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SISSEJUHATUS 

Uurimistöö on osa Viljandi Huvikooli algatatud „Allikaprojektist“, mille eesmärgiks on Viljandi 

järve äärsete  allikate uurimine, kaardistamine ja eelkõige inimeste hulgas allikate kasutamise 

propageerimine. Minu uurimistöö seisneb allikate lähedaste muldade analüüsis. Eesmärgiks on 

mulla omaduste analüüsimine, mille põhjal saab järeldada, miks allikas just seal maapinnale 

tuleb ning seostada kasvukohatüübiga. 

Selleks, et muldi analüüsida, valitakse uuritav ala, tehakse kaeve, mullaprofiilist pilt ning 

võetakse mullaproovid. See teostati välivaatluste käigus  kolmel uurimisretkel. Esimene retk 

toimus 1. juulil 2013. aastal, vaatlused said teoks Viljandi järve läänekaldal ning sellel retkel 

kaeveid ei tehtud, vaid lepiti kokku edaspidine töökäik. Teine vaatlusretk teostati 16. Septembril 

2013. aastal ning selle käigus teostati kaeved ning koguti andmed kahe viljandi järve põhja- ja 

lääne kaldal asuva allika ääres.  Kolmandal retkel käis töö autor iseseisvalt 27. oktoobril 2013. 

aastal Viljandi järve idakaldal ja selle käigus teostati kaeve ning koguti andmed ühe allika juures. 

Mullaproovide keemilised ja füüsikalised analüüsid teostati Viljandi Gümnaasiumi keemia 

laboris 2013-2014 aastal. 

 Koos „Allikaprojekti“ eestvedaja  Peep Tobrelutsuga Viljandi Huvikoolist esitleti uurimistöö 

tulemusi iga-aastasel keskkonnamessil „Elukvaliteet“ (vt lisa 3). Mess leidis aset 6.-7. detsembril 

2013. aastal Tartus ning selle jaoks koostati eelnevalt ka stend, kus oli lisaks projekti üldisele 

tutvustusele väljas Viljandi Gümnaasiumi õpilaste uurimistööde tulemusi. Stendile koostati 

mullaprofiilide näidised, mille lõimise tulemused said kordusmääramisel täpsustatud (vt lisa 4). 

Samuti läksid stendile VG õpilase Lauri Pärnaku poolt kogutud Viljandi järve ümbruse allikate 

väljavoolude juures kasvavate taimede herbaariumi näidised. Osalemine messil oli hea väljund 

saamaks tagasisidet messi külastajatelt – oli palju huvilisi, keda allikate teema puudutas ja kes 

esitasid küsimusi  projekti tulemuste kohta. 
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1. REFERATIIVNE OSA  

 

1.1 Muldade kujunemist mõjutavad tegurid 

Eestis sõltub muldade omapära ja levik maa-ala reljeefist ja mulla lähtekivimi loomusest, aga 

osati  ka territooriumi vanusest maismaana. Mulla lähtekivimist sõltub mulla karbonaatsus. Maa-

ala reljeefist sõltub vee ja sellega kaasas kantavate tahkete osakeste ümberpaigutumise ulatus 

vertikaal- ja horisontaalsuunas. Sellest on välja arenenud tänapäeva muldade eluviaalne 

diferentseeritus ehk murenemise järgi eristatavus, mis on mulla tüüpide, alltüüpide ja variantide 

eristamise aluseks. Mullad reastuvad selle järgi järgmiselt: karbonaatsed > leostunud > leetunud.  

Mulla leostumise all mõistetakse lahustunud soolade väljauhtumist. Eesti tingimustes uhtuvad 

välja peamiselt kaltsium- ja magneesiumkarbonaat. Reageerides süsihappegaasi ja veega lähevad 

need üle vesinikkarbonaatideks ja sellisel kujul nad ka välja uhutakse. Mulla küllastumine on 

leostumise vastand protsess. Lessiveerumine on mulla tahkete osakeste liikumine sügavamale 

või väljauhtumine mullast. Toimub B-horisondi savistumine ning suureneb raua ja alumiiniumi 

sisaldus. Mulla leetumise all mõistetakse alumosilikaatsete ja savimineraalide lagunemist 

huumushapete toimel ja laguproduktide välja- või sügavamale uhtumist. Näivleetumine on 

protsess, mis koosneb nii lessiveerumisest kui gleistumisest ning viitab ajutisele liigniiskusele. 

Pideva kõrge veesisaldusega muldades kujuneb pindmise kihi turvastumine.  

Mere piirkondadest sisemaa poole liikudes suureneb  mullatüsendi paksus, karbonaatide 

leostumise ulatus ning mulla mineraalprofiili vertikaalne eristatavus. (R. Kask, 1996)   

 

1.2 Muldade klassifikatsioon ja mullahorisondid  

Eestis kasutusel oleva muldade üldklassifikatsiooni alusel liigitatakse muldi: automorfsed 

mullad, kus põhjavesi paikneb sügaval ning poolhüdromorfsed ja hüdromorfsed mullad, kus 

põhjavesi ulatub mulla alumistesse horisontidesse või maapinnale.    

Mulla tekke- ja arenemisprotsesside tulemusena jaguneb muld vertikaalses läbilõikes üksteise 

peal lasuvateks erineva koosseisu ja värvusega kihtideks. Neid kihte nimetatakse 

mullahorisontideks ning neid tähistatakse ladina tähtedega. Automorfsed mullad koosnevad: 

metskõdu horisont (tähis O), huumushorisont (tähis A), väljauhtehorisont ehk eluviaalhorisont 
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(tähis E), sisseuhtehorisont ehk illuviaalhorisont (tähis B), mulla lähtekivim (tähis C), mulla 

aluskivim (tähis D). Poolhüdromorfsed ja hüdromorfsed mullad koosnevad: gleihorisont (tähis 

G), toorhuumuslik horisont (tähis AT), turbahorisont (tähis T). (I.Rooma, 2003)  

Mulla vertikaalläbilõikes esinevad horisondid nende lasuvuse järjekorras, moodustades mulla 

profiili (näiteks: A-B-C). Olenevalt mulla lähtekivimi koostisest ja mullaprotsessidest on Eestis 

2-5 mullahorisonti. Mulla üldine tüsedus, mida need horisondid haaravad ehk mullatüsend ulatub 

mõnekümnest sentimeetrist kuni pooleteise meetrini. Põhja-Eestis on mullatüsend õhem, Lõuna-

Eestis tüsedam. Eesti muldade klassifikatsioonis on mullaliike üle saja. Üksnes Euroopas on 

mullaliike ligi 10000, USAs umbes 70000. ( I. Rooma, 2003) 

 

1.3. Mullastiku kaardistamise ajalugu Eestis   

Ülevaadet erinevate muldade paiknemisest mingi maa-alal annavad mullastikukaardid. Esimese 

tervet Eestit haldava mullastikukaardi koostas Anton Nõmmik juba 1925. aastal. 1946. aastal 

ilmus trükist Alfred Lillema mullastikukaart. Suuremõõtkavaliste mullastikukaartide koostamist 

alustas Eesti Teaduste Akadeemia (omaaegne Põllumajanduse Instituut) 1948. aastal ja selle töö 

viis lõpule RPI „Eesti Põllumajandusprojekt“ (R. Kask, 1996). 

Tõsisemalt alustati Eestis suuremõõtkavalist mullastiku kaardistamist (M 1:10 000 ja 1:5000) 

1954. aastal. Tööde esimestel aastatel (1954-1960.a.) kasutati mullastiku uurimise välikaardina 

majandi alusplaani valguskoopiat. Mullastiku kaardid joonestati käsitsi valguskoopiale ning 

värviti kas vesi- või tušivärvidega. Alates 1961. aastast kasutati välikaardina fotoplaane või 

nendest valmistatud elektrograafilisi koopiaid. 1965-1969.a. kaardistati ümber varem 

valguskoopiale kaardistatud ja vormistatud mullastiku kaardid.  Ajavahemikul 1970-1976.a. viidi 

läbi põllumajandus-ettevõtetele kuuluva maa tootlikkuse detailne hindamine.  

Põllumajandusettevõtete haritava maa kvaliteedi inventeerimine viidi läbi 1982-1988. aastal. 

Mullastiku korrektuur välitöödel vormistati varemkasutatud aerofotodele ning 1982. ja 1983. 

aastal kanti korrektuur üle ka värvitud mullastiku kaardi arhiivieksemplarile. Järgnevatel aastatel 

kanti mullastiku korrektuur majandi alusplaani vatmanpaberile tehtud valguskoopiale, mida 

säilitatakse mullastiku uurimise arhiivis. 1988-1990. aastatel tehti majandites, kus olid kõige 

vanemad looduslike maade mullastiku uurimise andmed, uus looduslike maade mullastiku 

kaardistamine ja koostati uus terviklik mullastiku kaart. Lisaks haritavate maade 

inventeerimisele viidi 1988-1989.a. läbi ka uute, ekspluatatsiooni võetud maaparandusobjektide 
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mullastiku kaardi korrektuur. Riigimetsamaade mullastiku kaardistamisega alustati 1976. a. ja 

lõpetati 1989.aastal. Tulenevalt ühtsest metoodikast on metsamajandite mullastiku kaardid 

erinevalt põllumajanduslike ettevõtete kaartidest kogu vabariigi ulatuses ühtlase sisuga ja hästi 

kasutatavad.  

Kaardistamisperioodi jooksul on lisaks suurmajandite ja riigimetsafondi maadele kaardistatud ka 

väiksemate maakasutuste maid, nagu abimajandid, maakutsekoolid, vene sõjaväe kasutuses 

olnud maad jne. Mullastiku kaarte on korrigeeritud ka tagastatud talumaadel. Praeguseni on veel 

mitmesuguse suurusega maatükke, kus mullastik on kaardistamata, need on enamasti endised 

sõjaväemaad, kus uurimine oli keelatud. Läbi aja on tähtsamateks mullastiku kaardistajad olnud  

Anton Nõmmik ja Alfred Lillema.   

Praegune kaardistamisel kehtiv klassifikatsioon hõlmab tähiseid, mida on kasutatud vabariigi 

suuremõõtkavalisel mullastiku kaardistamisel alates 1984.a. ja on ka digitaalse mullastiku kaardi 

mullaühikute määramise aluseks. Muldade määramine toimub profiili morfoloogiliste tunnuste, 

eeskätt geneetiliste horisontide olemasolu ja väljakujunemise aste, nende tüseduse, värvuse, 

ülemineku iseloomu, keemilise ja mehaanilise koostise järgi.     

Diagnostika tegemisel jaotatakse maatüübid kolme agroallrühma (vt lisa 1):                                                                             

head põllutüübilised haritavad maad (indeks A); keskmised põllutüübilised haritavad maad 

(indeks B); rohumaatüübilised haritavad maad (indeks C). (Maa-amet, 2001) 

 

1.4. Vesi kui mulla kujundaja  

1.4.1.Vee-erosioon   

Erosiooni probleemile on Eestis tähelepanu pööratud juba ammu. Ühena esimestest arutas just 

mulla vee-erosiooni üle C.R. Jakobson raamatus „Teadus ja seadus põllul“. Erodeeritud muldade 

iseloomulikke jooni ja levikut uuris juba põhjalikumalt A. Lillema, kelle tööd jätkas R. Kask. 

Mullaosakesi  paigutavad horisontaalsuunas ümber kolm tegurit: vesi, tuul ja inimtegevus. 

Sellest tulenevalt eristatakse vee-, tuule- ja tehnogeenset erosiooni. 

Oma toimelt on reljeefile kõige kahjustavam vee-erosioon, mis on mullamassi 

ümberpaigutumine  ajutiste vooluvete toimel. Vee-erosiooni võimsus oleneb voolava vee massist 

ja voolu kiirusest. Seda mõjutavateks teguriteks on maapinna reljeef, kõrguste vahe ja kallakute 

pikkus. Pinnalt  voolava vee toime mullale on jõulisem kõrgendike lagedel ja nõlvadel.  Kui 
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kalle väheneb, siis voolu kiirus vaibub ning algab kaasahaaratud osakeste väljasettimine. Esmalt 

peatuvad kivid, kruus, kõige kaugemale levivad tolmuosakesed ja ibe ehk mulla mineraalsed 

pisiosakesed. Kõige kergemini on vooluveele alluvad väikese siduvusega mullad: liivad ja 

saviliivad. (R. Kask, 1996) 

 

1.4.2. Liigniiskus mullatekke tegurina.  

Eestis on liigniisketel muldadel suur osatähtsus. Liigniiskus tekib sageli tasastel ning veekogude 

äärsetel aladel. Kõige tüüpilisem on liigniiskus soostunud kamamuldade hulgas. Need jaotatakse: 

gleistunud kamarmullad (lühiaegselt liigniisked), kamar-gleimullad (mõõdukalt liigniisked), 

turvasjad gleimullad (tugevasti liigniisked) ja turvastunud gleimullad (kestvalt liigniisked).       

(R. Kask, 1996) 

 

1.4.3. Allikate tüübid   

Allikas on looduslik põhjavee maa-pinnale välja jõudmise kohad. Allikaid on kahte üldtüüpi: 

tõusuallikad ja lange- ehk languallikad. Languallikad asuvad tavaliselt  nõlvakutel ning 

põhjavesi tuleb seal maa-pinnale surveta. Languallikatest saavad sageli alguse ojad. 

Vastupidiselt languallikatele tuleb tõusuallikates põhjavesi maa-pinnale surve mõjul ning 

suunaga alt üles. Kohas, kus vesi maapinnale pressib, tekivad loigu põhja lehtri kujulised 

moodustised ning tekib efekt nagu vesi keeks seal. (AS Maves, 2005) 

 

1.5.  Viljandi maastikukaitseala 

Viljandi maastikukaitseala asub Viljandi maakonnas hõlmates osaliselt Viljandi linna ja Viiratsi 

valla territooriumit. Kaitseala tuumikuks on Tänassilma-Viljandi-Raudna orustiku keskosa ja 

seal paiknev Viljandi järv. Kaitseala pindala on 365 ha, millest järv moodustab 155,7 ha. Ala 

moodustati 1990. aastal liites mitu eraldi kaitse alla kuulunud kaitseala ja üksikobjekti. Kaitseala 

eesmärgiks on looduslikult mitmekesise maastiku, kompensatsioonialade ja haruldaste liikide 

elu- ja kasvupaikade kaitse, bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine. Oru 

nõlvadelt väljub rohkesti allikaid, kohati on tekkinud allikasood. (M. Suurkask, 2010)  
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2. PRAKTILINE OSA  
 

2.1. Metoodika 

Uurimistöö on osa Viljandi Huvikooli algatatud „Allikaprojektist“, mille eesmärgiks on Viljandi 

järve äärsete  allikate uurimine, kaardistamine ja eelkõige inimeste hulgas allikate kasutamise 

propageerimine. 

Viljandi järve ümbrusest ei ole detailseid mullastiku kaarte, eriti järve põhja- ja läänekaldast. 

Varem ei ole analüüsitud allikate ümbruse mulla liike, puudub ülevaade profiilide kihtidest ning 

nende omadustest. 

Uurimistöö eesmärgiks on mulla omaduste analüüsimine, mille põhjal saab järeldada, miks 

allikas just seal maapinnale tuleb ning seostada kasvukohatüübiga. 

Uurimisküsimusteks olid: Kas kaevepiirkond võib olla ajutiselt üleujutatud? 

Kas allikate läheduses on liigniiskuse tunnuseid, mis viitab, et allikad on veerohked 

aastaringselt?  Kas 2013 aasta tulemused erinevad ajavahemikul 1954-1990 kogutud andmetest? 

Hüpoteesi kohaselt on uuritud allikate veehulk aasta lõikes muutlik. Võib esineda ajutisi 

üleujutusi allikate väljavoolude juures. 

Vaatlusretkedel andmete kogumiseks käidi 1.juulil, 16.septembril ja 27.oktoobril 2013. aastal. 

Allikate koordinaadid määrati telefoni GPS-rakenduse ja Maa-ameti Geoportaali kaartide abil   

(vt joonis 1). 

Esimesel korral teostati allikate vaatlusi ning mõõtmisi järve põhja- ja läänekaldal ning planeeriti 

edasiste vaatluste teostamist. Teisel vaatlusretkel tehti kaks kaevet Liivapaljandi ja Kolga 

allikate ääres. Viimasel korral tehti kaeve Närska mäe allika ääres Viljandi järve idakaldal. 

Kõigil kaevetel mõõdeti mullahorisontide paksused ja kirjeldati värvused. Värvuste kirjeldamisel 

kasutati Eesti GLOBE poolt soovitatavat mulla värvuste määrajat (Color Communications, 

1997). Mullahorisontidest võeti proovid plastkarpidesse, neid saab kasutada õppevahendina 

loodusteaduste tundides.   
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Joonis 1. Allikate paiknemine kaardil. 

Laboris analüüsiti mullaproovide pH-d, karbonaatsust ja lõimist. Mulla pH määrati kahel viisil. 

Esmasel määramisel valmistati 1 liiter 1M KCl lahust. Mullaproovide pH määramiseks lisati 50 

ml KCl lahusele teelusikatäis mulda ja saadud lahusele lisati 1-3 milliliitrit 

universaalindikaatorit. Universaalindikaatori värvi muutust võrreldi spetsiaalsete 

näidisampullidega (Aljamovski meetod) ning saadi kolorimeetrilise määramise tulemusel (vt 

joonis 2) mulla pH (E. Kitse, I. Rooma, 1984). Kuna universaalindikaatoriga määratud pH 

tulemused võivad olla visuaalse hinnangu tõttu ebatäpsed, siis tehti kordusmääramine, kasutades 

Vernier LabQuest 2-e ning pH sensorit. Määratav lahus valmistati sarnaselt eelmise 

määramisega.  Vernier LabQuest 2-ga mõõdetud 1M KCl lahuse pH oli 7,9, millest tuleneb 

parandus -0,9 ühikut.  
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Joonis 2. Kolorimeetrililne pH määramine (Foto autor: Katrin Nemvalts). 

Karbonaatsuse määramisel kasutati 5%-list HCl lahust. 50 ml lahusele lisati teelusikatäis mulda 

ning jälgiti, kas hakkab gaasi eralduma. Kui hakkas, siis oli tegemist karbonaatse mullaga.  

CaCO3+2HCl →CaCl2+H2O+CO2↑ 

Lõimise määramiseks võeti peopessa natuke mulda ja tehti see veega niiskeks. Seejärel hakati 

mulda käes mudima ja prooviti teha pallikest, ussi või rõngast, mis näitavad, kui siduva 

koostisega saviosakeste tõttu antud muld on. 

Määramise skaala (I. Lille, 2006) : 

Ei saa teha pallikest – liiv 

Saab teha pallikese – saviliiv 

Saab teha ussikese (5 mm läbimõõduga) – kerge liivsavi 

Saab ussikest painutada – keskmine liivsavi 

Saab teha rõnga, kuid see lõheneb – raske liivsavi  
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Saab teha rõnga – savi  

Must taimeosi sisaldav mass –  turvas 

Saadud tulemusi analüüsiti toetudes kirjandusallikatest saadud informatsioonile. Närska mäe 

allika lähedase kaeve tulemusi võrreldi Maa-ameti Geoportaali mullaliikide kaardi andmetega 

(Maa-amet, 2001). Kaardi legendist arusaamiseks kasutati mullastiku kaardi legendi (vt lisa 2). 

 

2.2. Tulemuste kirjeldused 

2.2.1. Liivapaljandi allikas 

Allikas asub Viljandis Hariduse ja Talli tänava ristmikust umbes 30 meetrit idasuunas 

koordinaatidega N 58
0
21´36´´ E 25

0
35´30´´. Allikale on ehitatud kaev, mis ei ole praegu 

kasutatav. Allikast väljuv oja voolab lähedal asuvasse tiiki. Kaeve koht jääb oja sängist 

väljapoole. Maapinda kattis tihe rohttaimestik. Varasema kaevamise jälgi ei tuvastatud.  

 

Joonis 3. Liivapaljandi allikas. ( Vasakul pilt allika väljumiskohast,  paremal pilt teostatud 

kaevest) (Foto autor: Asso Kivilaan) 

Profiil eristus kolmeks kihiks (vt tabel 1). Kihtide värvused olid must, punakasmust ja 

sinakashall. Lõimiselt oli keskmine kiht kõige kergem, saviliiv. Ilmselt on tegu väljauhte 

horisondiga, mis on vaesunud saviosakestest. Sellele järgnes tihe halli savi kiht, mis võis olla 

profiili vettpidavaks kihiks. Kaeve tegemise käigus hakkas kogunema vett, mis on kindel tunnus, 
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et kiht oli liigniiske. Allikas võib olla tõusuallika tüüpi. Punakaspruune plekke sisaldav halli savi 

esinemine näitab raua redutseerumist liigniiskuse tingimustes.  

Ülemised horisondid olid suhteliselt kõrge pH tasemega ning sisaldasid karbonaate, mida näitas 

karbonaatsuse proov happega – esines kihisemine. Tulemused on omavahel seotud ning 

loogilises kooskõlas. Võis esineda kaltsiumiühendite vastassuunalist liikumist alt üles seoses 

liigveega mullas. Kaltsiumiga rikastumine võib toimuda põhjavees sisalduva kaltsiumi arvel.  

Tabel 1. Liivapaljandi allika mullaanalüüside tulemused. 

Kiht 

pH 
Karbonaatsus     

(jah/ei) 
Lõimis Värvikood (värvus) 

Kihi 

paksus 

(cm) 

Universaal 

indikaator 

Vernier 

LabQuest 2 

1.kiht 7,2 7,8 Jah Liivsavi N 2.5/ (must) ~30 

2.kiht 6,8 7,9 Jah Saviliiv 
7.5R 2.5/1 

(punakasmust) 
~30 

3.kiht 7,0 7,7 Ei Savi 
5BG 6/1 

(sinakashall) 
~10 

 

 

Mullakaeve põhjal võib järeldada, et piirkond on alaliselt liigniiske ja võib olla ajutiselt 

üleujutatud, millele viitas turvastumise tunnustega esimene horisont. Sellest tulenevalt võib 

arvata, et Liivapaljandi allikas on veerohke. 

 

2.2.2. Kolga allikas 

Allikas (vt joonis 4) asub Viljandis Männimäel Toome tänav 31 maja ja järve vahele jäävast 

terviserajast järve poole minnes umbes 50 meetri kaugusel, kohe tihniku alguses koordinaatidega                   

N 58
0
21´3´´ E 25

0
35´19´´. Allikast väljuv oja voolab mööda mäe nõlva allapoole ning suubub 

Viljandi järve. Kaeve koht jääb ojasängist väljapoole. Kohe allika vahetus läheduses asub 

Viljandi noorte ehitatud mägiratta sõidurada ning allikast väljuva oja teed pole sealsete ehitistega 

rikutud ega takistatud. Oja vooluteel oli ees mitmeid mahalangenud puid. Ojasängi laius oli 

45cm ja oja põhi savine ja liivane. Maapinda kattis hõre rohttaimestik. Varasema kaevamise jälgi 

ei tuvastatud. 
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Joonis 4. Kolga allikas. ( Vasakul pilt allika väljumiskohast,  paremal pilt teostatud kaevest) 

(Foto autor: Asso Kivilaan) 

Profiil eristus kolmeks kihiks (vt tabel 2). Karbonaatsust ei esinenud. pH on neutraalse lähedane 

nõrgalt happeline, mis on väga hea eeldus mitmekesise taimkatte kujunemiseks. Kihtide 

värvused olid tumepruun, kollakaspruun ja sinakashall. Lõimiselt oli keskmine kiht kõige 

kergem, liiv. Ilmselt on tegu väljauhte horisondiga. Sellele järgnes tihe halli savi kiht, mis 

arvatavasti on profiili vettpidavaks kihiks. 

Tabel 2. Kolga allika mullaanalüüside tulemused.  

Kiht 

pH 
Karbonaatsus 

(jah/ei) 
Lõimis Värvikood (värvus) 

Kihi  

paksus  

(cm) 

Universaal 

indikaator 

Vernier 

LabQuest 2 

1.kiht 6,6-6,8 8,2 Ei Saviliiv 10YR 3/3(tumepruun) ~10 

2.kiht 6,8 7,7 Ei Liiv 
7.5 YR 4/6 

(kollakaspruun) 
~40 

3.kiht 7,0 7,6 Ei Savi 5 BG 6/1 (sinakashall) ~25 
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Kaeve tegemise käigus vett ei kogunenud. Punakaspruunid plekid halli savi sees on tunnuseks, et 

on toimunud raua redutseerumine liigniiskuse tingimustes. Sellest võib järeldada, et võib esineda 

hapnikuvaegust ja ajutist profiili küllastumist veega ja allikas on ajuti veerohke. Seoses allika 

asumisega künka nõlval (languallikas) pole seal üleujutusi oodata, vähemalt mitte pikaajalisi.  

 

2.2.3. Närska mäe allikas 

Allikas  (vt joonis 5) asub Viljandi järve idakaldal Närska mäest umbes 350 meetri kaugusel 

koordinaatidega N 58
0 

21´17´´ E 25
0
36´21´´. Mööda terviserada Viiratsi poole liikudes tuleb 

paremat kätt mäe nõlvalt alla voolav oja. Oja lähtepunktiks ongi Närska mäe allikas, mis asub 

terviserajast umbes 50 meetri kaugusel. Allikast väljuv oja suubub Viljandi järve. Oja sängi laius 

on 30 cm ja oja põhi on liivane. Kaeve koht jääb oja sängist väljapoole. 

 

Joonis 5. Närska mäe allikas. (Vasakul pilt allika väljumiskohast, paremal pilt teostatud kaevest) 

(Foto autor: Asso Kivilaan) 

Maapinda kattis hõre rohttaimestik. Varasema kaevamise jälgi ei tuvastatud.  
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Profiil eristus neljaks kihiks (vt tabel 3). Karbonaatsust ei tuvastatud. Kihtide värvused olid 

tumepruun, punakaspruun, punane ja kollakaspruun, millest võib järeldada kolme ülemise kihi 

rauarohkust maksimaalselt oksüdeerunud ioonidena (roostevärv). See võib olla pärit alt üles 

liikuvast põhjaveest. pH jäi taimedele soodsa nõrga happesuse vahemikku. Tulemuste erinevused 

tulenevad proovide ioonvahetuse tulemuste võimalikest erinevustest vastastikmõjus KCl 

lahusega. Lõimiselt olid kaks alumist kihti kõige kergemad, liiv. Kaeve tegemise käigus hakkas 

kogunema kaevamist takistavat vett, mis on kindel tunnus, et paik oli liigniiske. Kui ülemised 

kihid on raskema lõimisega kui alumised, võib olla tegu saviosakeste vastassuunalise 

liikumisega alt üles pressiva vee tõttu. Veerohkel perioodil võis esineda nõlval erosiooni ja 

huumuskihi pealekannet. Vett kandev kiht asus ilmselt  kaevest sügavamal. 

Tabel 3. Närska mäe allika mullaanalüüside tulemused. 

Kiht 

pH 
Karbonaatsus 

(jah/ei) 
Lõimis Värvikood (värvus) 

Kihi   

paksus   

(cm) 

Universaal 

indikaator 

Vernier 

LabQuest 2 

1.kiht 7,2-7,4 7,2 Ei Liivsavi 10YR 4/2 (tumepruun) ~12 

2.kiht 7,4 7,8 Ei Savi 
2.5 YR 4/4 

(punakaspruun) 
~20 

3.kiht 6,6 8,1 Ei Liiv 2.5 YR 4/8 (punane) ~32 

4.kiht 7,8 8,3 Ei Liiv 
10 YR 5/4 

(kollakaspruun) 
~20 

 

 

Mullakaeve põhjal võib järeldada, et piirkond on alaliselt liigniiske, kuid  seisva vee teket antud 

piirkonnas seoses vee-erosiooniga oodata ei ole, kuna pinnareljeef ei võimalda seda – allikas 

asub üle 10⁰ kallakul. Võrdluses Maa-ameti geoportaali mullakaardi andmetega selgub, et 

piirkonnas võivad esineda  erineva raskusega lõimised ning antud piirkonna reljeefile 

iseloomulikult on seal tugevasti erodeeritud ja erosiooni ohtlikud mullad. Mullakaardi andmete 

põhjal on pealmine mulla kiht lõimiselt liivsavi, mis langeb kokku mulla analüüsi andmetega. 

Mullaanalüüside ja Maa-ameti mullakaardi andmed ühtivad, seetõttu mingeid märgatavaid 

muutusi Närska mäe allika ümbruses toimunud ei ole. 
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2.3. Järeldused 

Hüpoteesi kohaselt on uuritud allikate veehulk aasta lõikes muutlik. Võib esineda ajutisi 

üleujutusi allikate väljavoolude juures.  

Tulemustest ilmnes, et allikate väljavoolude juures võib tõesti esineda ajutisi üleujutusi, kuid 

kõige suurem oht on  seisva vee tekkimiseks Liivapaljandi allika väljavoolu juures, kuna see 

asub, erinevalt Kolga- ja Närska mäe allikate väljavoolu kohtadest,  tasasel maal. Vaadeldud 

allikatest olid vaatlusperioodil veerohkemad Liivapaljandi ja Närska mäe allikad, sest   juba 

kaeve tegemisel hakkas kogunema vett. Savine vettpidav kiht oli iseloomulik järve linnapoolses 

küljes põhja- ja läänekaldal. Lõunakaldal vettpidavat kihti kaeve ulatuses ei ilmnenud. Mulla  

neutraalsele lähedase pH põhjal on piirkond sobiv paljude taimeliikide kasvamiseks. 
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Kokkuvõte 
 

Uurimistöö eesmärgiks oli mulla omaduste analüüsimine, mille põhjal saab järeldada, miks 

allikas maapinnale tuleb ning seostada kasvukohatüübiga. Selline eesmärk sai seatud, kuna 

Viljandi järve ümbrusest ei ole detailseid mullastiku kaarte, eriti järve põhja- ja läänekaldast. 

Lisaks ei ole analüüsitud allikate ümbruse mulla omadusi, puudub ülevaade profiilide kihtidest. 

Hüpoteesi kohaselt on uuritud allikate veehulk aasta lõikes muutlik. Võib esineda ajutisi 

üleujutusi allikate väljavoolu kohtades. Hüpotees pidas analüüsi andmete kohaselt paika, küll aga 

oli suurem üleujutuste oht seoses pinnareljeefiga Liivapaljandi allika juures. 

Teostatud mullakaevete tulemusel selgus, et kõigi kolme allika ääres esineb sageli liigniiskust. 

Liigniiskuses tekkinud vettpidavad savikihid on põhjus, miks Viljandi järve oru nõlvad on 

allikarohked.  

Mullaproovide pH määrati kolorimeetrilise meetodiga ja ka Vernier LabQuest 2-ga. Teise 

määramise tulemused sobitusid mullaanalüüside muude tulemustega paremini kokku.  

Uurimistöö tulemusi on esitletud stendil 2013 aasta detsembris keskkonnamessil „Elukvaliteet“. 

Tulemused  avalikustatakse ka „Allikaprojekti“ käigus valmival veebilehel 

http://viljandiallikad.wordpress.com/mullastik/. 

Antud uurimistöö  kajastab mullaanalüüside andmeid ainult kolme allika kohta, kuid allikaid on 

Viljandi järve ümbruses kordades rohkem.  See uurimistöö võib olla metoodiliseks aluseks 

järgmistele õpilastele Viljandi Gümnaasiumist uurimistöö tegemisel, jätkates allikate ümbruse 

mullaprofiilide   vaatlusi.  
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The Properties of Soils Near Springs at Lake Viljandi 
 

Research is part of the Viljandi Huvikool’s launched „Spring project“ in 2013-2014. Aim of the 

project is to research and map springs. Another aim is to promote the use of springs near lake 

Viljandi. The aim of my research is to analyze the soil properties, which helps to understand why 

the spring comes out of the ground at that destination. 

Field observations were performed in three research trips in 2013. Soil analyzing starts with 

expeditions and earthwork, taking photo of soil profile and taking soil samples from each 

horizon. Further analysis of the soil took place in the chemical laboratory of Viljandi 

Gymnasium, where soil chemical and physical properties were designated, such as pH, 

carbonaceous and soil texture. Reseach results were presented with „Spring project“ ringleader 

in the environmental fair „Elukvaliteet“ („Quality of Life“), which took place in 6.-7. December 

in Tartu.  

As a result of research appeared that around all three springs occured permanent excessive 

humidity, so the springs gave lot of water and could be in the future used as wells.  It can be 

concluded  that the main reason why the springs came out of the ground at those  places was clay 

horizon.  
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Lisa 1. (Agroallrühmade tabel)
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(Maa-amet, 2001) 
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Lisa 2. (Mullastiku kaardi legend) 
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Märkus: 

Mõnedel mullastiku kaardi osadel võivad olla leetunud liivmullad ja nende gleistunud analoogid 

leetumisastmete järgi eraldamata:  

L- leedemuld  

Lk- leetunud muld  

Lg- gleistunud leedemuld  

Lkg- gleistunud leetunud muld 

( Maa-amet, 2001) 
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Lisa 3. (Keskkonnamess „Elukvaliteet“) 

Joonis 3. (Foto autor: Peep Tobreluts) 
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Lisa 4. (Mullaprofiilide näidised)  

 

Joonis 4.1. Liivapaljandi mullaprofiili näidis. (Foto autor: Peep Tobreluts) 
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Joonis 4.2. Kolga allika mullaprofiili näidis. (Foto autor: Peep Tobreluts) 
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Joonis 4.3. Närska mäe allika mullaprofiili näidis. (Foto autor: Peep Tobreluts) 


