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OIL POLLUTION FORMER MILITARY AIRFIELDS

M. Metsur, M. Salu
Joint-Stock Company MAVES

Frcc oi! laycr is gathcring on thc groundwater tablc in thc rocks
with high fiMration and with deep-lying groundwaler lablc. ln the
fonncr military airficld at Tapa in the drill holcs placcly ovcr 5 m
laycr of free oil is found and free oil is sprcad on 6 kui2 area.

At Tapa the groundwatcr contamination with dissolvcd oil pro-
ducts has spread on 16 kui2 area, at Ämari on 2.5 km2 arca, at
Haapsalu on 0.1 km2 area.

At Tapa iand Amari airfields thene is a danger, that dissolved'
oil products penelrate inlo 0—Cm aquifer, since the water tablc of
0—Cm aquifer is deeper than water table of 0 aquifer. At Tapa the-
free oil layer is spreading on the wells of Tapa water intakc.
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TSEESIUMI JA STRONTSIUMI RADIONUKLIIDIDE LEVIK JA
MIGRATSIOON EESTI MÄNNIKUTES

L. Martin, M. Nifontova*, S. Takko, J. Aaspõllu,
J. Martin, R. Vilde

Eesti TA Rahvusvaheline Taime- ia Saas(cuurinp;ii(e Laboratoorium,
Vene TA Taimede ja Loomade ökoloogia Instituut, Jekalerinburg

Tseesiumi ja strontsiumi radionukliidide määramiseks koguti
Eestis ajavahemikul 1986—1991 enam kui 63 proovialalt ja paigast
okaste, seente, sammalde, samblike ja mulla ülemiste horisontide
proove, kokku 350.

Radiotseesiumi kontsentratsioon on määratud 41 seeneliigi proo-
vides (120 proovi). Kõrgeimad kontsentratsioonid leiti Kjrde- ja
Edela-Eesti seentes (kuni 41890 Bq/kg kuivaine kohta) ning Kesk-
Eestis (kuni 26000 Bq/kd) (joon. 1): Seeneliigid akumuleerivad radio-
nukliide erinevalt. Kuna ühe ja sama seeneliigi leidmine kõikidelt
proovialadelt ei olnud võimalik, käsutati andmete töötlemisel
lineaarset regressiooni. Selgus, et radionuküididc sisaldus pilvikutes
(Russula sp.) ja männiriisikates (Lactarius rufus) on sarnane ( r =
=0.94). Seega on võimalik ühes seeneliigis määratud radiotseesiumi
kontsentratsioonide kaudu usaldusväärselt hinnata sisaldust teises
liigis. Seeneliikidest määrati kõrgeimad 137Cs kontsentratsioonid vöö-
dikus (Cortinarius sp.) — 41890 Bq/kg ja kiudhebelis {Hebeloma
mesophaeum) — 40070 Bq/kg. Keskmisest kõrgemaid kontsentrat-
sioone saadi tavavaheliku (Paxillus involutus) analüüsil. Viimane on
üheks sagedamini esinevaks seeneliigiks ning sobib kaardistamistöõ-
del indikaatoriks. Regressioonivõrrand, mis kirjeldab tavavaheliku
ja teiste ökosüsteemi komponentide vahelisi seoseid, on järgmine:
Kcs tavavahelikus = 17.9681 + Kcs samblas — 10.8897 + Kcs vari-
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Joon. 1. Radiotseesiumi sisaldus seentes 1991. a.

•ses + 1284.74 (F — statistiku P=0.04). Tavayaheliku bioakumula-
tiivsetele omadustele on viidanud ka teised uurijad (Parmasto, Liiva,
1988, Leja et ai., 1991).

Kuivõrd tseesiumi vertikaalne gradient 10 cm tüseduses mulla-
kihis on järsk ja erinevate seeneliikide mütseelid paiknevad erinevas
sügavuses, ':iis seoses ebaühtlase väljasadenemisega ning tseesiumi
liikumisega mullas on järgmistel aastatel oodata seente radioak-
tiivse saastatuse pidevat muutumist. Samas muudab prognoosimise
raskemaks radioaktiivsete ainete pidev liikumine: muld- > puu- >
metsavare- > muld ning lagunevad seente viljakehad, mille kaudu
tseesium mulla pindmisse kihti tagasi pöördub. Radiotseesiumi liiku-
mine metsakodust ja mullast seentesse kontsentratsioonides, mis
sageli mitmekordselt ületavad sanitaarnorme, tekitab riskiolukorra
ning seega vajab regulaarset kontrolli vähemalt teadaolevalt kõr-
gema saastatusega aladel.

^Sr sisaldus seentes oli kõikidel proovialadel alla sanitaar-
normi (370 Bq/kg kuivkaalus, 1991. a. normatiiv).

Uuritud kaheksa samblaliigi radionukliidide akumuleerimise
võime on sarnane ja erinevused kontsentratsioonides olenevad käs-

nutavas t (mikroreljeef, niiskusrežiim, ülemised rinded jne.), seetõttu
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võib erinevaid samblaliike vaadelda koos, kuigi eelistatult koguti
palusammaK (Pleurozium shreberi) ja laanikut (Hylocomium splen-
dens). Keskmine tseesiumi radionukliidi kontsentratsioon 36 proo-
vialalt kogutud sammaldes oli 427 Bq/kg (60—2290, maksimaalne
Orul) ja varises 383 Bq/kg (60—1720, maksimaalne Kurtnas) kuiv-
aine kohta. Enne Tshernobõli avariid Saaremaalt kogutud sambla-
proovides (P. schreberi ja H. splendens) oli radiotseesiumi kontsent-
ratsioon 57—144 Bq/kg, s. t. üle kähe korra madalam kui peale 1986.
aastat kogutud materjalis.

Radionukliidide sisaldus sammaldes ja varises ei ole väga tuge-
valt seotud (r=0.54), kuigi on täheldatav ühine üldise jaotumise
muster kogu Eesti territooriumil. Radiotseesiumi kontsentratsioonide
võrdlus sammaldes, varises ja mullas on toodud joonisel 2.

137 Cs KONTSENTRATSIOONID
SAMBLAS, VARISES JA MULLAS . okt. 19.90
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Joon. 2. Radiotseesiumi sisaldus samblas, varises ja mullas 1990. a.

Enne Tshernobõli avariid oli 137Cs fooniline kontsentratsioon
samblikes 60—190 Bq/kg, ^Sr 3—30 Bq/kg. 1986. a. tõusis mõlema
radionukliidi kontsentratsioon — radiotseesiumi kuni 6200 Bq/kg
(Cetraria islandica, Lahemaal) ning radiostrontsiumi kuni 580 Bq/kg
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(Cladina rangiferina, Nõval) kuivaine kohta. Keskmised 137Cs kont-
sentratsioonid suursamblikes ajavahemikel 1986—87, 1988—89 ning
1990—91 olid vastavalt 2735, 883 ja 313 Bq/kg kuivaine kohta
(Rumpo poolsaar Vormsi saarel). Arvud näitavad selget langusten-
dentsi. 137Cs kontsentratsioon 1991. a. ületas 1985. a. (foonilise) oma
Rumpos (Vormsi) 1.3—1.8 korda, Koljakul (Lahemaa) 4.0—4.4
korda, kusjuures alates 1986. aastast on 137Cs kontsentratsioon samb-
likes (Cl. rangiferina) vähenenud Rumpo poolsaarel 15 korda ja
Koljaku reservaadis Lahemaal 8 korda. Samast võetud proovidest
mineraalmulla 2 cm paksusest pinnakihist määrati kõrgeim kontsent-
ratsioon (190 Bq/kg). 1987. aastal ning taimejäänustes alles 1989.
aastal. Viie aasta möödudes (1986—1991) peale avariid on 137Cs
kontsentratsiooni alanemine toimunud reas varis — > sammal — >
muld .> samblikud, mis lubab teha järelduse, et varis on oluliseks
radionukliidide depooks ja seega saastumise territoriaalsel uurimi-
sel heaks indikaatoriks. Leedus on metsavarises sisalduva raadio-
tseesiumi kontsentratsioone käsutatud territooriumi tsoneerimiseks
(Kairiukstis et ai., 192).

Tseesiumi liikuvus erinevates muldades on erinev ja oleneb
mulla happesusest olles suurem happelises keskkonnas. Happelise-
matel muldadel (sambliku-, kanarbiku-, pohla- ja mustikamännikud)
on suurim saasfekoormus 13660 Bq/m2 (0.37 Ci/km2, Oru). Neutraal-
sematel muldadel (rohuloo-, sinilille-, pohla-sinilille-, jänesekapsa-,
jt. metsakasvukohatüübid) on saastatuse tase kõrgem, ulatudes
Ktrde-Eestis 0.5 Ci/km2.

Radioaktiivne saastatus 137Cs-ga langeb Eesti muldade ülemises
10 cm tüseduses horisondis harva alla 0.1 Ci/km2. Eestis on mul-
dade saastetaseme varieeruvus enamasti 2—4 korda, ulatudes harva
5—7-ni (erinevalt Soomest, kus erinevus oli kuni 100 korda).

Radiostrontsiumi tase mulla Ao horisondis oli kõikjal Eestis
suhteliselt madal ega kujuta seega ohtu ka migreerumise! ühest
ökosüsteemi komponendist teise.

Radionukliidid satuvad puude kroonidesse (okastesse, lehte-
desse) kahel teel — pinnale atmosfääris väljasadenemisel ning mul-
last. Männi okaste I37Cs fooniline kontsentratsioon (enne 1986. iaas-
tat) oli Tallinnas 48 Bq/kg kuivkaalus. Kõrgeim kontsentratsioon —
393 Bq/kg määrati 1987. aastal kogulud kähe aasta vanustes okas-
tes. Hilisemates p-roovides oli tseesiumi kontsentratsioon enamasti
lähedane foonile või ületas seda veidi (40—90 Bq/kg 1988—89'
aasta okastes). Selleks, et hinnata varisevate okaste osa radio-
tseesiumi kontsentratsioonide kujunemisel varises arvutati tema'
sisaldus okaste biomassis. See osutus suuremaks happelise saaste
piirkonnas Edela-Eestis, kuigi maksimaalne sisaldus määrati Ran-
napungerjal — 36.6 Bq/m2 ning madalamaks Kirde-Eestis (Orul —
17.9 Bq/m2).
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DISTRIBUTION AND MIGRATION OF CESIUM AND STRONTIUM'.
RADIONUCLIDES IN ESTONIAN SCOTS PINE STANDS
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Radioactive pollution from the Chernobyl NPS reactor accident
in 1986 has wide seale impact through radionuclides fallout oyer
large areas. We used mushrooms, macrolichens, mosses and pine-
needles, forest litter and soil for the investigation of I37Cs and ^ S r
accumulation and migration in pine ecosystems. Systematic collec-
tions were made on 63 field sites, total amount of samples ana-
lyzed is 350. Highest conzentrations of radiocaesium were deter-
mined in mushrooms (41.8 kBq/kg) in north-east of Estonia, irr
macrolichens at the Lahemaa National Park (6.2 kBq/kg). At the-
Rumpo Botanical Reserve the level of radiocaesium exceeded baek-
ground concentration (1985) 1.3—1.8 times and at the Koljakm
4.0—4.4 times. During five years of observations (1986—1991)
decrease of radionuclides pollution revealed 15 times the Rumpo and!
Koljaku. Radiostrontium concentrations in different ecosysterru
compartments all över the territory didn't exceed harmful levels..

LOODUSLIKE GAASIDE ILMINGUD LÄÄNE-VIRUMAAL

A.-T. Pihlak, E. Lippmaa, V. Pikkov
Eesti TA Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

R. Bogdanov, V. Avrorin
St. Peterburgi Ülikool

N. Matvienko, G. Schevchenko
Venemaa TA Maapõue Kompleksse Evitamise Probleemide Instituut

Looduslike gaaside ilminguid tuntakse Lääne-Virumaal alates:
k.o. sajandi algusest. Need esinesid Soome lahe saartel ja Lääne-
Virumaa rannikuäärsetel aladel, kus viimastega seoses on olnud.'
põlenguid ja plahvatusi nii puurkaevude puurimise kui veevärgi.'
ekspluateerimise juures. Vaatamata sellele ei ole kuni viimase ajani'
mainitud gaasiilmingutele vajalikku tähelepanu osutatud.

Alates 1988. aastast teostab Eesti TA KBFI keskkonnakaitse'
grupp koostöös St. Peterburgi Ülikooli ja Venemaa TA IPKON'iga
spontaansete gaaside uuringuid Põhja- ja Kirde-Eestis. Lääne-Viru-
maal on,-uuritud gaasiilminguid 41 puurkaevus ja>võetud ligi W
gaasiprõovi. Esialgsed tulemused on toodud tabelis 1.
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