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poleks võimalik ega tarvilik. Selleks et
niiduelustik säiliks, võiks hooldatav
poollooduslike koosluste pindala siiski olla vähemalt 60 000 hektarit.
Heinaniitmise igihaljas küsimus on
õige niitmisaja algus. Kui heina kasutatakse loomasöödaks, siis tuleks niita
juba enne jaanipäeva, sest rohi on
siis loomasöödana väärtuslikem. Juuni
heinateol saab aga hukka maas pesitsevate lindude järelkasvu ning ka paljud
taimed ei jõua omi seemneid küpseks
saada. Juulis või augustis tehtud hein
kõlbab loomadele pigem allapanuks,
kompostiks või biokütuseks. Vali niitmisaeg milline tahes, mingile elustikurühmale on see ikkagi halb, rääkimata
majanduslikust mõttekusest.
Niitmisaja toimet vähendaks osa
niidu niitmata jätmine. Igal aastal
võiks jääda kuni kolmandik niidu
pindalast niitmata, igal aastal eri
kohtadest, et võsastumist vältida.
Loodetavasti toetatakse järgmisel eelarveperioodil selliste tükkide niitmata jätmist poollooduslikel niitudel ka
rahaliselt. See soodustaks nii maas
pesitsevaid linde, liblikaid kui ka taimede seemnelist uuenemist.
Muru tuleks seevastu niita nii
harva kui võimalik. Iganädalane niitmine võiks olla vajalik ainult spordimuru puhul. Kindlasti on oluline
heina koristada, olgu või kompostihunnikusse. Mahajäetud niidetud
rohi muudab niidu toitainerikkamaks
ja seega liigivaesemaks.
Vikatiga heinaniitmine on tänu
entusiastide tegevusele kogunud
uuesti tuntust. Soovitan kindlasti osaleda heinatalgutel, olgu need
siis ELFi, PKÜ või mõne teise ühingu korraldatud. Niiviisi annate panuse elurikkuse säilimisse ning ühtlasi
saate osa 110 aastat tagasi üldlevinud
talutööst.
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ugustis peame kodumaise looduskaitse 110. sünnipäeva – 1910. aasta augustis loodi tänapäevases mõttes esimene kaitseala, Vaika linnusaared.
Looduskaitse algusaegade üksnes
loodusmonumentide kaitse on praeguseks muutunud ökosüsteemseks,
kaitstakse eelkõige elupaiku ja kooslusi ning niiviisi ka ohustatud liike.
Vaevalt oleks keegi osanud 110
aasta eest arvata, et kunagi tuleb
aeg, mil igasuvise heinateo eest peale
makstakse! Tol ajal oli heinast ja karjamaadest pidev puudus, kõik vähegi
sobivad alad niideti ja neid, mis niita
ei kõlvanud, kasutati karjamaadena.
1958. aastal, sõjajärgsete looduskaitsealade loomise ajal, kaitsti puisniite
alguses niitmise eest. Õnneks saadi
peagi aru, et poollooduslikud kooslused niitmata või karjatamata ei püsi.
Silvia Lotman tutvustab oma
artiklis pärandkoosluste majandamise praegust olukorda ja kestlikkust
(lk 30). Kuigi hooldatavate niitude
pindala poolest ei ole me saavutanud
seatud eesmärke, on tulemused siiski head: oleme suutnud alles hoida ja
pidevalt majandada ligi 40 000 hektarit pärandkooslusi. 110 aasta eest
ulatus niitude ja karjamaade pindala
1,8 miljoni hektarini. Selle taastamine
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