
RANNANIIDUKOHVER, TÖÖLEHT 3. 

 

Rannaniidu ilme ja elustik sõltub sellest, kas niitu niidetakse või karjatatakse. Enne rannaniidule minekut 

võid vaadata rannaniiduteemalisi filme, lugeda selleteemalist kirjandust. Töölehe abil saad ise uurida 

majandamise mõju ja elurikkust rannaniidul ning otsustada, kas niit on heas seisus. Enne välitöödele 

asumist tee kindlaks, kas rannas võib sel ajal vabalt liikuda (uuri kaitse-eeskirja, väldi lindude häirimist 

pesitsusajal!), kas rannas karjatatavad loomad on sulle ohutud. Alati sulge enda järel väravad. Palava 

päikeselise ilmaga pane pähe müts või rätik. Loomade läheduses on alati sääski ja parme, võta kaasa 

sääsetõrje vahend või kanna pikki rõivaid. Märja ilmaga või vihmastel suvedel on hea kanda jalas 

kummikuid.  

Võta kaasa mõõdulint taimestiku kõrguse mõõtmiseks.  

 

1) Rannaniidu uurimise kuupäev: __________________________ 

2) Rannaniidu uurijate nimed: ____________________________________________________ 

3) Rannaniidu asukoht: Maakond: __________________ Vald: __________________ Küla:_______ 

 

4) Rannaniitu : niidetakse / karjatatakse. Mille järgi otsustad? 

5) Kui rannaniitu karjatatakse, siis milliste loomadega, kui palju neid on?  

Lihaveised: ________  Piimalehmad: _________ Hobused: ____________ Lambad: __________ 

Pane kirja, kas tegemist on täiskasvanud loomadega, noorloomadega või tallede, vasikate või 

varssadega. Kui  loomi näha pole (kevad, sügis, talv), siis mille järgi sa saad otsustada, milliseid 

loomi karjatatakse? 

6) Kas rannaniidu veepiir on taimestikust vaba?  ____________ Kellele  ja miks on see oluline? 

7) Kas rannaniidul on puid _____________ , põõsaid ____________ , kadakaid _____________ , 

kraave _____________ , kiviaedu __________________ , pilliroogu ______________?   

Kui jah, siis uuri / jälgi, kes neid kasutavad pesitsemiseks, varjumiseks või rannaniidu jälgimiseks.  

8) Kui kõrge on rannaniidul taimestik?   Jaluta rannaniidu kaugemast servast mere poole. Mõõda 

mõõdulindiga iga 100 sammu järel taimede kõrgeim kõrgus maapinnast ning keskmine kõrgus. 

Pane tulemused kirja. Arutlege, miks see nii võiks olla. 

 

9) Kas rannaniidul on näha kulu?  __________ Kui paks on kulukiht? ____________  Mis on „kulu“, 

millal see saab tekkida? Miks ei peeta kulukihti rannaniidul heaks?  

10) Kui rannaniitu karjatatakse, siis leiad varsti, et loomadel on oma meeliskohad, kus nad viibivad 

(söövad) rohkem või vähem. Mis sa arvad, millega see on seotud?  

11) Hinda, kas sinu uuritav rannaniit on heas, keskmises või halvas seisus. Miks sa nii arvad? 

Põhjenda!  


