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Pool-looduslike koosluste taastamistööd on hetkel käimas nii Halliste kui Raudna jõe
luhtadel. Kokku viies erinevas kohas ja 111 hektaril.
Räksi luhal on raietööd lõpetatud ja käsil on peene võsa freesimine. Eeldatavasti saab luht
taastatud oktoobri esimeste nädalate jooksul. Rakse tehnika töötab alal veel selle nädala ja
võibolla ka järgmise. Koristamist vajavad veel suuremad notid ja oksad. Ka mõned kännud
on jäänud liiga kõrged. Ala rentnik on Tiit Soa.
Mördepera luhal on raied värskelt lõpetatud ja saadud kase sortiment on koondatud Halliste
tee äärde. Halliste luha säästmiseks me hakkematerjali välja ei vedanud ja need virnad
jäävad taastatud ala serva. Alal freesitakse ka kännud, mis tehakse eeldatavasti oktoobri
jooksul. Ala rentnikuks on Tiit Soa.
Pääsma ja Vodi luha taastamine on samuti lõppjärgus. Raie on peaaegu lõpetatud ja
freesimist samuti lõpetatakse. Need alad peaksime saama hoolduskõlbulikuks samuti selle
sügise jooksul.
Pääsma ja Vodi luhta rendib samuti Tiit Soa.
Ka Osju luha taastamise lõpp paistab. Raie on tehtud ja materjal välja veetud. Lõpetatakse
freesimist ja siluda on jäänud raidmete väljaveotee rööpad. Nendest kahjuks pääsu polnud,
sest materjali tekkis palju. Rööpad kraavi muldel ja pool-looduslikul kooslusel on kahjustusi
vähe. Ala rendib Mihkel Pastik.
Pool-looduslike koosluste taastamisega ja hooldustingimuste parandamisega seotud töid on
plaanis veel, aga nendest teine kord.
Soode taastamisest ka. Tänaseks oleme lõpetanud Ördi peakraavide sulgemise. Möödunud
aasta märg sügis ajas meil plaanid sassi ja pidime oma tehnikaga ära kolima. Tänavu
septembri esimeses pooles valmisid viimased paisud kraavi põhjapoolses otsas ning nüüd
on Ördi rabal ringi peal. Olulisemad Ördi veerežiimi mõjutavad kraavid on suletud.
Meeldetuletuseks veel, et taastamised oleme lõpetanud ka Riisa rabas ja Kuresoos. Kuresoo
küll mõningate mööndustega, sest tuli välja, et Liinojal suurema läbivooluga veejuhtmetele
rajatud paisud lagunesid esimese kevadega. Olen sellest natuke ühes blogipostituses
(https://rmk.ee/metsa-majandamine/loodusblogi/paisuehitus-liinojal ) kirjutanud.
Kikepera servas asuvate kraavide sulgemisega kahjuks ei edene. Olime sunnitud töövõtjaga
lepingu lõpetama, sest ilmselt puudus firmal huvi seda tööd üldse teha. Plaanisime Kikepera
taastamised lõpetada veel sellel aastal, aga kahjuks jääb see järgmisesse aastasse.

