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LÜHIKOKKUVÕTE 
 

Turism on viimastel aastakümnetel muutunud aina populaarsemaks, eelkõige loodusturismi 

järgi on nõudlus üha enam kasvama hakanud. Paraku kaasnevad suurenenud nõudlusega ka 

teatud keskkonnamõjud, mis muudab oluliseks mõista looduskeskkonna vastupidavust 

erinevatele teguritele ning kuidas koormustaluvust mõõta saab. 

Magistritöö eesmärgiks oli modelleerida ökoloogilist koormustaluvust MS Excelis loodud 

mudeli abil ning töö käigus vaadata kuidas erinevad tegurid nagu külastatavus, ilmastik, 

pinnase tallamiskindlus ning taimestiku esinemine alal ökoloogilist koormustaluvust 

mõjutavad. Samuti käsitleti lühidalt koormustaluvuse mõõtmiseks kasutatavaid erinevaid 

meetodeid. Antud töö uurimisalaks oli Rannamõisa maastikukaitseala Harjumaal. 

Modelleerimise käigus saadud tulemused näitasid, et uurimisala ökoloogilist 

koormustaluvust mõjutab enim  külastatavus (rekreatiivne inimtegevus), millele järgnevad 

pinnase tallamiskindlus ning ilmastik. Rannamõisa maastikukaitseala ökoloogiline 

koormustaluvus on väikseim vihmase ja jaheda suveilmaga ehk uurimisala saab siis kõige 

rohkem kannatada, mida kinnitasid teooria osas läbitöötatud materjalid. Tulemused 

näitasid, et ala koormustaluvus teatud ilmastiku ning külastussagedusega langeb, ent 

karmide piirangute kehtestamine maastikukaitsealal ei ole mõistlik. Pigem oleks vaja 

teostada regulaarseid hooldustöid terviseradadel ning  lähiümbruses. 

Modelleerimiseks kasutatav mudel oli antud töö eesmärkide saavutamiseks piisav ent selle 

nõrkadest külgedeks võib pidada ebapiisavaid andmeid. Täpsemad tulemused saaks siis, 

kui viidaks läbi kohapealsed mõõtmised. 
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ABSTRACT 
 

Tourism has become increasingly popular in recent decades, especially nature tourism as 

one of the tourism branches. However along with the increased demand, certain 

environmental impacts may occur. This makes important to understand the natural 

resistance to various environmental factors and how to measure the carrying capacity most 

efficiently.  

The aim of this master’s thesis was to model the ecological carrying capacity and describe 

the nature’s carrying capacity and the factors what influence it, such as visit frequency, 

weather, ground trampling resistance and presence of vegetation in the field. In the thesis 

there was also briefly discussed various methods used to measure carrying capacity. 

Modeling in MS Excel program was used, where the study area was Rannamõisa landscape 

protection area in Harju County.  

The results of modeling showed that the ecological carrying capacity is most influenced by 

the recreational activity, followed by the ground trampling resistance and weather 

conditions. Rannamõisa landscape protection area’s carrying capacity is lower when 

weather conditions are rainy and cool in the summer, which causes most damage to the 

study area, which has been found in some other studies. The modeling experiments showed 

that the carrying capacity decreases with certain weather conditions and visit frequency but 

applying harsh restrictions to the area are not reasonable. Rather, it would be necessary to 

carry out regular maintenance work on the pathways and surroundings which would help 

to prevent the decrease of habitat’s carrying capacity. 

Model used for the experiments was sufficient enough to achieve the aims of this work but 

its weaknesses are hypothetical criteria and insufficient data. More detailed results can be 

reached when the exact measurements are carried out.  
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SISSEJUHATUS 
 

Turism on üks maailma populaarsemaid ning kõige kiiremini kasvavaid 

majandustööstusharusid, mis moodustab 5% kogu maailma majandusest (Curley jt 2013).  

Arvestades eelnevalt öeldut, on loogiline, et turismisektori järjepidev suurenemine omab 

teatud mõju erinevatele valdkondadele, alustades riigi majandusega ning lõpetades 

keskkonnaseisundiga. Keskkonnale avaldatav mõju võib olla nii negatiivne kui ka 

positiivne, mis oleneb enamjaolt just sellest, kuivõrd keskkonnasõbralikud on 

turismiteenuse pakkujad ning ka kasutajad. Kindel on aga see, et loodus ja seal olevad 

ökosüsteemid üha kasvavast turismist puutumata ei jää. 

Viimastel aastakümnetel on loodusturism muutumas nii Eestis kui ka mujal Põhja-

Euroopas aina populaarsemaks turismisektori haruks. Samas on paratamatu, et kasvava 

nõudlusega ning erinevate rekreatiivsete vormidega, kaasnevad loodusele ebasoovitavad 

keskkonnamõjud (Hurt jt 2009). Arvestades eelnevat, on oluline, et looduskeskkonnas, 

seda eelkõige tiheda külastussagedusega aladel, hinnataks piirkonna ökoloogilist 

koormustaluvust, mis aitaks ennetada erinevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. 

Ökoloogilise koormustaluvuse hindamiseks on loodud erinevaid meetodeid, neist kõige 

sagedamini kasutatavaks võib pidada looduskeskkonnas tehtavaid vaatlusi hindamaks ala 

seisukorda ning kohapeal tehtavaid mõõtmisi, mis aga võtavad palju ressurssi ja aega. Üks 

võimalus koormustaluvuse mõõtmiseks on ka modelleerimine. 

Magistritöö eesmärgiks on ökoloogilise koormustaluvuse modelleerimine MS Excelis 

iseseisvalt loodud mudeliga ning modelleerimise käigus kirjeldada kuidas erinevad tegurid 

nagu külastussagedus, ilmastik, pinnase tallamiskindlus ning taimestiku esinemine alal 

koormustaluvust mõjutavad. Samuti käsitletakse koormustaluvuse mõõtmiseks 

kasutatavaid erinevaid meetodeid. Uurimisala on Rannamõisa maastikukaitseala 

Harjumaal. 

Autor soovib tänada Tallinna Ülikooli lektorit Tiit Lukkit, kes oli abiks modelleerimiseks 

kasutatava mudeli loomisel.  
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE 
 

1.1  Koormustaluvus 
 

Koormustaluvust (carrying capacity) võib mõista kui loodusliku keskkonna piirväärtust, 

mida ületades hakkab keskkonna taastumisvõime vähenema ja looduslikud ressursid 

hävinema (Wang 2010). Maailma Turismiorganisatsioon (UNWTO) kirjeldab 

koormustaluvuse mõistet kui inimeste maksimum külastuste arvu teatud alal, mille juures 

veel piirkonna füüsiline, majanduslik ja sotsiaalne kvaliteet ei vähene ja külastusrahulolu ei 

lange (Rajan jt 2013).  

Hunter defineeris 1995. aastal koormustaluvust veidi detailsemalt, jagades selle nelja 

kategooriasse (Hunter 1995; Rajan jt 2013 kaudu):  

 füüsiline koormustaluvus – teatud piirmäär, mille ületamisel hakkavad ilmnema 

keskkonnaprobleemid; 

 psühholoogiline koormustaluvus – külaliste rahulolu piirmäär, mille ületamisel 

turistid hakkavad alternatiivseid sihtkohti otsima;  

 sotsiaalne koormustaluvus – kohaliku kogukonna taluvuspiir, mida nad on 

võimelised taluma, enne kui piirkonda külastavad turistid neid häirima hakkavad;  

 majanduslik koormustaluvus – taluvusvõime vastu võtta turismiga seotud tegevusi, 

ilma et see hakkaks häirima või välja tõrjuma kohalikku majandustegevust.  

Ülal mainitud loetelus kirjeldab keskkonnaseisundiga seotud koormustaluvust enim 

füüsiline koormustaluvus.  

 

 

1.2 Ökoloogiline koormustaluvus 
 

Ökoloogilist koormustaluvust võib liigitada füüsilise koormustaluvuse alla, mis tähendab, 

et teatud piirmäära ületamisel hakkab ilmnema keskkonna kahjustatus. Ökoloogilist 

koormustaluvust on püütud defineerida mitmeti. Üldiselt võib ökoloogilist 
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koormustaluvust defineerida kui keskkonnanäitajat, mis mõõdab ja iseloomustab teatud 

piirkonna taastumis- ja vastupanuvõimet erinevatele rekreatiivsetele tegevustele ning 

sellega kaasnevat külastuarvukust (Wang 2010). Keskkonna koormustaluvuse piirmäära 

ületamisel hakkavad sealsed loodusvarad hävinema ning keskkonna üldine olukord 

halvenema (joonis 1).  

 

 
 

Joonis 1. Ökoloogilist koormustaluvust kujutav joonis. Koormustaluvust kirjeldab 

punktiirjoon, kus tarbimise (punane joon) suurenemisel hakkab koormustaluvus aja jooksul 

langema. Allikas: (Cherfuka 2007) 

Koormustaluvuse ületamisel bioloogiline mitmekesisus kaua ei säili ning kui olukord ei 

parane, siis hakkab kandevõime üha enam langema ning võib jõuda punkti, kus kooslus 

enam ise taastuda ei suuda ning seejuures hävib. Eelnevalt mainitule toetudes on oluline 

mõõta erinevate, eelkõige sagedasti külastatavate, looduslike alade koormustaluvust ning 

võtta appi ettevaatusabinõud.  
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1.3 Koormustaluvust mõjutavad tegurid 
 

Keskkonna ökoloogilist koormustaluvust võivad mõjutada mitmed tegurid. Kui palju mingi 

tegevus koormustaluvust mõjutab, on omakorda seotud vaadeldava ala tunnustega. Antud 

peatükk kirjeldab eelkõige inimtegevust (eelkõige rekreatiivne), pinnase tallamiskindlust, 

kliima olulisust alale ning liigilist mitmekesisust kui koormustaluvust mõjutavaid tegureid 

looduskeskkonnas.  

 

1.3.1 Inimtegevus 

 

Inimtegevuse negatiivne mõju keskkonnale on tänapäeval palju suurem kui kunagi varem 

ajaloos (Baby jt 2014). Inimtegevuse põhjustatud piirkonna füüsilised muutused viivad 

enamasti teatud aja jooksul selle piirkonna loodusliku mitmekesisuse, maastiku seisundi 

ning ka ökoloogilise koormustaluvuse languseni. Antropogeenne mõju ähvardab hävitada 

näiteks mitmeid rannikualasid ning muuta nende koormustaluvust nii, et pinnase 

tallamiskindlus hakkab häiruma (Baby jt 2014).  

Inimtegevuse ja looduskeskkonna seos on keeruline ning selle hindamiseks on vaja teada 

piirkonna omadusi ning omakorda ala looduslikku seisundit hinnata ja seejärel efektiivselt 

majandada. Kindel on see, et inimtegevusega kaasnevad alati teatud mõjud (Hurt jt 2009) – 

mõne tegevusega on mõjud suuremad, mõnega väiksemad. Enim saab mõjutatud tavaliselt 

pinnas, mille tallamiskindlus võib suure külastuskoormuse puhul hakata halvenema. Leito 

ja Poola (2003) on välja toonud erinevate külastusviisidega seonduvad pinnase 

tallamiskoormused. Enim mõju omavad ratsutamine ja mägijalgratastega sõitmine, kus 

mõju võib juba avalduda väikese külastussageduse korral. Pinnase koormustaluvus hakkab 

langema juba vähem kui 100 rattasõidu külastuskorra puhul nädalas. Jalutamine, 

tervisejooks ja loodusvaatlemine hakkavad pinnast mõjutama 100 või enama külastuskorra 

puhul nädalas. Lokaalselt on suure mõjuga telkimine ja pikniku pidamine (Leito, Poola 

2003). 

Lisaks tallamisele on inimtegevusest põhjustatud ka kindlasti igasugune prahistamine, 

taimestiku füüsiline rikkumine (puuokste murdmine, võrsete tallamine jne) ja omavoliliste 

telkimis- ning lõkkeplatside loomine.  
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1.3.2 Kasvukohatüüpide tallamiskindlus 

 

Tallamiskindlus on üks faktoritest, mis mõjutab suurel määral looduskeskkonna 

ökoloogilist kandevõimet. Juhul kui kasvukohatüübi tallamiskindlus on väike, siis piisab 

juba madalast külastuskoormusest, et maha jätta negatiivne mõju. Eesti Metsainstituudi 

Looduskaitse Laboratoorium on koostanud 1986. aastal erinevate kasvukohatüüpide 

tallamiskindluse ülevaate (tabel 1), mis jaotab kasvukohatüübid kolme klassi: 

tallamiskindlad, suhteliselt tallamiskindlad,- ja tallamisõrnad (Eesti Metsainstituudi...1986; 

Hurt jt 2009 kaudu). 

Tabel 1. Erinevate kasvukohatüüpide tallamiskindlused, külastajate arvu on väljendatud 

inimest hektari kohta. Allikas: (Eesti Metsainstituudi...1986; Hurt jt 2009 kaudu) 

 

Tallamiskindluse aste Kasvukohatüüp Külastajate arv 
Tallamiskindlad Kastikulootammik 30 in/ha 
  Kastikulookaasik 25 in/ha 
  Kastikuloomännik 22 in/ha 
  Sinilillekaasik 22 in/ha 
  Sinilillemännik 21 in/ha 
  Mustikakaasik 21 in/ha 
  Mustikamännik 20 in/ha 
  Sinikamännik 18 in/ha 
Suhteliselt tallamiskindlad Leesikalookaasik 15 in/ha 
  Kastikulookuusik 14 in/ha 
  Leesikaloomännik 12 in/ha 
  Osjakaasik 12 in/ha 
  Tarnakaasik 12 in/ha 
  Sinilillekuusik 11 in/ha 
Tallamisõrnad Naadikuusik 2 in/ha 
  Sõnajalakuusik 2 in/ha 
  Lodukaasik 2 in/ha 
  Lodusanglepik 2 in/ha 
  Madalsookuusik 2 in/ha 
  Kõdusookuusik 2 in/ha 
  Rabamännik 2 in/ha 
  Lodukuusik 1 in/ha 
  Samblikumännik 1 in/ha 
 

Kõige tallamiskindlamad kasvukohatüübid kannatavad 18-30 inimest/ha kohta, samas kui 

tallamisõrnade kasvukohtade inimeste külastatavuse piirmäär, pärast mida hakkab pinnas 
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kahjustuma ning ilmnevad esimesed kandevõime languse märgid, on vaid 1-2 in/ha. 

Tallamisõrnades kasvukohatüüpides peaks võimaluse korral kindlasti vältima kõiki 

rekreatiivseid tegevusi, mis mingit moodi pinnast ja selle taimestikku võivad kahjustada, 

eelkõige mootorsõidukitega- ja jalgrattaga sõitmist ning ratsutamist.  

Tallamine mõjutab kindlasti ka bioloogilist mitmekesisust, seda eelkõige taimestiku puhul. 

Külastajate poolt põhjustatud tallamine mõjutab suurel määral liigilist mitmekesisust ning 

seda nii sageli kui ka harvem külastatavates piirkondades olenemata hooajast (Schierding jt 

2011). Suurimateks põhjusteks taimekoosluste ökoloogilise kandevõime ja liigilise 

koosseisu vähenemises võib pidada just rekreatiivsetest teguviisidest põhjustatud mõjusid. 

Näiteks telkimisalad suurenevad külastatavuse kasvades ja see tähendab, et ka tallatud 

piirkond suureneb. Inimesed raiuvad ja naelutavad laagriplatsides puid, mis vähendab 

puude elujõudu (Hurt jt 2009) ning tervisejooksjad ja loodusvaatlejad kalduvad põhirajast 

eemale ja loovad alternatiivseid kõrvalteid, mis omakorda põhjustab taimestiku 

kahjustamist. Taimestiku tallamine mõjutab aga omakorda kogu looduskeskkonna 

ökoloogilist koormustaluvust, kuna taimedel on oluline roll ökosüsteemi efektiivses 

toimimises (Hurt jt 2009). 

 

 

1.3.3 Ilmastik ja kliima 

 

Enamus rekreatiivseid tegevusi looduskeskkonnas on seotud ilmastiku ja kliima 

tingimustega. Tihti on ilm määrav ka turistide arvu reguleerijana, sest halva ilma korral 

inimesed eelistavad koju jääda ning ala mitte külastada, mis omakorda tähendab sellele 

alale väiksemat koormust. Samas mõjutab kliima ka piirkonna looduslikku mitmekesisust, 

mis on turistide jaoks atraktiivne ning omakorda mõjutab samuti külastustihedust (Moreno, 

Becken 2009). Pärast suuri torme on üldjuhul turistide aktiivsus teatud piirkonnas 

vähenenud, seda eelkõige toimunud negatiivse sündmuse tõttu (rannikualade 

puhkekohtades aset leidnud orkaanid, tsunamid), mis on mõjutanud piirkonna looduslikku 

mitmekesisust ning atraktiivsust ja kindlasti ka inimeste turvatunnet seda piirkonda taas 

külastada. 

Ilmastik mõjutab ka taimestiku mitmekesisust ja koormustaluvust. Näiteks on taimestiku 

koormustaluvus soo kuivemas osas suurem - 50 külastust vegetatsiooniperioodi jooksul kui 

soo madalas niiskes osas - 40 külastust vegetatsiooniperioodi kohta (Roosaluste 1988, Hurt 
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jt 2009 kaudu). Metsade vastupidavus külastuskoormusele kasvab liikudes kuivadelt 

kasvukohtadelt parasniisketele ning langeb liigniisketel kasvukohtadel. Vihmastel 

perioodidel kahjustatakse puistuid tallamise läbi rohkem kui kuivaga ning liigniiskete alade 

vastupidavus on kõige väiksem just siis kui veeseis on kõrge (Nursipalu 

harjutusvälja...2011). 

 

 

1.4  Koormustaluvuse mõõtmine 
 

Looduskeskkonna ökoloogilise koormustaluvuse hindamine on tänapäeval muutunud eriti 

oluliseks, seda eelkõige seetõttu, et inimeste soov olla looduses on kasvanud (rekreatiivsed 

tegevused, kinnisvara rajamine loodusesse jne). Ideaalis on vaja arvestada keskkonna 

seisundi hindamisel nii empiirilisi kui ka teoreetilisi andmeid, mis võtaksid arvesse ka 

inimtegevusest tulenevaid mõjusid. Ökoloogilise koormustaluvuse mõõtmiseks kasutatakse 

palju erinevaid meetodeid. UNWTO on loonud piirkonna koormustaluvuse hindamiseks 

järgneva valemi (Rajan jt 2013): 

 

Koormustaluvus = 	 	 	
	 	

                                                              (1)        

 

Keskmine individuaalne standard teatud alal on esitatud tavaliselt inimest/m² kohta, mis 

omakorda on defineeritud iga juhtumi kohta eraldi. Selleks, et defineerida loodusliku ala 

keskkonnanäitajaid individuaalselt, on vaja teada piirkonna suurust, keskkonna bioloogilist 

mitmekesisust, topograafiat ja taimestiku katvust (Rajan jt 2013). 

Rannikualade koormustaluvuse mõõtmiseks kasutatakse tavaliselt kuute kategooriat, mida 

mõõtmisel hinnatakse: erosioon, bioloogilise mitmekesisuse kahanemine, rekreatsioon, 

kalastamine, prügistatus ja liigikaitse (Schlacher jt 2014). Enamus neist kategooriatest 

sobivad ka teiste loodusalade koormustaluvuse hindamiseks.  

Üheks koormustaluvuse mõõtmise meetodiks on ka vegetatsiooni kogu 

primaarproduktsioonil (NPP – net primary production) põhinev mudel (Wang 2010). See 

näitab orgaanilise aine akumuleerumist teatud ajaühikus ja piirkonnas iseloomustades 

antud piirkonna taimekoosluse produktiivsust. Vegetatsioon on oluline näitaja hindamaks 

ökosüsteemi iseärasusi ja funktsionaalseid omadusi, mis omakorda on oluline ka 
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ökosüsteemi edasise vastupidavuse hindamisel (Wang 2010). Antud meetod on küll igati 

asjakohane, kuid see ei võta arvesse kõiki inimtegevuse poolt tulenevaid tegureid, mis 

ökosüsteemi mõjutada võivad (Wang 2010). 

Loodusliku ala seisundi hindamiseks võib kasutada ka lihtsustatud üldkirjeldust ning 

rekreatiivse tegevusega kaasnevatele mõjudele hinnangu andmist. Hindamise tulemuseks 

on ettepanekute tegemine ala kasutusviiside piiramiseks või kasutusmahu vähendamiseks 

(Hurt jt 2009). Kindlasti on selline meetod küllaltki pealiskaudne ning ei anna täielikku 

aimdust ala seisukorrast. Täpsemaks hindamiseks on vaja teha lisaks vaatlusele ka 

erinevaid mõõtmisi. Üheks selliseks mõõtmiseks võib olla püsiprooviruutude võrgustiku 

rajamine alale ning kindlate näitajate/indikaatorite süsteemi abil mõõtmiste ja vaatluste 

teostamine. Antud meetodit on võimalik ning ka vajalik korrata kindla ajaperioodi, üldiselt 

3-5 aasta, möödudes ning seejärel saab hinnata loodusliku ala seisundis toimunud muutusi 

(Hurt jt 2009). 

Koormustaluvuse hindamise meetod on ka modelleerimine, milleks kasutatakse tihti GIS-il 

(geoinfosüsteem) põhinevaid mudeleid, mis arvestavad erinevaid keskkonda mõjutavad 

tegureid ning teatud piirkonna iseärasusi. Valides erinevaid tegureid saab ennustada 

koormustaluvuse muutusi teatud aja jooksul (McKindsey jt 2006). Ökoloogilise 

koormustaluvuse välja selgitamiseks on vaja teada keskkonna seoseid seda mõjutavate 

teguritega, samuti peab mudel arvestama ka juhuslikkust (McKindsey jt 2006). 

Paljude koormustaluvuse hindamiseks kasutatavate meetodite puuduseks on see, et nad ei 

ole kvantitatiivsed ning neil puudub analüütiline täpsus (Prato 2001). Prato (2001) on oma 

uurimustöös kirjeldanud mudelit, mis aitab pargivahtidel kvantitatiivse analüüsi käigus 

otsustada, kas piirkonna hetkeseisund on vastavuses koormustaluvuse standarditega ning 

juhul kui ei ole, siis töötatakse välja parim majandamisvõte, mis seisundit parandaks nii, et 

see vastaks taas standarditele. Selline mudel on väga tõhus, ent nõuab suurel hulgal 

informatsiooni ning keerulisi valemeid. 

Modelleerimise teiseks näiteks saab tuua ka Haraldssoni ja Olafsdottiri (2006) välja 

töötatud mudelit, mis võimaldab ennustada potentsiaalset võimalikku suurimat 

inimpopulatsiooni, mida Islandi looduskeskkond on võimeline taluma. Antud mudel võtab 

arvesse ilmastikku ning bioproduktsiooni kättesaadavust kariloomadele ning vastavalt 

sellele simuleeriti inimpopulatsiooni arvukust. Modelleerimise tulemustena leiti, et Islandi 

preindustriaalne keskkond suudab taluda ligikaudu 40-80 000 inimest ning populatsiooni 
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kasvuga on ilmnenud loodusseisundi halvenemine (Haraldsson, Olafsdottir 2006). Autorid 

on rõhutanud, et mudeli loomisel on kasutatud hüpoteetilisi arvamusi ning teadmised olid 

teatud määral piiratud. Samuti ei võetud arvesse kõiki tegureid, mis keskkonna 

koormustaluvust võivad mõjutada, kuid see-eest lihtne ja süsteemne lähenemine 

modelleerimisel hindab autorite arvates koormustaluvuse muutusi isegi paremini 

(Haraldsson, Olafsdottir 2006). 

Modelleerimine on iseenesest hea ja kiire viis koormustaluvuse hindamiseks, ent enamus 

modelleerimiseks kasutatavaid mudeleid on üsna keerulised, kallid ning ka raskesti 

teostatavad. Arvestades seda, et maastiku looduse taluvusvõimet ja kasutuskoormust Eesti 

õigusaktid ei reguleeri (Tõnisson 2008) on oluline mõista kuidas võib loodusliku ala 

seisund muutuda erinevate tegurite mõju tõttu ning kuidas saab neid mõjusid ennustada 

programmi abil. Antud lõputöös keskendutakse järgmistele küsimustele:  

 Milline erinevatest teguritest uurimisala ökoloogilist koormustaluvust enim 

mõjutab? 

 Kas hooaeg (suvi/talv) mõjutab uurimisala koormustaluvust? 

Teaduskirjanduse analüüsist saadud informatsiooni alusel püstitatake järgmised 

tööhüpoteesid: 

 Ökoloogilist koormustaluvust mõjutab enim rekreatiivne inimtegevus 

 Uurimisala koormustaluvus sõltub hooajast. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

2.1  Uurimisala kirjeldus 
Uurimisala, Rannamõisa maastikukaitseala (joonis 2), mis asub Harjumaal Harku vallas. 

Kaitseala pindala on 65,6 ha ning sellest 56,9 ha moodustab piiranguvöönd ja 8,7 ha 

sihtkaitsevöönd (Tõnisson 2008). Maastikukaitseala on moodustatud 1959. aastal ning 

kaitse-eeskiri on vastu võetud 2000. aastal. Kaitseala põhieesmärgiks on Rannamõisa 

panga ning sellega piirnevate loo- ja pangametsade kaitse (RT I 2000, 43, 274). 

 

 

Joonis 2. Rannamõisa maastikukaitseala üldkaart. Punase joonega on kujutatud 

maastikukaitseala välispiir ja kaardile on kantud looduskaitselise tähtsusega objektid. 

Maastikukaitseala paikneb Kakumäe lahe ääres. Allikas: (Tõnisson 2008) 

Maastikukaitseala on määratud ka Natura 2000 alade võrgustiku koosseisu (RTL 2004, 

111, 1758), koos millega sai ala ka konkreetsema formuleeringu Euroopa Liidule oluliste 

elupaigatüüpide kaitse tähtsuses, milleks Rannamõisas on (Tõnisson 2008):  
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 1230 – merele avatud pankrand 

 1640 – püsi-rohttaimestikuga liivarand 

 2130* - kinnistunud hallid luited 

 8210 – lubjakivipaljandid koos nende lõhedes kasvava taimestuga 

 8310 – koopad 

 9020* - vana laialehine mets 

 9180* - rusukalde mets 

Tänu atraktiivsele maastikule ja heale ligipääsule on maastikukaitsealal suur rekreatiivne 

tähtsus (maastikukaitsealal on kaks terviserada) (joonis 3), lisaks ka loodushariduslik 

potentsiaal. Suviti on Rannamõisa maastikukaitseala keskmine külastusarvukus ligikaudu 

300 inimest päevas ning talvel 100 inimest päevas (Tõnisson 2008). Arvestades 

Rannamõisa läheduses paiknevate asumite kiire kasvuga, võib kaitseala lähiümbruse 

aastaringne elanike arv küündida 5000+ inimeseni ja suvel isegi veidi rohkem. See toob 

omakorda aga kaasa palju ohutegureid, eelkõige liigne kasutuskoormus suvel, mis võib 

viia looduskeskkonna ökoloogilise koormustaluvuse ületamiseni. Visuaalsed ohutegurid on 

prahistamine ning taimestiku füüsilised kahjustused (Tõnisson 2008).  

 

Joonis 3. Alal paikneb kaks terviserada – Inglise miil ning Aura matkarada, mis on 

rekreatiivsest tegevusest enim mõjutatud. Allikas: (Tõnisson 2008) 
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Rannamõisa maastikukaitsealal on esindatud kolm esmatähtsat elupaigatüüpi: 9180* - 

rusukalde mets; 9020* - vana laialehine mets; 2130* - kinnistunud (hallid) luited (Tõnisson 

2008). Maastikukaitseala elupaigatüübid on välja toodud ka joonisel 4. 

 

 

Joonis 4. Rannamõisa maastikukaitseala elupaigatüübid. Allikas: (Tõnisson 2008) 

 

Rannamõisa maastikukaitseala üheks looduslikuks eripäraks on metsakastikuloo 

kasvukohatüübi domineerimine, mis omakorda teeb kaitseala tallamiskindluse mõttes 

väheohustatuks. Rannamõisa pangapealse metsa tavalisemad puuliigid on vaher, saar, 

tamm, pärn ja kuusk. Vanemad kui 110 aastat puistud asuvad ala lääneosas, kus paikneb 

kolm vääriselupaika. Maastikukaitsealal on kokku üldse viis vääriselupaika (Tõnisson 

2008).  

Maastikukaitsealal paikneb ka II kategooria kaitsealaune taimeliik – jumalakäpp (Orchis 

mascula), mida on regulaarselt seiratud. Jumalakäpa seisund seireruudus küll halveneb, 

kuid populatsioon on siiski veel elujõuline ja püsiv (Tõnisson 2008). Koos üldise 

seiretegevusega hakati Tallinna Botaanikaaia poolt jälgima ka Rannamõisa pangapealse ja 

-aluse metsa ökoloogilist seisundit. Metsa seisundit on hinnatud looduslähedaseks ja 
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inimmõju suhteliselt tagasihoidlikuks. Taimeliike pangapealses metsas on leitud ligikaudu 

100 ning iga liigi kohta on antud hinnang nende esinemise kohta (Tõnisson 2008). 
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2.2  Koormustaluvuse mudeli püstitus 
 

Mudel loodi Microsoft Excelis töö autori poolt, Tallinna Ülikooli lektori Tiit Lukki 

juhendamisel. Mudeli loomiseks kasutati Rannamõisa maastikukaitseala kohta juba 

teadaolevat informatsiooni. Arvestades algandmeid oli vaja luua olemasoleva info põhjal 

numbrilised baaskaardid kujutamaks ala hetkeseisu. Algandmetega töölehed muudeti 

täpsemaks hooajalisuse lisamisega, mis näitaks nendevahelist seost ehk kuidas mõjutab 

erinev hooaeg nagu suvi või talv uurimisala ökoloogilist koormustaluvust.  

Oluline on mõista mudeli puhul seda, et kuigi algandmed on ala kohta küll olemas, on 

baaskaartide omavahelised seosed siiski hüpoteetilised, seda eelkõige just seetõttu, et 

eluslooduses puudub kindel valem kuidas mõjud avalduvad. Töö autor on kasutanud enda 

seniseid teadmisi ja ettekujutust panemaks baaskaardid (külastajate arv, tallamiskindlus, 

temperatuur, sademed, liikide tihedus) ja hooajalisuse omavahel siduma.  

 

 

2.3  Mudeli algandmed 
 

Mudeli loomiseks, mis aitaks ennustada uurimisala ökoloogilise koormustaluvuse muutusi, 

oli vaja MS Excelis teha erinevad andmetabelid (mudeli kihid) ökoloogilist 

koormustaluvust mõjutavate teguritega. Antud juhul valis autor teguriteks: külastajad, 

pinnase tallamiskindlus, temperatuur, niiskus ning liikide tihedus uurimisalal. 

Andmetabelite loomisel kasutati Rannamõisa maastikukaitseala kaitsekorralduskavas välja 

toodud andmeid. 

Külastajate andmetabeli loomiseks (joonis 5) võeti arvesse Rannamõisa maastikukaitseala 

terviseradu kujutavat kaarti (joonis 3), millele omistati väärtused vahemikus 0-1, kus „0“ 

tähistab väiksemat külastuskoormust ja „1“ suurimat külastuskoormust. Väärtuste 0-1 

vahepealsed arvud tähistavad külastusarvukuse hüpoteetilist muutust vastavalt piirkonnale. 

Külastajate baaskaart pandi omakorda sõltuma hooajalisusest, antud juhul suvest ja talvest. 

Selleks loodi suve ja talve andmetabelid ning pandi külastajate baaskaart IF valemi abil 

seonduma ehk kui tahetakse näidata külastatust suvel, siis sel juhul külastus võrdub „s“ 

kaardiga ja kui talvel, siis „t“ kaardiga. 
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Joonis 5. Näide külastajate andmekaardist (ülal) koos suvi (all paremal) ja talv (all 

vasakul) baaskaartidega 

 

Pinnase tallamiskindluse andmetabeli (joonis 6) loomise aluseks võeti Rannamõisa 

maastikukaitseala elupaigatüüpide kaart (joonis 4) ning määrati vastavalt elupaigatüübile 

erinevad indeksid, kus väärtused 0-0,5; 0,6-0,7 ja 0,8-1 ühikut tähistavad vastavalt 

tallamiskindlat; suhteliselt tallamiskindlat ja tallamisõrna piirkonda. Tallamiskindluse 

andmetabel tuli samuti panna sõltuma hooajalisusest, kuna tallamiskindlus on seotud 

ilmastikutingimustega eri aastaaegadel. Kuna autori arvates on ala tallamiskindlam talvel, 

siis määrati talve andmekaardile väärtused 0,1-0,4 ning suvel 0,5-0,8. Tallamiskindluse 

baaskaart pandi taaskord sõltuma hooajalisusest IF valemi abil. 
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Joonis 6. Näide tallamiskindluse andmekaardist ülal koos suvi (all vasakul) ja talv (all 

paremal) baaskaartidega 

 

Temperatuuri baaskaart (joonis 7) ja niiskuse baaskaart (joonis 8) on olulised eelkõige 

seetõttu, et nad on seotud külastuse arvukusega alal ning mõjutavad ka pinnase ja 

taimestiku tallamiskindlust. Temperatuuri andmekaardile märgiti osakaalud vahemikus 0-

1, kus „0“ on külastajatele ebasobivaim ehk külm ilm ning „1“ sobivaim ehk soe ilm. 

Niiskuse baaskaardil olid osakaalud samas vahemikus, kus „0“ võrdub kui ebasobivaim 

ehk sajune ilm ning „1“ sobivaim ehk kuiv ilm. Samuti nagu külastajate ja tallamiskindluse 

andmetabelid, pandi ka temperatuuri ja niiskuse kaardid sõltuma hooajalisusest IF 

valemiga. Temperatuuri ja sademete hulga andmed võeti Riigi Ilmateenistuse 2014. aasta 

Harjumaa suve- ja talvekuude mõõtmiste keskmistest tulemustest.  
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Joonis 7. Näide temperatuuri andmekaardist ülal koos suve (all vasakul) ja talve (all 

paremal) baaskaartidega 

 

 

Joonis 8. Näide niiskuse andmekaardist ülal koos suve (all vasakul) ja talve (all paremal) 

baaskaartidega 
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Looduskaitseliselt tähtsate taimeliikide tihedus mõjutab kindlasti teatud moel ka loodusliku 

ala tundlikkust välistegurite suhtes, eelkõige rekreatiivsele tegevusele. Taimeliikide 

tiheduse andmekaardi (joonis 9) loomiseks kasutati Rannamõisa maastikukaitseala 

üldkaarti (joonis 2), kus on väljatoodud loodukaitselise tähtsusega objektid, sealhulgas 

taimed. Samuti kasutati baaskaardi loomisel Rannamõisa maastikukaitseala 

kaitsekorralduskavast välja loetud andmeid. Vastavalt teadaolevatele andmetele, kus 

looduskaitselised objektid uurimisalal peamiselt asuvad, kanti andmekaardile väärtused 0-

0,5; 0,6-0,7; 0,8-1 ühikut, mis tähistavad vastavalt väikest liikide tihedust; keskmist liikide 

tihedust; suurt liikide tihedust teatud alal. Samuti pandi ka liikide tiheduse baaskaart 

sõltuma hoojalisusest, kus eeldatavalt on talvel liikide tihedusele tallamisega kaasnev mõju 

väiksem kui suvel. 

 

Joonis 9. Näide liikide tiheduse andmekaardist ülal koos suve (all vasakul) ja talve (all 

paremal) baaskaartidega 

 

 

2.4  Modelleerimine 
 

Ökoloogilise koormustaluvuse modelleerimisel kasutatava programmi käivitamiseks oli 

vaja luua andmetabel, mis koondaks kõiki eelmises alapeatükis mainitud baaskaarte ehk 

koormustaluvust mõjutavaid tegureid. Samuti oli vaja anda teguritele osatähtsused, mis 
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arvestaksid seda, mis autori arvates tõenäoliselt enim ala looduslikku seisundit mõjutavad. 

Antud töö puhul võrdub külastajate osatähtsus 0,8; tallamiskindluse osatähtsus 0,6; 

temperatuuri osatähtsus 0,4; niiskuse osatähtsus 0,3 ning liikide tiheduse osatähtsus teatud 

piirkonnas 0,2 ühikut. See tähendab seda, et hüpoteetiliselt mõjutab külastatavus ala 

ökoloogilist koormustaluvust kõige rohkem, seejärel pinnase ja taimede tallamiskindlus 

jne. Modelleerimisel hakatakse muutma faktorite osakaalusid. Samuti seoti hooaja (suve ja 

talve) baaskaardid koondandmetabeliga, kus „t“ tähistab talve ning „s“ suve.  

Uurimisala algseisundi kujutamiseks talvel (joonis 10) ning suvel (joonis 11) muudeti 

tegurite osatähtsusi vastavalt külastajad 0; tallamiskindlus 0,06; temperatuur 0,18; niiskus 

0,1 ning liikide tihedus 0,17 ühikut. Antud tegurid näitavad ala looduslikku olukorda juhul, 

kui külastatavus puuduks täielikult ning uurimisala seisund oleks mõjutatud üksnes 

ilmastikutingimustest 

Ala koormustaluvuse kujutamiseks soojal ja kuival suveperioodil (joonis 12) muudeti 

osatähtsusi nii, et külastajad võrdub 0,8; tallamiskindlus 0,1; temperatuur 0,3; sademed 0 

ning liikide tihedus 0,2 ühikut. Antud olukord iseloomustab Rannamõisa maastikukaitseala 

ökoloogilise koormustaluvuse muutusi juhul kui on soe ja kuiv suveilm ning külastatavus 

suur.  

Ala ökoloogilise koormustaluvuse modelleerimiseks jahedal ja vihmasel suveperioodil 

(joonis 13) muudeti tegurite osakaalusid nii, et külastajad; tallamiskindlus; temperatuur; 

niiskus; liikide tihedus võrduvad vastavalt 0,4; 0,6; 0,2; 0,3; 0,2 ühikut. 

Talve võrdlemisi soojal ja niiskel perioodil (joonis 14) muudeti tegurite osakaalusid 

vastavalt külastajad 0,3; tallamiskindlus, temperatuur ning niiskus 0,4 ja liikide tihedus 0,1 

ühikut.  

Kuiva ja külma talveilma korral (joonis 15) muudeti tegurite osakaalusid vastavalt 

külastajad 0,8; tallamiskindlus 0,1; temperatuur 0,3; niiskus 0,1 ning liikide tihedus 0,1 

ühikut.  
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3. TULEMUSED 
 

Kokku viidi modelleerimisel läbi kuus katset – kolm eksperimenti suvel ning kolm 

eksperimenti talvel. Modelleerimise käigus saadud tulemused näitasid, et Rannamõisa 

maastikukaitseala ökoloogilise koormustaluvuse seisund oleks kõige parem siis, kui 

külastatavus puuduks täielikult ja loodus oleks mõjutatud vaid ilmastikust, seda nii talvel 

(joonis 10) kui ka suvel (joonis 11). Pruun värvus  joonistel tähendab, et koormustaluvus 

sel alal on kõrge, roheline värvus, et koormustaluvus on langenud ning lilla värv, et 

koormustaluvus oluliselt langenud.  

 

 

Joonis 10.  Ökoloogilise koormustaluvuse modelleerimiseks kasutatava mudeli algseis. 

Andmetabeli kõrval asetsev pilt tähistab uurimisala seisundit talvel, kus rohelisega 

märgitud piirkond võrdub 0,4-0,8 (madalam koormustaluvus) ühikut ning pruuni värviga 

piirkond on 0,2-0,4 ühikut (kõrgem koormustaluvus). Sinine värv tähistab Kakumäe lahte 
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Joonis 11.  Ökoloogilise koormustaluvuse modelleerimiseks kasutatava mudeli algseis. 

Andmetabeli kõrval asetsev pilt tähistab uurimisala algseisundit suvel, kus pruuniga 

märgitud piirkond tähistab 0,4-1 ühikut (kõrge koormustaluvus) 

Rannamõisa maastikukaitseala ökoloogilise koormustaluvuse seisukord suvel on parem 

siis, kui ilmastikuolud on soojad ja kuivad (joonis 12) ehk kui külastajate osakaalu 

suurendada 0,8, tallamiskindluse 0,1 ning temperatuuri, niiskuse ning liikide tiheduse 

teatud piirkonnas vastavalt 0,3; 0 ja 0,2 ühikuni.  

 

 

Joonis 12. Uurimisala ökoloogilise koormustaluvuse seisund kuival ja soojal 

suveperioodil. Andmetabeli kõrval asetsev pilt illustreerib uurimisala seisundit, kus lilla 

värv tähistab ala seisundit 0,6-0,8 ühikut ning roheline värvus väärtusi 0,4-0,6 ühikut 
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Kui suurendada tallamiskindluse ning niiskuse osakaalusid ning vähendada külastajate 

ning temperatuuri faktorite osakaalu, iseloomustades nii niisket ja jahedat ilma (joonis 13), 

siis nende osakaalude korral hakkab ökoloogiline koormustaluvus langema ning pinnas ja 

taimestik on tallamisest rohkem mõjutatud. Uurimisala ökoloogilise koormustaluvuse 

modelleerimise tulemused suvel on teatud määral kindlasti mõjutatud ka 2014. aasta üsna 

sademete rohkest suvest, mis mudeli koostamisel arvesse võeti. 

 

Joonis 13. Uurimisala ökoloogilise koormustaluvuse seisund vihmasel ja jahedal 

suveperioodil. Andmetabeli kõrval asetsev pilt illustreerib uurimisala seisundit, kus lilla 

värv tähistab väärtusi 0,6-0,8 ühikut (koormustaluvus on langenud) 

Talvel on ökoloogilise koormustaluvuse olukord suvele vastupidine. Nimelt just niiskema 

ja soojema ilmaga (joonis 14) on uurimisala looduslik seisukord parem kui kuiva ja külma 

ilmaga (joonis 15).  
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Joonis 14. Uurimisala ökoloogilise koormustaluvuse seisund niiskel ja soojal 

talveperioodil. Andmetabeli kõrval asetsev pilt illustreerib uurimisala seisundit, kus 

rohelise värvusega piirkond tähistab 0,4-0,6 ühikut 

 

 

Joonis 15. Uurimisala ökoloogilise koormustaluvuse seisund kuival ja külmal 

talveperioodil. Andmetabeli kõrval asetsev pilt illustreerib uurimisala seisundit, kus 

rohelise värvusega piirkond võrdub 0,4-0,6 ühikut ning lilla värv võrdub 0,6-0,8 ühikut 
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Antud tulemused on seletatavad sellega, et külastajate hulk niiske ja sooja ilma korral on 

niivõrd väike, et tallamisest põhjustatud mõjusid ei ilmne. Ilma jahenedes suureneb ka 

tervisesportlaste hulk alal, mistõttu koormus looduslikule alale suureneb ning 

koormustaluvus, eelkõige terviseradadel ning lähiümbruses, ületatakse.  
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4.  ARUTELU JA JÄRELDUSED 
 

Toetudes eelnevalt käsitletud materjalile nii teooria kui ka metoodika osas võib looduslike 

alade ökoloogilist koormustaluvust pidada väga aktuaalseks teemaks, eriti veel seetõttu, et 

loodusturism ning -keskkonnas viibimine on muutunud inimeste seas üha populaarsemaks. 

Silmas pidades, et Eesti õigusaktid maastiku kasutuskoormust ning taluvusvõimet ei 

reguleeri (Tõnisson 2008), on oluline teada kuidas võivad erinevad tegurid nagu 

inimtegevus, pinnase tallamiskindlus, ilmastik ning ka looduskaitseliselt tähtsate taime– 

ning loomaliikide olemasolu ala seisundit mõjutada. Antud magistritöö puhul tuleb 

kindlasti rõhutada modelleerimise tähtsust ning kuivõrd lihtne on väheseid ressursse 

kasutades luua programm, mis aitab ennustada uurimisala ökoloogilise koormustaluvuse 

muutusi. 

Töö käigus selgus, et erinevatest teguritest mõjutab uurimisala ökoloogilist 

koormustaluvust kõige enam külastatavus, millele järgnevad pinnase tallamiskindlus ning 

ilmastik. Looduskaitseliselt tähtsate liikide olemasolu alal on samuti oluline, kuna siis on 

tõenäolisem, et piirkonnas teostatakse rohkem hooldustöid ning juhitakse inimesed teatud 

kohtadest eemale. Samuti on määravaks teguriks see, et uurimisalal asub kaks terviserada, 

mida rekreatiivseteks tegevusteks, eriti suvel, tihti kasutatakse ning mis omakorda mõjutab 

oluliselt pinnase taluvusvõimet. Kuna katsed viidi läbi arvestades sellega, et Rannamõisa 

maastikukaitseala keskmine külastusarvukus suvel on ligikaudu 300 inimest päevas ning 

talvel 100 inimest päevas (Tõnisson 2008) ning see arv võib lähiaastate jooksul mõnevõrra 

suureneda, siis on kindlasti vajalikud regulaarsed hooldustööd terviseradadel ning 

looduskaitsealuste liikide asupaikades, mis aitavad ennetada loodusliku ala seisundi 

halvenemist.  

Modelleerimise tulemustena selgus, et uurimisala koormustaluvus on madalaim vihmase ja 

jaheda suveilmaga, mida kinnitas ka teooria osas välja toodud väide, et liigniiskete oludega 

hakkab pinnase taluvusvõime enim vähenema (Nursipalu harjutusvälja...2011). Tuginedes 

eelnevale võib autori püstitatud tööhüpoteesid lugeda kinnitatuks ehk ökoloogilist 

koormustaluvust mõjutab enim rekreatiivne tegevus (külastatavus) ning uurimisala 

koormustaluvuse vastupidavus on suurem talvel ehk koormustaluvus on mõjutatud 
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hooajast. Erandiks on see, et Rannamõisa maastikukaitseala looduslik seisund oleks parim 

siis kui rekreatiivne külastus puuduks täielikult. Mõneti üllatusena tuli see, et kuival ja 

soojal suvel on uurimisala ökoloogiline koormustaluvus suurem kui külmal ja kuival talvel, 

isegi siis kui külastajaid on tõenäoliselt suveperioodil kõige rohkem. Sellest võib järeldada, 

et ilmastikust sõltub samuti väga suur osa ökoloogilise koormustaluvuse säilimises, eriti 

kui see siduda külastusega kaasnevate mõjudega pinnasele ja taimestikule. Samas ei oleks 

külastatavuse piiramine uurimisalal siiski mõistlik, kuna eksperimentide käigus saadud 

tulemused näitasid, et mitte sobilike ilmastikutingimuste ning külastatavuse korral 

koormustaluvus küll mõnevõrra halveneb, kuid mitte nii palju, et peaks uurimisalale 

karmid keskkonnapiirangud kehtestama. 

Magistritööd võib lugeda õnnestatuks, kuna autor leidis vastused uurimisküsimustele ning 

kinnitati ka tööhüpoteesid. Modelleerimise käigus saadud tulemused andsid aimdust, 

kuidas tegurite osakaalude suurendamine või vähendamine ala seisundit mõjutab. Mudeli 

nõrkadeks külgedeks võib pidada teatud andmete puudulikkust ning autori hüpoteetlisi 

arvamusi tegurite ja hooajalisuse seoste kohta, mis võivad teiste arvamustest erineda ning 

seejärel ka teistsuguseid tulemusi anda. Kindlasti oleksid tulemused täpsemad, kui oleks 

tehtud mõõtmisi ning saadud nii uuemad andmed. Mingil määral saab magistritöös 

modelleerimiseks kasutatud programmi võrrelda eelnevalt teooria osas käsitletud 

Haraldssoni ja Olafsdottiri (2006) mudeliga, kus samuti arvestati hüpoteetilise arvamusi 

autorite poolt ning ei võetud arvesse kõiki tegureid, mis koormustaluvust mõjutada võivad. 

Siiski said töö põhieesmärgid saavutatud ning vähesete ressurssidega loodi mudel, mis 

aitas tulemusteni jõuda. 
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KOKKUVÕTE 
 

Magistritöö eesmärgiks oli modelleerida ökoloogilist koormustaluvust Rannamõisa 

maastikukaitsealal ning modelleerimise käigus näidata kuidas erinevad tegurid nagu 

külastussagedus, ilmastik, pinnase tallamiskindlus ning taimestiku esinemine alal 

uurimisala koormustaluvust mõjutavad. Teooria osas käsitleti ka koormustaluvuse 

mõõtmiseks kasutatavaid erinevaid meetodeid. Antud töös kasutati iseseisvalt MS Excelis 

loodud programmi.  

Magistritöö tulemustena selgus, et erinevatest teguritest mõjutab uurimisala ökoloogilist 

koormustaluvust kõige enam külastatavus, millele järgnevad pinnase tallamiskindlus ning 

ilmastik. Looduskaitseliselt tähtsate liikide olemasolu alal on samuti oluline looduslikule 

seisukorrale, kuna siis on tõenäolisem, et piirkonnas teostatakse rohkem hooldustöid. 

Modelleerimine näitas, et uurimisala koormustaluvuse vastupidavus on vähim siis kui on 

vihmane ja jahe suveilm ja rekreatiivne tegevus alal toimumas. Rannamõisa 

maastikukaitseala ökoloogilise koormustaluvuse seisund oleks kõige parem siis, kui 

külastatavus puuduks täielikult, seda nii talvel kui ka suvel. Samas ei oleks külastatavuse 

piiramine uurimisalal siiski mõistlik, kuna katsete käigus saadud tulemused näitasid, et 

mitte sobilike ilmastikutingimuste ning külastatavuse korral koormustaluvus küll 

mõnevõrra halveneb, kuid mitte nii palju, et peaks uurimisalale karmid piirangud 

kehtestama. Kindlasti oleks mõistlik rakendada piirkonnas regulaarseid hooldustöid, 

eelkõige terviseradadel, kus pinnase taluvusvõime tallamisest on enim mõjutatud.  

Autor soovib rõhutada modelleerimise tähtsust antud töös ning kuivõrd minimaalsete 

ressurssidega on võimalik luua iseseisvalt programm, mis kujutab loodusliku ala seisundi 

muutusi, kui on teada seda mõjutavad tegurid ning omavahelised seosed. Programmi 

nõrkuseks võib lugeda seda, et andmed on piiratud ning ei ole teostatud mõõtmisi 

kohapeal, mis annaksid täpsemaid tulemusi.  
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MODELING CARRYING CAPACITY USING RANNAMÕISA 
LANDSCAPE PROTECTION AREA AS AN EXAMPLE 
 
SUMMARY 
 
The aim of this master’s thesis was to model the ecological carrying capacity and describe 

the nature’s carrying capacity and the factors what influence it, such as visit frequency, 

weather, ground trampling resistance and presence of vegetation in the field. In the thesis 

there was also briefly discussed various methods used to measure carrying capacity. 

Modeling in MS Excel program was used, where the study area was Rannamõisa landscape 

protection area in Harju County.  

The results showed that ecological carrying capacity is most affected by the visiting 

frequency followed by ground trampling resistance and weather conditions. The protected 

plant species play also a important role of the study area since maintanence work is 

probably more likely to be carried out in this area. Modeling showed that the ecological 

carrying capacity decreases most in summer when the weather condtions are rainy and cool 

and recreational activities are held. The carrying capacity of the study area would be the 

best if there is absolutely no visitation and the natural habitat is influenced only by 

weather. However, it would not be reasonable for visiting restrictions since the carrying 

capacity does not decrease that much that nature’s situation would need strict regulations. 

Certainly, it would be wise to apply regular maintenance work, particulary in the 

recreational pathways, where the ground trampling occurs the most. 

The author wishes to emphasize the importance of modeling in this thesis since it is easy to 

create a program with using minimal resources, which helps to predict the carrying 

capacity changes and shows the correlation between the seasonabilty and factors 

influencing nature’s situation. However the weaknesess of such model is limited data and 

hypothetical predictons. More accurate results would be achieved when measurments are 

carried out on spot.  
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