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Aeg annab arutust



5. detsembril 
tähistati

ülemaailmset
mullapäeva

2020. a teema oli 

Hoides mulda
elusana, kaitseme
mulla elurikkust!



Kas me teame, mis seisus on muld?



Muld kui teraviljatootmise oluline 
ressurss

https://www.youtube.com/watch?v=M-ZlrNg0BjI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0tYWnKTCo3Z1QY0UV3lyj-
SJc55KJa4GPgxSGTLGybdSQKx8R9aGiDFPk

: 

https://www.youtube.com/watch?v=M-ZlrNg0BjI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0tYWnKTCo3Z1QY0UV3lyj-SJc55KJa4GPgxSGTLGybdSQKx8R9aGiDFPk


EL mulla observatoorium 

Lisaks agrokeemilistele näitajatele (+ mikroelemendid) ka:
Corg, mulla elurikkus, maastiku mitmekesisus, taimedega kaetus, 
saasteainete sisaldus, struktuur, tihenemine jm. 



Hoolides mullast, hoolime elust!
Euroopa Horisont 5 missiooni

September 2020

Mullamissioon kui muudatuste katalüsaator 
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=53bbzE2IpKc

https://www.youtube.com/watch?v=53bbzE2IpKc


EL elurikkuse strateegia 2030

p.2.2.3. Maahõive vähendamine ja mulla ökosüsteemide 

taastamine

Esitleti 5. mail 2020

Muld on kõigist ökosüsteemidest üks keerukamaid. 

See on omaette elupaik, kus elab uskumatu hulk organisme, mis 

reguleerivad ja kontrollivad tähtsaid ökosüsteemi teenuseid, 

nagu mullaviljakus, toitainete ringlus ja kliima reguleerimine. 

Muld on väga oluline taastumatu ressurss, mis on hädavajalik 

inimeste tervise ja majanduse hea käekäigu jaoks ning toidu ja 

uute ravimite tootmiseks.
https://www.youtube.com/watch?v=ZKSoTlmYMS8&list=UUtu8MkufmVgxS8_Ocl7mMig

https://www.youtube.com/watch?v=ZKSoTlmYMS8&list=UUtu8MkufmVgxS8_Ocl7mMig


• Selleks et käsitleda neid mulla küsimusi terviklikult ning 

aidata täita ELi ja rahvusvahelisi kohustusi mulla 

degradeerumise neutraalsuse saavutamiseks, ajakohastab 

komisjon 2021. aastal ELi mullakaitse teemastrateegiat. 

• Neid küsimusi käsitletakse ka õhu, vee ja mulla nullsaaste 

tegevuskavas, mille komisjon võtab vastu 2021. aastal. 

• Mulla katmist ja saastunud mahajäetud tööstusalade 

taastamist on kavas käsitleda tulevases kestliku hoonestatud 

keskkonna strateegias.

• „Talust taldrikule“ strateegia.

• Programmi „Euroopa Horisont“ raames on algatatud mulla 

tervist ja toitu käsitlev missioon, et töötada välja lahendused 

mulla tervise ja funktsioonide taastamiseks.

Väljavõte elurikkuse strateegiast



ELi mullastrateegia teekaardi/tegevuskava 
avalik konsultatsioon on avatud 

10. detsembrini



Osalege EL mullapoliitika kujundamises!



Heas seisundis muld –
EL uus mullastrateegia

Teekaardile järgneb kohe strateegia enda avalik konsultatsioon

Strateegia vastuvõtmine 2021. a teine kvartal 

Mullastrateegia eesmärk on:

• kaitsta mullaviljakust,

• vähendada mullaerosiooni ja mulla katmist,

• suurendada mulla orgaanilise aine sisaldust,

• teha kindlaks saastatud alad,

• taastada degradeerunud mullad,

• määratleda, mida tähendab mulla hea ökoloogiline seisund.



Mullastrateegia eesmärke aitavad ellu viia 
järgmised meetmed

• Kestliku mullamajandamise tavade kasutuselevõtu 

edendamine

• Tegevuste väljatöötamine degradeerunud muldade 

taastamiseks ja piisava EL rahastamise tagamiseks

• Mullaseisundi seire parandamine

• EL poliitikaraamistiku kohandamine (kliimaneutraalsus, 

nullreostus, kestlikud toidusüsteemid ja ökosüsteemid)

• Teadmiste ja uuringute arendamine

• Kestlikule muldade majandamisele ülemineku soodustamine 

ja käitumismustrite muutmine

• Rahvusvaheliste kohustustega kooskõlas olemine



Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030
19. veebr. 2007

?



Valdkondlikud arengukavad

• Keskkonnavaldkonna arengukava 2030 

• Põllumajanduse ja kalanduse arengukava 2030

• ÜPP strateegiakava

Eesti põllumuldade peamised probleemid on:

- mulla orgaanilise aine vähenemine, muldade tihenemine, muldade 

toitainevaru vähenemine ning piirkonniti ka hapestumine

- viljaka mullastikuga põllumajandusmaa ei ole teede ja hoonetega katmise 

eest piisavalt kaitstud, mistõttu muld hävib pöördumatult. 

• Muud strateegia- ja arengukavad

• Holistiline lähenemine mullapoliitikale ka Eestis?



Kõigest ei jõudnud täna rääkida…



Teadlased kirjeldavad mulda 

kui maailma nahka, 

elutähtsat, kuid õhukest ja 

habrast, mis võib intensiivse 

põllumajanduse, metsade 

hävitamise, reostuse ja 

globaalse soojenemise tõttu 

kergesti kahjustatud saada.


