horisondi all (nagu käesoleval profiilil) 
esineb paiguti kuni 5 cm tüsedune huumuse sisse-
uhtest määrdunud AEl horisont. Selle alla jääb 
pruunikas vähese saviosakeste sisseuhtega Bt hori-
sont. Profiili allosas umbes 80 cm sügavusel esineb 
nõrka keemist. Sellisel mullal võivad esineda väga 
varieeruvad angervaksa, tarna-angervaksa, osja, 
tarna kasvukohatüübid. Metsamajandusliku tegevuse 
planeerimisel ja läbiviimisel tuleb arvestada nende 
muldade niiskusoludega. 
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Prt 152: Massiaru – Pärnumaa. 
Kuivendatud tarna-angervaksakuusik. 
Leetjas gleimuld (GI)
Puistu koos alustaimestikuga

Prt 129: Kikepera – Pärnumaa. 
Kuivendatud tarna-angervaksakuusik.
Leetjas gleimuld (GI)
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Prt 118: Ivaski – Viljandimaa. 
Kuivendatud tarna-angervaksakaasik.
Leetjas gleimuld (GI) Sama puistu koos alustaimestikuga
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Küllastumata turvastunud mullad on alaliselt ehk 
väga liigniisked mullad, mille turba pHKCl on alla 5,6. 
Samal ajal nende muldade mineraalses osas 
leetumistunnused puuduvad, mis väljendub nii leet- 
kui ka huumus- ja raudilluviaalse horisondi puu-
dumises. Küllastumata turvastunud mullad on tekki-
nud alaliselt liigniisketes tingimustes maapealse 
varise akumuleerumisel õhukese (10–30 cm tüseduse) 
turbahorisondi või turvastunud metsakõdu näol. 
Turbahorisondi all asuvad mineraalsed horisondid 
diferentseeruvad vähe, laskuva veeliikumise puudu-
mise tõttu, kuid alalisest liigniiskusest tingitud 
anaeroobsuse tõttu gleistuvad nad intensiivselt. 
Tüüpprofiil on T-(AT)-G-CG, T-G1-G2-G3 vms. Puistud 
on madala tootlikkusega ning kasvukohatüübilt osja 
või tarna. Kuna tegemist on väga liigniiskete mulda-
dega, tuleb väga hoolikalt suhtuda metsamajandus-
liku tegevuse kavandamisse ja läbiviimisse nii aja kui 
tööde (nt raietööd) tehnoloogia valikul. 

  Prt 102: Rääka – Viljandimaa. 
  Kuivendatud tarnamännik. 
  Küllastumata turvastunud muld (GI1)
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Leede-turvastunud mullad on alaliselt ehk tugevasti 
liigniisked metsa – liivmullad, mille pealmisele hal-
vasti lagunenud turbahorisondile järgneb õhuke, 
mõne sentimeetri tüsedune toorhuumuslik ülemine-
kukiht ja sellele omakorda leet- ning raud- või 
huumusilluviaalne  horisont.  Tüüpprofiil  on   seega 
T-Ea-Bhs-BG-CG või O1-O2-O3-AT-Ea-Bs-BG-CG.   
Leede-turvastunud mullad on tüüpilised metsamullad 
ning neil esinevad sinika- ja karusamblatüüpi rikka-
liku puhmarindega suhteliselt madalaboniteedilised 
männikud. Alusmets tavaliselt puudub. Alalise 
liigniiskuse tõttu tuleb neis puistutes hoolikalt valida 
raiete aega ja tehnoloogiat.

Prt 109: Aula-Vintri – Saaremaa. 
Karusamblamännik.
Leede-turvastunud muld (LG1) 
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Prt 159: Mustjõe – Põlvamaa. 
Karusamblamännik.
Leede-turvastunud muld (LG1) Sama puistu koos alustaimestiku ja metsaga
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Prt 154: Taagepera – Valgamaa. 
Kuivendatud karusambla-mustikamännik.
Leede-turvastunud muld (LG1) Sama puistu koos alustaimestikuga
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Prt 63: Remniku – Ida-Virumaa. 
Kuivendatud sinikamännik 
Leede-turvastunud muld (LG1) Sama puistu koos alustaimestikuga
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Prt 26: Aruvälja – Ida-Virumaa. 
Kuivendatud karusamblamännik. 
Leede-turvastunud muld (LG1)

  Prt 130: Kanaküla – Pärnumaa. 
  Kuivendatud sinikamännik.
  Leede-turvastunud muld (LG1)
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Prt 7: Vahastu – Harjumaa. 
Kuivendatud sinikamännik. 
Leede-turvastunud muld (LG1) Sama puistu koos alustaimestikuga
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Prt 141: Lodja – Pärnumaa. 
Kuivendatud sinikamännik.
Leede-gleimuld (LG).
Puistu koos alustaimestiku ja metsaga

Leede-gleimuldadel toorhuumuslik horisont puudub 
või tema tüsedus on alla 5 cm. Leede-gleimullad on 
kujunenud liivadele turvastunud metsakõdu 
akumuleerumisel maapinnale. Metsakõdu lagune-
mise mõjul tekib tema alla selgesti välja kujunenud 
leethorisont. Leethorisondi all on tavaliselt 
mitmekihiline raud- või huumusilluviaalne sisseuhte-
horisont. Leede-gleimullad on alaliselt liigniisked 
mullad, mis on metsakasvu pidurdava mõjuga. 
Liigniiskus peegeldub rohkete gleistumistunnuste 
esinemises kogu profiili ulatuses. Nende tüüpprofiil 
on O1-O2-O3-(OT)-Ea-Bhs-BG-CG või OT-Ea-Bhs-BG-
CG. Leede-gleimuldadel kasvavate sinika- ja karu-
samblamännikute boniteet on IV–V. Alalise liig-
niiskuse tõttu tuleb neis puistutes hoolikalt valida 
raiete aega ja tehnoloogiat. 
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Prt 47: Hullo – Läänemaa. 
Karusambla-mustikamännik. 
Leede-gleimuld (LG)

  Prt 84: Võidula – Pärnumaa. 
  Kuivendatud karusambla-mustikakuusik 
  Leede-gleimuld (LG)
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Prt 43: Mäetaguse – Ida-Virumaa. 
Kuivendatud siirdesoomännik.
Väga õhuke siirdesoomuld (S´)

Siirdesoomullad on alaliselt liigniisked turvas-
mullad, mille pindmiseks kihiks on üle 30 cm tüsedu-
ne halvasti lagunenud või lagunemata sfagnumturba 
horisont. Siirdesoomuldadena käsitletakse soomuldi, 
mille sügavaima turbakihi moodustab eutroofne 
(toitaineterikas) turvas ja pindmise kihi (20-30cm) 
oligotroofne (toitainetevaene) turvas. Siirdesoomul-
lad, milledel turba tüsedus 30–50 cm, on väga õhuke-
sed siirdesoomullad. Õhukese siirdesoo turba tüsedus 
on 50–100 cm ja sügavate siirdesoomuldade turbakihi 
tüsedus on üle 100 cm. Siirdesood tekivad põhjavee-
liselt toitumiselt üleminekul sademeteveelisele toitu-
misele kas madalsoodest või oligotroofsete leede-
turvastunud muldade edasisel soostumisel. 
Siirdesoomuldadel kasvavad madalaboniteedilised 
(IV–V boniteet) siirdesoomännikud ja -kaasikud või 
männi ja kase segapuistud. Kõigi soomuldade puhul 
tuleb olla väga hoolikas metsaraie aja ja tehnoloogia 
valikul. 
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Prt 121: Meleski – Viljandimaa. 
Kuivendatud siirdesoomännik.
Õhuke siirdesoomuld (S´´)

Siirdesood tekivad põhjaveeliselt toitumiselt üle-
minekul sademeteveelisele toitumisele kas madal-
soodest või oligotroofsete leede-turvastunud mulda-
de edasisel soostumisel. Käesoleval fotol esitatud 
õhukese siirdesoomulla profiil algab 10 cm tüseduse 
rohekas- kuni pruunikashalli lagunemata või vähe-
lagunenud turbaga T1, mis koosneb lagunemata või 
vähelagunenud turbasambla surnud osadest. Sellele 
järgneb 15 cm tüsedune keskmiselt lagunenud turba-
sambla turvas T2. Keskmiselt lagunenud turbale järg-
neb ca 55 cm tüsedune hästilagunenud turvas T3. 
Turbakihi all 80 cm sügavuselt algab sinakashall 2Cg 
horisont, mis koosneb tugevasti gleistunud tolmjast 
peenliivast (siirdesoomulla mineraalosa peal asuvate 
horisontide lähtekivimiks on turvas). 
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Prt 117: Sandra – Viljandimaa. 
Kuivendatud siirdesoomännik. 
Õhuke siirdesoomuld (S´´1-2)

  Prt 88: Kaavere – Jõgevamaa. 
  Kuivendatud siirdesoomännik. 
  Õhuke siirdesoomuld (S´´1-2)
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Siirdesoomuldadena käsitletakse soomuldi, mille 
turba sügavaima kihi moodustab eutroofne (toitaine-
terikas) turvas ja pindmise kihi (20–30 cm) 
oligotroofne (toitainetevaene) turvas. Samas tüübis 
käsitletakse  ka soomuldi,  mille  kogu   mullatüsend 
(50–60 cm)  koosneb mesotroofsest (keskmise toitai-
netesisaldusega) turbast – siirdesooturbast. Siirde-
sood tekivad põhjaveeliselt toitumiselt üleminekul 
sademeteveelisele toitumisele kas madalsoodest või 
oligotroofsete leede-turvastunud muldade edasisel 
soostumisel. Siirdesoomuldadel kasvavad madala-
boniteedilised (IV–V boniteet) siirdesoomännikud ja 
-kaasikud või männi ja kase segapuistud. Kõigi soo-
muldade puhul tuleb olla väga hoolikas metsaraie aja 
ja tehnoloogia valikul.

Prt 59: Käru – Lääne-Virumaa. 
Siirdesoomännik.
Õhuke siirdesoomuld (S´´2-3)
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Sügavate siirdesoomuldade turbakihi tüsedus on 
üle 100 cm. Siirdesood tekivad põhjaveeliselt 
toitumiselt üleminekul sademeteveelisele toitumisele 
kas madal-soodest või oligotroofsete leede-
turvastunud mulda-de edasisel soostumisel. Fotol 
kujutatud siirde-soomulla profiil algab 20 cm 
tüseduse keskmiselt lagunenud turbaga (T2), milles 
esineb rohekas- kuni pruunikashalle vähelagunenud 
turbaga (T1) laike. Sellele järgneb 10 cm tüsedune 
pruunikasmusta vär-vusega hästilagunenud turvas 
T3. 30 cm sügavuselt algab tumepruuni, kohati kuni 
kollakaspruuni värvusega keskmiselt lagunenud 
turvas (T2). Kõigi soomuldade puhul tuleb olla väga 
hoolikas metsaraie aja ja tehnoloogia valikul.

Prt 75: Tooma – Jõgevamaa. 
Kuivendatud siirdesoomännik 
Sügav siirdesoomuld (S´´´1)
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Prt 75: Tooma – Jõgevamaa. 
Kuivendatud siirdesoomännik 
Sügav siirdesoomuld (S´´´1)
Puistu koos alustaimestiku ja metsaga

Prt 140: Võidu – Pärnumaa. 
Kuivendatud siirdesoomännik.
Sügav siirdesoomuld (S´´´1-2)
Puistu koos alustaimestiku ja metsaga
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Prt 23: Neeruti – Lääne-Virumaa.
Kuivendatud siirdesoomännik.
Sügav siirdesoomuld (S´´´2-3) Sama puistu koos alustaimestikuga
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Prt 50: Jaakna – Läänemaa. 
Kuivendatud siirdesoomännik 
Sügav siirdesoomuld (S´´´1) Sama puistu koos alustaimestiku ja metsaga
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Madalsoomuldadena käsitletakse põhjaveelise 
toitumisega toitaineterikkaid (eutroofseid) soomuldi. 
Turbahorisondi (>30 cm) moodustab peamiselt roht- 
ja puittaimede ning lehtsammalde mitmesuguses 
lagunemisjärgus olev substraat – madalsooturvas. 
Madalsood on kujunenud kas veekogude kinni-
kasvamisel või poolhüdromorfsete muldade edasise 
soostumise tagajärjel. Puistutest moodustavad 
valdava osa madalsoo kaasikud. Harvem leidub ka 
männikuid ning kuivendatud aladel sanglepikuid ja 
kuusikuid. Alalise liigniiskuse tõttu tuleb nende 
puistute raiumise aega ja tehnoloogiat väga hoolikalt 
valida.

Prt 98: Kuhu – Pärnumaa. 
Kuivendatud madalsookaasik.
Sügav madalsoomuld (M´´´3)
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Kõdusoona vaadatakse hästi kuivendatud ja hästi-
lagunenud madalsoomuldi, harvem ka siirdesoo-
muldi. Mustika-kõdusoo kasvukohatüüp on levinud 
tasastel või nõrga kaldega aladel. Puistutest esinevad 
põhiliselt kuusikud ja kaasikud, kuivendatud siirde-
soode puhul männikud. Puistute produktiivsus võib 
sõltuvalt turba koostisest ja lagunemisastmest olla II 
kuni IV boniteet. Raie puhul tuleks hoolikalt valida 
raieaega ja tehnoloogiat, et vältida metsaaluse rohu-
kamara hävitamist. 

Prt 76: Reastvere – Jõgevamaa. 
Mustika-kõdusoomännik.
Sügav madalsoomuld (M´´´3)
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Kõdusoona vaadatakse hästi kuivendatud ja 
hästilagunenud madalsoomuldi, harvem ka 
siirdesoomuldi. Jänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüüp 
paikneb madalatel tasandikel ja lohkudes. Puistutest 
domineerivad kuusikud, sagedased on ka segametsad 
(kuuse-kase-haava). Puistute produktiivsus võib 
sõltuvalt turba koostisest ja lagunemisastmest 
vastata I kuni III boniteedile. Raie puhul tuleks 
hoolikalt valida raieaega ja tehnoloogiat, et vältida 
metsaaluse rohukamara hävitamist. 

Prt 133: Kalbuse – Viljandimaa. 
Jäneskapsa-kõdusookuusik.
Sügav madalsoomuld (M´´´3)
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Prt 21: Mustjõe – Harjumaa.
Jäneskapsa-kõdusookuusik. 
Sügav madalsoomuld (M´´´2-3) Sama puistu koos alustaimestiku ja metsaga
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Tehisjad mullad on tekkinud inimtegevuse tagajärjel, 
kui pealismuld on hävitatud või osaliselt segatud 
alusmullaga. Puistangumullad on kujundatud 
rekultiveerimise käigus looduslikule puistangu-
materjalile. Paljud tehismuldade lähtematerjalid on 
oma omaduste poolest potentsiaalselt viljakad. 
Hilisem tehismulla areng sõltub rekultiveerimise 
tehnoloogiast. Käesoleva mullaprofiili puhul on 
ülemine 2–3 cm tüsedune organogeenne kiht 
moodustunud halvasti ja keskmiselt lagunenud 
männiokka, okste ja kooretükikeste varisest. Sellele 
järgneb määrdunud hallikaspruun, kohati rohekas 
tehispinnas C, mille ülemise osa korese sisaldus on 
väiksem (15 kuni 20%), kuid sügavuse suurenedes 
tõuseb korese sisaldus kuni 80 protsendini. Kores 
koosneb suures osas diktüoneemakildast, mis on 
segunenud paekivi rähaga.

Prt 5: Maardu – Harjumaa. 
Mineraalne puistangumännik.
Puistangumuld (Tu)
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Prt 5: Maardu – Harjumaa. 
Mineraalne puistangumännik.
Puistangumuld (Tu) Sama puistu alustaimestikuga
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Kiviõli puistangumulla pealmise 1–2 cm tüseduse 
kihi moodustab halvasti ja keskmiselt lagunenud 
männiokka, okste ja kooretükikeste varis. Sellele 
järgneb kuni 17 cm tüsedune mustjas rohekaskollase 
varjundiga keskmise liivsavi kiht, mis sisaldab 
hallituselaadse kirmega kaetud rähatükke 
läbimõõduga     5–6 cm, kihiseb pinnalt.     Selle all on  
ca 10 cm tüsedune kohati huumusaineid sisaldav 
ookerjate täppidega hulgaliselt suuri rähatükke (läbi-
mõõdus 10–15 cm) sisaldav keskmine kuni raske 
liivsavi, millele järgneb rohekashall kohati ookerja 
varjundiga põhiliselt aherainest koosnev (60–80%) 
kiht. Kuna Kiviõli puistang on Maardu omast vanem, 
siis meenutab varise all olev 3–5% orgaanilise 
süsiniku sisaldusega kiht rohkem huumushorisonti.

Prt 26A: Kiviõli – Ida-Virumaa. 
Mineraalne puistangumännik.
Puistangumuld (Tu)
Puistu koos alustaimestiku ja metsaga



















































Metsamuld on vägagi määravaks faktoriks metsa- 
tüpoloogias, siiski pole võimalik klassifitseerida 
metsakooslusi ainult üheliigiliste tunnuste alusel 
(puistu koosseis, mullastikutingimused, taimkate 
jne), vaid seda tuleb teha tunnuste kompleksi alusel,
võttes arvesse kõiki ökosüsteemi komponente, mis
on olulised metsaökosüsteemi iseloomustamiseks.
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