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Töö teoreetilises osas antakse ülevaade hobustega tallamise mõjust looduskeskkonnale.
Tehtud on palju uuringuid tallamise mõjust pinnasele. Ratsutamise mõju keskkonnale on
vähem uuritud, peamiselt USA-s ja Austraalias. Tuuakse välja ratsutamise erinevad
mõjud pinnasele, taimkatte katvusele, kõrgusele ja liigilise koosseisu vähenemisele
võrreldes teiste rekreatsiooni viisidega. Samuti tuuakse välja hobuse sõnniku mõju
looduskeskkonnale.
Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada ratsutamise mõju metsastunud luidete
taimestikule. Pärnumaal Uulu-Võiste maastikukaitsealal viidi läbi hobustega
tallamiskatsed varasemalt kahjustamata pinnasel kolmes erinevas kasvukohatüübis –
pohla, mustika ja sambla. Teostati kokku 50, 125 ja 250 kordust.
Töö tulemustest selgus, et soontaimede ja sammalde-samblike üldkatvus väheneb
erinevates kasvukohatüüpides (pohla, mustika, sambla) oluliselt sõltumata hobustega
tallamiskordade arvust. Samuti sõltub raja laius oluliselt tallamiskordadest. Raja sügavus
sõltuvalt tallamiskordadest statistiliselt oluliselt ei erine, statistiliselt oluline muutus raja
sügavuses on tallamata pinnasega (algtasemega) võrreldes. 50 ja 125 korda hobustega
tallatud radade vahel olulist erinevust ei ilmne soontaimede ja sammalde-samblike
üldkatvuses ega ka radade laiuses ja sügavuses.
Tuginedes kirjandusele ja antud magistritöö tulemustele võib öelda, et ratsutamine juba
madalal intensiivsusel mõjutab oluliselt looduskeskkonda ja seda negatiivses suunas.
Sellega peaksid arvestama erinevad kaitsealad, looduspargid ja ka turismikorraldajad, kes
pakuvad või planeerivad pakkuda ratsamatku erinevatesse looduskaunitesse kohtadesse.

Märksõnad: metsastunud luited, tallamiskatsed hobustega
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A number of researches have been conducted on the influence of trampling on the soil
cover. The influence of horseback riding as a way of intense trampling  is a less studied
field, except in the USA and Australia. Scientific literature proves that in comparison to
the other types of recreation, the intense pressure of horse hoofs significantly accelerates
the densifying and erosion of the soil, decreasing the vegetation cover, plant height and
diversity. In addition to that horse manure has its special effect on natural environment.
The aim of the present thesis is to evaluate the influence of horseback riding on the
vegetation cover of the forested dunes. Horse trampling tests on untrampled soil in
lingonberry, blueberry and moss  habitat type forests were carried out on Uulu-Võiste
Landscape Protection Area in Pärnumaa county, South-West Estonia. In each habitat type
area there were two sample plots with three trampling tracks of 50, 125 and 250 passes,
and one test track.
The results show that the general cover of vascular plants, mosses and lichen remarkably
diminished on all trampled tracks in all habitat types (lingonberry, blueberry, moss types)
despite the number of horse passes. The depth of the track did not show any significant
statistical differences depending on the number of horse passes. Still, the trampled tracks
showed essential differences in depth in comparison to untrampled soil. As for the
trampled tracks of 50 and 125 passes, there were no remarkable differences in the general
cover either of vascular plants, or mosses and lichen.
On the basis of scientific literature analysis and the results of the present thesis one can say
that even low-intensity horseback riding gives negative effects on the natural environment.
Tourism organizers in nature protection areas and nature parks should take that into
consideration when providing, or planning to provide recreational services on unique
landscape forms, especially in dune pine forests which are highly sensitive to horse
trampling. It is important to the natural environment to lessen the influence of horseback
riding on the environment by responsibly applying the appropriate means.

Keywords: forested dunes, horse trampling



4

SISUKORD

SISSEJUHATUS....................................................................................................................6

1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE.............................................................................................8

1.1. Luited.......................................................................................................................8

1.2. Ratsutamise mõju looduskeskkonnale...................................................................11

1.2.1. Tallamine......................................................................................................12

1.2.2. Umbrohtude levik.........................................................................................14

2. MATERJAL JA METOODIKA......................................................................................16

2.1. Uurimisala kirjeldus...............................................................................................16

2.2. Uuringu korraldus..................................................................................................17

2.3. Andmete statistiline analüüs..................................................................................18

3. TULEMUSED.................................................................................................................19

3.1. Kasvukohatüüpide liigiline koosseis......................................................................19

3.2. Kasvukohatüüpide taimestiku üldkatvuse sõltuvus hobusega tallamise kordadest20

3.2.1. Pohla kasvukohatüüp....................................................................................20

3.2.2. Mustika kasvukohatüüp................................................................................22

3.2.3. Sambla kasvukohatüüp.................................................................................23

3.3. Tallatud radade parameetrid ja nende sõltuvus tallamiskordadest.........................25

3.3.1. Pohla kasvukohatüüp....................................................................................26

3.3.2. Mustika kasvukohatüüp................................................................................27

3.3.3. Sambla kasvukohatüüp.................................................................................28

3.4. Kasvukohatüüpide omavaheline võrdlus................................................................29

4. ARUTELU.......................................................................................................................30

KOKKUVÕTE.....................................................................................................................33



5

KASUTATUD KIRJANDUS..............................................................................................35

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks

ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta.........................................39



6

SISSEJUHATUS

Turism, s.h. aktiivne puhkus ja loodusturism on üha populaarsemaks muutuv

majandusharu ja erinevaid vaba aja veetmise võimalusi edendatakse tänapäeval metsas,

rannas, mägedes ja järjest enam ka kaitsealadel. Rannikud ja luitemännikud oma unikaalse

kooslusega meelitavad ligi erinevate huvidega puhkajaid.

Rannikuluited on laialt levinud kogu maailmas, s.h. Euroopa rannikualadel. Baltimaade

iidsed luitestikud on tekkinud jääajajärgselt paari aastatuhande jooksul. Need fossiilsed

luited on üleni taimestikuga kaetud, neil on väheviljakas ja ebastabiilne mullakiht, mis

maapinna paljandumisel võib kergesti erodeeruda. Samuti ei suuda maapinna

paljandumisel taimed enam sinna kuigi kergesti tagasi asuda (Hallanaro et al., 2002).

Rannikukooslused on eriti vastuvõtlikud oma tundlike ökosüsteemidega, tekitades

konflikte rekreatsiooniteenuste pakkujate ja looduskaitsjate vahel (Kindermann &

Gormally, 2013).

Teadlased on uurinud rekreatsiooni biofüüsikalist mõju looduskeskkonnale ligi sajandi.

Juba 1920-ndatel aastatel uuriti esmakordeslt inimese tallamise mõju taimkattele ja

pinnasele (Meinecke, 1928).

Ratsutamise mõju keskkonnale on uurinud erinevad autorid, enamasti USA-st ja

Austraaliast. Ratsutamisega seoses uuritakse peamiselt tallamisest tulenevalt pinnase

tihenemist ja erosiooni, vee infiltratsiooni, taimkatte kadu, puude kahjustusi ja puujuurte

paljandumist ning hobuse sõnniku kaudu erinevate seemnete levitamist.

Käesoleva töö eesmärk oli selgitada välja ratsutamise mõju metsastunud luidete

taimestikule.

Töö uurimisküsimus oli:

Kas soontaimede ja sammalde-samblike üldkatvuse ning hobustega tallamiskordade vahel

esineb olulisi korrelatiivseid seoseid erinevates kasvukohatüüpides (mustika, pohla ja

sambla) ning samuti, kas maastikule jäävad hobuste tallamise rajad erinevad neis

kasvukohatüüpides.
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Töö koosneb sissejuhatusest, neljast peatükist, kokkuvõttest, ingliskeelsest

lühikokkuvõttest ja kasutatud kirjanduse loetelust.

Autor soovib tänada oma juhendajat prof. Tiiu Kulli väärtuslike metoodiliste nõuannete

eest,  teadur Marina Haldnat, kes oli abiks statistilise analüüsi tegemise osas ja oma lapsi

Evertit ja Ethelit, kes olid abiks hobustega tallamiskatsete läbiviimisel.
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS

1.1. Luited

Rannikuluited on maailmas laialt levinud ja omavad erinevat tähtsust nii  keskkonnahoius

kui sotsiaal-majanduslikus sfääris (Everard et al., 2010). Rannikuid kasutatakse palju

rekreatsiooni eesmärkidel, kuid samas moodustavad nad kaitset vajavaid unikaalseid

elupaiku ja ökosüsteeme (Schlacher et al., 2014).

Ranniku liivaluited on tekkinud seal, kus mõõna aladel on piisaval hulgal liiva ja piisava

tugevusega tuuled tekitamaks liiva liikumist. Nad esinevad troopikast poolusteni (Martinez

et al., 2004).

Rannikuluited, liidesed maa ja mere vahel, on piirkonniti nii füüsiliselt kui bioloogiliselt

väga erinevad (Westhoff, 1966). Luited on oma olemuselt dünaamilised süsteemid ja

häired nendes mõjutavad rannikukooslusi ning sealseid elupaiku (Klijn, 1990).

Ranniku liivaluidetel on mitmekesine taimestik ja loomastik. Selline koosluste

mitmekesisus on tekkinud tänu keerukale topograafiale luues laia variatsiooniga elupaiku

kuivadest luidetest märgade düünideni. Siin ilmneb luidete vööndilisus, kus veepiiril

asuvale liivarannale järgnevad eelluited, seejärel põhiluitestik (hallid luited) ning selle taga

nõmm või metsaga kaetud luited (Everard et al., 2010) Ühest vööndist teise liikumisel

muutuvad kasvutingimused ja ka taimeliigid (Hallanaro et al., 2002).

Kui liiva materjal sisaldab karbonaate või on rikas teokarbi või koralli fragmentide poolest,

siis pinnase ph tase muutub ajaga lubjarikkast happeliseks leetumise tulemusena, pakkudes

samal alal erinevat pinnase keemilist koostist. Luited võivad muutuda väga happeliseks

kuna aluspõhi koosneb aeglaselt murenevatest tardkivimitest ning aluspõhja ei ole

võimalik asendada tänu leetumisele. Rannikuluite süsteemidesse võib sissetungida nii

merevesi kui ka magevesi, seda siis sademete näol või põhjavee mõjul. Märgade luidete

mitmekesisus on mõjutatud põhjavee keemilise koostise ja hüdroloogilise süsteemi

koostoimest (Sival et al., 1997; Jones et al., 2006).
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Ranniku liivaluited on tähtsad oma iseloomuliku mitmekesisuse ning haruldaste

organismide poolest. Paljud liigid sõltuvad luidetel hõreda taimkattega elupaikadest.

Ranniku liivaluited on oluliseks elupaigaks sellistele ohustatud liikidele nagu kõre

(Epidalea calamita) (Denton et al., 2003), kivisisalik (Lacerta agilis) ja suur-harivesilik

(Triturus cristatus) (Brooks & Agate, 2001). Lisaks on ranniku luited elupaigaks paljudele

lubjarikaste madalike taimedele nagu soohiilakas (Liparis loeselii) (Jones,1998).

Rannikuluidete niiskemad alad on taimekoosluste poolest eriti liigirikkad olles koduks

paljudele käpalistele ja olulisele arvule sammaldele. Samuti on need olulised talvitumis- ja

pesitsusalad erinevatele kurvitsaliste populatsioonidele (Malcolm & Soulsby, 2001). Siin

leidub ka palju selgrootuid, eriti kiletiivalisi (mesilased, herilased, sipelgad) (Archer, 1994)

ning mõningaid ämblikke nagu huntämblik (Arctosa cinerea) ja krabiämblik (Philodromus

fallax) (Houston, 2008).

Lisaks bioloogilisele mitmekesisusele tõuseb rannikuluidete sotsiaal-majanduslik tähtsus.

Poorse struktuuriga liivarannad ja luited neelavad ja hajutavad laine energiat salvestades

liiva, mis tuuakse eelluidetele meretranspordi süsteemiga, vormides nii liivaranna profiili,

eriti peale tuule erosioone. Need looduslikud protsessid võimaldavad kohandada

rannikuluidetel oma morfoloogiat ja säilitada oma loomulikku rannakaitse rolli. Läbi

võime energiat hajutada, toetavad rannikuluited rannikukaitse eesmärke, olles loomulikuks

merekaitse barjääriks (Everard et al., 2010) . Hollandis (Arens & Geelen, 2006) ja USA-s

(French, 2001) etendavad rannikuluited esmast rannikukaitse rolli.

Luidetel võib olla  ka vee puhastamise roll. Näiteks osa Amsterdami veepuhastussüsteemi

infrastruktuurist kasutavad luiteid, mis varustavad puhta joogiveega 1,5 milj. inimest aastas

andes 50 milj.m3  puhast vett (Beekelaar & Geelen, 1999; Van der Meulen et al., 2004).

Luidetele on iseloomulik ka kultuurmaastiku väärtus, suur puhkeala väärtus ja toetab ka

teisi ökosüsteemi teenuseid. Suured düünide süsteemid on aktiivse puhkuse keskpunktiks

sellistes riikides nagu Taani ja Holland, meelitades ligi turiste kogu Euroopast (Jones et al.,

2006).

Rannikuluited on ühed kõige haavatavamad süsteemid Euroopa maastikus. Rekreatsiooni

mõju luidetele sõltub oluliselt lubja ja raua sisaldusest pinnases. Seda võib hästi näha

Hollandis, kus on esindatud nii lubjarikkad kui lubjavaesed luited. Lubjarikastel muldadel

on taimkate palju vastupidavam tallamisele kui lubjavaestel luidetel (Westhof, 1966).

Luidete harjadel on lubja sisaldus suurem ja taimkate on rekreatsioonist tingitud

erosioonile vastupidavam kui lubjavaestes kohtades. Luiteharjadel ja luidete vahel, kus
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tingimused on stabiilsemad ja tuulega kandub edasi vähem lahtist liiva, hakkavad esmalt

arenema vastupidavad püsikõrrelised nagu rand-luidekaer (Ammophila arenaria) ja liiv-

vareskaer (Leymus arenarius). Need taimed suudavad liiva sees oma risoomist ulatuslikke

võrgustikke luua ja peagi moodustub luidetel tohutul hulgal nende kloone. Need kooslused

on tallamisele vastupidavamad. Hallidel luidetel, mis on toitainete vaesemad, leidub vähem

soontaimi. Halle luiteid katavad sageli samblad ja samblikud, mis on tallamise suhtes väga

haavatavad kooslused. Sellised elupaigad saavad kahjustatud tuuleerosiooni poolt juba

peale seda, kui paar inimest on sama rada tallanud (Hallanaro et al., 2002; Westhof, 1966).

Siiski lubjarikkad luited on rohkem ohustatud rekreatiivsete tegevuste poolt kui

lubjavaesed, kuna esimesi leidub rohkem linnade läheduses, viimaseid aga peamiselt

saartel (Westhof, 1966).

Rannikuluidete metsastamist kasutatakse esmajärjekorras luidete kinnistamiseks või

kaitsmaks neid tuule erosiooni eest. Metsastunud luidete kogu ulatust maailmas ei ole

teada, küll on aga teada, et see katab suure osa erinevate kontinentide rannikutest

(Malagnoux et al., 2007).

Metsastunud luited asuvad tihti mereäärsete kuurordite kõrval, millest tingituna

kasuatatakse neid väga palju rekreatsiooni eesmärgil, kuid samal ajal on neis kõrge

bioloogiline mitmekesisus (Everard et al., 2010).

Nõmmemetsi, mis kasvavad rannikuluidetel, kutsutakse ka luitemetsadeks. Luitemetsad

kasvavad aeglaselt, kuna asuvad kuivadel ja vaestel leedemuldadel, millele on iseloomulik

huumushorisondi  puudumine ning suvisel põuaperioodil kuivavad pinnalt tihti läbi. Siin

kasvavad kuivust taluvad taimed nagu põdrasamblikud (Cladina spp.), kanarbik (Calluna

vulgaris) jt. Luitemetsadele on omane sambliku kasvukohatüüp, kus puurinne koosneb

peaaegu eranditult hõredalt kasvavatest mändidest (Pinus sylvestris). Kohati võib esineda

ka arukaski (Betula pendula). Põõsarinne puudub või esinevad üksikud kadakad (Juniperus

communis). Puhmarindes domineerib pohl (Vaccinium vitis-idaea), sambla-samblikurindes

erinevad põdrasamblikud (Cladina spp.), palusammal (Pleurozium schreberi) ja

kaksikhambad (Dicranum spp.) Metsastunud luidetel esineb ka palumetsa tüübirühmi, kus

puurindes valitseb mänd (Pinus sylvestris) ja põõsarinne puudub või on hõre ja liigivaene.

Siin eristatakse pohla ja mustika kasvukohatüüpe. Mõlema tüübi sambla-samblikurindes

domineerivad palusammal (Pleurozium schreberi) ja harilik laanik (Hylocomium

splendens), mustika kasvukohatüübis lisaks veel kaksikhambad (Dicranum spp.) (Paal,

1999).
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1.2. Ratsutamise mõju looduskeskkonnale

Mõned looduskeskkonnad on kergemini mõjutatavad kui teised. Suuremate kahjustustega

rajad on leitud kallakutel, taimkatteta aladel, suurematel kõrgustel, aladel, mis on

mõjutatud tugevatest vihmahoogudest, kohtades, kus orgaanilise aine sisaldus mullas on

madal ja radadel, mis asuvad vooluvete lähedal või kus põhjavee tase on kõrge (Cater et

al., 2008).

Pinnase erosioon on kõige levinum radade kahjustus ja see probleem tõenäoliselt süveneb

kuna aktiivne vabaaja veetmine muutub aina populaarsemaks. Ratsamatkade tähtsus on

suurenenud alates 1983. kuni 2000. aastani 45%, jalgrattasõit 53%, matkamine 183% ja

seenekorjamine 217% (Cordell & Overdevest, 2001). See kõik mõjutab taimkatte kadu ja

koosluse muutumist, radade laienemist ja mudastumist ning pinnase erosiooni (Marion &

Leung, 2001). Lisaks võib pinnase erosioon mõjutada negatiivselt kaugemaid kooslusi

nagu näiteks veekeskkonna hägustumine ja setete suurenemine ümbruse veekogudes läbi

mille kannatavad ka vees elavad organismid (Hammitt & Cole, 1998).

Hobuse suur kaal võib põhjustada taimkattele ja pinnasele suuremat kahju kui jalgsi

matkamine (Weaver & Dale, 1978; Liddle, 1997) ja hobuste karjatamisega kahjustatakse

hobustele meelepärasemaid taimeliike (Newsome et al., 2008; Cater et al., 2008).

Mitmete USA-s tehtud uuringute aruannetes on märgitud, et isegi kui radadel on madal

ratsutamise koormus, on tugevamad mõjud mullale, taimestikule ja radade seisukorrale

võrreldes matkajate ja teiste kasutajatega (Pickering et al., 2010). Kõige tavalisem ja enim

väljatoodud mõju maapinnale tuleneb hobuse kapjadest tulevast survest. See negatiivne

mõju on tingitud hobuse suurest kehakaalust, mis avaldub maapinnale läbi 4 väikese terava

kabja. Ratsutamise mõju maapinnale on sama, mis matkajate puhulgi, kuid oluliselt

rohkem väljendunud ning kiiremini tekkiv (Newsome et al., 2004, 2008). Erinevused on

tingitud sellest, et hobusel on suurem mass pinnaühiku kohta kui inimesel. Surve võib olla

kuni 10 korda suurem – hobusel 4380 g cm2, inimesel 416 g cm2 (Liddle, 1997).

Ratsutamise mõjud taimkattele ja pinnasele on oluliselt suuremad kui hobusega seotud

muud tegevused nagu muldade ja veekeskkonna (üle)väetamine ning umbrohu levitamine

sõnniku kaudu (Pickering et al., 2010). On tehtud ka keskkonna mõjude võrdlevaid

uuringuid mulla erosiooni ja tihenemise, vee infiltratsiooni ja vee äravoolu suurenemise

kohta, mis kõik soodustavad taimkatte kadu; puude kahjustuste ja juurte paljandumise,
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radade laienemise ja omavoliliste radade tekkimise kohta ning umbrohuliikide levimise

kohta radadel hobuse sõnniku kaudu (Newsom et al., 2008).

Veel üks oluline keskkonna mõju on pesitsevate lindude häirimine, kui rajal on palju

erinevaid gruppe lisaks ratsutajatele. Ratsutajad võivad negatiivselt mõjutada keskkonda

seda risustades, kultuuripärandit rikkudes tuleohtlikke olukordi tekitades (South African

National Parks & Cape Peninsula Horse Riding Working Group, 2004). Samuti kutsuvad

antropogeensed häiringud esile muutusi loomade käitumises. Selgroogsed loomad

reageerivad üldjuhul jõulisemalt inimeste tegevusele, seda illustreerib hästi rannikulindude

häirimine nende elupaikades viibides sõidukitega või ratsutades ranna aladel. Paljud

ranniku selgroogsed sõltuvad eluliselt oma elupaikadest. Seda kinnitavad osad ohustatud

linnu ja kilpkonnaliigid, kes pesitsevad ainult teatud kindlatel ranna aladel ja luidetel

(Schlacher et al., 2014).

1.2.1. Tallamine

Hobuse kapjadelt tulenev suur surve pinnasele kiirendab erosiooni ja radade mudastumist

eemaldades taimkatte ja orgaanilise pinnase, samuti oluliselt soodustades pinnase

tihendamist (Olive & Marion, 2009).

Hobuste ja teiste loomade poolt põhjustatud kõige otsesem mõju pinnasele ja taimestikule

avaldub läbi looma jalgade tuleva jõu, mis on tingitud looma kehakaalust ning see jõud

suureneb oluliselt looma liikumisel (Liddle, 1997). Tallamise suurim mõju tekib üldiselt

varem tallamata pinnasele. See mõju on eriti oluline kallakutel. Gillieson et al (1987)

uurisid  Kosciusko Rahvuspargis Austraalias hobustega tallamise mõju pinnase ja

taimestiku muutustele. Nad leidsid, et isegi madala intensiivsusega ratsutamine üle

puutumatu taimestiku kahjustab seda oluliselt. Kahju taimkattele ilmnes juba peale 2

hobuse 10 korra tallamist, kahju pinnasele aga peale 30 tallamist (x 2 hobust). Esimese

muutusena pinnases on raja formeerumine. Vähem märkimisväärne on pinnase tihenemine

ja infiltratsiooni määr.

Dyring (1990) leidis samas rahvuspargis teostatud uuringus, et madala intensiivsusega

hobuse tallamine võib põhjustada märkimisväärset taimkatte kõrguse vähenemist, kadu

ning võõrliikide sissetungi.
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Tasmaanias alpiinses ja subalpiinses vööndis ratsutamise mõju hindamiseks mõõdeti

tallamise mõju ja radade formeerumist varem puutumata keskkonnas (võsastunud alad,

nõmmed, rohumaad). 1,5 m laiusel ja 5 m pikkusel transektil teostati 2, 10 ja 30 läbimist

keskmiselt 265 kg  kaaluvate hobustega (ilma ratsutajateta). 20 kuni 30 korra hobustega

tallamise järgselt oli koheselt, aga ka hilisemalt näha olulist mõju pinnasele nii võsastunud

aladel kui ka nõmmedel. Vähem on mõjutatud kuivade muldadega rohumaad. Oluline

kahju on tallamise järgselt ka võsastunud alade taimestikule (Whinam et al., 1994).

Võrreldes tallamisest tulenevat pinnase erosiooni sõltuvalt raja kasutuse tüübist, on leitud,

et ratsutamise mõju on oluliselt suurem kui matkamisel, jalgrattasõidul või laamade

kasutamisel vabaaja veetmiseks (Newsome et al., 2004).

Cole ja Spildie (1998) uurisid laama (140-155 kg), hobuse (450-500 kg) ja matkaja (75-80

kg) mõju kahes erinevas metsakasvukoha tüübis Montana osariigi Kaljumäestikus USA-s.

Selleks tehti eksperimentaalsed tallamiskatsed 0,5 m laiustel ja 3 m pikkustel lõikudel

intensiivsusega 25 ja 150 läbimist. Mõõtmised tehti enne ja pärast tallamist kahe nädala

jooksul ning üks aasta pärast tallamist. Mõlema kasvukohatüübi taimkatte hindamisel oli

näha märkimisväärset taimkatte kõrguse vähenemist peale hobustega tallamist võrreldes

laamade ja matkajatega tallamisega. Ainult hobustega tallamise järgselt oli näha

mineraalpinnase tihenemist. Üks aasta pärast tallamist oli näha hobuse rajal taimkatet

endiselt oluliselt vähem võrreldes laama ja matkaja radadega. Siit jõuti järeldusele, et

hobune kahjustab oluliselt rohkem taimestikku ja pinnast kui laama või matkaja.

Lääne-Austraalias D`Entrecasteux`i rahvuspargis taimkattega kaarluidete piirkonnas

läbiviidud katsetes uuriti hobuste mõju taimkatte kõrgusele ja liigilisele koostisele, mulla

mikrotopograafiale ja tihedusele varem tallamata alal. Transektidel läbiti hobustega 20,

100, 200 ja 300 kordust. Hobused kaalusid 400-500 kg, olid rautamata, saduldatud ja koos

ratsanikuga. Tulemused näitasid, et hobusega tallamine põhjustas taimestiku katvuse ja

kõrguse vähenemist, muutusi liigilises koosseisus ja taimeliikide esinemise sageduse

vähenemist, pinnase sügavuse ja mineraalpinnase paljandumise suurenemist. Kõige

rohkem mõjutatud oli raja ristlõike profiili keskmine osa (40-60 cm). Vaatlustulemused

näitasid, et hobused eelistasid liikuda eelnenud hobus(t)e loodud rajas. See uuring

illustreerib hobuste poolt tekitatud kahju taimestikule nii matkarajal kui eelnevalt

puutumata aladel (Phillips & Newsome, 2002).
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1.2.2. Umbrohtude levik

Ratsutamine mõjutab lisaks pinnase tihenemisele ja erosioonile, varise kadumisele,

taimkatte hõrenemisele ja kadumisele, radade erosioonile ja laienemisele ka potensiaalset

umbrohu, võõrliikide ja patogeenide levikut  kohalikus taimestikus (Pickering et al., 2010).

Hobuse sõnnik (väljaheide ja uriin) sisaldab lämmastikku, fosforit ja mitmesuguseid

raskemetalle (Edwards et al., 1999; Westendorf, 2009). Täiskasvanud 400-600 kg kaaluv

hobune toodab päevas 17-26 kg sõnnikut ja 5-7 l uriini (Mastsui et al., 2003). Hobuse

sõnnik sisaldab 1 g fosforit ja  2,5 g lämmastikku ühe hobuse kohta päevas (Westendorf,

2009).

Piki matkaradu võidakse niimoodi toitaineid levitada. Sellistes kohtades, kus liigutakse

pidevalt hobusega, võib selline toitainete lisandumine pinnasesse kahjustada kohalikku

taimekooslust ning soodustada kohastumist kõrgema toitaine sisaldusega (Moussie et al.,

2005; Westendorf, 2009). See võib samuti suurendada riski, et toitained satuvad kohalikku

veekeskkonda mõjutades nii kalda kui vee elustikku (Edwards et al., 1999; Westendorf,

2009).

Põhjalikud uuringud umbrohu levitamise kohta on läbi viidud Austraalias Kinglake, Otway

ja Alpi Rahvusparkides Victorias. Weaver ja Adams (1996) leidsid, et hobuse sõnnikus

idanenud umbrohuliigid kattuvad märkimisväärselt hobuste poolt kasutatud matkaraja

ääres kasvavate umbrohuliikidega. See näitab, et hobused on suure tõenäosusega umbrohu

levitajad. Samas märgiti ka, et paljud liigid,  mis võivad sõnnikus idaneda, ei pruugi

radadele levida tingituna ebasoodsatest kasvutingimustest nagu näiteks veepuudus

kuivemates kohtades asuvatel ratsaradadel, aga ka pinnase tihenemine, mis on tingitud

hobuse kapjade alt tulevast survest maapinnale (Whinam ja Comfort, 1996) .

Umbrohuliigid, mida hobustele mõeldud radadel leidub, võivad olla sinna toodud ka

sõidukite või lindude poolt, aga ka levinud tuule või veega või inimeste riietega kantud.

Samuti võivad levitajaks olla ka kodu- või metsloomad (Weaver ja Adams, 1996; Liddle,

1997).

Lisaks võib hobune levitada seemneid oma karvade, kapjade, aga kõige enam ikkagi

sõnnikuga. Paljud taimeliikide seemned, mida hobused söövad, võivad olla elujõulised 2-3

päeva peale alla neelamist. Hobuse sõnnikust on leitud väike arv  elujõulisi seemneid

koguni 10-13 päeva pärast seemne alla neelamist (St John-Sweeting & Morris, 1991).

Weaver ja Adams (1996) registreerisid Victoria Rahvuspargis Austraalias 29 taimeliiki,
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mis hakkasid hobuse sõnniku kaudu idanema. Võimalikke umbrohuseemneid saab hobune

nii kohalikult karjamaalt, kui ka kuivatatud sööda (heina) kaudu, mis võivad olla rikkad

umbrohu seemnete poolest.

Mõned seemned, mida hobused söövad, pärinevad liikidelt, mis võivad olla kaitsealade

jaoks invasiivsed – hobused võivad tuua kaitsealadele uusi invasiivseid liike.

Rahvusvaheliselt on teostatud vähemalt 11 uuringut hobuse sõnnikuga seemnete levitamise

kohta, neist vähemalt 4 USA-s (Campell & Gibson, 2001; Wells & Lauenorth, 2007;

Gower, 2008; Quinn et al., 2008) ja 3 Austraalias (St John-Sweeting & Morris, 1991;

Whinam et al., 1994; Weaver & Adams, 1996).

Tuginedes kõigile 11 uuringule on 216 teadaolevat liiki seemneid, mis on elujõulised peale

hobuse seedetrakti läbimist ja milledest 45 on tõsised umbrohud (Pickering et al., 2010).

Tasmaania alpiinses vööndis läbiviidud uuring hobuse sõnniku mõjust näitas, et suurem

umbrohustumine toimus võsastunud aladel, kus pinnas oli kahjustatud. Siinjuures oli

eksperimentaalselt jäneste ja kukkurloomade sekkumine välistatud (Whinam et al, 1994).
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2. MATERJAL JA METOODIKA

2.1. Uurimisala kirjeldus

Uulu-Võiste maastikukaitseala asub Pärnu Maakonnas, Tahkuranna vallas Uulu ja Võiste

asulate vahelisel metsaalal (Joonis 1). Kaitseala üldpindala on 689,5 ha ja see koosneb

neljast lahustükist. Uulu-Võiste maastikukaitseala asub Liivi-Lahe rannikumadaliku

maastikurajooni põhjaosas ning alal kulgeb rannikuvööndiga rööbiti endise Litoriinamere

rannajoont märkiv luiteahelik. Tänapäeval on suurem osa luidetest kaetud männimetsaga

ning luidetevahelistes niisketes nõgudes leidub okas-segametsaga soostunud alasid (Uulu-

Võiste maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025).

Joonis 1. Metsatunud luidete elupaigatüübi levik Uulu-Võiste maastikukaitsealal (Uulu-

Võiste maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025)
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2.2. Uuringu korraldus

Tallamiskatsed hobustega teostati Pärnu maakonnas Uulu-Võiste maastikukaitsealal

oktoobris 2015. Esmalt võeti kooskõlastus tallamiskatsete läbiviimiseks

Keskkonnaametist.

Tallamiskatsed hobustega viidi läbi luitemännikus varem tallamata pinnasel kolmes

erinevas kasvukohatüübis – pohla, mustika ja sambla. Igas kasvukohatüübis oli 2

katseväljakut. Igal katseväljakul oli 3 tallamise rada kordustega vastavalt 10, 25 ja 50

korda ning kontrollrada. Tallamiskatsed eelpool toodud kordustega teostati 5-l päeval ühe

päevaste vahedega. Kokku seega 50, 125 ja 250 tallamist. Igalt rajalt võeti 3 prooviruutu

mõõtudega 1x1 meeter. Transektil määrati:

1) üldkatvus (%) – samblad-samblikud

- soontaimed

2) mulla katvus (paljandumine) (%)

3) taimede liigiti katvus (%)

4) raja laius (cm) - mõõdeti raja äärmiste punktide vahekaugusena, kus ümbritseva alaga

võrreldes ei ole visuaalselt määratlevate tunnuste alusel võimalik täheldada

tallamiskahjustuste olemasolu taimkattele või mullale.

5) raja profiil (cm) – vesilood asetati ühe otsaga raja kõrgemal asetsevasse punkti ning

teine ots toetati madalamale punktile asetatud tugipostile horisontaalselt maapinnaga.

Hindamisel määrati A1 ja A2 vahe. Kui A1 asub madalamal A2-st, siis numbri ees “-„.

6) raja maksimaalne sügavus (cm)

7) raja pinnase erinevate kahjustusastmetega tsoonide laius terve raja ristprofiili ulatuses

Raja tsoonid (kahjustusastmed):

1. Ala, kus taimkate esineb, kuid ümbritseva alaga võrreldes on vähenenud selle

katteväärtus ja muutunud liigiline koosseis. Esineb vigastatud taimi, taimkatte kõrgus on

madalam. Maapinda katab varis,lehed, okkad, oksakesed ja kooretükid.

2. Ala, kus taimkate on minimaalne (üksikud taimed). Esineb otsene alustaimestiku

kahjustus, olemasolevad üksikud taimed on painutatud ja murtud, samblakiht on

ümberpööratud. Maapinda katab varis, lehed, okkad, oksakesed ja kooretükid.Metsakõdu

kiht on olemas.
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3. Ala,kus taimkate puudub täielikult. Maapinda kattev metsakõdu kiht on oluliselt

õhenenud, esineb osaliselt või puudub täielikult. Mulla mineraalpinda katab varis.

4. Ala, kus taimkateja metsakõdu kiht puuduvad. Võib esineda minimaalne varis.

Mineraalpinnas on paljandunud, võib olla tihenenud, kuid ei ole kaotanud veel oma

esialgset struktuuri.

5. Ala, kus taimkate, varis ja metsakõdu puuduvad. Mineraalpinnas on paljandunud,

kaotanud oma esialgse struktuuri ja erodeerunud (Hurt et al., 2009).

Kontrollruutudes teostati mõõtmised enne hobustega tallamise katseid, seejärel peale

tallamist 10 päeva jooksul (oktoober 2015) ning poole aata pärast (aprillis 2016).

Katsed viidi läbi 2 eesti tõugu hobusega (kaal 450-550 kg). Hobused olid rautamata,

saduldatud ning ratsanikuga (kaal 50-55kg).

2.3. Andmete statistiline analüüs

Uurimistöö andmete statistiline töötlus ja analüüs toimus statistikapaketi R abil. Seoste

leidmiseks uuritud parameetrite vahel kasutati korrelatsioonanalüüsi. Statistiliselt oluliste

erinevuste hindamiseks kasutati ANOVA testi. Statistiliselt oluliseks erinevuseks loeti

erinevust p<0,05.
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3. TULEMUSED

3.1. Kasvukohatüüpide liigiline koosseis

Erinevate kasvukohatüüpide (pohla, mustika, sambla) soontaimede ja sambla-samblike

keskmised üldkatvuse protsendid ja taimede liigiti katvuse keskmised protsendid  tallamata

väljakutel on toodud tabelis 1.

Tabel 1. Soontaimede ja sammalde-samblike keskmised üldkatvused ning taimede

keskmised liigiti katvused erinevatel väljakutel kokku ning eraldi erinevates

kasvukohatüüpides tallamata väljakul.

Üldkatvus % Väljakutel
kokku

Pohl Mustikas Sammal

Soontaimed 56,62 72,22 89,72 7,94
Samblad-samblikud 100 100 100 100
Liigiti katvus %
Pohl 27,06 69,22 4,5 7,47
Kanarbik 2,76 6,83 0,39 1,08
Mustikas 30,08 1,47 88,78 0
Sookail 0,61 0 1,83 0
Mänd 0,1 0,17 0 0,14
Palusammal 53,59 57 34,06 69,72
Laanik 32,07 29,44 46,28 20,5
Kaksikhammas 7,88 14,7 2 6,94
Lehviksammal 8,24 0,39 24,33 0
Alpi põdrasamblik 1,87 0,36 0 5,25
Harilik
põdrasamblik 4,33 8,58 0 4,42
Karik-porosammal 0,04 0,06 0 0,06
Islandi käokõrv 0,29 0,69 0 0,17
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3.2.Kasvukohatüüpide taimestiku üldkatvuse sõltuvus hobusega
tallamiskordadest

Soontaimede ja sammalde-samblike keskmised üldkatvuse ja mulla keskmise katvuse

protsendid sõltuvalt tallamiskordade arvust ja ajalisest näitajast (enne tallamist, peale

tallamist sügisel ja pool aastat peale tallamist kevadel) on toodud tabelis 2. Soontaimede ja

sammalde-samblike üldkatvused võrreldes hindamistulemustega sügisel koheselt peale

hobustega tallamist ning pool aastat hiljem kevadel statistiliselt oluliselt ei erine (p>0,05).

Samuti ei ole statistiliselt oluline palja mulla osatähtsus pohla ja sambla kasvukohatüübis

ega ka sõltuvus tallamiskordade arvust ning ajalisest faktorist.

Tabel 2. Soontaimede ja sammalde-samblike keskmised üldkatvuse ja mulla keskmise

katvuse protsendid vastavalt kasvukohatüübile sõltuvalt tallamiskordade arvust enne ja

peale tallamist sügisel ja kevadel.

Väljak Üldkatvus%
Tallamiskordade arv

0 50 125 250
sügis kevad sügis kevad sügis kevad sügis Kevad

Po
hl

Soontaimed 72,22 72,22 52,67 49,33 46,67 44,33 32 29,83
Samblad 100 100 63,17 61,17 53,33 52,33 44 42,5
Muld 0 0 0 0 0 0 1 0,67

M
us

tik
as Soontaimed 89,72 89,72 67,67 67 49,5 48,83 35,67 35

Samblad 100 100 65,67 65,5 52,67 52,67 35,33 35,67

Muld 0 0 0 0 0 0 0 0

Sa
m

m
al Soontaimed 7,94 7,94 6,41 6,08 6,17 6,17 1,5 1,5

Samblad 100 100 64,5 63,17 51 51,67 28,83 27,5
Muld 0 0 1,67 0,5 3,17 0,75 7,83 1,67

3.2.1. Pohla kasvukohatüüp

Pohla kasvukohatüübis vähenes soontaimede üldkatvus peale 50 tallamiskorda 21,22%,

peale 125 tallamist 26,72 % ja peale 250 korda 41,31%. Statistiliselt olulist erinevust

soontaimede üldkatvuse vähenemises ei esine 50 ja 125 tallamiskorra vahel (-5,5%,

p>0,05). Võrreldes 50 ja 250 tallamiskorda omavahel vähenes soontaimede üldkatvus

20,08% ning 125 ja 250 tallamiskorral 14,58% (Joonis 2).
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Sammalde-samblike üldkatvus vähenes pohla kasvukohatüübis peale 50 tallamist 37,83%,

peale 125 korda 47,33% ja peale 250 kordust 56,75%. Olulist erinevust ei esinenud 50 ja

125 ning 125 ja 250 tallamiskorra vahel. Võrreldes 50 ja 250 tallamist vähenes sammalde-

samblike üldkatvus 18,92% (Joonis 3).

Joonis 2. Soontaimede üldkatvuse sõltuvus tallamiskordadest pohla kasvukohatüübis.

Statistiliselt mitteoluliseks loeti erinevust p>0,05 – a.

Joonis 3. Sammalde-samblike üldkatvuse sõltuvus tallamiskordadest pohla

kasvukohatüübis. Statistiliselt mitteoluliseks loeti erinevust p>0,05 – „a“, „b“.
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3.2.2. Mustika kasvukohatüüp

Mustika kasvukohatüübis oli vähenenud soontaimede üldkatvus peale 50 korda hobusega

tallamist 22,39%, peale 125 tallamist 40,56% ja 250 korduse järgselt 54,39%. Võrreldes 50

ja 125 tallamiskorda vähenes soontaimede üldkatvus 18,17%, 50 ja 250  korda 32% ning

125 ja 250 korda 13,83% (Joonis 4).

Sammalde ja samblike üldkatvus vähenes peale 50 tallamist 34,42%, 125 tallamist 47,33%

ja 250 tallamise järgselt 64,50%. Statistiliselt olulist erinevust sammalde-samblike

üldkatvuses ei ilmnenud võrreldes 50 ja 125 tallamiskorda. Võrreldes 50 ja 250 tallamist

vähenes sammalde-samblike üldkatvus 30,08% ning 125 ja 250 tallamise võrdluses

17,17%  (Joonis 5).

Joonis 4. Soontaimede üldkatvuse sõltuvus tallamiskordadest mustika kasvukohatüübis.

Statistiliselt oluline erinevus p<0,01 – „a“
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Joonis 5. Sammalde-samblike üldkatvuse sõltuvus tallamiskordadest mustika

kasvukohatüübis. Statistiliselt mitteoluline erinevus p>0,05 – „a“.

3.2.3.Sambla kasvukohatüüp

Sambla kasvukohatüübis puudus soontaimede üldkatvuses statistiliselt oluline erinevus

(p>0,05) peale 50 ja 125 tallamiskorda, 50 ja 250 ning 125 ja 250 tallamiskorra vahel.

Peale 250 tallamist vähenes soontaimede üldkatvus 10% (Joonis 6).

Sammalde-samblike üldkatvus peale 50 tallamist vähenes 36,17%, peale 125 tallamist

48,67% ja 250 tallamise järgselt 71,83%. Võrreldes 50 ja 250 tallamiskoormusi omavahel

vähenes sammalde-samblike üldkatvus 35,67% ning 125 ja 250 tallamise vahel 23,17%.

50 ja 125 tallamise võrdluses statistiliselt olulist sammalde-samblike üldkatvuse

vähenemist ei esinenud (Joonis 7).
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Joonis 6. Soontaimede üldkatvuse sõltuvus tallamiskordadest sambla kasvukohatüübis.

Statistiliselt oluline erinevus p<0,05 – „a“.

Joonis 7. Sammalde-samblike üldkatvuse sõltuvus tallamiskordadest sambla

kasvukohatüübis. Statistiliselt mitteoluline erinevus p>0,05 – „a“.
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3.3.Tallatud radade parameetrid ja nende sõltuvus tallamiskordadest

kasvukohatüüpides

Erinevate kasvukohatüüpide (pohl, mustikas, sammal) radade keskmised parameetrid

sõltuvalt tallamiskordade arvust ja ajalisest näitajast (enne tallamist, peale tallamist sügisel

ja pool aastat peale tallamist kevadel) on toodud tabelis 3. Statistiliselt oluline erinevus

(p<0,05) puudub radade keskmiste parameetrite vahel võrreldes hindamistulemustega

sügisel koheselt peale hobustega tallamist ning pool aastat hiljem kevadel.

Tabel 3. Raja keskmised parameetrid vastavalt kasvukohatüübile sõltuvalt tallamiskordade

arvust enne ja peale tallamist sügisel ja kevadel.

Väljak Raja parameetrid
Tallamiskordade arv
0 50 125 250
Sügis kevad sügis kevad sügis kevad sügis Kevad

Po
hl

Laius (cm) 0 0 36,83 36,5 52,16 52 66,67 67
Profiil A1 ja A2 vahe
(cm) 0 0 -5,83 -5,83 -5,9 -5,9 -3,93 -3,93
Sügavus (cm) 0 0 7,46 7,28 7,65 7,59 6,65 6,77
Sügavaima koha
asukoht rajal (cm) 0 0 25,83 25,83 29,33 29,33 37,17 37,17
Sügavaima koha
asukoht rajal (tsoon) 0 0 2 2 3 3 3 3

M
us

tik
as

Laius (cm) 0 0 44,67 43,67 56,5 55,5 80,67 78,67
Profiil A1 ja A2 vahe
(cm) 0 0 -1,38 -1,38 3,03 3,03 2,36 2,36
Sügavus (cm) 0 0 8,97 8,89 11 10,2 9,96 9,92
Sügavaima koha
asukoht rajal (cm) 0 0 24,83 24,83 37,33 37,33 48,67 48,67
Sügavaima koha
asukoht rajal (tsoon) 0 0 2 2 3 2 3 3

Sa
m

m
al

Laius (cm) 0 0 52 51,83 60,83 60,83 105,3 104,7
Profiil A1 ja A2 vahe
(cm) 0 0 -1,01 -1,01 -0,23 -0,23 1,08 1,08
Sügavus (cm) 0 0 6,32 6,21 6,28 6,28 5,95 5,85
Sügavaima koha
asukoht rajal (cm) 0 0 30,83 30,83 38,17 38,17 51,5 51,5
Sügavaima koha
asukoht rajal (tsoon) 0 0 3 3 3 3 4 3
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3.3.1. Pohla kasvukohatüüp

Raja laius sõltub statistiliselt oluliselt (p<0,001) tallamiskordade arvust. Võrreldes 125

tallamiskorda 50 suurenes raja laius 15,42cm, 250 tallamist 50 korraga 30,17cm ja 250

tallamist 125 suurenes raja laius 14,75cm (Joonis 8).

Joonis 8. Raja laius (cm) sõltuvalt tallamiskordade arvust pohla kasvukohatüübis. Statistiliselt

oluline erinevus p<0,01 – „a“.

Pohla kasvukohatüübis statistiliselt olulist erinevust ei ilmnenud raja sügavuse ja

tallamiskordade arvu vahel (p>0,05), küll oli statistiliselt oluline erinevus (p<0,001) tallamata

pinnase (algtaseme) ja tallatud radade sügavuse vahel. Samuti ei sõltunud raja profiil

tallamiskordadest ega ka sügavaima koha asukoht rajal.
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3.3.2. Mustika kasvukohatüüp

Raja laius sõltub statistiliselt oluliselt (p<0,05) tallamiskordade arvust. Võrreldes 125

tallamiskorda 50 suurenes raja laius 11,83cm, 250 tallamist 50 korraga 34,67cm ja 250

tallamist 125 suurenes raja laius 22,83cm (Joonis 9).

Joonis 9. Raja laius (cm) sõltuvalt tallamiskordade arvust mustika kasvukohatüübis.

Statistiliselt oluline erinevus p<0,05 – „a“.

Mustika kasvukohatüübis statistiliselt olulist erinevust ei ilmnenud raja sügavuse ja

tallamiskordade arvu vahel (p>0,05). Statistiliselt oluline erinevus (p<0,001) ilmnes tallamata

pinnase ja tallatud radade sügavuse vahel. Samuti ei sõltunud raja profiil tallamiskordadest

ega ka sügavaima koha asukoht rajal.
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3.3.3. Sambla kasvukohatüüp

Raja laiuses statistiliselt olulist erinevust sõltuvalt tallamiskordustest ei ilmnenud võrreldes 50

ja  125 korduse vahel (8,91cm). Statistiliselt oluliselt (p<0,001) suurenes raja laius võrreldes

50 ja 250 tallamisega ning 125 ja 250 tallamisega (Joonis 10).

Joonis 10. Raja laius (cm) sõltuvalt tallamiskordade arvust sambla kasvukohatüübis.

Statistiliselt mitteoluline erinevus p>0,05 – „a“

Sambla kasvukohatüübis statistiliselt olulist erinevust ei ilmnenud raja sügavuse ja

tallamiskordade arvu vahel (p>0,05), küll oli statistiliselt oluline erinevus (p<0,001) tallamata

pinnase ja tallatud radade sügavuse vahel.   Samuti ei sõltunud raja profiil tallamiskordadest

ega ka sügavaima koha asukoht rajal.
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3.4. Kasvukohatüüpide omavaheline võrdlus.

Pohla, mustika ja sambla kasvukohatüüpide omavahelises võrdluses soontaimede üldkatvuse

ja tallamiskordade  vahel statistiliselt olulist erinevust ei olnud pohla ja mustika

kasvukohatüüpide vahel. Statistiliselt oluline erinevus (p<0,05) oli sambla ja mustika ning

sambla ja pohla kasvukohatüüpide vahel. Sammalde-samblike üldkatvuse ja tallamiskordade

vahel statistiliselt olulist erinevust ei esine kasvukohatüüpe võrreldes. Nii soontaimede kui

sammalde-samblike üldkatvused sõltuvalt tallamiskordade arvust statistiliselt oluliselt ei

muutunud võrreldes 50 ja 125 korda tallatud radadel.

Raja laius ja raja sügavus sõltuvalt tallamiskordadest erinevad kasvukohatüübiti statistiliselt

oluliselt (p<0,05). Raja laius sõltuvalt tallamiskordadest võrreldes 50 ja 125 korda tallaltud

radadel statistiliselt oluliselt ei erine. Raja sügavus sõltuvalt tallamiskordadest statistiliselt

oluliselt ei erine (p>0,05).

Raja profiil sõltuvalt tallamiskordadest erineb statistiliselt oluliselt (p<0,01) pohla ja mustika

ning pohla ja sambla kasvukohatüübi vahel. Raja profiil sõltuvalt tallamiskordadest võrreldes

50 ja 125 ning 125 ja 250 korda tallatud radadel statistiliselt oluliselt ei erine (p>0,05).

Sügavaima koha asukoht rajal sõltuvalt tallamiskordadest erineb oluliselt (p<0,001) pohla ja

mustika ning pohla ja sambla  kasvukohatüübi vahel. Sügavaima koha asukoht rajal sõltuvalt

tallamiskordadest võrreldes 50 ja 125 korda tallatud radadel statistiliselt oluliselt ei erine

(p>0,05).
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4. ARUTELU

Käesolevas uurimistöös selgitati ratsutamise mõju metsastunud luidete taimestikule. Selleks

viidi Pärnumaal Uulu-Võiste maastikukaitsealal metsatunud luidetel varasemalt kahjustamata

maastikul läbi tallamiskatsed hobustega.

Antud uuringu tulemustest selgus, et soontaimede ja sammalde-samblike üldkatvused

võrreldes hindamistulemustega sügisel koheselt peale hobustega tallamist ning pool aastat

hiljem kevadel statistiliselt oluliselt ei erine. Seda võib seletada asjaoluga, et talvel on taimed

puhkeseisundis ning olulist taimkatte taastumist ei toimu. Pool aastat võib olla ka oluliste

muutuste tekkimiseks taimestiku üldkatvuses liiga lühike aeg. Cole ja Spielde (1998) on oma

uuringus, hobuste, laamade ja matkajate mõju taimkattele, välja toonud, et üks aasta pärast

hobustega teostatud tallamiskatseid on taimkatte esinemisprotsent oluliselt suurenenud, kuid

võrdluses laamade ja matkajatega on taimkatte taastumine olnud siiski oluliselt väiksem.

Statistiliselt oluline ei ole ka mullapinna paljandumine ega ka sõltuvus tallamiskordade arvust

ning ajalisest faktorist, kuigi kirjandusest võib lugeda, et hobustega tallamine põhjustab

mullapinnase paljandumist. Ka Gillieson jt. (1987) ei täheldanud oma uuringus peale 60

tallamist hobustega olulist mullapinna paljandumist. Põhjuseks võib olla tallamiskatsete

teostamine tasasel pinnal ja kuiva ilmaga. Erinevate autorite uuringutest ilmneb, et

mullapinnase paljandumine on korrelatiivses seoses raja kaldenurgaga, samuti

ilmastikutingimustega ning pinnase niiskusega (Weaver & Dale, 1978; Newsome et al., 2002;

Olive & Marion, 2009).

Pohla ja sambla kasvukohatüübis vähenes transektil soontaimede üldkatvus oluliselt

sõltumata tallamiskordade arvust. Sambla kasvukohatüübis vähenes soontaimede üldkatvus

oluliselt ainult peale 250 korda hobustega tallamist. See on arvatavasti tingitud soontaimede

oluliselt väiksemast esinemisprotsendist ja hajusast paiknemisest algselt tallamata väljakul

ning oluliselt suuremast raja laiusest võrreldes 50 ja 125 korda tallatud radadega.

Soontaimede üldkatvuse võrdluses erinev arv kordi tallatud radade vahel on näha, et olulist

erinevust ei esine 50 ja 125 korda tallatud radade vahel pohla ja sambla kasvukohatüübis ning

lisaks sambla kasvukohatüübis 50 ja 250 korda tallatud radade vahel. Viimast võib seletada

taaskord antud kasvukohatüübis soontaimede vähese arvu ja hajusa paiknemisega.
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Erinevaid kasvukohatüüpe koos analüüsides saab öelda, et soontaimede ja sammalde

üldkatvuse osas olulist erinevust ei esine tallates hobustega 50 või 125 korda. Kuid Phillips`i

ja Newsome`i (2002) poolt analoogses uuringus selgus oluline vahe 20 ja 100 korda hobusega

tallamisel taimkatte üldkatvuse vähenemise osas. Siiski oluline soontaimede ja sammalde-

samblike üldkatvuse vähenemine antud uuringu põhjal tuleb esile juba 50 tallamisega ning

teine oluline vähenemine pärast 250 korda hobustega tallamist. Ka Gillieson jt. (1987) on oma

uuringus täheldanud, et juba 20 tallamist hobusega üle puutumata taimestiku kahjustab seda

oluliselt ning Dyring (1990) on leidnud, et madala intensiivsusega ratsutamine kutsub esile

märkimisväärse taimkatte kõrguse vähenemise ja katvuse kao.

Hobustega tallatud radade laius kõigis kolmes kasvukohatüübis sõltub oluliselt

tallamiskordade arvust – mida rohkem tallata, seda laiemaks rada muutub. Sama toovad oma

võrdlevas uuringus välja ka Newsome jt. (2008). Kasvukohatüüpide omavahelises võrdluses

oli näha olulist erinevust radade laiuses. Sambla kasvukohatüübis formeerusid kõige laiemad

rajad nii pärast 50, 125 ja 250 tallamiskorda. Tallamiskindlus on üks faktoritest, mis mõjutab

suuresti ökoloogilist kandevõimet. Väikese tallamiskindlusega kasvukohatüübis piisab juba

madalast külastuskoormusest negatiivse mõju tekkimiseks. Eesti  Metsainstituudi poolt

koostatud erinevate metsatüüpide koormustaluvusest on näha, et samblikumännik on üks

tallamisõrnemaid kasvukohatüüpe (Hurt et al., 2009, ref.: Eesti Metsainstituudi...,1986).

Pohla, mustika ja sambla kasvukohatüüpide analüüsis on taas näha, et  50-l ja 125-l

tallamiskorral raja laiuses olulist erinevust ei ilmne.

Raja sügavus sõltuvalt tallamiskordadest oluliselt ei erine, küll on aga oluline muutus

pinnases tallamata pinnasega võrreldes. Raja sügavuses tekib oluline muutus juba peale 50

tallamist hobusega võrreldes algtasemest. Edasine tallamine enam oluliselt raja sügavust ei

mõjuta. Sarnase tulemuseni jõudsid oma uurimuses ka Phillips ja Newsome (2002) näidates,

et kõige olulisem kahanemine mulla sügavuses tekib esimese 20 tallamisega. Edasine

hobustega tallamine andis küll sügavuses progressiivse tulemuse, kuid see oli

langustendentsiga tallamiskordade suurenedes.

Antud töös saab teha järgmised järeldused:

1. Erinevates kasvukohatüüpides (pohla, mustika, sambla) väheneb soontaimede ja sammalde-

samblike üldkatvus oluliselt sõltumata hobustega tallamiskordade arvust.
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2. Erinevates kasvukohatüüpides (pohla, mustika, sambla) sõltub raja laius oluliselt

tallamiskordade arvust. Raja sügavus sõltuvalt tallamiskordadest statistiliselt oluliselt ei erine,

statistiliselt oluline muutus raja sügavuses on tallamata pinnasega (algtasemega) võrreldes.

3. Erinevates kasvukohatüüpides (pohla, mustika, sambla) 50 ja 125 korda hobustega tallatud

radade vahel olulist erinevust ei ilmne soontaimede ja sammalde-samblike üldkatvuses ning

radade laiuses ja sügavuses.
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KOKKUVÕTE

On tehtud palju uuringuid tallamise mõjust pinnasele. Ratsutamise mõju keskkonnale on

vähem uuritud ja seda põhiliselt USA-s ja Austraalias. Kirjanduse analüüsist selgus, et hobuse

kapjadelt tulenev suur surve maapinnale kiirendab oluliselt nii pinnase tihenemist kui

erosiooni, aga ka taimkatte katvuse, kõrguse ja liigilise koosseisu vähenemist võrreldes teiste

rekreatsiooni viisidega. Samuti mõjutab looduskeskkonda hobuse sõnnik.

Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada ratsutamise mõju metsastunud luidete taimestikule.

Selleks viidi Pärnumaal Uulu-Võiste maastikukaitsealal metsastunud luidetel läbi hobustega

tallamiskatsed varasemalt kahjustamata pinnasel kolmes erinevas kasvukohatüübis – pohla,

mustika ja sambla. Igas kasvukohatüübis oli 2 katseväljakut 3 tallamise rajaga, kus teostati

ühe päevaste vahedega kokku 50, 125 ja 250 kordust ning kontrollrada.

Töö tulemustest selgus, et soontaimede ja sammalde-samblike üldkatvus väheneb erinevates

kasvukohatüüpides (pohla, mustika, sambla) oluliselt sõltumata hobustega tallamiskordade

arvust. Samuti sõltub raja laius oluliselt tallamiskordadest. Raja sügavus sõltuvalt

tallamiskordadest statistiliselt oluliselt ei erine, statistiliselt oluline muutus raja sügavuses on

tallamata pinnasega (algtasemega) võrreldes. 50 ja 125 korda hobustega tallatud radade vahel

olulist erinevust ei ilmne soontaimede ja sammalde-samblike üldkatvuses ega ka radade

laiuses ja sügavuses.

Tuginedes kirjandusele ja antud magistritöö tulemustele võib öelda, et ratsutamine juba

madalal intensiivsusel mõjutab oluliselt looduskeskkonda ja seda negatiivses suunas. Sellega

peaksid arvestama erinevad kaitsealad, looduspargid ja ka turismikorraldajad, kes pakuvad

või planeerivad pakkuda ratsamatku erinevatesse looduskaunitesse kohtadesse, eriti

tallamisõrnadesse luitemännikutesse. Looduskeskkonna jaoks on oluline  võtta kasutusse

erinevaid meetmeid ratsutamisest tekkiva keskkonnamõju vähendamiseks.
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