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taastatavatel lamminiitudel 

Mis on tarvis selleks, et pikalt hooldusest väljas olnud lamminiitudel taas niita.
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Lamminiitude taastamiste praktikad Alam-Pedjal



Võsastunud lamminiit ENNE.



Võsastunud lamminiit PÄRAST taastamist.







Niitmiseks vajalikud tingimused

 Puittaimestik on eemaldatud

 Mättad on madaldatud

 Kännud ja võsatüükad on „kadunud“

 Pind on piisavalt tasane

 Ilmastikust me ei räägi



Millised tehnikad on kasutusel

 Raie = giljotiin; harvester; käsitöö (puidu äravedu)

 Võsa purustamine (suure võsa hekseldamine, purustatud puit jääb maha) 

 Mätaste purustamine (kettpurusti, lendterad…)

 Mätaste (ja võsa sahkamine) (sobiva ilmastiku korral) 

 Freesimine (kännud, tüükad, mättad)

 Hekseldamine (jäätmaaniidukiga hõreda madala võsa, juurevõsude, 

rohttaimestu ja mätaste hekseldamine)



Purustatud võsa. Ebapiisav.



Freesitud võsa. Niitmiseks ebapiisav



Freesitud võsa. Niitmiseks piisav.



Taastamisjärgne peavalu niitjale

 Alal on liiga palju peenemaid raiejäätmeid

 Kännud ja tüükad on liiga kõrged (massiefektina niidutehnikale tappev, 

piisab 10-20 cm kändudest

 Freesimisaugud – freesimise käigus on kännuümbruste pinnas kuhjatud 

kõrvale hunnikutesse ja jäetud hiljem tasandamata

 Kerkivad kännud – isegi kui pärast freesimist on kännud maapinnaga tasa, 

esineb kohati hilisemat kerkimist. Põhjustatud surve muutusest, pehmest 

pinnasest, traktorite sõitmisest

Lamminiidule jäänud känd (h=20 cm25 cm Ø kask) pehkib olenevalt pinnasest 4-8 aastaga



Mida niitmise jaoks teisiti teha
 Eemaldada raidmed alati alalt, mitte purustada ja jätta kohapeale

 Vältida freesimiskuhjatisi

 Freesida pidevalt kergelt maapinna sisse (kuni 10 cm)

 Freesida kännud sügavamale maapinda, vajadusel korrata kerkinud 

kändude freesimist

 Kändude juurimine ei ole hea praktika, kuna siis tekivad päris suured augud, 

mis vajavad eraldi täitmist ja silumist ning niidukamar keeratakse ehk liialt 

pahupidi  

 Kui freesimine ei ole võimalik, siis kasutada purustamisel korduvust. 

Purustada/hekseldada ühe töö raames ala kokkuvõttes mitmeid ja mitmeid 

kordi erisuunaliselt.

 Suuremaid alasid taastada (freesida) osade kaupa, selleks et tõsta töö 

kvaliteeti ja lihtsustada kvaliteedi nõudmist tööde vastuvõtmisel

 Lõppeks, võtta taastamiseks aega. Võsa ja puudega lamminiidu 

taastamine niidetavaks alaks võib võtta üle 5 aasta. 



Kvaliteedi jätkusuutlikkusest

 Kogemused näitavad, et kvantideedist tähtsam on kvaliteet

 Kuigi me vajame lamminiitude puhul suuri pindasid (sadu hektareid), et 

need loodusliku mitmekesisuse heaks tööle panna

 Hästi taastatud niitudel jätkuvad hooldamistööd suure tõenäosusega 

kauem kui 5 aastane kohustus

 Hästi taastatud niitudel taastub elurikkus tõenäoliselt rutem selle kohta on 

loodetavasti tulemas ka uuring

 Vajadusel tuleb suurendada taastamiskvaliteeti -kiiruse arvelt; taastada 

alasid väiksemate osade kaupa

 Halvasti taastatud niit jääb põhjustama probleeme aastateks, pigem 

kulutada neist hooldamishäiringuga aastaist mõned veel 

taastamistulemuse parandamiseks ning alustada hooldamisega natuke 

hiljem, kuid probleemivabalt



Pärandniitude taastamiste paremaks 

planeerimiseks ja teostamiseks

 Korraldada regulaarseid kokkusaamisi erinevate asjassepuutuvate osapooltega

 Pikema taastamisperioodi toetamine rahaliselt

 Taastatavate niitude parem seire ning analüüs

 Rohkem taastamistegevusega seonduvaid uuringuid (liikide tõrjumismeetodid, kiirem 

tee liigirikkuse suurendamiseks, paremad linnuandmed jne)

 Motivaatoriks ja paremate lahenduste kiirendajaks oleks iga-aastane 

(poollooduslike) koosluste teaduskonverents, mille kokkuvõttena saame ajakohase 

ülevaate parimatest teadmistest ning arengutest valdkonnas 



2015



2015



2017



2019



2019; valmis üleandmiseks

Ei ole piisav niitmiseks
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2022; 5 aastat hiljem



2022; 5 aastat hiljem



Tänan!

ragnar.kapaun@keskkonnaamet.ee

Parimate uute teadmiste jagamiseni!


